
  

 

 

 מועצה מקומית פרדסיה

 

 10/18מס' מכרז פומבי 

של פדגוגיה פורצת דרך למערכת החינוך של המועצה  יםיעוץ וליווי בנושא"רותי ילמתן ש
בתחומים הבאים: ארגון הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי  פרדסיה המקומית

 .הקשר בין המורה לתלמיד" ושיפור הגננות ותוכניות הלימוד, המוריםצוותי הניהול, של 

 
  

למתן שירותי "יעוץ הצעות "( מזמינה בזאת המועצה)להלן: " פרדסיה המועצה המקומית
של פדגוגיה פורצת דרך למערכת החינוך של  המועצה בתחומים הבאים:  יםוליווי בנושא

ות המורים, הגננצוותי הניהול,  ארגון הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי של
 ותוכניות הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד."

 
)אשר לא יוחזר( במשרדי ₪  300ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 

 העבודה )טל: שעות בה' -בימים א' ,פרדסיה 1שבזי ברחוב  המועצהין יבבנ, מחלקת הגביה
8945551 -09.) 

 
באתר האינטרנט של המועצה די המועצה ו/או ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תמורה במשר

 ."מכרזים/דרושים" בלשונית
 

העתקים, יש להכניס  2 -את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב
את המעטפה יש להכניס לתיבת  ."10/18מכרז פומבי מס' למעטפה סגורה שעליה מצויין "

בשעה  8.111.72 ג'  , עד ליוםפרדסיה 1ום שבזי שלברחוב , המועצההמכרזים במשרדי  

 תיבת המכרזים תיפתח במועד זה. .03:81

 את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

 

 

 כבוד רב, ב

  

 טל גורקי 

 המועצהראש 



 סמך א' מ

 מועצה מקומית פרדסיה

 10/18מס' מכרז פומבי 
 

של פדגוגיה פורצת דרך למערכת החינוך של המועצה  "יעוץ וליווי בנושאיםלמתן שירותי 
בתחומים הבאים: ארגון הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי  פרדסיה המקומית

 .המורים, הגננות ותוכניות הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד"צוותי הניהול, של 
 

 וראות למשתתפים במכרזה
 נשוא המכרז .1

ירותי "יעוץ וליווי בנושאים של פדגוגיה פורצת דרך למערכת למתן שהמכרז הוא  .א
החינוך של המועצה המקומית פרדסיה בתחומים הבאים: ארגון הלמידה וסביבת 

המורים, הגננות ותוכניות צוותי הניהול, הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי של 
זכר במכרז זה בלשון  הגדרת היועץ .הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד"

אין לייחס  כך לשם נוחות הכתיבה בלבד. כוונתו גם  לנקבה ולהפך ומתואר

 להדגשות המופיעות במסמכי המכרז פרשנות כלשהי.

שירותי  מועצהללספק מתחייב "היועץ"(  :)להלןזה שיבחר במסגרת מכרז היועץ  .ב
ת מימוש שלבית הכוללת את מרכיבי י, הכנת תוכנית עבודה עם אופציייעוץ והכוונה

 ,הצעתו תוך התאמתם לצרכי המועצה ולהנחיות ועדת ההיגוי שתמנה המועצה
 שיכללו בין השאר:

 (.סמכות הורית/מוריתההגברת )תוך שימת דגש על  לחינוך לערכיםחסות יהתי .1

 .תרומה לקהילהלו שיתוףחינוך ל .2

 .של מוסדות החינוך ביישוב ייחודיותול פדגוגיה פורצת דרךלהקניית חזון  .3

   .ת הלמידהוסביבארגון  ייעוץ בנושא .4

 .לתלמידים שיטות הערכהשל ייעוץ בנושא  .5

 החינוך של המועצה. אגףשל  צוות הניהוללייעוץ  .6

 .יעותיוס גננות, מורים – צוותי ההוראהפיתוח מקצועי של  .7

 .חדשניות תוכניות לימודלבחשיפת צוותי ההוראה סיוע  .8

 יסודי חדש. בחירת מנהל בי"סליווי תהליך  .9

 יסודי חדש. הקמת בי"סך ליווי תהלי .10

 בין מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב. שילובבחינת ה .11

 במערכת החינוך. מיפוי ושיבוץ תלמידיםייעוץ למועצה בנושא של  .12

 

 :על מנת לקיים את משימותיו יהיה על היועץ .ג

 ללמוד ולהכיר את מערכת החינוך של המועצה. .1

 לבצע סקר וניתוח מצב קיים. .2

 באופן סדיר עם ועדת היגוי שתקים המועצה.פגש ילה .3

 להבין את תקציב החינוך של המועצה. .4

 קורות התקציב של המועצה מכספי העברות. להכיר את מ .5

להתמצא בקולות קוראים שמפרסמת המדינה בתחומי החינוך ומאפשרים  .6
 למועצה להרחיב את פעילותה כנגד תקציבים ממשלתיים.

 "י משרד החינוך במידה ונדרש אישור.לדאוג לאישור התוכניות שהציע ע .7



 

לאחר שתאושר התוכנית שתוגש ע"י היועץ תוכל המועצה להטיל עליו את ליווי  .ד
 התוכנית. ומימוש

כל השירותים המתוארים במסמכי המכרז מתייחסים לכלל מערכת החינוך במועצה  .ה
 החינוך שהמועצה מעורבות בניהולו.גיל מגיל הגן ועד לתקרת 

בכל ענין הקשור לתחומי  למועצהמתחייב היועץ לסייע המתואר לעיל  בנוסף על .   ז
 .עיסוקו ככל שיידרש

"העבודות" ו/או "השירותים". למען הסר כל ספק  –.     כל המתואר לעיל  יקרא להלן ח
יבויות היועץ במכרז ירותים המתוארים לעיל אינם ממצים את כל התחיהעבודות והש

 זה.

