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הסכם לניהול והפעלת בית ספר על-יסודי –  קריית חינוך 
שש שנתי אורן  

בחודש  שנת 2020 שנערך ונחתם ביום 

עיריית עפולה בין:
(להלן: "העירייה")

לבין: 
ת.ז./ ח.פ. / ע.ר. ________________

מרחוב: 
טל': 

 פקס: 

באמצעות מורשי החתימה:
_______________ ת.ז: _____________ 1.
_______________ ת.ז: _____________ 2.

 (להלן: "המפעיל")

והעירייה פרסמה מכרז מס' 5/2020 לניהול והפעלת בית הספר  הואיל:

העל-יסודי קריית חינוך שש שנתי אורן בטווח הכיתות ז' עד י"ד 

להלן (להלן,  כמפורט  בנכס שבבעלותה,  (להלן: "בית הספר"), 

בהתאמה: "הנכס" ו- "המכרז");

לרבות  המכרז  מסמכי  של  זהירה  ובחינה  עיון  אחרי  והמפעיל  והואיל:

שירותים  למתן  הצעה  לעירייה  הגיש  נספחיו  כל  על  ההסכם 

של  והפעלה  לניהול  זה  הסכם  לתנאי  בהתאם  המכרז  מושא 

בית הספר החל משנת תשפ"א;

והצעתו של המפעיל נבחרה על ידי ועדת המכרזים של העירייה  והואיל: 

הכל כמפורט במסמכי הפנייה ובהסכם זה;
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והמפעיל מעוניין ליתן לעירייה את השירותים והוא מצהיר, כי  והואיל:

יש לו את כל הידע, הניסיון, המומחיות, הכישורים והמשאבים 

הנדרשים לצורך כך; 

אי לכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

הסכם זה כולל: 1.

פרק מבוא 1.1.

חלק א- תנאים מיוחדים להתקשרות והנספחים לו; 1.2.

חלק ב'- תנאים כלליים להתקשרות והנספחים לו; 1.3.

נספחי ההסכם המפורטים להלן: 1.4.

נספח א' - סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח; 

נספח א'1 - אישור על קיום ביטוחים;

נספח ב'- נוסח כתב ערבות הסכם ביצוע;

נספח ג' - הצהרת סודיות;

חלק א' - תנאים מיוחדים להתקשרות 

כללי 2.

המבוא והנספחים להסכם זה וכן מסמכי הפנייה מהווים חלק בלתי 2.1.

נפרד הימנו. 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראה במסמך אחר 2.2.

גוברות  זה  הסכם  הוראות  מההסכם -  נפרד  בלתי  חלק  המהווה 

ומחייבות. 
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של סתירה, 2.3. במקרה  יפורש  לא  לו  המצורפים  והנספחים  זה  הסכם 

ספק, אי וודאות או דו-משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה 

ממנו, וללא כל הזדקקות למבנים ההסכם, לכותרות, לכותרות שוליים 

ולחלוקת ההסכם לסעיפים ולסעיפי משנה.

הגדרות  3.

למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות הכתובה בצידם, אלא אם נאמר 

אחרת במפורש בהסכם זה:

"המנהל" – מנהל אגף החינוך בעירייה או מי שימונה על ידו לשמש 1.

כמנהל לצורך הסכם זה או כל חלק ממנו. 

"הגזבר" – גזבר העירייה או מי שהוסמך על ידו לצורך הסכם זה או 2.

כל חלק ממנו.

מורשיו 3. ולרבות נציגיו,  ההסכם  בכותרת  כהגדרתו  "המפעיל" – 

המוסמכים וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו במסגרת הסכם זה. 

"בית הספר"- כדלקמן: 4.

ברחוב  המצוי  מוסד 270041)  אורן (סמל  שנתי  שש  חינוך  קריית 

המקרקעין כגוש: 17773  רישום  בלשכת  והידוע  מגשימים 3 עפולה, 

תלמידים סה"כ:- בחט"ב: 468 בחט"ע:  חלקה: 33 (בשנת תש"פ 891 

423) (להלן: "הנכס").

מיום 20.3.19, 5. הכללי 4/2019  המנהל  חוזר  "חוזר מנכ"ל מיוחד"- 

פרק 3.7 מינהל מוסדות חינוך: 3.7-2 "פרמטרים במכרז לבחירת גורם 

מפעיל או העברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות". 

מיום 20.3.19, 6. הכללי 4/2019  המנהל  חוזר  "חוזר מנכ"ל מיוחד"- 

פרק 3.7 מינהל מוסדות חינוך: 3.7-2 "פרמטרים במכרז לבחירת גורם 

מפעיל או העברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות". 
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"חטיבה עליונה"- כולל כיתות י"ג-י"ד.  7.

"המשרד"- משרד החינוך; 8.

מהות ההתקשרות  4.

 המפעיל יפעיל וינהל בנכס את בית הספר, החל משנת הלימודים 4.1.

חוזר  דין ו/או  בכל  לקבוע  ובהתאם  בהסכם  לאמור  בהתאם  תשפ"א, 

החינוך  אגף  עם  פעולה  ובשיתוף  החינוך  משרד  מאת  הוראה  ו/או 

בעירייה והוועד המנהל של בית הספר. 

ידי 4.2. על  יוגשו  כאמור  הרישיון  קבלת  לצורך  והטפסים  המסמכים  כלל 

החינוך  משרד  ידי  על  שייקבע  כפי  הזמנים  ללוח  בהתאם  המפעיל 

בעניין זה ובאחריות המפעיל להעביר לידי רשות מבעוד מועד את כל 

המסמכים הנדרשים לחתימתה לצורך השלמת הליך הרישוי מתחייב 

על פי דין. 

משרד 4.3. מאת  זמני  רישיון ההפעלה/רישיון  קבלת  כי  בזאת  מובהר 

החינוך (להלן: "המועד  משרד  שייקבע על-ידי  למועד  עד  החינוך 

הקובע"), מהווה תנאי מתלה להסכם (להלן: "התנאי המתלה"), וכי 

ללא התקיימותו עד ליום המועד הקובע יהא ההסכם בטל, וזאת מבלי 

לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לעירייה בגין בטלותו, והכל כמפורט 

בהסכם זה. עם זאת, תינתן למפעיל זכות טיעון עובר להפעלת זכותה 

של העירייה בהתאם לסעיף זה. 

דרישה 4.4. טענה ו/או  כל  תהייה  לא  למפעיל  כי  ומובהר בזאת,  מוסכם 

של  וביטולו  המתלה  התנאי  של  התקיימותו  אי  בגין  העירייה  כלפי 

נעשתה  המתלה  התנאי  התקיימות  אי  אם  בין  כך –  עקב  ההסכם 

היה  תלויות במפעיל;  שאינן  מסיבות  ובין  התלויות במפעיל,  מסיבות 

ולא ניתן רישיון משרד החינוך לבית הספר עד למועד הקובע, מסיבות 

התלויות במפעיל (לפי הכרעת גזבר העירייה, יועמ"ש העירייה וראש 

העירייה  תהא  סופית ומכרעת),  תהא  אשר  בעירייה  החינוך  מנהל 

לפי  או חלקן,  כולן  של המפעיל,  הביצוע  ערבות  את  לחלט  רשאית 
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סעד  זכות ו/או  מכל  לגרוע  כדי  באמור  אין  דעתה הבלעדי.  שיקול 

העומדים לעירייה מכח האמור במכרז ו/או מכח כל דין ו/או הסכם. 

את 4.5. להאריך  רשאית  העירייה  האמור לעיל,  חרף  כי  מובהר בזאת, 

המועד הקובע, בהתאם לשיקול דעתה ובאישור משרד החינוך. 

ואישור 4.6. הרישיון  לחידוש  להביא  המפעיל  על  כי  בזאת  מובהר 

להמשך  כתנאי  תקופת ההסכם,  אורך  לכל  מדי שנה,  ההפעלה, 

ההתקשרות, וכי אי חידושו של הרישיון ו/או אישור ההפעלה יהווה 

הפרה יסודית של המפעיל את ההסכם ויביא לביטולו המיידי, מבלי 

הביטול  בגין  העירייה  כלפי  דרישה  טענה ו/או  כל  תעמוד  שלמפעיל 

המכרז  במסמכי  כאמור  העומד לעירייה,  סעד  מכל  לגרוע  ומבלי 

ובהסכם. עם זאת, תינתן למפעיל זכות טיעון עובר להפעלת זכותה של 

העירייה בהתאם לסעיף זה. 

תקופת ההסכם  5.

שנים 1. הינה ל-5 (חמש)  המכרז  במסגרת  ההתקשרות  תקופת 

ביום ________ (להלן: "תקופת  וסיומה  ביום _______  שתחילתה 

ההתקשרות הראשונה"). על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהאמור 

שנות  שלוש  בתום  עם המפעיל,  ההתקשרות  ובחוזה  במכרז 

התקשרות ועל בסיס בחינת שביעות רצונה מניהול בית הספר על ידי 

סיום  על  למפעיל  להודיע  העירייה  רשאית  תהיה  המפעיל, 

ההתקשרות עוד בטרם חלפו חמש שנות הפעלה. 

העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך 2.

בכל  שנה  של  נוספות  בתקופות  הראשונה  ההתקשרות  תקופת  את 

פעם ועד חמש שנים נוספות בסה"כ כמפורט בהסכם זה.  

החליטה העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור, תודיע על 3.

כך בכתב למפעיל עד ל- 1 בינואר לאותה שנה הרלוונטית, טרם מועד 
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סיום ההתקשרות. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו על הצדדים 

אותם התנאים המפורטים בהסכם, בשינויים המחויבים  על פי דין.   

שנת הלימודים הראשונה להתקשרות עם המפעיל יהוו תקופת ניסיון, 4.

והעירייה תהיה רשאית להודיע לו על הפסקת ההתקשרות עד ליום 1 

בינואר בכל שנה קלאנדרית, באם על פי שיקול דעתה של העירייה 

לא עמד המפעיל בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונה. 

אי 5. בשל  ההתקשרות  את  לסיים  הזכות  לעירייה  תישמר  שנה  מדי 

לחלק ב' –  בסעיף 15  המנויה  אחרת  סיבה  מכל  או  רצון  שביעות 

תנאים כלליים להתקשרות, הסכם זה.  

ייעשה 6. הדבר  ההתקשרות  את  לסיים  העירייה  תחליט  שבו  במקרה 

שנה  בכל  ינואר  לחודש  ביום ה- 1  המאוחר  לכל  מוקדמת  בהודעה 

קלנדארית לקראת שנה"ל הבאה. 

התחייבויות המפעיל 6.

המפעיל מצהיר כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות 6.1.

הנדרשים על פי כל דין ו/או הוראות חוזרי מנכ"ל ועל פי הסכם זה, וכי 

הם יישארו בתוקף בהמשך כל תקופת הסכם זה.

בכל 6.2. או  בהסכם זה,  האמור  בכל  שאין  לו  ידוע  כי  מצהיר  המפעיל 

כל  לקבל  צורך  או  חובה  מכל  לשחררו  כדי  על פיו,  שתינתן  הודעה 

רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לשלם מס, היטל אגרה, תשלומי 

חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם 

הפעלת בית הספר, למעט ארנונה והיטלי פיתוח.

בשימוש 6.3. זה (לרבות  בהסכם  האמור  בכוונת  אין  כי  מצהיר  המפעיל   

לרבות בעלות,  או  קניינות  זכויות  לו  להעניק  כדי  במונח "בעלות") 

במקרקעין ובמבנים בית הספר על יחידותיו. 

בבית 6.4. מפלגתית  או  פוליטית  פעילות  לערוך  שלא  מתחייב  המפעיל 

הספר. 
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ידוע למפעיל כי בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל המיוחד, מתן הרשות 6.5.

צורך  ואין  הכלולה במכרז,  מההתקשרות  חלק  היא  במבנים  שימוש 

מוסד  של  המבנים  העמדת  בגין  הקצאה  נוהל  לכך  במקביל  לבצע 

החינוך לשימושו.

ידוע למפעיל כי כל מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך 6.6.

העירייה  בין  ההתקשרות  תקופת  בתום  הספר  בבית  יישאר  ניהולו 

למפעיל למעט ציוד המיועד באופן פרטני וייחודי לתלמיד פלוני. למען 

הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל מקור כספי שהוא – 

בין אם מדובר בכספי מדינה, כספי העירייה, כספי המפעיל וכיוצ"ב. 

לעניין סעיף זה, "רכוש" לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן 

המחובר למבנה והן כזה שאינו מחובר למבנה, למעט ציוד להנגשה 

שנרכש  רכוש  הוא  זה  לעניין  חריג  מחובר למבנה.  שאינו  פרטנית 

עבודתו  תופסק  אם  המפעיל  ידי  על  שיילקח  תרומות בלבד,  מכספי 

ובלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור של קבע למבנה או למקרקעין 

המקומית  לרשות  הספציפי ו/או  הספר  בית  לתלמידי  ניתנה  ולא 

מיועדת ו"צבועה"  שאיננה  בתרומה למפעיל,  מדובר  אם  הספציפית. 

