
 

                      

 

                                     

 כ"ו תמוז תשפ"ב שני יום                                                                                                                                               
 2022יולי  25

 לכל המתעניין, 
 

 להפעלת חטיבת ביניים והצמחת החטיבה העליונה   03/22 מכרז פומבי מס' הנדון: 
 ביה"ס שש שנתי ע"ש חנה סנש 

 3 מסמך הבהרות  מס' 
 

 מתכבדת בזה להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם המכרז שבנדון.( "העירייה|" -עיריית באר יעקב )להלן
 מסמך הבהרות זה מתווסף לכלל מסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו. 

 
 

 תשובה  שאלה  סעיף ותת סעיף  עמוד מס"ד
1 6 

 
8 

5.3 
 

6.1.13 

דרישות הסף נקבעו באופן מנדטורי 
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך והפנים  

על עדכוניו(  4/2019)חוזר מנכ"ל מס' 
ומשרד החינוך שממנו לא ניתן לסטות, 

אף הבהיר שוב ושוב כי לא יאשר 
מכרזים שתנאיהם אינם תואמים לנוהל  

 ראו מכתב משרד החינוך המצ"ב.  –
 

דרישות הסף להשתתפות במכרז 
לנוהל.    2.14ו  2.13מפורטות בסעיפים 

בנוהל לא קיימת כל דרישה לניהול  
מיליון ₪. נודה  50מחזור של לפחות 

 7נוסח נספח לביטול דרישה זו, ולתיקון 
 למסמך ג'.

 
 
 

בהלימה לאמור לעיל, נבקשכם להתאים 
את הדרישות להוכחת תנאי הסף )לרבות  
מתבקשים  שהמשתתפים  הטבלאות 

הסף    לתנאי  הסף(,  תנאי  להוכת  למלא 
 הקבועים בנוהל. 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז  

רישיונות  6.1.12 8 2 לצרף  נדרשים  המציעים 
השש  הפעלה   הספר  לבתי  המתייחסים 

השנים    10שנתיים, אותם הפעילו במהלך  
בנספח   בטבלה  כמפורט   2האחרונות, 

 מסמך ג'. 
 

רישיונות הפעלה ניתנים בדרך כלל לשנה  
אחת, אינם נשמרים לאחר מכן, ולפיכך 
הרישיונות  כל  בהצגת  קושי  קיים 

 הרלוונטיים. 
 

להצהיר   נדרשים  שהמציעים  גם,  מה 
אמי על  הנתונים בחתימתם  תות 

עצמו,   2גם בנספח    –המפורטים בטבלה  
 וגם במסמכים אחרים.

 
, לשם הוכחת הנתונים שבטבלהלפיכך, 

נבקשכם להסתפק בדרישה להצהיר על  
אמיתות הנתונים, ולחלופין מבוקש 

לאפשר להגיש פלט מאגף מערכות מידע  
של משרד החינוך המפרט את בתי הספר 

 . 2012שהרשת הפעילה החל משנת 

ניתן   מתקבל, 
  - לחילופין-להגיש  

דו"ח   של  פלט 
לתקשוב   המינהל 

 ומערכות מידע  

ג  -השאלה מתייחסת לפרמטרים א ג( - )ד()א3 23 3
  אינם נכלליםפרמטרים אשר  –בטבלה 
 לנוהל בחירת גורם מפעיל.  4.4בסעיף 

 
 קובע כלהלן:  4.4.16סעיף 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז  



 
  

 6מתוך  2עמוד 
 

                                   

להוסיף  רשאית  המקומית  "הרשות 
איכות,  במכרז   של  נוספים  פרמטרים 

בית   של  או  הרשות  של  לייחוד  בהתאם 
מ יותר  יהוו  לא  שאלה  ובלבד  -הספר, 

 מציון האיכות הכולל במכרז". 10%
אנא הבהירו מהם המאפיינים הייחודים  
של הרשות או של בית הספר, התואמים 

 ג הנ"ל.  -לפרמטרים א
4 6 

 
33-35 

הסף    2.14.6ס'   5.2.1 תנאי  את  קובע  לנוהל 
או   אחד  חינוך  מוסד  להפעלת  במכרז 
ניסיון  נדרש  כי  קובע  הסעיף  שניים. 
בחטיבה   חינוך  מוסדות  שני  בהפעלת 
האחרונות,  השנתיים  במהלך  עליונה, 
שבשניהם יחד מספר התלמידים שלמדו 
הוא כמספר התלמידים הצפויים ללמוד  

 בבית הספר מושא המכרז. 
 