 

 תקופת ההתקשרות   .2

על הסכם זה  המועצהלשנה מיום חתימת  ההינקופת ההתקשרות של הסכם זה ת .א
  "תקופת ההתקשרות"(. )להלן:

יום  30 יועץרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב שתישלח ל המועצה .ב
לפני תום תקופת התקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של 

תנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות שנות שנה )להלן: "שנות האופציה"( וב
 שנים. 5האופציה לא תעלה על 

תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה  המועצה .ג
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת  30 יועץבכתב ל

שרות ואו ההתקשרות למעט תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד הפסקת ההתק
לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או  ליועץהתחילו להתבצע לפני מועד ההודעה ו

אחרות ו/או טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד למועד 
 הפסקת ההתקשרות ואו עבודות שהתחילו להתבצע לפני מועד מתן ההודעה.

שימות הנותרות מתחייב לבצע את המ יועץבמקרה של הפסקת ההתקשרות, ה .ד
 מסמך ג' למסמכי המכרז.  -להסכם 13כמפורט בסעיף  

 מסמך ג' למסמכי המכרז.  -בשנות האופציה יחולו כל תנאי ההסכם .ה

 התמורה .3

 נשוא המכרז העבודות והשירותיםבגין המבוקשת התמורה המציע נדרש להציע את  .א
 על הסכום . שבחודש"ח  5,000 -א יפחת משל סכוםיעוץ בידמי כ ידו שיינתנו על

חשבון יוגש בנוסף דוח שעות עבודה כנספח ל יתווסף מע"מ כחוק )להלן: "התמורה"(.
 מסמך ג'. –, שיכלול לכל הפחות מספר שעות מינימלי כמוגדר בהסכם מפורט

ליועץ ותוכל את העבודות והשירותים איננה מתחייבת לספק  המועצההערה: 
 להעבירם לכל יועץ אחר.

עד  למועצהשתוגש  דרישת תשלוםאת התמורה החודשית כנגד  ץיועלתשלם  המועצה .ב
מתום החודש שבגינו ניתן השרות,  45, בתנאי תשלום של שוטף+לכל חודש 15 -ל

 .כדין ובכפוף להמצאת חשבונית מס



לדוח שעות העבודה ולכך הממונה רק לאחר ובכפוף לאישור  יועץהתמורה תשולם ל .ג
 דופי.  שעבודת היועץ נעשתה במקצועיות וללא

סכומים נוספים. שום תנודות או שינויים  יועץמלבד התמורה לעיל לא ישולמו ל .ד
קשיים או  .(למעט מע"מ) בשכר העבודה, במחירי החומרים במיסים והיטלים

וכל התייקרות מכל מין וסוג לא ישנו את  מוגברייעוץ , היקף שעות עיכובים בעבודה
 התמורה.

  תנאי סף .4

 להלן: המפורטים התנאים בכל שעומד מי זה, במכרז להשתתף זכאים

וכן תושב  ,כחוק ומנהל ספרי חשבונותמ "לצורך מע העוסק מורשהינו מציע אשר  .א
שותפות להיות רשומה /על החברה ,שותפות/במידה והמציע הינו חברה ישראל.

 . ישראלב

ת ברמרותים נשוא המכרז י, במתן הש2018 - 2014שנים ין הב סיוןינמציעים בעלי   .ב
עם  בתקופה זו  משך ההתקשרות, כאשר לפחות לרשות מקומית אחת ישוב כולויה

 לפחות.אחת רצופה  ת לימודיםיתה לשניהרשות ה

למערכת החינוך ברמת הישוב שכתבו, מימשו וליוו  תוכניתמציעים יצרפו להצעתם  .ג
חיוביות מאותה רשות כאשר  המלצותלפחות ברשות מקומית אחת כולל  כולו,

החתומים על ההמלצות ניתנים להשגה וניתן לראיין אותם ולהתרשם  הממליצים
 מהמלצתם באופן מילולי.

 המפורטות להלן: השכלהעל המציע לעמוד בכל דרישות ה . ד 

 לפחות  שני תואר אקדמאיבעל במידה והמציע הוא היועץ בעצמו עליו להיות  .1
בתחום ג כאשר לפחות אחד מהתארים הוא ממוסד אקדמאי מוכר ע"י המל"

 .חינוךה

על היועץ מטעמה להיות בעל תואר  –במידה והמציע הוא חברה/התאגדות   .2
כאשר לפחות אחד  אקדמאי שני לפחות  ממוסד אקדמאי מוכר ע"י המל"ג

 .מהתארים הוא בתחום החינוך

וגם של  המציע עצמושל  ןניהד',  ףהדרישות המפורטות בסעיכי  ומודגש, מובהרלמען הסר ספק,         
 .למועצהרותים יכל אחד/ת מהיועצים שיעניקו את הש

 מסמכי המכרז. 5

 המועצההודעת ראש 
 למשתתפים במכרז הוראות  – 'א מסמך
 הצעת המציע  – 'ב מסמך
 הסכם   – 'ג מסמך

 הצהרת ספק בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימוםנוסח   –מסמך ד' 
 המועצה מליאתרה בדבר קרבה לעובד ו/או חבר הצהנוסח   –' המסמך 
 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה   –' ומסמך 

  מבוטל   - 1נספח א'
 הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת   - 2נספח א'

 יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות.                  
 דיותהסכם שמירת סו – 3נספח א' 

 
  



 המועצהרכוש  -סמכי המכרז מ. 6

וקנינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת  המועצהנם רכושה של יסמכי המכרז המ 
 עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.  למועצההגשת הצעות 

 מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.מקבל  

  הבהרת מסמכי המכרז  .7

מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  לעיל, 5המפורטים בסעיף  המסמכיםכל  .א
 וקיום כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו.