כאמור, שהעירייה ו/או המפעיל מעוניינים להשאיר בבית הספר, יוסדר 

הנושא בין הצדדים.  

כל דין, 6.7. להוראות  בהתאם  הספר  בית  את  להפעיל  מתחייב  המפעיל 

וההוראות  החינוך  משרד  של  והפדגוגיות  מנהליות  ההנחיות 

את  סותרות  אינן  העירייה  שהנחיות  ככל  של העירייה,  המנהליות 

הנחיות המשרד ו/או כל דין, שכן במצב כזה גוברות הנחיות המשרד 

והדין.

זה 6.8. ובכלל  דין  לכל  בהתאם  לעובדיו  שכר  ישלם  כי  מתחייב  המפעיל 

בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים אשר נקבעו עם הארגונים 

היציגים, בהתאם להנחיות משרד החינוך. 
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מובהר בזאת, כי מינוי מנהל ביה"ס יעשה על ידי המפעיל – בשיתוף 6.9.

לכללי  ובהתאם  מכרזי  הליך  במסגרת  החינוך והעירייה,  משרד 

ספר על-יסודי),  בית  לניהול  מועמד  המחייבים  הסף  הכשירות (תנאי 

כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שהם מתעדכנים מזמן לזמן ע"י 

הבחינה  ועדת  הרכב  כל דין.  להוראת  בהתאם  וכן  משרד החינוך, 

במשרד  הרלוונטי  המחוז  מנהל  עם  בתיאום  ייקבע  (ועדת המכרזים) 

החינוך ומנהל אגף החינוך בעירייה. ההרכב יכלול שני נציגים מטעם 

משרד החינוך שימונו על ידי מנהל/ת המחוז הרלוונטי במשרד החינוך; 

ונציג ציבור.  המפעיל  נציגי  נוסף ל-2  וזאת  העירייה  מטעם  נציגים   2

מובהר בזאת כי לא ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד ע"י 

משרד החינוך. הרכב הוועדה ימנה מספר לא זוגי של חברים.  

זכויות העובדים המועברים 7.

הבעלות הקודמת הינה אחראית לשלם לכל העובדים כנדרש את כל 7.1.

זכויותיהם לרבות שכר והפרשות לקרנות השונות, דמי הבראה, ביגוד, 

מענק יובל לכל תקופת העבודה אצלה. בכל מקרה, העובד עובר ללא 

פיצויי  השלמת  הקודמת  הבעלות  תשלם  כמו כן,  חוב כלפיו.  כל 

הם  אם  גם  זאת  לכל העובדים,  הבעלות  העברת  במועד  פיטורין 

ממשיכים לעבוד במוסד החינוך. 

מורה עובר שהועסק על ידי הקודמת, יועבר עם הוותק שהיה לו בעת 7.2.

העברה וזאת בהתאם לוותק שהוכר לו על ידי משרד החינוך (מדובר 

בוותק לשכר).  

ניהול תקציבי  8.

המפעיל מתחייב להקפיד לעמוד על ההוראות האמורות להלן:
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התקציבים שיועברו אל המפעיל ממשרד החינוך ו/או מהעירייה (ככל 8.1.

במלואם  יושקעו  הספר  בית  הפעלת  לצורך  שיועברו ע"י העירייה) 

לטובת קידום תלמידי בית הספר. כך, מתחייב המפעיל להקצות את 

התקציבים הנ"ל בהתאם לייעודם ואך ורק לבית הספר נשוא הסכם 

זה בלבד, בהתאם להנחיות משרד החינוך והעירייה (לעניין תקציבים 

מטעם העירייה – ככל שיהיו כאלה – ובכפוף לכך שהנחיות העירייה 

אינן סותרות את הנחיות משרד החינוך), למעט תקורה של _______ 

בהתאם להצעתו נספח א'2 להוראות המשתתפים, אשר לגביה תינתן 

לו גמישות תקציבית בהיקף של עד 6% מהתקציב החטיבה העליונה 

וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך. התקורה תיתן מענה לסוגיות 

תפעוליות ופדגוגיות תוך מענה לצרכים שונים בבית הספר או מחוצה 

להם הקשורים להפעלת בית הספר, על פי החלטת המפעיל.

למען הסר ספק יובהר כי לא תתאפשר גביית תקורה מתשלומי הורים, 8.2.

חטיבת  להפעלת  הקשורות  ומפעולות  הביניים  חטיבת  מתקציב 

הביניים. כמו כן, בכל הנוגע לתוספות תקציביות שאינן בבסיס התקן 

גביית  תתאפשר  לא  העליונה –  החטיבה  של  ההפעלה  בבסיס  או 

תקורה מתקציבים אלה, אלא אם כן ניתן לכך אישור משרד החינוך 

במסגרת מתן התוספת הספציפית ובהתאם לאישור שינתן.

משרד 8.3. להנחיות  בהתאם  ההוראה  שעות  את  להקצות  יידרש  הזוכה 

החינוך.

המפעיל יוכל לנייד תקציבים בין בתי ספר בבעלות, ובלבד שלכל בית 8.4.

ומשעות  מהתקציבים  לפחות 94%  ישירות  יגיעו  המכרז  נשוא  הספר 

חריגים  מקרים  להוציא  המשרד לטובתם. זאת,  שהעמיד  ההוראה 

ובאישור  החינוך  משרד  שיפרסם  בנוהל  לעמידה  בכפוף  שיאושרו 

של  הביצוע  לתמהיל  הנוגע  בכל  משרד החינוך,  של  הכללי  המנהל 

שעות ההוראה, מבלי לשנות את היקף התקורה המירבי.
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כלל 8.5. אודות  מלא  דיווח  החינוך  למשרד  יגיש  כי  מתחייב  המפעיל 

יכלול  הדיווח  וברמת המטה,  מוסד  ברמת  וההוצאות  ההכנסות 

שלא  והכנסות  שוטף  החינוך (תקציב  ממשרד  שהתקבלו  הכנסות 

ממשלה אחרים,  ממשרדי  תקציבים  התקצוב השוטף)  במסגרת 

כן  ומתרומות ועוד.  מהורים  מגבייה  הכנסות  מהרשות המקומית, 

ידווח למשרד החינוך פירוט ההוצאות הן ברמת מוסד והן ברמת מטה 

וזאת בהתאם להנחיות שיפרסם המשרד.

 המפעיל מתחייב לעמוד במחויבויות ההעסקה כלפי עובדי ההוראה 8.6.

בהתאם להסכמי השכר ולהנחיות משרד החינוך.

המפעיל מתחייב להעביר דיווח מפורט לוועד המנהל של בית הספר 8.7.

בנוגע לייעוד כלל משאבי בית הספר, מכל המקורות.

לסכומים 8.8. מעבר  הורים  תשלומי  לגבות  שלא  מתחייב  המפעיל 

המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו 

בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון 

בנק ייעודי לתשלומי הורים.

הוראות 8.9. פי  על  יינתנו  הורים  בתשלומי  הנחות  כי  מתחייב  המפעיל 

בית  של  ההנחות  בוועדת  וכי  משרד החינוך,  והנחיות  חוזרי מנכ"ל 

הספר יהיה נוכח נציג העירייה. 

לבית 8.10. הרשמה  דרך  בכל  להגביל  או  למנוע  שלא  מתחייב  המפעיל 

במסגרת  לתמיכה  הזכאים  ילדים  וכן  מוגבלות  עם  ילדים  של  הספר 

חינוך מיוחד, תשמ"ח– 1988,  בחוק  כמשמעותה  השילוב  תכנית 

בכפוף לכל דין.  

רישיון הפעלה9.

מיד עם כניסתו לתוקף של הסכם זה, ידאג המפעיל לעשות את כל 9.1.

על ידו,  להפעלת ביה"ס  הרישיון  קבלת  לצורך  הנדרשות  הפעולות 
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לרבות מילוי כלל הטפסים והגשת בקשה מתאימה למשרד החינוך 

בעניין וכן לקבלת רישיון לקיום בית הספר עצמם.

העירייה תסייע למפעיל לפי יכולתה ולפי הצורך ברישוי כאמור ככל 9.2.

שהדברים תלויים בה. 

החינוך 9.3. ממשרד  הרישוי  לצורך  והטפסים  המסמכים  כלל  הגשת 

משרד  ידי  על  שייקבע  למועד  עד  המפעיל  ידי  על  תבוצע  כאמור 

החינוך בעניין זה. 

הפעלת בית הספר – כללי 10.

הנוגע 10.1. בכל  מטעמה  מי  או  העירייה  עם  פעולה  ישתף  המפעיל 

דרישת  לפי  ישיבות העירייה,  בכל  וישתתף  הספר  בית  להפעלת 

העירייה ובמידת הצורך. 

של 10.2. האחריות  תחומי  יכללו  לעיל ולהלן,  מהאמור  לגרוע  מבלי 

המפעיל את הנושאים הבאים:

מלאה • בגרות  לתעודת  הזכאים  אחוז  והעלאת  הישגים  קידום 

של 5  בהיקף  לבגרות  הזכאים  שיעור  ושיפור  הלימוד  במוסד 

יחידות לימוד במקצועות המתמטיקה והאנגלית . 

למעורבות • ועידוד  חברתית  מעורבות  אקלים מיטבי,  טיפוח 

בקהילה. 

פיתוח והפעלת מגוון מסלולי לימוד ומגמות.   •

הצטיידות מותאמת במוסד החינוכי. •

וניהול • וההוראה  הניהול  צוות  של  והכשרה  מקצועי  פיתוח 

השתלמויות הרלוונטיות לאוכלוסיית התלמידים.  
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פדגוגיים • לצרכים  מחשבים  ותקשורת  מחשב  שירותי  ניהול 

ומנהליים. 

תפעול בית הספר. •

ניהול המשאב האנושי.  •

מינהל כספים ורכש. •

תכנון ביצוע וניהול הצטיידות ייעודית. •

השקעה עודפת בין בכסף ובין בשווה כסף בפיתוח בית הספר •

וקידומו (וזאת כפי שמופיע בהצעת המחיר אותה יגיש המציע).  

ניהול ואחזקה. •

מסלולי 10.3. על מגמות,  מטעמה  מי  לעירייה ו/או  ידווח  המפעיל 

לימוד/מקצועות לימוד בהפעלת בית הספר וכן ידווח לעירייה ו/או 

בפועל  שאירעה  או  צפויה  בלתי  התפתחות  כל  על  מטעמה  מי 

בכל  לרבות  עליה  לו  היוודע  עם  מיד  הספר  בית  הפעלת  בנושא 

מקרה אלימות בבית הספר ו/או סביבתו או כל אירוע חריג אחר. 

לא תיעשה בבית הספר פעילות פוליטית או מפלגתית. 10.4.

ניהול פדגוגי וחינוכי 11.

המפעיל יהא אחראי על גיבוש המתכונת החינוכית של בית הספר. 11.1.

הצרכים  בחינת  עם העירייה,  דיאלוג  קיום  תוך  תגובש  זו  מתכונת 

הקיימים, ערכי קהילת בית הספר ובכפוף לנוהלי משרד החינוך. 

המפעיל יציג את המתכונת החינוכית לאישור הוועד המנהל. 11.2.

בהתאם 11.3. יהיה  הספר  בית  של  והמנהלי  הפדגוגי  השוטף  הניהול 

לשיקול דעתו של המפעיל בתיאום עם העירייה, בכפוף להוראות כל 

דין לרבות הוראות משרד החינוך ובהתאם להחלטות הוועד מנהל. 
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החל מיום תחילת שנת הלימודים בה תחל הפעלת בית הספר על 11.4.

ידי המפעיל, יהא המפעיל אחראי כי רמת ההוראה ביחידות של בית 

בית  הלימודים ע"י  תכניות  ביצוע  על  ויפקח  תהייה נאותה,  הספר 

הספר, המורים והמדריכים, הכל בהתאם לתכניות המאושרות ע"י 

משרד החינוך. 

מוסכם כי הליווי וההנחיה הפדגוגיים של בית הספר יהיו נתונים 11.5.

בידי המפעיל ויבוצעו בפיקוח משרד החינוך. 

לאישור תקציבי, 11.6. ובכפוף  כמפורט להלן,  הוועד המנהל,  באישור 

הוראה  בשעות  הספר  בית  את  לתגבר  רשאית  העירייה  תהייה 

ותגבור.  

לתלמידים 11.7. הספר  לבית  בקבלה  עדיפות  לתת  מתחייב  המפעיל 

תושבי העיר עפולה אשר נמצאו זכאים על פי ועדה בין-מקצועית של 

העירייה. רק לאחר קבלת תלמידים אלה יהא המפעיל רשאי לקבל 

תלמידים נוספים.  

המפעיל מוסמך לבצע הערכה, מדידה ובקרה של הישגי בית הספר, 11.8.

מדידה  פעולות  תוצאות  על  וידווח  הסכם זה,  של  קיומו  בתקופת 

והערכה שביצע לוועד המנהל. המפעיל ישתף פעולה עם העירייה 

החינוך בעירייה,  אגף  מטעם  והערכה  מדידה  לפעולות  הנוגע  בכל 

ככל שיידרש.   

