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 הנדון: 

 2021/31מכרז פומבי מס' 

אהבת ישראל )אולפנא  -ת שני ביה"ס על יסודילבחירת גורם לניהול והפעל

 וישיבה( 

 

 תשובות לשאלות הבהרה   - 2פרוטוקול מס' 
 

 כללי –פרק א' 
 

 המציע.פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום ע"י  .1
הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או  .2

תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי 
 ההצעה  והחוזה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

פרוטוקול זה ופרוטוקולים נוספים, באם יהיו, כחלק ממסמכי ההסכם תצרף מסמכי  עירייהה .3
 שייחתמו בין הצדדים.

 
 הערות מנהלתיות

למכרז )נא ראו להלן( מועדי המכרז   2.3ס'  -בעקבות שינוי שחל בתנאי סף .א
   -כדלקמן:יוארכו 

 .  12:00, בשעה 5.5.21 -מועד אחרון להגשת שאלות למכרז: 
 .  12:00בשעה  12.5.21 - מועד אחרון להגשת הצעות למכרז:

 יש להקפיד על נוסח הערבות הנדרשת בחוברת המכרז וכל פרטיה. .ב
 יש להקפיד על הגשת ערבות בנקאית וזאת בהתאם להנחיות הקבועות במסמכי המכרז. .ג
 סמכים הנדרשים בחוברת המכרז.המ כליש להקפיד על צירוף  .ד
על המציע שיוכרז כזוכה לוודא את התאמת פוליסות הביטוח שלו להתחייבויותיו החזויות,  .ה

 קודם להפקת אישור קיום ביטוח ע"י מבטחיו. 
 

 הערות ודגשים -פרק ב' 
 

מקפידה על בדיקת ההצעות בהתאם להוראות המכרז. המשתתפים מתבקשים להקפיד על המועדים   עירייהה

 ובפרט על נוסח הערבות הבנקאית.

 המציע נדרש לחתום בתחתית כל עמוד בחוברת המכרז.

תשומת הלב למועדים, ובפרט למועד ההגשה. כל דחיית מועד הגשה וכל מענה ייעשו אך ורק בכתב. הצעה 

 מועד זה עלולה להיפסל. שתגיע לאחר

בשלב המכרז אין צורך בחתימתו על ידי המבטח אלא רק בחתימת המציע  –ביחס לאישור קיום ביטוחים 

על גבי הדפים הרלוונטיים. ככל שיש השגות ביחס לדרישות יש להעלותן בשלב ההתייחסויות עם שאלות 

 ההבהרה.

 

 עירייהמענה ה שאלות סעיף מסמך מס"ד
הוראות   .1

 למשתתפים
בהתאם לתשובת העירייה לשאלה  5, עמ' 2.3ס' 

, הפחיתה העירייה את מכסת 2מס' 
התלמידים הנדרשת במסגרת תנאי 
הסף כניסיון המציע בהפעלת בתי 

עוד בראשית תשובה זו יובהר כי 
במספר התלמידים איננו  השינוי

 שינוי מהותי המשפיע על עמידה 
       אי סף. נבתמציע כזה או אחר 



2 

 

ספר בשנתיים האחרונות למכסה של 
 561תלמידים בלבד )במקום  540

תלמידים( על מנת לאפשר למפעיל 
מעבר  -הנוכחי לעמוד בתנאי הסף

לבעייתיות בהגמשת תנאי סף 
מידותיו של אחד המציעים ל

כיצד הדבר מתיישב   -הפוטנציאליים
לחוזר  2.14.6עם הוראות סעיף 

 המגדיר את תנאי 4/2019המנכ"ל 
שחובה על רשות מקומית לקבוע 
במסגרת פרסום מכרז ובכלל זה 
נקבע כי: "במכרז להפעלת מוסד 

המציע   -חינוך אחד או שניים ברשות
הפעיל בשתי שנות הלימוד 

לפחות שני מוסדות חינוך   האחרונות
בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין 
במדינת ישראל שבשניהם ביחד 

לפחות  התחנכו מדי שנת ללימודים   
מספר התלמידים הידוע במועד 
פרסום המכרז כי הם צפויים ללמוד 

? בבתי הספר נשואי המכרז
 ש.ע(.  -)ההדגשות אינן במקור

העירייה דוחה כל טענה יתר על כן,  
הרומזת להתאמת תנאי סף 

 ,למידותיו של מציע כזה או אחר
ומנגד, עומדת על קיומה של 
תחרות שוויונית המאפשרת 
למירב המתמודדים להם ניסיון 

)ובין היתר, בהפעלת ביה"ס דומים  
  (.במספר תלמידים דומה

אינה רואה לנכון  העירייהלפיכך, 
במכסת  ערוך שינוי כלשהול

 2.3התלמידים שנקבעה ביחס לס' 
 540על  ת)העומד במכרז 
 לקו, כאמור בפרוטותלמידים

(, מה גם 1שאלות ההבהרה מס' 
יחס בשצפויים שינויים נוספים 

   . (5%-10%)בטווח שבין  לכך
 

הוראות   .2
 למשתתפים

בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל )ס'  5, עמ' 2.3ס' 
( תנאי הסף הינו לפחות מ 2.14.6

ספר התלמידים שידוע במועד 
פרסום המכרז כי הם צפויים ללמוד 
בבתי הספר בשנת הלימודים הבאה, 

תלמידים )וזאת  585 דהיינו, 
בהתאם לנתון שפרסמה העירייה 

לתשובות שפרסמה(. האם  1כנספח 
ת לא נכון שהעירייה תעלה את מכס

תלמידים  585התלמידים לסך של 
 בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל? 

 נא ראו תשובה לעיל.

הוראות   .3
 למשתתפים

ככל והעירייה מבקשת שלא  5, עמ' 2.3ס' 
-להעלות את מכסת התלמידים ל

תלמידים )מספר התלמידים  585
הצפוי ללמוד בביה"ס בשנת 

האם לא נכון  -הלימודים הבאה(
מבחינת העירייה לכל הפחות 

להותיר את מכסת התלמידים 
הנדרשת במסגרת תנאי הסף על סך 

כפי שפורסם על ידה  561
 מלכתחילה? 

 נא ראו תשובה לעיל. 