 על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז. .ב

בשאלות  ,מר גדעון אחרק ,במועצהאגף החינוך למנהל המציע רשאי לפנות בכתב  .ג
 ,רה בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצאו/או בקשות להבה

במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או  ,אם מצא
פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז 

 . 12:00שעה  15/11/2018לא יאוחר מתאריך וזאת 

 , לדוא"ל אגף החינוך  , מנהלגדעון אחרקלשלוח את הפניות הנ"ל יש ל

gidion@pardesia.muni.il   בקובץWORD . שם הפונה וחברתו, כל זאת בציון
יש לוודא, במידת  .לשם מתן תשובה הפונה, ומספר הטלפון של , דוא"לכתובת

 או בדוא"ל.כל תשובה תינתן בכתב . 09-8302713הצורך, קבלת הדוא"ל בטלפון מס' 
 

 בקשות להבהרות ושינויים יש לשלוח במבנה הבא בלבד:את ה
 

עמוד  מס"ד
 במכרז

סעיף 
תת 

 סעיף

 תשובה שאלה

     

 
 לענות עליהן. תשאלות שלא יוגשו במבנה הנ"ל בקובץ וורד, אין המועצה מתחייב

 

 
 צהרות המציעה. 8

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי  .א
, וכי הוא מסוגל למלא לווההסכם המצורף למכרז על נספחיו ידועים ונהירים  המכרז

 אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם. 

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי  .ב

 המכרז ו/או ההסכם על נספחיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי אסור למציע למחוק ו/ .ג
רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור  המועצהכלשהו מתנאי המכרז. 

 משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

 



 צרוף מסמכים. 9

 המסמכים המפורטים להלן:כל כל מציע יצרף להצעתו את  

אישור תקף על ניהול ומאת שלטונות מס ערך מוסף  מורשהעוסק אישור על היותו  .א
)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  חוק עסקאות גופים ציבורייםפנקסי חשבונות על פי 

 .1976 –חובות מס( תשל"ו 

להזכיר במפורש את   ציע)ב(. על המ 4 ףבסעיכנדרש  וניסיונעל  מסמכים המעידים .ב
 בהתאמה. כל האמור בסעיף

השירותים נשוא את סיפק המציע מקומית אחת לפחות שלה מרשות  המלצות .ג
 )ב( לעיל. 4המכרז, כמפורט בסעיף 

)ג( לעיל. ללא  4המאשרות את עמידתו של המציע בתנאי סף  תוכניותמסמכים ו .ד
 מצורפת למסמכי ההצעה תפסל ההצעה כולה. תוכנית מפורטת

הם ניתן להתרשם מטעמו שמשל המציע ושל היועצים   תעודותתצלומי ו קורות חיים .ה
    )ד( לעיל.4על עמידת היועצים בדרישות סעיף 

 , יש לצרף תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישורתאגיד באם ההצעה מוגשת על ידי .ו
לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד  עו"ד

 בחתימתם.

 על רכישת מסמכי המכרז.  קבלה .ז

 כנס מציעים. 10

 יים כנס מציעים.לא יתק 

 הצעת המציע. 11

)אשר לא יוחזר( ₪  300ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של  .א
ה' , ד', 'בבימים  .פרדסיה 1שבזי ברחוב  ין המועצהיבבנמחלקת הגביה, במשרדי 

)טל:  19:00 – 16:00, 13:00 – 08:30, ובימים א', ג' בשעות 14:00 – 08:30שעות ב
8302708 -09). 

" הרצ"ב הצעת המציעעל המציע להגיש הצעתו, בשני העתקים זהים, על גבי טופס " .ב
כמסמך ב' למסמכי המכרז, למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, 
ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו. שני 

 יד. העותקים ייחתמו ע"י המציע בחתימת ידו וחותמת התאג

בהתאם  , אם ניתנו,על המציע לצרף להצעתו את שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו .ג
 לעיל, ולחתום עליהם.)ג(  7לאמור בסעיף 

 .ממציעים במשותףלא תתקבלנה הצעות  אחד. מציעההצעה תוגש על ידי  .ד

בכפוף לאמור לעיל, יובהר כי הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים  .ה
ספק משנה, ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל  במכרז, ע"י

   רכיבי הצעתו.

 אינם כוללים מע"מ. המפורטים במכרז כל הסכומים ו.       



 אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה .ז

 פסילת ההצעה.כול ותגרום לשלא לפי התנאים י

 תוקף ההצעה. 12

יום  90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה וצרופותיה למשך  
יום נוספים  90 -רשאית לבקש להאריכה ל המועצהלהגשת ההצעות. האחרון מהמועד 

 והמציע חייב לעשות כן.

 בוטל.. 13

 פרטים מהמציעדרישת . 14

לת מידע ללקוחות המציע לקב הלשיקול דעתתהא רשאית לפנות בהתאם  המועצה .א
 והמלצות אודותיו.