שוטף 11.9. ובאופן  בסיומה  שנת לימודים,  כל  בתחילת  יעביר  המפעיל 

במהלך השנה נתונים ודיווחים אשר ייתנו תמונת מצב עדכנית לגבי 

לבגרות וציוניהם,  הניגשים  התלמידים  מספר  הישגי התלמידים, 

דוח  לרבות  הספר  בית  רמת  של  פדגוגית  והערכה  התגבור  שעות 

השוואה לשנים הקודמות ככל שרלוונטי, בהתאם לדרישות העירייה 

מעת לעת. הדוחות ידונו במסגרת הוועד המנהל.    

הוועד המנהל ומנהל בית הספר 12.
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לצורך החזקתו ניהולו ופיתוחו של בית הספר, יוקם ע"י הצדדים ועד 12.1.

הקובע (להלן: "הוועד  מהמועד  החל  יפעל  אשר  משותף  מנהל 

המנהל") כדלקמן: 

ראש העיר  12.1.1.

מנהל אגף חינוך בעירייה  12.1.2.

נציג מטעם העירייה12.1.3.

גזבר העירייה12.1.4.

מנכ"ל המפעיל או מי מטעמו 12.1.5.

מנהל הכספים של הרשת או מי מטעמו  12.1.6.

ראש מנהל חינוך במפעיל (או הדרגה הבכירה בתחום הפדגוגיה 12.1.7.

אצל המפעיל). 

מנהל אזור במפעיל (או הדרגה הבכירה בתחום הניהול האזורי 12.1.8.

מטעם המפעיל). 

ולא 12.1.9. משקיף  החינוך (במעמד  משרד  מטעם  הספר  בית  מפקחת 

חבר ועד מנהל) 

מנהל בית הספר (במעמד משקיף ולא חבר ועד מנהל)12.1.10.

לכל חבר בוועד המנהל יהיה קול אחד בלבד.  12.2.

הוועד המנהל) 12.3. דעת  שיקול  אחר (לפי  צד ג'  וכל  בית הספר,  מנהל 

הספר  בית  למנהל  הוועד המנהל.  בישיבות  להשתתף  יוזמנו 

יהא  אלו  של  ומעמדם  הצבעה  זכות  תהיה  לא  אחרים  ומשתתפים 

כשל משקיף.  
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החלטות הוועד המנהל תתקבלנה ברוב דעות. היה ובנושא מסוים 12.4.

תבוא  אזי  לקבל החלטה,  יהיה  ניתן  שלא  כך  קולות  שוויון  יהא 

יגיעו  אשר  העירייה ומנכ"ל המפעיל,  ראש  להחלטת  הסוגיה 

להסכמות בנושא האמור. לא הגיעו ראש העירייה ומנכ"ל המפעיל 

משרד  והמפעיל למנכ"ל  העירייה  יפנו  בנושא כאמור,  להסכמות 

החינוך או מי מטעמו שיכריע בנושא.   

הכרעה 12.5. כי  הסר ספק,  למען  בזאת  מובהר  לעיל  האמור  אף  על 

בנושאים בעלי השלכות כספיות על העירייה, לרבות בעניין התקציב 

השנתי שיועבר לבית הספר על ידי העירייה ככל שיועבר - ההכרעה 

הסופית בהם שמורה לראש העירייה ולגזבר העירייה, ולהם בלבד. 

על  ויחתמו  יאשרו  והגזבר  העיר  ראש  כי  לוודא  העירייה  באחריות 

בכל שנה, ע"מ  לתאריך 15.5  עד  המנהל  בוועד  שאושר  התקציב 

מורים  של  העסקה  ביום  הליכי  לביצוע  להיערך  יוכל  שהמפעיל 

כנדרש עד לתאריך 31.5.   

החלטות 12.6. כי  הסר ספק,  למען  בזאת  מובהר  האמור לעיל,  אף  על 

שיהיה בהן בכדי להגדיל את ההוצאה הכספית של המפעיל מעבר 

להתחייבויותיו במכרז יתקבלו רק לאחר הסכמת המפעיל.  

הצדדים 12.7. אולם  פעם בשנה,  לפחות  לישיבות  יתכנס  המנהל  הוועד 

יהיו רשאים לכנס את הוועד המנהל בכל עת ע"י מתן הודעה מראש 

ובכתב של 14 ימים, לפחות. 

בכוונתו 12.8. אותן  התוספתיות  התוכניות  את  המפעיל  יציג  שנה  בכל 

להפעיל בבית הספר על מנת לקדם את הלמידה ללמידה איכותית 

בצורה  תנצל  אשר  תכנית  המפעיל  יציג  זה  בכלל  ומתקדמת. 

המיטבית ביותר את סביבת הלמידה ומרחבי הלמידה הפיסיים.  

הכוללים 12.9. נושאי הדיון,  את  המנהל  הוועד  בפני  יציג  המפעיל 

כדלקמן-  
בית הספר, • של  התקציבית  ההתנהלות  בדבר  כספי  דו"ח 

לרבות פירוט בנוגע לכל אחד מסעיפי התקציבי.
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דו"ח בדבר תמונת מצב עדכנית בנוגע לבית הספר, ובכלל •

מצבת  והתלמידים (לרבות  המורים  לנתוני  בנוגע  זה 

פדגוגית  הערכה  רמת הציונים,  המורים והתלמידים), 

לשנים  השוואה  לרבות דו"ח  רמת ביה"ס,  בדבר  ומנהלית 

קודמות. 
הוועד • בפני  לדיון  להעלות  יש  אשר  הסוגיות  אודות  פירוט 

המנהל. 
אשר • לעיל  כמפורט  והפירוט  הדוחות  כי  מובהר בזאת, 

יצורפו לסדר היום ייערכו על ידי מנהל בית הספר.  
להציג • שברצונו  הנושא  את  יעביר  המפעיל  כי  כן מובהר, 

לעיל (להלן:  כמפורט  והפירוט  הדוחות  לרבות  היום  בסדר 

"סדר היום"), יופץ לחברי הוועד המנהל, וזאת עד 5 ימים 

טרם ישיבת הוועד המנהל.  

ישיבות הוועד המנהל תהיינה חוקיות אך ורק בהשתתפות ארבעה 12.10.

העירייה  ידי  על  שימונו  חברים  יהיו  מהם  שניים  כאשר  מחבריו, 

ושניים שימונו על ידי המפעיל.  

במקרה שלא יהיו נוכחים ארבעה חברים כאמור, תידחה הישיבה 12.11.

בשבוע ימים ובמועד הנקבע תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של 

במידה  נציג המפעיל.  יהיה  לפחות  שנציג 1  ובלבד   משתתפים  

תהיה  האמור לעיל,  את  תואם  אינו  הנדחית  בישיבה  וההרכב 

ממועד  שעה  חצי  בחלוף  מנין  ובכל  הרכב  בכל  חוקית  הישיבה 

הישיבה הנדחית.  

הן העירייה והן המפעיל יהיו רשאים בכל עת, תוך מתן הודעה של 7 12.12.

ימים מראש לצד השני, להחליף כל אחד מחברי ועד המנהל שנתמנו 

על ידם ולמנות חבר אחר במקומו. 

ועדות 12.13. או  ועדה  חבריו  מבין  למנות  רשאי  יהיה  המנהל  הוועד   

יובאו  והמלצותיה  כזו  ועדה  סיכומי  מוגדרות מראש.  למטרות 

להכרעת הוועד המנהל. 
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 החל מהמועד הקובע, יהיו תפקידיו וסמכויותיו של הוועד המנהל 12.14.

כדלקמן: 

לרבות התקציב השוטף 12.14.1. של בית הספר –  אישור התקציב 

ותקציב הפיתוח, וקבלת החלטות על עדכונו לפי הצורך. 

להנחיות 12.14.2. בכפוף  החינוכית לביה"ס,  המתכונת  קביעת 

משרד החינוך. 

ספרית 12.14.3. הבית  העבודה  ותוכנית  המדיניות  ואישור  קביעה 

ומגמות  מסלולים  קביעת  תכוניות הלימודים,  ובכללה: 

תכוניות מרכזיות,  בבית הספר,  משמעותיים  שינויים 

הפועלות בבית הספר וכד'. 

הכנסות והוצאות, 12.14.4. בית הספר,  תקציב  על  דיווח  קבלת 

פעמיים בשנה, תוך השוואה בין התכנון לבין הביצוע קיום 

וקבלת הכרעה בהתאם לדיווח – פעמיים בשנה.

ייקבע 12.14.5. לעיל ואשר  נושא הנובע מהעניינים המפורטים  כל 

משרד  מהוראות  שלא יחרוג  ובלבד  הוועד המנהל,  ידי  על 

לפגוע  בכדי   לעיל  האמור  כל  אין  עניין  לאותו  החינוך 

בהתאם  בית הספר,  של  הפדגוגית  המועצות  בסמכויות 

להוראות הנוהל של משרד החינוך.

דיון בדיווחים שיתקבלו ממנהלי בית הספר. 12.14.6.

בית 12.14.7. פעילויות  של  והערכה  בקרה  דוחות מדידה,  קבלת 

הספר ו/או הישגי התלמידים.

בכתב (בתיאום 13. הודעה  העירייה  תמסור  חתימת ההסכם,  עם  מיד 

וליתר  החינוך  למשרד  עובדי ההוראה)  של  היציגים  הארגונים  ובאישור 

העתק  לידי המפעיל.  הספר  בית  ניהול  העברת  על  הגופים הרלוונטיים, 

ההודעה יועבר למפעיל. 

העירייה מצהירה בזה כי היא בעלת זכויות ההחזקה והשימוש בנכס, כי 14.

היא מוסמכת ורשאית למסור את החזקתם והשימוש בהם לידי המפעיל.  
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כולל הקרקע, החצרות, 15. בית הספר,  מבנים  כי  ומוסכם בזה,  מובהר 

של  המלאה  בבעלותה  להיות  ימשיכו  המחוברים (לרבות המבנים), 

העירייה. למפעיל תינתן רשות שימוש במבנים ובחצרות לצורכי הפעלת 

ולמטרות  לעיל  בסעיף 5  כמפורט  לתקופה  זה  הסכם  לפי  הספר  בית 

הסכם זה בלבד ולא תהיינה לו זכויות קנייניות כלשהן בנכס. 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 21 להלן, מתחייב המפעיל לדאוג להפעלה 16.

החצרות  של המבנים,  ותקינה  שוטפת  ואחזקה  הספר  בית  של  נאותה 

כמפורט  ביטוח  עריכת  חובת  וכן  מפגעי בטיחות,  סילוק  כולל  וכדומה, 

בנספח הביטוח להלן. 

בית 17. מבנים  את  המפעיל  לשימוש  כספית  תמורה  ללא  תעמיד  העירייה 

שיועברו  התקציבים  כל  כי  כבתי ספר. מוסכם,  הפעלתו  לצורכי  הספר 

בית  לשיפוץ  ושנועדו  זה  הסכם  תקופת  בגין  לעירייה  החינוך  ממשרד 

עם  ובתיאום  זו  למטרה  ורק  אך  העירייה  ידי  על  ויושקעו  ייועדו  הספר, 

המפעיל. זאת, בהתאם לתוכנית שיפוצים אשר תאושר ע"י הוועד המנהל 

מראש.   

העירייה מתחייבת להעמיד את המבנים לשימוש המפעיל כשהוא תקין 18.

ומוכן לשימוש והפעלה. העירייה מתחייבת לשאת בכל ההוצאות שיהיו 

הנוגע לתברואה, בריאות,  בכל  החינוך  משרד  דרישות  במילוי  כרוכות 

גיהות ובטיחות, המהוות תנאי לקבלת רישיון להפעלת בית הספר בשנת 

הלימודים תשפ"א.  

לא יאוחר מ-15 ימים מיום חתימת הצדדים על ההסכם, יערכו הצדדים 19.

פרוטוקול ובו יפרטו את מצב המבנים. 

מוסכם בזאת בין הצדדים כי החל מסירת הנכס לידי המפעיל, ובמהלך 20.

בצורה סבירה,  בנכס  להשתמש  המפעיל  מתחייב  תקופת ההסכם,  כל 

ולשמור על תקינותו. בכלל זה מובהר, כי אחזקתו השוטפת והרגילה של 

מבנים בית הספר וציודו, הנובעת משימוש רגיל בנכס לצורכי בית הספר, 

לרבות גינון ותשלומי טלפון.  
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לנכס 21. שייגרמו  נזק  או  ליקוי  כל  על חשבונו,  לתקן  מתחייב  המפעיל   

הרגיל בנכס.  מהשימוש  נובעים  אשר  רשות השימוש,  תקופת  במהלך 

תיקון  כל  לבצע  למפעיל  להורות  רשאית  תהא  העירייה  במסגרת זאת, 

נחוץ של הנכס - על חשבון המפעיל, באם תראה בכך צורך.  

