יום ראשון ח' ניסן תשפ"א
 21מרץ 2021

כנס מציעים -מכרז  -09/21הפעלת חט"ב והחטיבה העליונה  6שנתי
משתתפים מטעם המועצה:
גלעד גולדמן -מנהל מח' חינוך
משה דקלו -יועץ למועצה
מנחם קפלן -יועץ למועצה
אילנית הומינר -יועמ"ש
הדס גלר -מנהלת נכסים והתקשרויות
משתתפים:
גדי -מנכל רשת תיכוני טומשין
ליאת נבון -מנהלת מכרזים טומשין
אוהד כהן -ממונה בטיחות רשת עמל
לבבית גלזר -אחראית מכרזים רשת עתיד
פנינה גלאס – רשת אורט
דן עמר -רשת אורט
גלעד פותח את הישיבה ,מציג את המשתתפים ומטרת המפגש:
באר יעקב הוא יישבו מתפתח ,כאשר המיקום של התיכון ,הוא בחלק המתפתח של צריפין
והמשמעות היא התפתחות של מערכת חינוך .החינוך העל יסודי הוא בסך הכל שנה רביעית בבאר
יעקב ,כאשר עד לפני כ 4-שנים התושבים יצאו לישובים אחרים סמוכים כמו ראשון לציון כדי לקבל
מענה ללימודים על יסודיים.
השאיפה שלנו היא להקים תיכון קהילתי ,שהילדים ישאפו להיכנס לתיכונים "שלנו" ולא לתיכונים
חיצוניים ,היום אנחנו נעזרים גם בתיכון יוהנה ז'בוטינסקי כך שבעתיד אנחנו נעמוד על  3תיכונים
שאמורים לקלוט את כלל התלמידים של באר יעקב.
אנחנו נותנים דגש על חינוך חברתי רגשי ,במיוחד בתקופה זו ,וכן חיזוק הקשר לבאר יעקב,
ומורשתה .כמו כן ,אנו מצפים כי יינתן מענה לילדים שנדרשים לחיזוק מסיבות שונות.
המציאות היום היא דינמית ואנחנו מחפשים רשת שתהיה בעלת תפיסת הוראה דינאמית
וטכנולוגית אנחנו מאמינים בחינוך ,החינוך עומד בראש סדרי העדיפויות שלנו ושל האוכלוסייה
שמצטרפת אלינו ,ואותם פחות מעניין שהיישוב הוא מתפתח ,וישנם חבלי לידה.
משה -חוברת המכרז נכתבה ומבוקרת על ידי הלשכה המשפטית של המועצה ,וכן משקפת את הרוח
החינוכית בהתאם להתפתחות הקהילה .משרד הפנים ומשרד החינוך הכתיבו את התנאים ניסיון,
והרוח החינוכית.

ישנו משקל של  20%אשר נתון לשק"ד המועצה ומדבר על כך שאנחנו רוצים לראות אתכם שותפים
לרוח ההתפתחותית של המועצה הרצון להיות קהילה .כמו כן ,הטיפול במורים הוא קריטי ,ואתם
מתבקשים להציג תוכניות לקידום המורים ,העניין הקהילתי -המונח בה"ס כקהילה טכנולוגיות
חדשניות כמו הזום למידה א -סינכרונית ,הקמת ספריה בתוך בהס כך שהילדים יוכלו להגיע לבה"ס
לאחר שעות הלימוד ,החזון שלכם צריך להתאים לפרמטרים הללו.
יועמ"ש :אני מפנה את תשומת ליבכם לעניין סדרי ההגשה :למכרז יש להגיש ערבות המכרז ע"ס
 ₪ 100,000נא להקפיד על התאריכים והנוסחים על מנת שלא יהיה פסילות טכניות.
•

•
•
•

שאלות הבהרה -יש להגישן למייל אשר מופיע בחוברת המכרז ,בקובץ וורד בטבלה ככתוב
בתנאי המכרז .התשובות יינתנו בכתב בלבד ,והן אלה אשר יחייבו את המועצה .תשובות
לשאלות הבהרה ,יעלו לאתר המועצה לאחר החג ,יש להתעדכן כל העת בכל שינוי דרך
האתר.
ההגשה תעשה בשני עותקים -העתק נאמן למקור והעתק נוסף בדיסק און קי
הגשה פיזית בתיבת המכרזים -ביום  12.4.2021עד השעה  14:00בדיוק .הצעות שיוגשו
אחרי זה לא יוכנסו לתיבה.
התבקשתם לפרט ניסיון ,אירועים ,תוכניות ולצרף מסמכים רבים; אנחנו מבקשים להקפיד
על הגשה מסודרת ומלאה ,הצעה שמוגשת באופן חסר עלולה להיפסל או לגרור הליכים
נוספים שאנו מבקשים לחסוך על-ידי כך שתגישו כל מה שהינכם נדרשים.