בדבר אפשרויותיו הכספיות לרבות  ,תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים המועצה .ב
את הפרטים  למועצהוהמקצועיות כתנאי להתקשרות עימו, והמציע יהא חייב לספק 

 .וכן לפנות ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו

 בחינת ההצעות. 15

, ע"פ שני שלביםאחד או במהלך של  שלבשל בחירת ההצעה הזוכה תתבצע במהלך  .א
' והנתונים המפורטים במסמך אמות המידה ועל פי שיקלול החלטת ועדת המכרזים, 

 .(אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה) למסמכי המכרז

 ועדת בחינהלאחר המועד האחרון להגשת ההצעות יוזמנו המציעים לראיון בפני  .ב
דקות לערך. במהלך הראיון  45-כנציגי המועצה. אורך הראיון יהיה ורכב מתש

יתבקש המציע להציג ולהסביר בקצרה את התפיסה הכוללת שלו בכל הקשור 
ליישום שיטות של פדגוגיה פורצת דרך במערכת החינוך ביישוב, להציג את ניסיונו 

על המציעים לוודא זמינותם במועד  .חברי הועדהבעבודה מסוג זה ולענות לשאלות 
בעצמו וללא כל תיאום עם מחברי הועדה )הראיון ימלא כל אחד  בתום. הראיון שייקבע

' למסמכי ומסמך ל נספח א'ב המוגדר לשלב א'( את טופס המשוב המשתתפים האחרים
יובהר כי בשלב א' תקבל הצעת המחיר משקל של  המכרז, כאשר התוצאות ישוקללו.

 .נקודות 70נקודות ואמות המידה האיכותיות תקבלנה משקל של  30

להחליט ועדת המכרזים להמליץ ל תרשאי ועדת הבחינהאחר שקלול כל ההצעות ל .ג
הצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר כהצעה לבחור בשלא ליישם את שלב ב' במכרז ו

וזאת במקרה שקיים פער ניקוד משמעותי בין ההצעה שהגיעה למקום הזוכה, 
 תבחר המכרזיםת ועדהראשון לבין ההצעות הבאות אחריה בדרוג. בכל מקרה אחר 

הליך נוסף  יבוצעשלושה מציעים שהצעותיהם קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר ו
 4,000)שלב שני(, כאשר לכל מציע יוצע סכום כספי בסך  שיכלול רק מציעים אלה

שישמש את המציע לצורך קיום פגישות לימוד ראשוניות עם הגורמים  ₪

על  .נית פעולה לשנה הראשונהוהכנת תוכ המקצועיים הרלבנטיים במערכת החינוך
יכין ויגיש תוכנית פעולה מקיפה לשנת הפעילות המציע סמך בחינה ראשונית זו 

התשלום יבוצע לאחר הגשת התוכנית, בכפוף לקביעת ועדת הבחינה  הראשונה שלו.
 כי התוכנית משקפת עבודה ראוייה ובכפוף לקבלת חשבונית מס כדין.



שבו יתבקשו להציג את  ועדת הבחינהבפני  נוסףהמציעים שנבחרו יוזמנו לראיון 

 חברי הועדהממצאיהם. בתום הראיון ימלא כל אחד מאת ו שלהם ולההפע תוכנית
המוגדר  תתפים האחרים( את טופס המשוב לשלב ב'ש)בעצמו וללא כל תיאום עם המ

יובהר כי בשלב השני  ' למסמכי המכרז, כאשר התוצאות ישוקללו.ומסמך נספח ב' לב
נקודות והתוצאות המשוקללות של שלב ב'  50אות שלב א' יקבלו משקל של תוצ

 .נקודות 50יקבלו משקל של 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי והיא  .ד
רשאית לבטל את המכרז בכל עת או לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם 

ל ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה במתן החל הזוכה במתן השירותים. במקרה ש
 מסמך ג' למסמכי המכרז(.שירותים יחולו תנאי ההסכם )

בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם  .ה
הוכרז, לפיצוי או לשיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל 

 וצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.השתתפותו במכרז או בכל ה

שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד  המועצה .ו
מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם 
לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש 

 היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.המשתתף לצרף להצעתו, בין 

דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים,  
 תוך הזמן הקצוב שייקבע בה.    

  ובת הזוכה במכרזח. 16       

מסמך ג' למסמכי המכרז, ולהחזירו  -זכה המציע במכרז יהא עליו לחתום על ההסכם .א
ימים  14תום כדין, בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים, וזאת תוך כשהוא ח למועצה

 לזוכה בדבר זכייתו במכרז. המועצהמתאריך הודעת 

א' לעיל יחשב כמי שהפר הפרה יסודית  ףלא ימלא הזוכה אחר התנאי האמור בסעי .ב
תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות  המועצההתחייבויותיו ו

 ע, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. שהזוכה היה אמור לבצ

כנגד  המועצה' לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות באין באמור בסעיף  .ג
 הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

 המועצהלזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של  .ד
 אחר במקומו.עם מציע 

 הגשת ההצעות ומועדים. 17

העתקים, יש  2 -את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב .א
את המעטפה יש  ."10/18מכרז פומבי מס' להכניס למעטפה סגורה שעליה מצויין "

, עד ליום פרדסיה 1שבזי שלום ברחוב להכניס לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, 

 פתח במועד זה.יתיבת המכרזים ת .18:30בשעה  11.1872.

 את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. .ב

 לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ"ל. .ג



 ב'מסמך 

 מועצה מקומית פרדסיה

 10/18מס' מכרז פומבי 

 

למערכת החינוך של המועצה "יעוץ וליווי בנושאים של פדגוגיה פורצת דרך למתן שירותי 
בתחומים הבאים: ארגון הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי  פרדסיה המקומית

 .המורים, הגננות ותוכניות הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד"צוותי הניהול, של 

 הצעת המציע

 

 לכבוד 

 פרדסיההמועצה המקומית 

 

 א.ג.נ., 

 י בעיון את כל מסמכי המכרז.מצהיר כי קראת ,הח"מ ,אני

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים המשפיעים 
 על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 תשלם המכרז מסמכי בכל המפורט פי על שאספק והעבודות השירותים תמורת
 שלא סכום לצייןלמלא את החסר ו יש)    .לחודש ₪____ _____ של סכום המועצה לי

 .(בחודש ₪ 5,000 -מ יפחת

ידוע לי כי התשלום החודשי אינו תלוי במספר שעות הייעוץ החודשיות שיינתנו על ידי, אך יהיה 
שלא החודשיות, בהיקף  הייעוץשעות מלא של פרוט דוח שעות עבודה מפורט שיכלול עליי לצרף 

שעות חודשיות. ידוע לי כי אחת לרבעון תיערך על ידי המועצה בדיקה  30לי של סך מינימיפחת מ
שעות, תופחת התמורה באופן  90-של סך השעות המצטבר לרבעון, וככל שהסך המצטבר יפחת מ

 של שעות מרבעון לרבעון. לא תהיה העברה יחסי בהתאם. 