עצמו (ליקויי 22. המבנים  גוף  לאחזקת  באחריות  תשא  העירייה  כי  מוסכם 

תקלה  תיקון  בו (אחזקת שבר), כגון:  הקיימות  והתשתיות  בטיחות) 

אחזקת  הרצפה וכיו"ב – למעט,  במערכות הצנרת, הקירות, התקרה, 

אינסטלציה נלווים,  אביזרי  ציוד נלווים, נורות, אהילים,  ופרטי  מערכות 

ציוד משרדי, מזגנים, פריטי ריהוט וכיו"ב.

חבות 23. העירייה  על  תחול  לא  כי  מובהר  האמור לעיל,  מן  לגרוע  מבלי 

אחזקתו  פעילות ביה"ס ו/או  למימון  כספים  להעביר  או  לשלם  כלשהי 

מעבר לכספים שיתקבלו בעירייה עבור בית הספר ממשרד החינוך או מכל 

מקור אחר כלשהו ולהתחייבויות המוטלות על העירייה בהסכם זה וע"פ 

על דין. 

התמורה מטעם העירייה ואופן תשלום התמורה 24.

המפעיל 24.1. התחייבויות  כל  של  והמושלם  המלא  ביצוען  תמורת 

בהתאם לחוזה זה ולמסמכי המכרז, יהיה המפעיל זכאי לגבות דמי 

ניהול שנתיים בשיעור הקבוע בהצעתו נספח א2' למסמך הוראות 

לצורך  החינוך  ממשרד  המתקבל  התקציב  מסכום  למשתתפים, 

הפעלת בית הספר לכל שנת לימודים בלבד לא כולל תקציבי פיתוח 

משרד החינוך.  להנחיות  בהתאם  וזאת  (להלן: "דמי הניהול") 

החלטת  פי  על  ופדגוגיות  תפעוליות  לסוגיות  מענה  תיתן  התקורה 

המפעיל. 

מובהר למען הסר ספק כי דמי הניהול לא  ייגבו מתקציבי פיתוח, 24.2.

תקציב שעות הוראה, תרומות או תשלומי הורים.  
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דמי ניהול כאמור בסעיף 23.1 לעיל, כוללים מס ערך מוסף, בשיעור 24.3.

שיהיה בתוקף מעת לעת בתקופת החוזה (ככל שעל העסקה חלה 

חובת תשלום מע"מ). 

שיעור דמי הניהול יהיה כולל, קבוע וסופי, ולא ישתנה מכל סיבה 24.4.

שהיא, לרבות עקב שינויים כלשהם בשכר עבודה ו/או עקב שינויים 

מכל  בשיעור המע"מ) ו/או  שינוי  חובה (לרבות  בתשלומי  כלשהם 

סיבה אחרת. 

ניוד תקציבים מבית ספר אחד למשנהו שבבעלות המפעיל יתבצע 24.5.

בהתאם להנחיותיו של משרד החינוך.  

למען הסר ספק יובהר כי המפעיל לא יהיה רשאי לגבות עמלות ו/או 24.6.

תקורות נוספות מעבר לדמי הניהול. 

למען הסר ספק "דמי ניהול" כהגדרתם לעיל יקוזזו באופן עצמאי על 24.7.

ידי המפעיל מתוך תקציב משרד החינוך השנתי לבית הספר. 

בכל שנה קלנדרית, יערוך המפעיל הצעת תקציב שנתי כולל של בית 

לשנת  הצפויות  ההכנסות  כל  את  יכלול  השנתי  התקציב  הספר. 

החינוך  ממשרד  להתקבל  הצפויות  ההכנסות  לרבות  הלימודים, 

כל  את  וכן  שנה  בכל  להשקיע  המפעיל  מתכנן  אותן  וההשקעות 

המנהלה  עובדי  וצוות  המורים  שכר  לרבות  ההוצאות הצפויות, 

לתחזוקת המבנים. 

לכל 24.8. לעיל  כאמור  המנהל  לוועד  ותובהר  תוצג  התקציב  הצעת 

המאוחר ב- 15.5 בכל שנה קלנדרית, ועם אישורה ע"י הוועד המנהל 

תהא הצהרת התקציב מחייבת את המפעיל והוא יפעל על פיה. 

המפעיל אחראי לשמור על איזון תקציבי שוטף בהפעלתו של  מוסד 24.9.

החינוך. 

 המפעיל יידרש להגיש למשרד החינוך דיווח מלא אודות השימוש 24.10.

בתקציב מכל מקורותיו וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך.  

ביום 31 24.11. ותסתיים  ספטמבר  בחודש  ביום ה- 1  תחל  תקציב  שנת 

בחודש אוגוסט שלאחריו. התקציב השנתי הדרוש להפעלתו, ניהולו 
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ואחזקתו של ביה"ס – כולל את כל הפעולות שתידרשנה בכל שנת 

תקציב (להלן: "התקציב השנתי") יהיה מהמקורות הבאים: 

וכל 24.11.1. החינוך  משרד  תקציבי  ובכללם  ממשלתיים  תקציבים 

תקציב ממשלתי אחר.

הקבועות 24.11.2. למגבלות  בהתאם  תשלומי הורים/תלמידים 

בחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך. 

תוך 24.11.3. לשיקול דעתו,  בהתאם  שיבצע המפעיל,  השקעות 

בחינת הצרכים ומשאבים הקיימים. 

תרומות ותמיכות.  24.11.4.

של 24.11.5. דעתה  לשיקול  בהתאם  עירייה נוספים,  תקציבי 

העירייה. 

אגרות תלמידי חוץ. 24.11.6.

העירייה תעשה כמיטב יכולתה על מנת שהכספים המפורטים לעיל, 24.12.

לצרכי  לעירייה  המועבר  כללי  תקציב  בכל  היחסי  החלק  גם  כמו 

מוסדות החינוך שבתחומיה, יועברו לרשות בית הספר.  

להעמיד 24.13. העירייה  מתחייבת  האמור לעיל,  מכלליות  לגרוע  מבלי 

לטובת המפעיל את מלוא התקציבים אשר יתקבלו מכל מקור שהוא 

הכספים  הועמדו  לשמן  אשר  ולמטרות  הספר  לבית  ייעודי  באופן 

כאמור. 

לשנותם ו/או 24.14. הספר ו/או  בית  את  להרחיב  צורך  יהיה  וכאשר  אם 

לבצע בהם פעולות אחזקה יסודית, העירייה תסייע כמיטב יכולתה 

מממנים  מגופים  החינוך ו/או  משרד  בעזרת  הפיתוח  תקציב  לגיוס 

והוראות  ובהתאם  זה  בעניין  המחייבים  לנהלים  בהתאם  אחרים, 

הסכם זה. 

את 24.15. המסכמים  דוחות  בשנה  פעמיים  המנהל  לוועד  יגיש  המפעיל 

התקציב המאושר מול התקציב השוטף – "תכנון מול ביצוע". 
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עבור 24.16. הפעלה  ורישיון  לקבלת תקציבים,  החינוך  למשרד  בקשות 

באמצעות  להגיש  שיש  בקשות  למעט  יוגשו ע"י המפעיל,  ביה"ס, 

תקציב  כל   על  תעודכן  העירייה  המבנים – העירייה.  על  הבעלים 

שאושר ע"י המשרד.  

ידי 24.17. על  וינוהלו  נפרד  בנק  בחשבון  יופקדו  שישולמו  הורים  כספי 

המפעיל בהתאם לחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים של משרד החינוך.  

על מנת למנוע ספק ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה 24.18.

כי כל סכום שישלם המפעיל בגין אירוע שלא נצפה מראש (ע"פ כל 

דין, פס"ד, או תיקונים דחופים וכיו"ב כל נושא אחר שאינו בשליטתו 

התקציב  יהיה ע"ח  וניהול בתיה"ס  במסגרת תפעול,  של המפעיל) 

השנתי של בתיה"ס.  

בהתאם 24.19. הנחות משותפת,  וועדת  יקיימו  והעירייה  המפעיל 

לקריטריונים של ועדת הנחות שנקבעו בעירייה לכל בתיה"ס בעיר, 

בוועדת  מעת לעת.  שיקבעו  כפי  החינוך  משרד  להנחיות  בכפוף 

ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג העירייה.  

העודפים התפעוליים שייווצרו אם יהיו כאלה, יושקעו בבית הספר 24.20.

הבית  בראיה  הוראה  והשבחת  פרויקטים  פיתוח  לצורך  וישמשו 

ספרית ו/או רשתית.  

למען הסר ספק יובהר כי האמור בסעיפים 20,21,22,23.12.5 בהסכם אין 25.

בהם בכדי לגרוע או לשנות מהתחייבויותיה של העירייה עפ"י האמור בס' 

2.6 לחוזר מנכ"ל המיוחד שזוהי לשונו:-   

הקיום  בעלויות  השתתפותה  את  למפעילה  להעביר  מתחייבת  העירייה 

בבעלותה  דומים  ספר  בבתי  השתתפותה  בהיקפי  מוסדות החינוך,  של 

במימון  העירייה  של  מהשתתפותה  יפחתו  שלא  בסכומים  ובכל מקרה, 

השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלת בתי הספר, לו היו מופעלים על 

ידה, בדגש על הנושאים הבאים: 
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עובדי המינהל,  עלות  של  נורמטיבית ל- 100%  תקצוב  השלמת   .1

השירותים והסיוע (מזכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, 

לבורנטים בחינוך עיוני וטכנולוגי וסייעות). 

2. השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של 

וחומרי  שוטפים  חומרים  אגרות שכפול,  החינוך (לרבות  משרד  תקציבי 

מדע וטכנולוגיה. 

של  הממוצעת  מהעלות  יפחת  שלא  בגובה  ומים  חשמל  תשלום   .3

התלמידים  למספר  בהצמדה  השנים האחרונות,  בשלוש  אלה  חשבונות 

בבתי הספר. 

4. מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים 

הנדרשים לרישוי בתי הספר בכל נוגע לבטיחות ובריאות. 5

5. תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום 

תקין של שגרת לימודים.  

6. הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת ע"פ הנוהל של משרד החינוך.

ציוד וריהוט 26.

מובהר בזאת כי כל ציוד בית הספר הדרוש להפעלת בית הספר יחול 26.1.

על המפעיל, לרבות ריהוט הכיתות (שולחנות, כסאות וכו').  

כל ציוד נוסף שיידרש לצורך הפעלת בית הספר, יירכש על פי תכנית 26.2.

הצטיידות וריהוט (במסגרת התקציב השנתי) שתמומן ע"י המפעיל 

מתקציב בית הספר. 

מובהר בזאת כי מטלטלי בית הספר ובכלל זה כל ציוד שיגיע אליו 26.3.

במהלך ניהולו יישאר בבית הספר בתום תקופת ההתקשרות, למעט 

הסר ספק,  למען  לתלמיד פלוני.  וייחודי  פרטני  באופן  המיועד  ציוד 

במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל מקור כספי שהוא – בין אם 

מדובר בכספי מדינה, כספי העירייה וכיוצא בזאת. 
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לעניין סעיף זה "רכוש" - לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, 

ציוד  ולמעט  למבנים  מחובר  שאינו  כזה  והן  למבנים  המחובר  הן 

הנגשה פרטנית שאינו מחובר למבנים. 

חריג לעניין זה הינו רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד, אשר יילקח 26.4.

על ידי הבעלות אם תופסק העבודה שלה, ובלבד שהתרומה אינה 

מחוברת בחיבור של קבע למבנים או למקרקעין ובלבד שלא ניתנה 

שמדובר  ככל  דנא ו/או לעירייה.  המכרז  נשוא  הספר  בית  לתלמידי 

בתרומה לבעלות, שאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהעירייה ו/או 

הבעלות החדשה מעוניינת להשאיר בבית הספר, הנושא יוסדר בין 

הצדדים. 

מבנה בית הספר 27.

מובהר למען הסר ספק כי המקרקעין ומבנה בית הספר ישמשו את 27.1.

כל  לו  תהיה  ולא  בלבד  הספר  בית  והפעלת  ניהול  למטרת  המפעיל 

זכות או זיקה לגבי המקרקעין והמבנים כאמור. 

המפעיל לא יעניק רשות לצדדים שלישיים לעשות שימוש במבנה בית 27.2.

הספר ובמקרקעין עליהם בנוי בית הספר ללא אישור מראש ובכתב 

של העירייה. 

המפעיל מצהיר בזאת כי לא נתן לעירייה ו/או לגוף אחר כלשהו דמי 27.3.

מפתח עבור זכות השימוש במקרקעין ובמבנה בית הספר. 

אין בהסכם זה, כדי לגרוע מזכות הבעלות של העירייה על המבנה 27.4.

והמיטלטלין שבהם.

הצדדים 27.5. בהסכמת  תבוצע  במקרקעין  או  במבנה  שינוי  או  בנייה  כל 

מראש ובכפוף לקבלת אישורי כל הגורמים הנדרשים לכך על פי כל 

דין.