סף  וקוד דרישת  כל  בנוהל  אין   :
שמציג  הספר  בתי  להישגי  המתייחסת 
או  זה,  בתנאי  עמידה  לצורך  המציע 
לאשכול  או  בו,  המופעלות  למגמות 

כמו הנתונים - הטיפוח,  למרבית  גם 
בטבלאות   המתבקשים  האחרים 

 . 33-35שבעמודים 
 

עמידה  להוכחת  נדרש  אשר  כל  בהתאם 
כך  על  המעיד  מסמך  הוא  הסף,  בתנאי 

בשנתיים שהמפ הפעיל  אכן  עיל 
האחרונות לפחות שני בתי ספר בחטיבה 
שלמדו  התלמידים  מספר  ועל  עליונה, 

 בהם. 
 

את   בהתאם  לתקן  נבקשכם  לפיכך 
בנתונים   רק  אותן  ולמקד  הטבלאות, 
הסף  תנאי  הוכחת  לשם  הנדרשים 

 בהתאם לנוהל בחירת גורם מפעיל. 
 
 

לחלופין, ככל שנדרשים לכם נתונים 
רים במסגרת המכרז, אלה לצרכים אח

נבקשכם להבהיר כי מכלול הנתונים 
)זולת שנות הפעלת בתי הספר ומספר  

התלמידים( אינו נדרש לשם הוכחת 
 תנאי הסף הנ"ל.  

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

 
את   למלא  יש 

הטבלאות 
 כמבוקש

 
 

קיימת סתירה בין התכניות המבוקשות   1,3-6סעיפים  37-39 5
לבין אמות המידה בסעיפים אלה 

, מה 23המפורטות בטבלת הניקוד שבע' 
גם שבסעיפים אלה מפורטות אמות  

לנוהל.    4.4מידה שאינן כלולות בסעיף 
 אנא אשרו:

הכוונה היא להגיש תכניות  .1
בהתאם לפרמטרים 

 . 23המפורטים בטבלה שבע' 
אין הגבלה על מספר התכניות  .2

 שניתן להציג בכל פרמטר.
 

שינוי  אין  נדחה, 
 אי המכרז בתנ

 
את   למלא  יש 

הטבלאות 
   כמבוקש

מצורפת הטבלה שהופצה ע"י משה"ח   כללי  כללי  6
ואשר באמצעותה הוא בוחן את ההסכם 

על מנת לוודא שהוא כולל את הוראות 
 חוזר המנכ"ל. 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 
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השורות המודגשות בצהוב חסרות 

 בהסכם.
 

ללא הסעיפים החסרים משה"ח לא 
רישיון יאשר את ההסכם ולא ייתן 

לביה"ס. לפיכך נא תקנו את ההסכם 
 בהתאם

מופיע  הסעיף  
 12.6)סע'    בהסכם

 במסמך ה'( 
 
 

7 2 
7 
8 

7 
6.1.11 

9 

וסעיף    2בעמ'    7קיימת סתירה בין סעיף  
סעיף   8בעמ'    9 לבין  המכרז  לחוברת 

בדבר    7בעמ'    6.1.11 המכרז  לחוברת 
הצורך בשני עותקים לכל מסמכי המכרז  
או רק לחלקם. בנוסף לא ברור האם את  
נספח ד' יש צורך לצרף בשני העתקים או  

 אחד מקורי בלבד.  
על כן נבקש אישורכם כי את כל ההצעה  

ש לכלול במספר עותקים ונודה י
להבהרתכם האם נדרש לכלול בהצעה  

מקור, עותק ודיסק און קי או מקור  
 ודיסק און קי. 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז  

 
אחר  למלא  יש 

בעמ'    8ההוראות 
 9בסעיף 
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43 

3 
2.3 

 

נקבע כי תקופת ההסכם תהיה    2בסעיף  
  3סעיף  שנים. ואילו בפועל לפי    5למשך  

בכל   לסיים את ההסכם  יכולה  המועצה 
 עת.