 אני מצהיר בזאת כי: 

רשותי, או יש ב הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז.סיון והמומחיות יהנני בעל הידע, הנא. 
ח האדם, והציוד שיידרש על מנת לבצע וי את כל כיבכוחי להעמיד לצורך ביצוע התחייבויות

 את השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במסמכי המכרז. 

ת הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי הוראו ב.
 המכרז.

 הנני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים. ג.

את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין המחירים הכלולים בהצעתי כפי שנרשמו על ידי כוללים  ד.
 .על פי תנאי המכרז בביצוע השירותכלליות, מכל מין וסוג הכרוכות 



 ם כוללים מע"מ. אינ במכרזהסכומים  .ה

 ידוע לי כי כל השירותים צריכים להינתן על ידי על פי כל דין. ו.

ידוע לי, כי ביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע ז.  
שיגיע לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב 

 מסמכי המכרז והתחייבויותיי כאמור ב למלא אחר הוראות

, במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין דיותהסכם שמירת סו – 3נספח א' 
 הנוגע לצנעת הפרט. 

ם ידוע לי, כי בביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, אני מתחייב למלא אחר כל הנהליח. 
 .מועצהבהקיימים 

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז 14תוך , אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייבט. 

  -לחתום על ההסכם

כשהוא חתום בצירוף כל מסמכי  למועצהלמסמכי המכרז ונספחיו, ולהחזירו  הסכם   – 'ג מסמך
 המכרז הנלווים.

אאבד את לעיל,  'טבסעיף  אחתום על ההסכם כאמוראני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא  י.  
אחר לביצוע  יועץתהא רשאית להתקשר עם  המועצהזכותי לבצע השירותים נשוא המכרז ו

 העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.

עקב  הדו לרשותכל זכות או סעד שיעמהמועצה שומרת לעצמה כאמור  שבמקרהכן ידוע לי כ. 
 הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי ל. 
 . המועצההמכרז לפי המחיר שרשמתי בהצעתי, לשביעות רצונה המלאה של 

 ידוע לי כי:מ. 

 .ממציעים במשותףלא תתקבלנה הצעות  אחד. מציעדי על י תוגשלהיות מההצעה על . 1 

 ספקבכפוף לאמור לעיל, הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז, ע"י . 2      
 משנה, ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו.

כמפורט  תשולם ליועץ המכרז  בכל מסמכי המפורטים  עוץיהימתן שרותי  התמורה בגין   . נ
 מסמך ג'  המצורף למסמכי המכרז.–בהסכם  בסעיף התמורה

לפי  שלא  אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה. ס
 פסילת ההצעה.כול ותגרום להתנאים י

ות, וידוע לי אופן בחינת ההצע –לתנאים הכלליים של המכרז  15קראתי בעיון את סעיף .  ע
 בחירת ההצעה הזוכה במכרז וזכות המועצה לבטל את המכרז.

 
פ. ידוע לי כי כתנאי לתחילת העבודה יהיה עליי למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים 

/דרושים"(, וכי הוראות )השאלון ניתן לעיון באתר האינטרנט של המועצה, בלשונית "מכרזים
למסמכי המכרז, יחולו על ההתקשרות  2המצורף כנספח א' 2/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 נשוא מכרז זה.
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 מסמך ג'

 
         הסכם

 2018שנת  ,__________ בחודש ___ ביום פרדסיהשנערך ונחתם ב

 

 _____________________ :בין 

 ________________ח.פ./ת.ז. 

 ___________________מרח' 

_______________________ 

                                                                                                                     היועץ"(   " להלן:)

 מצד אחד        

 פרדסיה המועצה המקומית :לבין 

  1שלום שבזי רח' מ

 4281500 פרדסיה

 "(המועצה" )להלן:  

 מצד שני          

 "(                                                                                                              המועצה" )להלן:  
של פדגוגיה  יםלמתן שירותי "יעוץ וליווי בנושא 10/18פרסמה מכרז פומבי  המועצהו      הואיל

דרך למערכת החינוך של המועצה המקומית פרדסיה בתחומים הבאים: ארגון פורצת 
המורים, הגננות צוותי הניהול, הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי של 

 .ותוכניות הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד"
 

המועצה , בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של השתתף במכרז וזכה בו יועץוה      והואיל 
 שאושרה ע"י ראש המועצה.

 
בהסכם  יםהמפורט העבודות והשרותיםאת ביצוע  יועץהחליטה למסור ל המועצהו והואיל

 ובנספחיו. זה

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע  והואיל
 .לביצוע העבודות נשוא הסכם זה

יבצע את העבודה כספק עצמאי, הכל כמפורט בהסכם  יועץוהצדדים הסכימו לכך שה והואיל
זה ובמסמכי המכרז ונספחיו השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד 

 הימנו.