לו נזק, 27.6. לגרום  מבלי  בית הספר,  במבנה  להשתמש  רשאית  העירייה 

הוצאה  בכל  תישא  העירייה  ובשעות חירום.  שעות הלימוד,  לאחר 
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אשר נדרשת לצורך השימוש כאמור, אולם לא תידרש לשלם למפעיל 

כל תמורה בגין השימוש. 

מתקנים 27.7. הספר  בית  גג  על  ולתחזק  להקים  רשאית  תהיה  העירייה 

ולגבות  המלא  דעתה  שיקול  לפי  סוג שהוא,  מכל  חשמל  לייצור 

בעצמה את מלוא דמי השימוש במתקנים. 

יובאו 27.8. שוטף  משימוש  נובעים  שאינם  במבנה  פגמים  תיקונים ו/או 

לתיקון  אחראית  תהא  העירייה  ידי המפעיל.  על  העירייה  לידיעת 

הפגמים כאמור. מועד התיקון ואופן התיקון ייקבעו על ידי העירייה 

בהתאם לצורך ולדחיפות.

ניקיון ואחזקה 28.

המפעיל יהא אחראי על ניקיון מבנה בית הספר וחצרותיו, ויבצע את 28.1.

שיעמדו  כך  השוטפת  ואחזקתם  ניקיונם  לצורך  הנדרשות  העבודות 

בסטנדרטים גבוהים של ניקיון ואחזקה בבית הספר, בתנאי הבטיחות 

ובהתאם  החינוך  משרד  חוזרי מנכ"ל  פי  על  הנדרשים  והתברואה 

להוראות כל דין. מובהר כי ככל שלדעת העירייה לא נשמרים בבית 

לדרוש  העירייה  רשאית  תהא  ותחזוקה נאותים,  ניקיון  תנאי  הספר 

מהמפעיל לפעול לניקיון בסטנדרטים נאותים להנחת דעתה. 

פעולות המפעיל לפי סעיף זה, לאחזקה שוטפת כאמור, תעשינה על 28.2.

חשבון התקציב השוטף של בית הספר, כהגדרתו לעיל. 

ערבויות  29.

במעמד 29.1. והסכם זה,  המכרז  התחייבויותיו ע"פ  כל  קיום  להבטחת 

בנקאית  ערבות  לעירייה  המפעיל  ימציא  הסכם זה,  על  חתימתו 

להיקף  בהתאם  להסכם  בנספח ב'  הקבוע  בסך  אוטונומית 

ההתקשרות הצפוי עמו, כולל מע"מ (להלן: "סכום הערבות"), ערוכה 

כנספח ב', (להלן:  זה  להסכם  המצורף  הנוסח  פי  על  במדויק 

"הערבות").   
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סכום הערבות צמוד למדד, על בסיס מדד חודש _____ שפורסם ביום 29.2.

   .______

יום 29.3. ועד 90  ההתקשרות  תקופת  כל  לאורך  בתוקף  תהייה  הערבות 

לאחר סיומה. 

הראשונה ע"י 29.4. דרישתה  ממועד  מיידי  למימוש  ניתנת  תהא  הערבות 

העירייה, בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן. 

לממש 29.5. מקום  יש  באם  הבלעדי  דעתו  שיקול  יחליט ע"פ  הגזבר 

הערבות, כולה או מקצתה.  

למפעיל 29.6. להורות  דעתה הבלעדי,  שיקול  תהא רשאית, ע"פ  העירייה 

עם  ההתקשרות  להיקף  בהתאם  הערבות  גובה  את  ולהגדיל  לעדכן 

שימוש  עשתה  בו  מקום  בנספח ב' להסכם,  שמפורט  כפי  המפעיל, 

בזכותה להגדיל את היקף ההתקשרות. 

חלק ב' – תנאים כלליים להתקשרות

שמירת דינים וכללי התנהגות

שמירת דינים ותקנים: 1.

המפעיל ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע 1.

מעת  שיתעדכנו  הוראות  לרבות  מחויבויותיו עפ"י ההסכם,  לכל 

לעת בתקופת ההסכם. בפרט ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם 

זה, המפעיל יקפיד הקפדה יתרה בשמירה על זכויות עובדיו וכן 

על בטיחותם בעבודה, בהתאם לכל דין.  

המפעיל אחראי לכך כי כל פעולה הקשורה בהפעלת מוסד חינוך 2.

על פי הסכם זה ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או מילוי תנאי 

אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר 

ו/או מילוי אותו תנאי.
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שמירה על כללי התנהגות ורמה מקצועית: 2.

המפעיל מתחייב להפעיל את מוסד החינוך בנאמנות, במהימנות 2.1.

כלפי  סייג  ללא  אחראי  יהא  והוא  מקצועית נאותה,  וברמה 

העירייה לטיב עבודות הניקיון אשר יבוצעו על ידו על פי הסכם 

זה.  

של 2.2. ושליחה  נציגה  הוא  כי  לו  ידוע  כי  מצהיר בזאת,  המפעיל 

בחובת  כלפיה  חב  הינו  וכי  בהסכם זה,  האמור  לעניין  העירייה 

נאמנות, כמתחייב ממעמדו זה.  

כל 2.3. במהלך  נאותים  התנהגות  כללי  על  ויקפיד  ישמור  המפעיל 

זה  בכלל  גורם מטעמו.  כל  מצד  והן  מצידו  הן  תקופת ההסכם, 

יקפיד המפעיל על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל 

אדם. 

הפרה  תהווה  והפרתו  בהסכם  עיקרי  תנאי  הנו  כל סעיפיו,  על  פרק זה, 

יסודית של ההסכם.

שמירה על כללי בטיחות3.

את  המפעיל  יבצע  להלן  האחריות  פרק  לפי  מאחריותה  לגרוע  מבלי 

הפעילויות בזהירות ובאחריות, תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות 

וכללי הבטיחות. 

פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

איסור פרסומת4.

המפעיל מתחייב לנהוג במסגרת מתן השירותים בהתאם להוראות 1.

חוק איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, תשס"ח-2007. 

בכלל זה מתחייב המפעיל, כי לא יחלק כל חומר שיווקי או פרסומי 2.

במסגרת מתן השירותים כאמור.
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של  יסודית  הפרה  תהווה  והפרתו  בהסכם  עיקרי  תנאי  הינו  זה  פרק 

ההסכם.

העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד5.

העסקה כוח אדם

רשאי ע"פ 1. ויהיה  המורים  להעסקת  אחראי  יהיה  המפעיל 

שיקול דעתו, להעסיק מורים ומדריכים, עובדי מנהל ומזכירות, 

בהתאם לכללים המקובלים במערכת החינוך. 

המפעיל מצהיר ומתחייב כי כוח האדם יועסק על ידו על בסיס 2.

קבוע, כשכירים של המפעיל למעט העסקת עובדי הוראה על 

ידי המדינה על פי כל דין ויישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים 

מיסים  תנאים סוציאליים, ביטוחים,  בהעסקתם לרבות: שכר, 

וכיו"ב. 

המפעיל יהיה רשאי לקלוט עובדי הוראה חדשים ובלבד שהם 3.

עונים על כל הדרישות וההנחיות של משרד החינוך לפי צרכי 

ביה"ס ולפי תקן מאושר לשעות שהוקצו לביה"ס. 

כל עובד הוראה שיועסק בבית הספר יהיה עובד המועסק על 4.

מהפיקוח  אישור  ויתקבל  המפעיל (בחטיבה העליונה)  ידי 

הפדגוגי של המפעיל טרם קליטתו.  

הסכם 5. כל דין,  להוראות  בהתאם  עובדיו  את  יעסיק  המפעיל 

קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת 

יחסי העבודה. 

תנאים 6. לרבות  העובדים  שכר  כי  ספק  כל  הסר  למען  מובהר 

ולפיצויי פיטורין,  לגמל  והפרשות  סוציאליות  זכויות  נלווים, 
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ישולמו ע"י המפעיל ישירות מתקציב בית הספר. 

מינוי מנהל בית הספר ו/או סיום העסקתו יהא בסמכותו של 7.

הליך  במסגרת  החינוך והעירייה,  משרד  בשיתוף  המפעיל – 

בתיאום  ייקבע  הבחינה (ועדת המכרזים)  ועדת  הרכב  מכרזי. 

עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך ומנהל אגף החינוך 

בעירייה. ההרכב יכלול נציג מטעם משרד החינוך, שימונו על 

ידי מנהל/ת המחוז הרלוונטי במשרד החינוך; 2  נציגים מטעם 

העירייה וזאת נוסף לנציגי המפעיל. מובהר בזאת כי לא ימונה 

משרד החינוך.  לתפקיד ע"י  ומתאים  ראוי  נמצא  שלא  מנהל 

הרכב הוועדה ימנה מספר לא זוגי של חברים.  

למניעת 8. חוק  להוראות  בהתאם  עובדיו  את  יעסיק  המפעיל 

במוסדות מסוימים, תשס"א-2001,  מין  עברייני  של  העסקה 

והתקנות שהותקנו מכוחו. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במעמד חתימתו על הסכם זה יציג 9.

אחד  כל  לגבי  ישראל  משטרת  מאת  אישורים  לעירייה  המפעיל 

מהמורים והעובדים מטעמו העוסקים במתן השירותים לרבות 

בהתאם  חונכים וכו',  מורים מחליפים,  אנשי אחזקה, שמירה, 

במוסדות  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  החוק  להוראות 

מכוחו (להלן:  שהותקנו  והתקנות  מסוימים, תשס"א-2001, 

"האישורים").

לעירייה 10. להציג  מתחייב  המפעיל  תקופת ההסכם,  כל  במהלך 

במתן  שיעסוק  מטעמו  חדש  עובד  כל  לגבי  האישורים  את 

השירותים, וזאת טרם תחילת עבודתו של אותו עובד. 

לשמירת 11. ותנאים  בטיחות  תנאי  של  קיומם  יבטיח  המפעיל 

דרישה חוקית,  ובאין  כנדרש בחוק,  ורווחתם  העובדים  בריאות 

כפי שיידרש על ידי המנהלת.
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בתוך 3 חודשים מסיום שנת הכספים הקודמת ככל שחלקה או 12.

כולה בתקופת ההסכם, ימציא המפעיל אישור מאת רו"ח בדבר 

עמידתו במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין, 

בנוסח עליו תורה העירייה.

רשאית 13. תהיה  העירייה  כי  יובהר  מהאמור לעיל,  לגרוע  מבלי 

לדרוש כי המפעיל ימציא את האישורים האמורים בכל עת.

תהיה 14. דרישת העירייה,  לפי  האמורים  האישורים  הומצאו  לא 

העירייה רשאית לעכב תשלומים למפעיל עד להמצאתם. 

עובדים 15. לעירייה  להוראות למשתתפים,  בנספח 6  כמפורט 

ותנאיהם  ושכרם  המכרז  נשוא  הספר  לבית  מושאלים 

ולא  לשמר  מתחייב  המפעיל  ישולמו ע"י המפעיל,  הסוציאליים 

ותנאים סוציאליים)  ומעמד (שכר  זכויות  לשנות  לפגוע ו/או 

העובדים המועסקים ע"י הרשות, בבית הספר. 

הפרה 16. תהווה  והפרתה  בהסכם  עיקרי  תנאי  הינה  זו  הוראה 

יסודית של ההסכם. 

אי קיום יחסי עובד מעביד:

המפעיל מצהיר בזה כי אין בהסכם זה, או בתנאי מתנאיו, כדי 17.

לבין  מטעמו  אחר  אדם  כל  מעובדיו ו/או  עובד  בינו ו/או  ליצור 

העירייה ו/או מי מטעמה יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, 

וכי כל העובדים שיועסקו על ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו ע"פ 

הסכם זה יהיו וייחשבו כעובדי המפעיל בלבד ולא יהיו בינו לבין 

העירייה יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  

לפגוע 18. ומבלי  המפעיל (לרבות  של  לעובדיו  התשלומים  כל 

ניכויים  זכויות סוציאליות,  שכר עבודה,  האמור –  בכלליות 

ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, הוצאות נסיעה לעבודה 
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וההיטלים  המיסים  כל  סוציאלי אחר),  תשלום  וכל  וממנה 

החלים על המעביד בתור שכזה לגבי העובדים שיועסקו על ידו 

יתר  וכל  זה  הסכם  המפעיל ע"פ  התחייבויות  ביצוע  לצורך 

התחייבויות  ביצוע  עם  בקשר  והאחריות  והסיכונים  ההוצאות 

ידו  על  וישולמו  המפעיל  על  יחולו  זה  הסכם  המפעיל ע"פ 

במלואם ובמועדם, והעירייה לא תהא אחראית לכך, בכל אופן 

וצורה.  

לעיל 19. האמור  אף  על  כי  ערכאה מוסמכת,  וייקבע ע"י  היה 

יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין המפעיל ו/או מי  התקיימו 

ויפצה  ישפה  כי  המפעיל  מתחייב  מי מטעמו,  כל  מעובדיו ו/או 

את העירייה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או 

קביעה  תביעה ו/או  טענה ו/או  מכל  כתוצאה  שייגרמו  אובדן 

בקשר עם יחסי עובד מעביד כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה 

של העירייה.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה ויקבע 20.