סעיף   פי  מנכ"ל    2.1על    4/2019לחוזר 
(: "בשל החשיבות שיש  "חוזר המנכ"ל" )

להשקעה   ואפשרות  יציבות  ליצירת 
יש לתת לכך    -ארוכת טווח מצד מפעילים

תקופת   של  הקביעה  בעת  מענה 
לחמש   שתהיה  כך  במכרז,  ההתקשרות 

יש   לרשות  כאשר  לפחות,  תקופת  שנים 
 אופציה של חמש שנים נוספות."

לחוזר המנכ"ל נקבע כי:   2.3על פי סעיף  
"הרשות המקומית תוכל להגדיר במכרז  
ההתקשרות,   תקופת  לקיצור  אפשרויות 
ברורות   בנסיבות  דרך,  אבני  בסיס  על 
קריטריונים  פי  ועל  מראש  שיוגדרו 

 ברורים." 
עת"   "בכל  ההתקשרות  תקופת  קיצור 

דעתה   שיקול  עומד ו"לפי  הבלעדי" 
כן, מבוקש  על  לחוזר המנכ"ל.  בסתירה 

 להשמיט סעיפים אלה.  
בנוגע   הבהרה  נבקש  לחלופין 
אי  תיקבע  פיהם  על  לקריטריונים 

 ההתאמה האמורה.

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

 
קבעה  העירייה  

זה   תניות   לעניין 
בסעיפים    בחוזה

בהסכם   2.2-2.3
 )מסמך ה'( 

יוחלפו   5.2.1 6 9 משרה"  "נושא  שהמילים  נבקש 
 במילים "מורשה חתימה". 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

נספח   6.1.3 7 10 כי  להבהיר  א'    2מבוקש  למסמך 
בעמ'   המצורף  לחוברת   29והאישור 

המכרז מהווים את האישורים הנדרשים 
 לאישור עו"ד. בסעיף זה בכל הקשור 

למסמך א'   2נספח 
בעמ'     27והאישור 

אישור  מהווים 
פרטי   בדבר  עו"ד 
החתימה  מורשיי 

 של המציע 
במילים  6.1.6 7 11 הכוונה  כי  הבהרתכם  נבקש 

"יובהר בזאת, כי אין לציין גורם ברשות  
קשר/ממליץ"   כאיש  המזמין(  )בגוף 

 לגורם במועצה המקומית באר יעקב.

שנותן  מציע 
שירותים לעירייה,  
איש  יציין  לא 

קשר/ממליץ 
באר  ב עיריית 

 יעקב
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מבוקש להבהיר האם יש לצרף את נספח  6.1.8 7 12
בתוך    4 הכלכלית(  )התכנית  ג'  למסמך 

או  חומרי ההצעה  כל  המעטפה הכוללת 
ההצעה  עם  יחד  הנפרדת,  במעטפה 

 הכספית.

ג'   4נספח   למסמך 
עם   יחד  לצרף  יש 

מסמכי  יתר  
עם  )לא  ההצעה 

 מסמך ד'(
או  6.1.9 7 13 אישור  לצרף  המציע  נדרש  בסעיף 

 תעודת עוסק מורשה.
מלכ"ר איננו עוסק מורשה ועל כן מבוקש  
שהינו   למציע  ביחס  זו  דרישה  לבטל 

 מלכ"ר.

שהוא  מציע 
יגיש   מלכ"ר 

 תעודת מלכ"ר

ימים    7מבוקש כי ימחקו המילים "תוך   28 10 14
קבלת"   "בסמוך  מיום  במילים  ויוחלפו 

 לקבלת". 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

ימים    7מבוקש כי ימחקו המילים "תוך   65 13 15
במילים  ויוחלפו  המצאת"  ממועד 

 "בסמוך להמצאת"

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

יתווספו  66 13 16 הסעיף  של  בסיפא  כי  מבוקש 
איחור  לעיל,  האמור  "למרות  המילים 

  10בהמצאת אישור ביטוח שלא יעלה על 
 ימים לא יביא לביטול הזכייה" 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

17 17-21  ,28 ,
29 

חותמת    לצרף  יש  האם  הבהרה  נבקש 
המציע על גבי חתימת המצהירים )תחת 

 "חתימת המצהיר/ה"(. 