והינו בעל ניסיון והיכרות מקרוב של  השירותים נשוא המכרזוהיועץ עוסק במתן  הואילו
  .נושאים אלו

שירותים כאמור והכל בכפוף לתנאי הסכם זה העבודות ינת בקבלת ימעונ המועצהו והואיל
   .והוראותיו



 

 :אמורכאי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים 

 

 המבוא והנספח.   1

 
 המבוא והנספח להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.  .א

 .המועצההתנאים המיטיבים עם יגברו   מסמכי המכרזבמקרה של סתירה בין 

חות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של כותרות הסעיפים נועדו לנו ב.
 ההסכם.

 
 נושא ההתקשרות.   2

 
ובכל מזמינה בזה מאת היועץ את השירותים המפורטים בהסכם זה  המועצה .א

בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו, והיועץ מסמכי המכרז 
של  המתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות החוק ולשביעות רצונ

או /ו "המנהל": )להלן   הו/או כל מי שימונה מטעמ  פרדסיה המועצה המקומית
 .(ה"ממונה"

 
היועץ יפעיל את יוזמתו וניסיונו להציע למנהל שפורים ותוספות לשירותים  .ב

 הניתנים על פי הסכם זה.

 

 הצהרת היועץ .  3

 
כי הוא היועץ מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות השירותים המוזמנים אצלו ו .א

בעל ידע, ניסיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם 
 ברמה גבוהה.

בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב היועץ לפעול בשיתוף פעולה ובתאום מ .ב
 יועצים אחרים. עם ו/או  , עם צוותי מערכת החינוךהמועצהמלא עם עובדי 

 
 שירותי היועץ.   4

ן שירותי "יעוץ וליווי בנושאים של פדגוגיה פורצת דרך למערכת הוא למת חוזהה .א
החינוך של המועצה המקומית פרדסיה בתחומים הבאים: ארגון הלמידה וסביבת 

המורים, הגננות ותוכניות צוותי הניהול, הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי של 
ון זכר הגדרת היועץ במכרז זה בלש .הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד"

 כוונתו גם  לנקבה ולהפך ומתואר כך לשם נוחות הכתיבה בלבד.

, הכנת תוכנית עבודה עם שירותי ייעוץ והכוונהלמועצה לספק מתחייב היועץ  .ב
אופצית מימוש שלבית הכוללת את מרכיבי הצעתו תוך התאמתם לצרכי המועצה 

 ולהנחיות ועדת ההיגוי שתמנה המועצה שיכללו בין השאר:



הסמכות הגברת  לחינוך לערכים )תוך שימת דגש על  חסותיהתי .1
 הורית/מורית(.

 תרומה לקהילה.לחינוך לשיתוף  ו .2

 .ולייחודיות של מוסדות החינוך ביישוב הקניית חזון לפדגוגיה פורצת דרך .3

 ת הלמידה.  וארגון סביבייעוץ בנושא  .4

 .לתלמידים שיטות הערכהייעוץ בנושא של  .5

 חינוך של המועצה.צוות הניהול של אגף הייעוץ ל .6

 יעות.ימורים, גננות וס –פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה  .7

 .חדשניות תוכניות לימודחשיפת צוותי ההוראה לסיוע ב .8

 ליווי תהליך בחירת מנהל בי"ס יסודי חדש. .9

 ליווי תהליך הקמת בי"ס יסודי חדש. .10

 ילוב בין מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ביישוב.שבחינת ה .11

 ץ למועצה בנושא של מיפוי ושיבוץ תלמידים במערכת החינוך.ייעו .12

 

כל השירותים המתוארים במסמכי המכרז מתייחסים לכלל מערכת החינוך במועצה  .ג
 החינוך שהמועצה מעורבות בניהולו.גיל מגיל הגן ועד לתקרת 

 :על מנת לקיים את משימותיו יהיה על היועץ .ד

 .ללמוד ולהכיר את מערכת החינוך של המועצה .1

 לבצע סקר וניתוח מצב קיים. .2

 פגש באופן סדיר עם ועדת היגוי שתקים המועצה.ילה .3

 להבין את תקציב החינוך של המועצה. .4

 להכיר את מקורות התקציב של המועצה מכספי העברות.  .5

להתמצא בקולות קוראים שמפרסמת המדינה בתחומי החינוך ומאפשרים  .6
 תיים.למועצה להרחיב את פעילותה כנגד תקציבים ממשל

 לדאוג לאישור התוכניות שהציע ע"י משרד החינוך במידה ונדרש אישור. .7

 

לאחר שתאושר התוכנית שתוגש ע"י היועץ תוכל המועצה להטיל עליו את ליווי  .ה
 ומימוש התוכנית.

בכל ענין הקשור לתחומי  מועצהמתחייב היועץ לסייע לבנוסף על המתואר לעיל  ו.     
 .עיסוקו ככל שיידרש

"העבודות" ו/או "השירותים". למען הסר כל ספק  –כל המתואר לעיל  יקרא להלן   ז.    
בויות  היועץ ירותים המתוארים לעיל אינם ממצים את כל התחייהעבודות והש

 במכרז זה.

אי עמידת היועץ בסעיף מסעיפי פרק שירותי היועץ יהווה הפרה יסודית של ההסכם     . ח
 שרות.ויגרור הפסקה מיידית של ההתק

 . התמורה5

התמורה בגין העבודות והשירותים נשוא המכרז תהייה דמי יעוץ חודשיים בסכום של  .א
 על הסכום יתווסף מע"מ כחוק )להלן: "התמורה"(. ._________ש"ח



היועץ, בכפוף  במספר שעות הייעוץ החודשיות שיינתנו על ידי ייהתלו האינ התמורה .ב
כאסמכתא לתשלום החשבון היועץ להלן.  למתן היקף שעות ייעוץ מינימלי כמוגדר

יצרף דוח שעות עבודה מפורט שיכלול פרוט מלא של שעות הייעוץ החודשיות, בהיקף 
שעות חודשיות. אחת לרבעון תיערך על ידי המועצה  30שלא יפחת מסך מינימלי של 

שעות,  90-בדיקה של סך השעות המצטבר לרבעון, וככל שהסך המצטבר יפחת מ
העברה של שעות מרבעון לרבעון,  תאפשררה באופן יחסי בהתאם. לא תתופחת התמו

 .מעבר לסף המינימלי שנקבעולא תינתן תמורה נוספת בין היקף שעות ייעוץ 

ליועץ ותוכל והשירותים  עבודותאת האיננה מתחייבת לספק  המועצההערה: 
 להעבירם לכל יועץ אחר.