על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי 

מי  או  המפעיל  לבין  מטעמה  מי  או  העירייה  בין  מעביד  עובד 

מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה 

התמורה (להלן:  בפרק  הקבועה  מהתמורה  בגובה 55% 

התמורה  כי  בזה  מצהיר  והמפעיל  "התמורה המופחתת"), 

המופחתת הינה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו 

מעביד  עובד  יחסי  התקיימו  כי  וייקבע  במידה  זה  הסכם  ע"פ 

כאמור.  

במקרה כזה, המפעיל יחויב להשיב לעירייה את מלוא הסכומים 21.

המופחתת (להלן:  לתמורה  מעבר  זה  הסכם  עם  בקשר  שקיבל 

המחירים  למדד  הצמדה  הפרשי  בתוספת  "סכום ההשבה") 

לצרכן וריבית מקסימאלית, ממועד תשלומם ועד למועד ההשבה 
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מכל  ההשבה  סכום  את  לקזז  זכאית  תהא  והעירייה  בפועל, 

כל  לרבות  כל דין,  זה ו/או  הסכם  פי  על  לקבלן  שתחוב  סכום 

יחסי  של  קיומם  על  הקביעה  עקב  הקבלן  זכאי  יהא  לו  סכום 

עובד מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור.  

פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 

ימי ושעות מנוחה

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק העסקת כוח אדם  ואי קיום יחסי 7.

עובד מעביד,  מצהיר המפעיל ומתחייב כי: 

עבודה 7.1. שעות  חוק  להוראות  בהתאם  ידו  על  תבוצע  העבודה 

שלטון ומשפט,  סדרי  ופקודת   1 9 5 1 א- " ומנוחה, תשי

התש"ח-1948.  

מטעם 7.2. העובדים  סוגי  כל  של  היומיות  העבודה  שעות  מספר 

המפעיל יהיה כחוק. 

ימי מחלה

.8

הקודמת 8.1. הבעלות  על  הביניים (ז'-ט')-  חטיבות  עובדי  לעניין 

שצבר  המחלה  ימי  יתרת  פירוט  את  החדשה  לבעלות  להעביר 

וניצל כל עובד עד למועד העברת הבעלות.  

לעניין עובדי החטיבה העליונה (י'-יב')- הבעלות החדשה תכיר 8.2.

ביתרתם של ימי המחלה של כל עובד ועובד כדלקמן: מורה עובר 

ימי  של  מנוצלת  בלתי  יתרה  העברה  במועד  לזכותו  שנשארה 

מחלה על כל היקף המשרה בפועל בבעלות הקודמת (כולל בגין 

עבודה העולה על משרה אחת) תעמוד היתרה לזכותו בעוברו אל 

הבעלות החדשה במועד הקובע, מועד העברת הבעלות.  
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לעניין זה יחולו ההוראות בעניין גרירת ימי מחלה לעובדי הוראה 8.3.

הקיבוציים  ההסכמים  לבעלות ע"פ  מבעלות  המועברים 

הרלוונטיים וכמפורט בסעיף 1.25.3.2 (8) לתקנון שירות עו"ה".  

המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם

.9

מוסכם בזאת בין הצדדים כי כל התחייבויותיו של המפעיל מכוח 9.1.

לבצען  עליו  ולפיכך  המקצועית  מומחיותו  מכוח  הינן  ההסכם 

בעצמו ו/או באמצעות עובדיו. 

את 9.2. להמחות  רשאי  יהיה  לא  לאמור להלן,  בכפוף  המפעיל, 

זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין 

הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת 

מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו 

לגורם אחר. 

חובותיו 9.3. זכויותיו ו/או  את  להמחות  וביקש  תאגיד  המפעיל  היה 

מכוח ההסכם על דרך של העברת זכויות במניות החברה, יפנה 

יקבע  הבלעדי  דעתו  שיקול  הגזבר עפ"י  אישור הגזבר.  לקבלת 

האם לאשר המחאה כאמור ואם לאו.       

החלטתו של הגזבר תהיה סופית ותחייב את המפעיל.

מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור 9.4.

לעיל ימחה המפעיל את זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה או 

מקצתן בניגוד לאמור לעיל, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו 

יישאר הוא  המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, 

אף  על  זה  הסכם  עליו עפ"י  המוטלות  להתחייבויותיו  אחראי 

ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של 

העירייה כלפי הגורם הנמחה. 
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אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית העירייה 

עפ"י כל דין או הסכם.

כל 9.5. את  לאחרים  או  לאחר  להמחות  רשאית  תהיה  העירייה 

זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן, ללא צורך 

בקבלת הסכמת המפעיל לכך. 

פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

אחריות בנזיקין וביטוח

כמפורט בנספח א' להסכם.10.

פיצויים מוסכמים, שיפוי קיזוז ועיכבון

פיצויים מוסכמים: 11.

העירייה תחייב את המפעיל בסך של 100 ₪ בגין כל הוראת תשלום 11.1.

אותה תבצע עקב קיומו של צו עיקול כנגד המפעיל אשר הוטל על 

הכספים המגיעים לו מהעירייה.

יובהר כי ככל שיוטלו פיצויים מוסכמים על העירייה, כאמור בפרק 11.2.

זה, העירייה תהא רשאית לקזז סכומים אלה מהתמורה המגיעה 

למפעיל ו/או להיפרע ממנה בכל דרך אחרת, בהתאם לדין. 

שיפוי:12.

שילמה העירייה תשלום שהיה על המפעיל לשלמו מכוח כל הסכם 12.1.

או דין, ישפה המפעיל את העירייה בגין תשלום זה בתוספת 15% 

בגין הוצאות כלליות של העירייה, בתוך 7 ימים מיום שנדרש לכך 

תשלום  כל  בגין  העירייה  את  המפעיל  ישפה  בכלל זה,  על ידה. 

שחויבה בו מכוח פסק דין שלא עוכב ביצועו בקשר עם השירותים 

ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט, שכ"ט 
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עו"ד וכל הוצאה שנגרמה לעירייה בקשר עם ניהול ההליך לרבות 

שכ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובהסכם זה, מובהר, כי במקרה בו תוגש 12.2.

הפעלת  שעניינה  משפטית  תביעה  מטעמה  מי  העירייה ו/או  נגד 

העירייה  רשאית  תהיה  הסכם זה,  בבסיס  העומדת  התוכנית 

להתפשר עם התובע ולערוך עימו כל הסדר שיביא לסיום ההליך 

המשפטי.

חובת 12.3. כספים לתובע,  בתשלום  כרוך  יהיה  כאמור  שהסדר  ככל 

התשלום תחול על המפעיל.

שימוע 12.4. יקיים  עם התובע,  כאמור  להסדר  העירייה  תגיע  טרם 

המשפטי  ההליך  במסגרת  בו  במקרה  למעט  למפעיל במשרדיה, 

ימליץ בית המשפט על הסדר פשרה וגובה התשלום מכוחו. 

כנגד 12.5. דרישה  טענה ו/או  כל  תהיה  לא  למפעיל  כי  מובהר בזאת, 

העירייה מקום בו תגיע להסדר כמפורט לעיל. 

קיזוז:13.

העירייה תהא רשאית לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע למפעיל לפי הסכם 

זה כל סכום שלדעת המנהלת מגיע מהמפעיל לעירייה ו/או מי מטעמה ו/או 

לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין. עם זאת יובהר כי טרם הפעלת זכות הקיזוז 

בהתאם לסעיף זה, תינתן למפעיל זכות טיעון בכתב בתוך 7 ימים. 

עיכבון:14.

חומרים  כל מימון, מיטלטלין, מתקנים,  בידה  לעכב  תהיה  רשאית  העירייה 

וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של המפעיל, אותן לא מילא על 

פי ההסכם.
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זכאית  להם  תרופה  או  סעד  מכל  לגרוע  בכדי  אלה  בסעיפים  באמור  אין 

העירייה על פי כל דין או הסכם.

עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

המפעיל מצהיר בזאת כדלקמן: 15.

גופים ציבוריים, תשל"ו – 1. עסקאות  חוק  בתנאי  עומד  הוא  כי 

1976, לרבות הקבוע בתצהיר שצורף כנספח 4 למסמכי המכרז. 

ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 2.

הוא  נדרש  אזי  כעמותה  המאוגד  במפעיל  שמדובר  1975 (ככל 

להמציא תעודת רישום עמותה" חלף תעודת "עוסק מורשה"). 

נשוא 3. עבודתו  במסגרת  פועל  הוא  וכי  כדין  ספרים  מנהל  הוא 

וכי  המס ובכלל,  שלטונות  כלפי  דין  כל  כנדרש עפ"י  זה  הסכם 

ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה. 

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם 4.

את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן 

בכל תקופת חלותו של ההסכם.

במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה 5.

ימציא המפעיל לעירייה אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם 

פקיד השומה האזורי.

כאמור 6. אישור  לעירייה  יומצא  ולא  במידה  כי  בזאת  מוסכם 

במועד, לא יהיה המפעיל זכאי לכל החזר מהעירייה בגין סכומי 

מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת 

על אף שהמציאה אישור בדיעבד.
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כספים 7. שנת  כל  בסוף  המפעיל  יציג  העירייה  דרישת  עפ"י 

התאמה של רישומי הנהלת החשבונות ביחס להסכם זה, כפי 

שמדווחים לרשויות המס. 

ביטול ההסכם ותוצאותיו

מוסכם בין הצדדים כי העירייה תהא רשאית לבטל את ההסכם מיידית 16.

במקרים הבאים:

מונה למפעיל כונס נכס מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או – 16.1.

באם הינה תאגיד – ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק – 

קבוע או זמני.

נגד המפעיל או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע 16.2.

למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון 

או  במישרין  הסכם זה,  מכוח  לשירותים  הנוגעת  עבירה  ו/או 

בעקיפין.

בכל 16.3. או  בעבירת שוחד,  נחשד בגניבה,  מטעמו  מי  או  המפעיל 

מעשה מרמה.

ההסכם 16.4. בדרישות  לעמוד  מסוגל  אינו  המפעיל  כי  לעירייה  הוכח 

מסיבה כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

נתקבלו תלונות אודות המפעיל.16.5.

ההסכם 17. לביטול  כעילות  לעיל  המנויים  המקרים  אין  כי  מובהר בזאת, 

מהווים רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות העירייה לבטל 

עקב  ההסכם  את  לבטל  זה  ובכלל  עילה שבדין,  כל  מכוח  ההסכם  את 

הפרתו על ידי המפעיל.
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בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה 18.

שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר - לפי העניין. 

מובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת 19.

ההסכם, לרבות עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י 

המפעיל, לא יהיה זכאי המפעיל לכל פיצוי שהוא מהעירייה בגין ביטול 

ההסכם. 

בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם – 20.

זכויותיה של העירייה וחובותיו של המפעיל לא יפגעו, ויישארו בתוקפם 

המלא, כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנוגע לשירותים שניתנו עד מועד 

הביטול.

זכאית  להם  חלופיים  או  נוספים  מסעדים  לגרוע  בא  אינו  זה  בפרק  האמור 

העירייה עפ"י כל דין או הסכם.

ויתור

כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים 21.

הצדדים  ידי  על  ונחתמו  ובכתב  מראש  נעשו  אם  אלא  בתוקף  יהיו  לא 

להסכם זה.

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד 22.

השני לבצע מכוח דין או הסכם לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל 

מקרה עתידי כאמור.

כתובות והודעות

כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.23.
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מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים 24.

נתקבל ע"י  כאילו  אותו  יראו  רשום כאמור,  בדואר  שנשלח  מסמך  וכל 

הנמען בתוך 5 ימים מתאריך המשלוח.

על אף האמור לעיל, לעניין פרק "אופן תשלום התמורה", הודעה שתשלח 25.

כאילו  תחשב  בפרטי המפעיל,  המצוינת  לכתובת הדוא"ל  העירייה  ע"י 

נתקבלה ע"י המפעיל בתוך יום אחד מתאריך המשלוח. האמור לעיל יחול 

תשלום  פרק "אופן  לעניין  העירייה  שיישלחו ע"י  הודעות דוא"ל  לעניין 

התמורה" בלבד.
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נספח א' 

   סעיפי אחריות בנזיקין וביטוח, ואישור על קיום ביטוחים 

אחריות ושיפוי בנזיקין

 

המפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש 1.

ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי 

להורים ו/או  לתלמידים ו/או  כלשהו ו/או  שלישי  לצד  מטעמה ו/או 

למקבלי השירותים מטעמו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו ו/או 

לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע  מהפעלת וניהול 

בית הספר ו/או התחייבויות המפעיל ו/או  כתוצאה ממעשה ו/או מחדל 

ו/או טעות ו/או השמטה של המפעיל ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו  .  