לחתום   בשולי  יש 
ב עמוד  חוברת  כל 

  + המכרז  
במקומות  
המיועדים  

לחתימת 
מצהיר/ה  
  חתימת   באמצעות

החתימה  מורשיי 
לחייב  המוסמכים  

+   המציע  את
 חותמת המציע

ימים    7מבוקש כי ימחקו המילים "תוך   4 25 18
"בסמוך   במילים  ויוחלפו  מתאריך" 

 לתאריך".

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז  

בנפרד נבקש אישורכם להגיש טבלה זהה    31-32 19
מילוי   יתר מסמכי ההצעה חלף  עם  יחד 

 המסמך בחוברת ההצעה.

 מאושר

נבקש הבהרתכם האם המציעים נדרשים  ד 23 20
לנושאים   בנוגע  כתובים  חומרים  לצרף 

 המפורטים בטבלה. 
מגמות/   רשימת  קבלת  על  נודה  כן  אם 
נשוא  הספר  לבית  רלוונטיים  מקצועות 

 המכרז.

לצרף  ניתן 
בנוגע   חומרים 

לנושאים  
המפורטים 

ו/או  בטבלה 
בפני   להציג 

 הוועדה בריאיון. 
 

טרם   זה,  בשלב 
הוחלט  על מגמות 
יסודי   בחינוך העל 
העליונה,   בחטיבה 
הזוכה  והספק 
חלק   יהיה 
קבלת  מתהליך 

 ההחלטות 
על   3נספח  –מסמך ג'  35עד  33 21 ג'  נספח  את  להגיש  אישורכם  נבקש 

יותר   רב  מקום  עם  זהה  למילוי טבלה 
בנפרד יחד עם יתר מסמכי ההצעה חלף  

 מילוי המסמך בחוברת ההצעה. 

 מאושר
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למציעים אין נתונים מלאים של תשפ"א.  3 35 22
למלא  הדרישה  את  להסיר  נבקש  כן  על 

 את העמודה המתייחסת לנתונים אלה.

שינוי   אין  נדחה 
 בתנאי המכרז 

 
המציעים   על 
את  להגיש 

הנתונים 
המעודכנים ביותר 
פרסם  אותם 
החינוך  משרד 
בידי   והמצויים 

 המציע 
את  .1 4נספח  –מסמך ג'  36 23 להגיש  אישורכם  נבקש 

הנספח על טבלה זהה עם מקום 
חלף  בנפרד  למילוי  יותר  רב 
 מילוי המסמך בחוברת ההצעה. 

 
כי  .2 אישורכם  נבקש  כן  כמו 

ריקה  עמודה  נכללה  בטעות 
 בטבלה.

 מאושר
 
 
 
 

סופר לא -טעות 
לעמודה  להתייחס  

 הריקה
נבקש אישורכם להגיש את הטבלאות על   5נספח  –מסמך ג'  38עד  37 24

טבלות זהות עם מקום רב יותר למילוי  
בנפרד יחד עם יתר מסמכי ההצעה חלף 

 מילוי המסמך בחוברת ההצעה. 

 מאושר

מאישור רו"ח   1מבוקש להסיר את סעיף   1 41 25
המציע  מטעם  חתימה  מורשי  שכן 
אותו   הדין  עורך  באישור  מופיעים 
במסגרת   להגיש  המציעים  נדרשים 

בעמוד   2חוברת ההצעה )מסמך א' נספח  
למסמכי המכרז(. במידה ולא תתקבל    16

הסעיף  את  לעדכן  מבוקש  השאלה, 
בהתאם   כי  לאשר  "הרינו  כדלקמן: 

למסמך    2המצורף כנספח  לאישור עו"ד  
פרוטוקול מיום /Xא' )אישור עו"ד מיום  

X המציע מטעם  החתימה  מורשי   )
 הינם:..." 