שתוגש   דרישת תשלוםית כנגד בכל חודש את התמורה החודש יועץלתשלם  המועצה .ג
מתום החודש שבגינו ניתן  45, בתנאי תשלום של שוטף+לכל חודש 15 -עד ל למועצה

 השרות, ובכפוף להמצאת חשבונית מס כדין.

הממונה שעבודת היועץ נעשתה רק לאחר ובכפוף לאישור  יועץהתמורה תשולם ל .ד
 במקצועיות וללא דופי. 

סכומים נוספים. שום תנודות או שינויים בשכר  עץיומלבד התמורה לעיל לא ישולמו ל .ה
, קשיים או עיכובים (למעט מע"מ)העבודה, במחירי החומרים במיסים והיטלים, 

 וכל התייקרות מכל מין וסוג לא ישנו את התמורה. , היקף שעות מוגברבעבודה

 

 תקופת ההתקשרות. 6 

  

על הסכם זה  צההמועלשנה מיום חתימת  ההינתקופת ההתקשרות של הסכם זה  .א
  "תקופת ההתקשרות"(. )להלן:

יום לפני  30 יועץרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב שתישלח ל המועצה .ב
תום תקופת התקשרות, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של שנה 
)להלן: "שנות האופציה"( ובתנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות שנות האופציה לא 

 שנים. 5על  תעלה

תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עפ"י הסכם זה ע"י משלוח הודעה  המועצה .ג
יום מראש מבלי שתהא חייבת בתשלום פיצויים כלשהם עקב הפסקת  30 יועץבכתב ל

ההתקשרות למעט תשלום בעבור עבודות שבוצעו עד למועד הפסקת ההתקשרות ואו 
תהיינה כל תביעות כספיות ו/או לא  ליועץהתחילו להתבצע לפני מועד ההודעה ו

אחרות ו/או טענות בקשר לכך למעט תשלום בעבור העבודה שבוצעה עד למועד 
 הפסקת ההתקשרות ואו עבודות שהתחילו להתבצע לפני מועד מתן ההודעה.

מתחייב לבצע את המשימות הנותרות  יועץבמקרה של הפסקת ההתקשרות, ה .ד
 . להלן להסכם 13כמפורט בסעיף  

 . האופציה יחולו כל תנאי ההסכםנות בש .ה

  



 ביטול ההתקשרות באופן מיידי. .7

 
 המועצהשלעיל ובנוסף לו תהא  בפרק תקופת ההתקשרות מבלי לפגוע באמור  .א

ואלה באופן מיידי הסכם בכל אחד מהמקרים הבאים הרשאית לבטל את 
 המקרים:

 
היועץ ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות  .1

הסכם זה, ולא תיקנו את ההפרה, לאחר שקיבלו התראה על כך מאת ב
 המנהל, תוך הזמן שננקב בהתראה.

 
המנהל היתרה ביועץ ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על  .2

לא נקט מיד עם  היועץידיהם כולם או מקצתם, אינם לשביעות רצונו ו
יעות רצונו קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיו לשב

 של הממונה.

בדבר הפסקת ההסכם  ו/או בוטל ההסכם מכל  המועצהניתנה הודעה על ידי  .ב
סיבה שהיא, ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בתאריך 
הנקוב בהודעה, וליועץ לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא 

ול ההסכם או הפסקתו, למעט בקשר עם נזק כלשהו הנובע או הקשור בביט
רותים שבוצעו בפועל למשך הזמן שעד תום התקופה יהתשלום המוסכם עבור הש

 שבהודעה.

בוטל ההסכם כאמור בעקבות הפרתו כמפורט בסעיף ב' שלעיל, תשולם ליועץ  .ג
, בעד שירותי היועץ שבוצעו בפועל על ידו במלואם עד לביטול היחסית התמורה

 ימי ביטול.   30של הודעה  המוקדמת  ן ההסכם ואין צורך במת

 

אם לא יוכל היועץ לבצע או להמשיך בביצוע  השירותים מחמת צו פירוק ו/או הליכי  .8
תשלם ליועץ את השכר  המועצהפש"ר ו/או הליכים פליליים כלשהם יופסק ההסכם, ו

תמורת השירותים החלקיים שביצע בפועל בשיעור שייקבע על ידי הממונה בהתאם 
 לעיל.  ב' 7סעיף הוראות ל

 

, בכל אחד המועצהלפי הסכם זה תהיה רשאית  המועצהמבלי לגרוע מזכויותיה של  .9
מהמקרים של ביטול ההסכם כאמור לעיל, למסור את ביצוע המשך השירותים לאחר 

בשירותים שנעשו על ידי היועץ ועצם חתימתו של היועץ בעבודות וולהשתמש ללא הגבלה 
 שר את הסכמתו לכך.על הסכם זה מא

 

 .אחריות.  10

 

עקב מתן שירותיו ברשלנות, והוא  למועצהיועץ אחראי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם ה .א
בעד כל נזק ו/או הפסד אשר יגרם כאמור, לרבות נזקים  המועצהמתחייב לפצות את 