המבוצעות 2. לפעילויות  העירייה  כלפי  הבלעדי  האחראי  יהיה  המפעיל 

על ידו ו/או ע"י מי מטעמו ולכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו 

העבודות ו/או  מהשירותים ו/או  כתוצאה  בעקיפין  במישרין ו/או 

הפעילויות ו/או בקשר לשימוש לצד ג' כלשהו בבית הספר. 

המפעיל לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד 3.

מטעמו ו/או  מי  ידי  על  ידו ו/או  על  שהובא  או  הנמצא  סוג  מכל 

בית  וניהול  מהפעלת  הנובע   לצורך ו/או  בשליטתו  שבאחריותו ו/או 

הספר ו/או התחייבויות המפעיל ו/או השימוש בקשר לנכס ולבית הספר 

ומתקניו ומערכותיהם.  

המפעיל פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות 4.

הפועלים  את  לפצותה ו/או  לשפותה ו/או  ומתחייב  כאמור  נזקים  לגבי 

מטעמה תוך 7 ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור, 

תביעה  כל  על  למפעיל  תודיע  העירייה  הוצאות ושכ"ט עו"ד.  לרבות 

שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו.  
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מכוח 5. להם  זכאי  המפעיל  אשר  התשלומים  מן  לקזז  רשאית  העירייה 

הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהעירייה על 

ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של המפעיל 

של  לאחריותו  בקשר  לעירייה   שנגרמו  נזקים  בגין  לעיל ו/או  כאמור 

המפעיל כאמור לעיל ו/או על פי דין. 

המפעיל מתחייב לתקן כל נזק שיגרם למבנה או לסביבתו להם אחראי  6.

המפעיל כאמור לעיל על פי דרישה ראשונה בכתב של העירייה.

ביטוח

 

כל דין, 7. פי  על  זה ו/או  חוזה  פי  על  המפעיל  מאחריות  לגרוע  מבלי 

מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם 

להבטחת  מתאימים  ביטוחים  כלפיו  שבדין  אחריות  קיימת  עוד  וכל 

מהביטוחים  יפחתו  שלא  ובלבד  שיקול דעתו,  לפי  כאמור  אחריות 

והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, כאמור להלן. 

ביטוחים שוטפים בתקופת השימוש: 8.

לידי  להמציא  המפעיל  מתחייב  מצד העירייה,  דרישה  בכל  צורך  ללא 

העירייה לא יאוחר מעשרה ימים לאחר חתימת הצדדים על הסכם ו/או 

טופס  את  זה  מבינהם  המוקדם  הספר –  בית  וניהול  הפעלת  תחילת 

אישור על עריכת ביטוחי המפעיל, המצורף כנספח להסכם זה ומהווה 

ביטוחי  עריכת  על  האישור  ממנו (להלן: "טופס  נפרד  בלתי  חלק 

המפעיל"),  כשהוא חתום על ידי המבטח מטעמו המורשה בישראל.
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המפעיל ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך 9.

כלשהי  דרישה  בקבלת  צורך  ללא  וזאת  הסכם זה,  של  חלותו  זמן  כל 

מהעירייה. 

בבית 10. בנכס /  ההתאמה  השיפוץ ו/או  עבודות  בתקופת  ביטוחים 

הספר  : 

עבדות  שיבוצע  ככל  הספר  בבית  בנכס /  התאמה  עבודות  ביצוע  טרם 

כאמור וכתנאי לביצוען, ללא צורך בכל דרישה מצד העירייה, מתחייב 

לתחילת  הקבוע  מהמועד  יאוחר  לא  העירייה  לידי  להמציא  המפעיל 

ביצוע העבודות, את טופס האישור על קיום ביטוחי עבודות ההתאמה, 

זה  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  והמהווה  זה  להסכם  כנספח  המצורף 

כשהוא  עבודות התאמה"),  ביטוחי  קיום  על  האישור  (להלן: "טופס 

חתום על ידי המבטח מטעם המפעיל ו/או הקבלן מטעמו. 

כללי לעניין הביטוחים: 

הביטוח ו/או 11. פוליסות  והמצאת  תיקונם  הביטוחים ו/או  עריכת 

האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה 

על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או 

לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של המפעיל על-פי הסכם זה או 

על-פי כל דין.  

בדמי 12. ישא  וכן  הביטוחים הנ"ל  דמי  תשלום  על  אחראי  לבדו  המפעיל 

ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח. 

המפעיל לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה 13.

מבצעי  קבלנים  לרבות  הפועלים מטעמו,  המפעיל ו/או  של  מחדל  או 

העבודות ו/או השירותים ו/או פעילות המפעיל, קבלני משנה ועובדיהם, 

היו  אשר  הביטוח  תגמולי  של  חלקית  או  מלאה  להפחתה  יגרמו  אשר 

לנזקים  אחראי  יהיה  המפעיל  כי  אותם נזקים. מובהר,  בגין  משולמים 
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ההשתתפות  לסכום  מתחת  שהם  נזקים  לרבות  בלתי מבוטחים, 

העצמית הקבועה בפוליסות. 

הביטוח 14. פוליסות  הוראות  כל  את  ולקיים  לשמור  מתחייב  המפעיל 

כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות 

והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

זכויות 15. את  המפקיע  באופן  הפוליסות  הוראות  את  המפעיל  הפר 

לו  שתהיה  מבלי  ובלעדי  מלא  באופן  לנזקים  אחראי  יהיה  העירייה, 

טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב 

זאת. 
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נספח א'1 - אישור על קיום ביטוחים
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נוסח כתב ערבות הסכם – ביצוע
ערבות זו אינה ערבות מכרז

לכבוד
עיריית עפולה

להלן: "העירייה")

א.ג.נ.,
ערבות אוטונומית מספר_________

_ מס' 1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ בקשת _ לפי 
מרחוב   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ צ. ח. / פ. ח. / . ז ת.
_____________________________________________ (כתובת 
כלפיכם  בזה  ערבים  אנו  כולל מיקוד) (להלן: "המפעיל")  מלאה 
עד  סכום  כל  לתשלום  תנאי  בכל  מותנית  ובלתי  מוחלטת  בערבות 
לסכום של 250,000 ₪  (במילים מאתיים חמש מאות אלף ש"ח) בלבד 
הסכם  עם  בקשר  המפעיל  מאת  שתדרשו  (להלן: "סכום הערבות") 
במסגרת מכרז פומבי מס' 5/2020 לניהול והפעלת גורם להפעלת בית 

הספר העל-יסודי קריית חינוך שש שנתי אורן (להלן: "ההסכם"). 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם 2.
לסטטיסטיקה (להלן - "המדד")  המרכזית  הלשכה  ידי  על  לעת  מעת 

בתנאים כדלקמן:

ביום 1. שיתפרסם  כפי  ינואר 2020  חודש  מדד  "מדד הבסיס" – 
15.2.2020 או בסמוך לו.  

דרישתכם  לקבלת  קודם  שפורסם  האחרון  המדד  "המדד החדש" – 
על פי ערבות זו.  

אם יתברר כי המדד החדש עלה ביחס למדד הבסיס יהיו הפרשי 2.
ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד 
החדש  המדד  אם  במדד הבסיס.  מחולק  בסכום החילוט,  הבסיס 
הנקוב  הסכום  את  לכם  נשלם  ממדד הבסיס,  נמוך  יהיה 

בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא הפרשי הצמדה. 

סכום 3. עד  ידכם  על  שיידרש  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  אנו 
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מיד עם קבלת דרישתכם הראשונה 
או  דרישתכם  את  לבסס  או  לנמק  עליכם  שנטיל  מבלי  וזאת  בכתב, 

 __________________
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להוכיחה בכל אופן שהוא, ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל 
מהמפעיל. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט 
בהליכים משפטיים נגד המפעיל ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למפעיל 
ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על 

ידינו. 

במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת 4.
במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומש. 

בסניף 5. בכתב  לנו  תימסר  זה  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישה  כל 
פקס  באמצעות  או  בכתובת __________________   __________
שמספרו ______________, כשהיא חתומה על ידי גזברית העירייה 
גזבר  מקום  ממלא  ידי  על  חתומה  תהיה  דרישה  ממלא מקומו.  או 
העירייה תהיה מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו 

לחתום על דרישה זו מטעם העירייה.  

לחשבון 6. בנקאית  העברה  של  דרך  על  ידינו  על  ייעשה  התשלום 
באמצעות  או  לנו בדרישתכם,  שיימסרו  הפרטים  פי  על  העירייה, 

המחאה בנקאית לפקודתכם, וזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי. 

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהן, וכמו כן, 7.
לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה 
כל  לרבות  טענה  כל  על  ומראש  במפורש  בזה  מוותרים  והננו  שהיא, 

ברירה המוענקת לספק על פי הדין.

הערבות תהיה בתוקף עד ליום _______ ועד בכלל.  8.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.9.
בכבוד רב,  

 _________

ה  של ה" אישית  חותמת  חייב בחתימה+  זה  טופס 

 _________________________ וחותמת הסניף.

 __________________
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נספח ג'

הצהרת סודיות 

* בשלב הגשת ההצעות יש להגיש הצהרה זו חתומה ע"י מורשי החתימה של 

המפעיל. המפעיל הזוכה יידרש להחתים גם את מנהל המוסד וסגנו ויגישה 

לעירייה.   

זהות    מספר  פרטי  __________   שם  משפחה __________   שם  אנו, 

__________ ; שם משפחה __________  שם פרטי  __________  מספר 

זהות   __________ , מצהירים בזאת כדלקמן: 

הוסברו לנו הוראות "חוק הגנת הפרטיות תשמ"א - 1981" והאחריות  .1

המוטלת על ידי הוראותיו בקשר לשירותים מטעמנו מכוח הסכם זה. 

לידיעתנו  יגיע  או  הגיע  אשר  כל  את  בסוד  לשמור  מתחייבים  אנו  .2

או   שהגיע  מסמך  כל  או  מידע  כל  נמסור  לא  מילוי תפקידנו.  במהלך 

שיגיע לידנו למי שלא הוסמך כדין לקבלו מידנו.

השירותים  ביצוע  סיום  לאחר  גם  בתוקפה  תישאר  זו  התחייבותנו  .3 

מטעמנו מכוח הסכם זה. 

ולראיה באנו על החתום:

מורשי  חתימת המפעיל, ע"י  תאריך  ___________                           

החתימה מטעמו:  

 ________________

                                                                                                           

 __________________
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	חלק א' - תנאים מיוחדים להתקשרות
	כללי
	המבוא והנספחים להסכם זה וכן מסמכי הפנייה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
	בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראה במסמך אחר המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם - הוראות הסכם זה גוברות ומחייבות.
	הסכם זה והנספחים המצורפים לו לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו-משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, וללא כל הזדקקות למבנים ההסכם, לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת ההסכם לסעיפים ולסעיפי משנה.
	הגדרות
	למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות הכתובה בצידם, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה:
	"המנהל" – מנהל אגף החינוך בעירייה או מי שימונה על ידו לשמש כמנהל לצורך הסכם זה או כל חלק ממנו.
	"הגזבר" – גזבר העירייה או מי שהוסמך על ידו לצורך הסכם זה או כל חלק ממנו.
	"המפעיל" – כהגדרתו בכותרת ההסכם ולרבות נציגיו, מורשיו המוסמכים וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו במסגרת הסכם זה.
	"בית הספר"- כדלקמן:
	קריית חינוך שש שנתי אורן (סמל מוסד 270041) המצוי ברחוב מגשימים 3 עפולה, והידוע בלשכת רישום המקרקעין כגוש: 17773 חלקה: 33 (בשנת תש"פ 891 תלמידים סה"כ:- בחט"ב: 468 בחט"ע: 423) (להלן: "הנכס").
	"חוזר מנכ"ל מיוחד"- חוזר המנהל הכללי 4/2019 מיום 20.3.19, פרק 3.7 מינהל מוסדות חינוך: 3.7-2 "פרמטרים במכרז לבחירת גורם מפעיל או העברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות".
	"חוזר מנכ"ל מיוחד"- חוזר המנהל הכללי 4/2019 מיום 20.3.19, פרק 3.7 מינהל מוסדות חינוך: 3.7-2 "פרמטרים במכרז לבחירת גורם מפעיל או העברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות".
	"חטיבה עליונה"- כולל כיתות י"ג-י"ד.
	"המשרד"- משרד החינוך;
	מהות ההתקשרות
	המפעיל יפעיל וינהל בנכס את בית הספר, החל משנת הלימודים תשפ"א, בהתאם לאמור בהסכם ובהתאם לקבוע בכל דין ו/או חוזר ו/או הוראה מאת משרד החינוך ובשיתוף פעולה עם אגף החינוך בעירייה והוועד המנהל של בית הספר.