רשאי  המציע 
 1להסיר את סעיף  

 מהאישור

)מסמך    42 26
 ד'(

הערבות  1 כתב  את  כי  להבהיר  מבוקש 
במסגרת    1)נספח   לצרף  יש  ד'(  למסמך 

בנפרד יחד עם הצעת   ולאחוברת המכרז  
 המחיר.

המכרז   ערבות 
כלל   עם  תוגש 
ההצעה  מסמכי 

בנפרד יחד עם    ולא
 הצעת המחיר 

"על   3.12.2 48 27 הסעיף  של  בסיפא  להוסיף  נבקש 
 חשבון תקציב בית הספר".

על  רק  מדובר 
נוספות   פעולות 

שהוגדרו  
ושיתבצעו  

עם  בתיאום 
הנהלת בית הספר  
המנהל   והוועד 

 מבעוד מועד.
 מבוקש כי:   14.1 56 28

במילים   ותוחלף  "מכוחו"  המילה  תמחק 
 ",על פי דין,"

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

 מבוקש כי:   14.2 56 29

ימים מיום" ויוחלפו   7ימחקו המילים "תוך 

 "בסמוך ליום" במילים 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

 מבוקש כי :  14.3 56 30

המילים "מידי תום תקופת ביטוח" יוחלפו  

 במילים "בסמוך לתום תקופת ביטוח"

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 



 
  

 6מתוך  6עמוד 
 

                                   

 מבוקש כי :  14.4 56 31

 13.1מן האמור בסעיף ימחקו המילים " 

 "  כולו

שינוי  אין  נדחה, 
 המכרז בתנאי 

 מבוקש כי :  14.8 56 32

 "תמחק המילה "לכל - שורה ראשונה 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

 כדלקמן:  14.9סעיף כי יתווסף  נבקש 14 56 33
 
על  " ביה"ס  מבני  את  תבטח  העירייה 

כינון   בערכי  ומערכותיהם  צמודותיהם 
בפוליסת "אש מורחב" לרבות ביטוח אובדן  

של   שיפוי  לתקופת  חודשים,    24תוצאתי 
ע"י   הנערך  תוצאתי  והאובדן  המבנה  ביטוח 
כלפי   תחלוף  על  וויתור  יכלול  העירייה 
העירייה   כן,  כמו  מטעמו,  והבאים  המפעיל 

המפע את  מטעמו  פוטרת  והבאים  יל 
זכאית    העירייה  שבגינו  נזק  בגין  מאחריות 
עורכת    פוליסות הרכוש שהיא  פי  על  לשיפוי 
אלמלא   בגינם  לשיפוי  זכאית  שהיתה  )או 
לא   כאמור  הפטור  העצמית(  ההשתתפויות 

 יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון".   
 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

 ביטוח צד ג'   60-61 34
 309למחוק קוד נבקש  .1
 

 .321בקוד  318נבקש להחליף את קוד 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז  

 
 מאושר

 ביטוח מעבידים  60-61 35

 304נבקש למחוק קוד 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

 ביטוח אובדן תוצאתי   60-61 36
 318,311נבקש למחוק קודים 

שינוי  אין  נדחה, 
 בתנאי המכרז 

 ביטול/שינוי הפוליסה   60-61 37
ל ישונה  מניין הימים  כי  כמפורט    30-נבקש 

 מסמך ה'.  56עמוד  14.5בסעיף 

שינוי נדחה אין   ,
 בתנאי המכרז  

 
 
 

 
 

תתקבל ו  היה  .שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  עירייהמובהר, כי ה
תבצע פרסום באתר האינטרנט שלה. המציעים מתבקשים לעקוב  עירייההחלטה לדחות את מועד הגשת ההצעות, ה

 העירייה בקשר עם מכרז זה. אחר עדכוני ופרסומי 
 
                   

    
 בכבוד רב,     

  
 דני אורן, מנכ"ל    

 עיריית באר יעקב                                                               
 
 
 
 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 
 על המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו.

 
 
 
 

 _______________   _______________   _________________ 
   חתימה + חותמת       שם המציע         תאריך           