גלעד -אנחנו מבקשים לתת לזוכה זמן היערכות סביר ועל כן ,אני מודיע כי אנחנו נימנע מהארכת
לוחות הזמנים במכרז זה .אני מבקש לפנות אליי בכל בעיה ושאלה0523987908 ,
יועמ"ש -אני מבהירה כי רק התשובות המפורסמות באתר המועצה הם אלה שיחייבו את המועצה.
גלעד -אני מבהיר כי הטלפון הנייד שלי פורסם למקרה בו לא הצלחתם לקבל מענה ואינכם
מצליחים לאתר אותנו מסיבה כלשהי ,אז ניתן ליצור איתי קשר ,מה שיקבע זה אכן התשובות
שינתנו בכתב.
גדי (טומשין) -האם יש לכם צפי כמה תלמידים אמורים להיקלט בשלוש שנים הקרובות?
גלעד -אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות ,ישנם נתונים כלליים בעקבות גידול הישוב ,צפי הגידול של
באר יעקב ,הוא לא נתון שאפשר להתחייב עליו .בה"ס הזה יהיה מוזן בהתאם למיקום דמוגרפי ,על
ידי השכונות הקרובות תלמים ורמון ופרט אליו השכונה החדשה בצריפין הם אלה שיזינו את
התיכון החדש .בשנתיים הקרובות לא צפויות בעיות בקליטת תלמידים.
גדי -האם יש פרויקט מיוחד שאתם תרצו לקחת חלק בו שעלינו להיערך אליו?
גלעד -יש לנו כוונה להמשיך את התוכניות שעדכנו בהם את ההורים ,אבל בעתיד יכול שיהיו תוכניות
נוספות .יש לנו כיתת מדעים  ,כיתה שהיא בשיתוף עם צהל בתחום המחשוב ,כל התוכניות
שהתחייבנו אליהם ,אנחנו נעמוד בהם ,וניתן לראות אותם באתר המועצה.
גדי -הכוונה היא האם יש תוכניות שאמורות להיות במימון הרשות או הרשת כדאי לציין את זה
כדי שנדע להיערך ,יש תוכניות שאתם מבקשים מהרשת?
משה -אנחנו מבקשים שאתם תביאו תוכניות שלכם שאינן קשורות למשרד החינוך תוכניות
מיוחדות לקידום ילדים.
לבבית( -עתיד) -מפנה שאלה לגבי טופס א לחוברת המכרז
הדס -זהו טופס אשר ממלאים בעת קבלת חוברת המכרז ,לאחר התשלום ,מגיעים למועצה עם
הקבלה על מנת לקבל את חוברת המכרז ואז למעשה ממלאים את הטופס ,זוהי האסמכתא לקבלת
חוברת המכרז.
לבבית -אני לא מבינה את נספח ג' ו-ג ?3האם צריך להציג  8בתי ספר כי לפי הנוהל צריך רק שני
בתי ספר?

משה -המינימום הוא שניים ,אבל אנחנו נרצה לראות פריסה רחבה וגיוון של יכולות כדי שנוכל
לבחור מבין הרשתות הגדולות והמנוסות ביותר
יועמ"ש :אני מפנה אותך ל תנאי סף  ,4.3הדברים רשומים בצורה ברורה ומסודרת
לבבית -זאת אומרת שאנחנו צריכים למלא  8בה"ס על יסודיים
יועמ"ש -הטבלה נועדה לפרט איך התנאי סף מתקיים
משה -אנחנו רוצים לוודא שרוח הרשת עולה בקנה אחד עם רוח המועצה שלא תהיה כפייה רעיונית
ולא תהיה הטיה של המפעיל מרוח המועצה.
משום שאני ממולידי הרעיון ,אנחנו בנויים בקבוצות שונות של בה"ס וישנם זרמים בחינוך ולא
היינו רוצים שרשת שיש לה חינוך קיצוני שהממשלה לא יכולה לבקר אותה ,שהיא תגיש הצעה,
ישנם כ 13-זרמים בחינוך ,ולא היינו רוצים שרשת שיש לה ניסיון רק בזרם /פרופיל אחד תבוא
אלינו.
מירי -אני שואלת שוב לגבי סעיף  -4.3החוזר מאוד ברור לגבי הניסיון ומאפשר שתי חלופות או
מספר בתי ספר עם מספר כולל תלמידים שמנוהל ב X-זמן או בה"ס אחד שמנוהל לאורך Xזמן
ומספר כולל של תלמידים ובמכרז הזה ישנה חלופה אחת בלבד שאינה עולה עם הוראות החוזר,
ואני אשמח להבהרה בעניין זה.
יועמ"ש -נא להעלות את השאלה הזו במסגרת שאלות הבהרה ,אפשר להעלות את השאלה כבר היום
מירי -המועד האחרון להגשת המכרז הוא  12.4.21המשמעות היא שאנחנו בהכרח לא עומדים
בלוחות הזמנים של משרד החינוך ,כאשר המועד האחרון להגשה הוא  .31.3האם יש אישור להגשה
מאוחרת?
משה -האישור של אגף רישום ואכיפה של משרד החינוך הוא אכן עד  31במרץ אנחנו מודעים לכך,
יחד עם זאת הגברת דסי בארי הוציאה עדכון רק ב 15.2הם מודעים לפרסום המאוחר ולכך
שהרש ויות לא יעמדו בכך ,אולי הם לא יתנו אישור בכתב אבל אני מניח שהם יתיישרו עם הזליגה
הזו ,אך אנחנו לא מעוניינים לזלוג הרבה מעבר ל .31.3.2021-גלעד יוציא עדכון שאנחנו בתהליך,
ואני מניח שמשרד החינוך יאשר.
המפגש הסתיים בשעה .10:55

רשמה :הדס גלר ,עו"ד