	מובהר בזאת כי קבלת רישיון ההפעלה/רישיון זמני מאת משרד החינוך עד למועד שייקבע על-ידי משרד החינוך (להלן: "המועד הקובע"), מהווה תנאי מתלה להסכם (להלן: "התנאי המתלה"), וכי ללא התקיימותו עד ליום המועד הקובע יהא ההסכם בטל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסעד העומדים לעירייה בגין בטלותו, והכל כמפורט בהסכם זה. עם זאת, תינתן למפעיל זכות טיעון עובר להפעלת זכותה של העירייה בהתאם לסעיף זה.
	מוסכם ומובהר בזאת, כי למפעיל לא תהייה כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה בגין אי התקיימותו של התנאי המתלה וביטולו של ההסכם עקב כך – בין אם אי התקיימות התנאי המתלה נעשתה מסיבות התלויות במפעיל, ובין מסיבות שאינן תלויות במפעיל; היה ולא ניתן רישיון משרד החינוך לבית הספר עד למועד הקובע, מסיבות התלויות במפעיל (לפי הכרעת גזבר העירייה, יועמ"ש העירייה וראש מנהל החינוך בעירייה אשר תהא סופית ומכרעת), תהא העירייה רשאית לחלט את ערבות הביצוע של המפעיל, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה מכח האמור במכרז ו/או מכח כל דין ו/או הסכם.
	מובהר בזאת, כי חרף האמור לעיל, העירייה רשאית להאריך את המועד הקובע, בהתאם לשיקול דעתה ובאישור משרד החינוך.
	מובהר בזאת כי על המפעיל להביא לחידוש הרישיון ואישור ההפעלה, מדי שנה, לכל אורך תקופת ההסכם, כתנאי להמשך ההתקשרות, וכי אי חידושו של הרישיון ו/או אישור ההפעלה יהווה הפרה יסודית של המפעיל את ההסכם ויביא לביטולו המיידי, מבלי שלמפעיל תעמוד כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה בגין הביטול ומבלי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה, כאמור במסמכי המכרז ובהסכם. עם זאת, תינתן למפעיל זכות טיעון עובר להפעלת זכותה של העירייה בהתאם לסעיף זה.
	תקופת ההסכם
	תקופת ההתקשרות במסגרת המכרז הינה ל-5 (חמש) שנים שתחילתה ביום _______ וסיומה ביום ________ (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). על אף האמור לעיל, ומבלי לגרוע מהאמור במכרז ובחוזה ההתקשרות עם המפעיל, בתום שלוש שנות התקשרות ועל בסיס בחינת שביעות רצונה מניהול בית הספר על ידי המפעיל, תהיה רשאית העירייה להודיע למפעיל על סיום ההתקשרות עוד בטרם חלפו חמש שנות הפעלה.
	העירייה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופות נוספות של שנה בכל פעם ועד חמש שנים נוספות בסה"כ כמפורט בהסכם זה.
	החליטה העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור, תודיע על כך בכתב למפעיל עד ל- 1 בינואר לאותה שנה הרלוונטית, טרם מועד סיום ההתקשרות. בתקופת ההתקשרות המוארכת יחולו על הצדדים אותם התנאים המפורטים בהסכם, בשינויים המחויבים  על פי דין.
	שנת הלימודים הראשונה להתקשרות עם המפעיל יהוו תקופת ניסיון, והעירייה תהיה רשאית להודיע לו על הפסקת ההתקשרות עד ליום 1 בינואר בכל שנה קלאנדרית, באם על פי שיקול דעתה של העירייה לא עמד המפעיל בהתחייבויותיו על פי ההסכם לשביעות רצונה.
	מדי שנה תישמר לעירייה הזכות לסיים את ההתקשרות בשל אי שביעות רצון או מכל סיבה אחרת המנויה בסעיף 15 לחלק ב' – תנאים כלליים להתקשרות, הסכם זה.
	במקרה שבו תחליט העירייה לסיים את ההתקשרות הדבר ייעשה בהודעה מוקדמת לכל המאוחר ביום ה- 1 לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית לקראת שנה"ל הבאה.
	התחייבויות המפעיל
	המפעיל מצהיר כי בידיו כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים על פי כל דין ו/או הוראות חוזרי מנכ"ל ועל פי הסכם זה, וכי הם יישארו בתוקף בהמשך כל תקופת הסכם זה.
	המפעיל מצהיר כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות, או מן הצורך לשלם מס, היטל אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם הפעלת בית הספר, למעט ארנונה והיטלי פיתוח.
	המפעיל מצהיר כי אין בכוונת האמור בהסכם זה (לרבות בשימוש במונח "בעלות") כדי להעניק לו זכויות קניינות או לרבות בעלות, במקרקעין ובמבנים בית הספר על יחידותיו.
	המפעיל מתחייב שלא לערוך פעילות פוליטית או מפלגתית בבית הספר.
	ידוע למפעיל כי בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל המיוחד, מתן הרשות שימוש במבנים היא חלק מההתקשרות הכלולה במכרז, ואין צורך לבצע במקביל לכך נוהל הקצאה בגין העמדת המבנים של מוסד החינוך לשימושו.
	ידוע למפעיל כי כל מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך ניהולו יישאר בבית הספר בתום תקופת ההתקשרות בין העירייה למפעיל למעט ציוד המיועד באופן פרטני וייחודי לתלמיד פלוני. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל מקור כספי שהוא – בין אם מדובר בכספי מדינה, כספי העירייה, כספי המפעיל וכיוצ"ב. לעניין סעיף זה, "רכוש" לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן המחובר למבנה והן כזה שאינו מחובר למבנה, למעט ציוד להנגשה פרטנית שאינו מחובר למבנה. חריג לעניין זה הוא רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד, שיילקח על ידי המפעיל אם תופסק עבודתו ובלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור של קבע למבנה או למקרקעין ולא ניתנה לתלמידי בית הספר הספציפי ו/או לרשות המקומית הספציפית. אם מדובר בתרומה למפעיל, שאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהעירייה ו/או המפעיל מעוניינים להשאיר בבית הספר, יוסדר הנושא בין הצדדים.
	המפעיל מתחייב להפעיל את בית הספר בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות מנהליות והפדגוגיות של משרד החינוך וההוראות המנהליות של העירייה, ככל שהנחיות העירייה אינן סותרות את הנחיות המשרד ו/או כל דין, שכן במצב כזה גוברות הנחיות המשרד והדין.
	המפעיל מתחייב כי ישלם שכר לעובדיו בהתאם לכל דין ובכלל זה בהתאם להסכמים הקיבוציים הרלוונטיים אשר נקבעו עם הארגונים היציגים, בהתאם להנחיות משרד החינוך.
	מובהר בזאת, כי מינוי מנהל ביה"ס יעשה על ידי המפעיל – בשיתוף משרד החינוך והעירייה, במסגרת הליך מכרזי ובהתאם לכללי הכשירות (תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול בית ספר על-יסודי), כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שהם מתעדכנים מזמן לזמן ע"י משרד החינוך, וכן בהתאם להוראת כל דין. הרכב ועדת הבחינה (ועדת המכרזים) ייקבע בתיאום עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך ומנהל אגף החינוך בעירייה. ההרכב יכלול שני נציגים מטעם משרד החינוך שימונו על ידי מנהל/ת המחוז הרלוונטי במשרד החינוך; 2 נציגים מטעם העירייה וזאת נוסף ל-2 נציגי המפעיל ונציג ציבור. מובהר בזאת כי לא ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד ע"י משרד החינוך. הרכב הוועדה ימנה מספר לא זוגי של חברים.
	זכויות העובדים המועברים
	הבעלות הקודמת הינה אחראית לשלם לכל העובדים כנדרש את כל זכויותיהם לרבות שכר והפרשות לקרנות השונות, דמי הבראה, ביגוד, מענק יובל לכל תקופת העבודה אצלה. בכל מקרה, העובד עובר ללא כל חוב כלפיו. כמו כן, תשלם הבעלות הקודמת השלמת פיצויי פיטורין במועד העברת הבעלות לכל העובדים, זאת גם אם הם ממשיכים לעבוד במוסד החינוך.
	מורה עובר שהועסק על ידי הקודמת, יועבר עם הוותק שהיה לו בעת העברה וזאת בהתאם לוותק שהוכר לו על ידי משרד החינוך (מדובר בוותק לשכר).
	ניהול תקציבי
	המפעיל מתחייב להקפיד לעמוד על ההוראות האמורות להלן:
	התקציבים שיועברו אל המפעיל ממשרד החינוך ו/או מהעירייה (ככל שיועברו ע"י העירייה) לצורך הפעלת בית הספר יושקעו במלואם לטובת קידום תלמידי בית הספר. כך, מתחייב המפעיל להקצות את התקציבים הנ"ל בהתאם לייעודם ואך ורק לבית הספר נשוא הסכם זה בלבד, בהתאם להנחיות משרד החינוך והעירייה (לעניין תקציבים מטעם העירייה – ככל שיהיו כאלה – ובכפוף לכך שהנחיות העירייה אינן סותרות את הנחיות משרד החינוך), למעט תקורה של _______ בהתאם להצעתו נספח א'2 להוראות המשתתפים, אשר לגביה תינתן לו גמישות תקציבית בהיקף של עד 6% מהתקציב החטיבה העליונה וזאת בהתאם להנחיות משרד החינוך. התקורה תיתן מענה לסוגיות תפעוליות ופדגוגיות תוך מענה לצרכים שונים בבית הספר או מחוצה להם הקשורים להפעלת בית הספר, על פי החלטת המפעיל.
	למען הסר ספק יובהר כי לא תתאפשר גביית תקורה מתשלומי הורים, מתקציב חטיבת הביניים ומפעולות הקשורות להפעלת חטיבת הביניים. כמו כן, בכל הנוגע לתוספות תקציביות שאינן בבסיס התקן או בבסיס ההפעלה של החטיבה העליונה – לא תתאפשר גביית תקורה מתקציבים אלה, אלא אם כן ניתן לכך אישור משרד החינוך במסגרת מתן התוספת הספציפית ובהתאם לאישור שינתן.
	הזוכה יידרש להקצות את שעות ההוראה בהתאם להנחיות משרד החינוך.
	המפעיל יוכל לנייד תקציבים בין בתי ספר בבעלות, ובלבד שלכל בית הספר נשוא המכרז יגיעו ישירות לפחות 94% מהתקציבים ומשעות ההוראה שהעמיד המשרד לטובתם. זאת, להוציא מקרים חריגים שיאושרו בכפוף לעמידה בנוהל שיפרסם משרד החינוך ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך, בכל הנוגע לתמהיל הביצוע של שעות ההוראה, מבלי לשנות את היקף התקורה המירבי.
	המפעיל מתחייב כי יגיש למשרד החינוך דיווח מלא אודות כלל ההכנסות וההוצאות ברמת מוסד וברמת המטה, הדיווח יכלול הכנסות שהתקבלו ממשרד החינוך (תקציב שוטף והכנסות שלא במסגרת התקצוב השוטף) תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים, מהרשות המקומית, הכנסות מגבייה מהורים ומתרומות ועוד. כן ידווח למשרד החינוך פירוט ההוצאות הן ברמת מוסד והן ברמת מטה וזאת בהתאם להנחיות שיפרסם המשרד.
	המפעיל מתחייב לעמוד במחויבויות ההעסקה כלפי עובדי ההוראה בהתאם להסכמי השכר ולהנחיות משרד החינוך.
	המפעיל מתחייב להעביר דיווח מפורט לוועד המנהל של בית הספר בנוגע לייעוד כלל משאבי בית הספר, מכל המקורות.
	המפעיל מתחייב שלא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.
	המפעיל מתחייב כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך, וכי בוועדת ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג העירייה.
	המפעיל מתחייב שלא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח– 1988, בכפוף לכל דין.
	רישיון הפעלה
	מיד עם כניסתו לתוקף של הסכם זה, ידאג המפעיל לעשות את כל הפעולות הנדרשות לצורך קבלת הרישיון להפעלת ביה"ס על ידו, לרבות מילוי כלל הטפסים והגשת בקשה מתאימה למשרד החינוך בעניין וכן לקבלת רישיון לקיום בית הספר עצמם.
	העירייה תסייע למפעיל לפי יכולתה ולפי הצורך ברישוי כאמור ככל שהדברים תלויים בה.
	הגשת כלל המסמכים והטפסים לצורך הרישוי ממשרד החינוך כאמור תבוצע על ידי המפעיל עד למועד שייקבע על ידי משרד החינוך בעניין זה.
	המפעיל ישתף פעולה עם העירייה או מי מטעמה בכל הנוגע להפעלת בית הספר וישתתף בכל ישיבות העירייה, לפי דרישת העירייה ובמידת הצורך.
	מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, יכללו תחומי האחריות של המפעיל את הנושאים הבאים:
	המפעיל ידווח לעירייה ו/או מי מטעמה על מגמות, מסלולי לימוד/מקצועות לימוד בהפעלת בית הספר וכן ידווח לעירייה ו/או מי מטעמה על כל התפתחות בלתי צפויה או שאירעה בפועל בנושא הפעלת בית הספר מיד עם היוודע לו עליה לרבות בכל מקרה אלימות בבית הספר ו/או סביבתו או כל אירוע חריג אחר.
	לא תיעשה בבית הספר פעילות פוליטית או מפלגתית.