 כתוצאה מפיצוי צד ג' כלשהו. למועצהשיגרמו 

 

  בוטל. . ב



 
 עבידהעדר יחסי עובד מ.  11

 
עצמאי ובלתי תלוי וכי אין  יועץהוא פועל כ המועצההיועץ  מצהיר כי בהתקשרו עם  .א

 לבין היועץ ו/או מי מעובדיו. המועצהבהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל מתחייב היועץ לשלם עבור עצמו ועבור מי מטעמו את תשלומי  .ב

 מס אחר המחויב עפ"י כל דין. מס הכנסה וביטוח לאומי וכל 

 

תידרש לשלם סכום כלשהו שמקורו בטענת יחסי עובד מעביד מתחייב  המועצהאם ג.  
 היועץ לשפותה בגין כל סכום כאמור.

 
 .אין להעביר את ההסכם. 12

 .היועץ לא יסב את ההסכם, או חלק הימנו לאחר או לאחרים 

 
 .וסודיות הלמועצהחזרת מסמכים  .   סיום עבודת היועץ,13
 

את כל המסמכים אשר קיבל מאת  למועצהעם סיום שירותי היועץ יחזיר  .א
במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממויינים  המועצה

 באופן המאפשר התמצאות של כל אדם אשר יבקש לעיין בהם.

 
 היועץ ו/או מי מטעמו מתחייבים בזאת לשמור בסודיות מלאה כל מידע אשר .ב

ו/או לכל הקשור בה, במהלך תוקפו של הסכם זה ואף  למועצהיגיע לידיו הקשור 
 לאחריו.

 
 ניםימניעת ניגוד עני. 14

 

באחריות היועץ להימנע ממצב בו הוא עלול להיות בניגוד עניינים בין מתן  א.
, לבין עניין אחר שלו, או לבין תפקיד אחר למועצההשירותים נשוא ההסכם 

 שהוא ממלא.  

הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת  ב.
הינן חלק בלתי נפרד  (,"הנוהל"יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות, )להלן: 

 מחוזה זה.

אם חל שינוי במהלך ההתקשרות על פי הסכם זה, בתוכן הצהרותיו של היועץ  ג.
 המועצהפנות ליועץ המשפטי של בשאלון שמילא על פי הנוהל, חובתו של היועץ ל

 ולמסור לו בכתב את מלוא המידע הרלוונטי ולפעול על פי הנחיותיו.

מילוי הוראות הנוהל הינו תנאי מהותי בהסכם זה, והפרתו הינה הפרה מהותית  ד.
 של החוזה.

 ., ומהווה חלק בלתי נפרד הימנומסמכי המכרז" 2א'מצ"ב העתק הנוהל המסומן כנספח "

 



 וז קיז.  15

בהתאם להסכם  היועץמ למועצהאו פיצויים אשר יגיעו /וסכם ומוצהר בזה שכל סכום ומ
יהיה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי  המועצהאו שכל סכום שעל  ,זה או מכל מקור שהוא

רשאית  המועצהתהיה  ,או מועסקיו/או עובדיו ו/ו יועץאו מחדלי ה/צד ג' בגין מעשי ו
רשאית לקזז מהסכומים  המועצהוכן תהיה  ועץישיגיע לאו שכר /לנכות מכל סכום ו

ההסכם  בגיןאו /כל סכום שיהיה עשוי להגיע לה על פי הסכם ו ועץישיהיה עליה לשלם ל
 .ועץימה

 כתובות. 16

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם.            

אילו נתקבל כל מסמך או מכתב שישלח בידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום ייחשב כ
ימי עבודה מעת מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום ובמסירה ידנית, מעת  3כעבור 

 מסירתו.

 

 

 ,ולראיה באו הצדדים על החתום                                  

 

 

  _____________________    ____________________ 

 היועץ                                   המועצה                      

 

 

 
 )ימולא כשהמציע הוא תאגיד( שור עו"דיא

 :............. עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי........אני הח"מ ......

  .................... ת.ז. ...............................ה"ה ..

 .............. ...... ת.ז. ..................ה"ה ...............

 ... ולחייב את התאגיד........וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ..............

 

____________________   ____________________ 

 עו"ד       תאריך  

  



 ' דמסמך 

 

 מועצה מקומית פרדסיה

 10/18מס' מכרז פומבי 

צת דרך  למערכת החינוך של  המועצה "יעוץ וליווי בנושאים של פדגוגיה פורלמתן שירותי 
בתחומים הבאים: ארגון הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי   פרדסיה המקומית

 .המורים, הגננות ותוכניות הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד"צוותי הניהול, של 

 בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום /יועץמפעילהצהרת ספק/

 

 "(החוק)להלן: " 1976 –י חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו לפ

________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי ___אני הח"מ _______ .1
להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן: 

בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא ו יועץעד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק, ה .א
הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג 

(, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 2002באוקטובר  31)
 .1987 –, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991 –הוגנים(, התשנ"א 

על זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות וב  יועץהב.   
(, לפי חוק עובדים זרים 2002באוקטובר  31שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג )

, או לפי חוק שכר 1991 –)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

ת כהגדרתו בחוק, חלפה שנה אחת , כאשר במועד ההתקשרו1987 –מינימום התשמ"ז 
 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

   למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטים(. היועץ)על  

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת..       2
         ____________________ 

   המצהיר       

 אישור                   

_______, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום __________ אני הח"מ _________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ת.ז. ____________ לאחר שהזהרתיו/ה כי 
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא 

 יו בפני.יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה על

         __________________ 

           
 עו"ד                                                                                                                    
       



 ' המסמך 

 מועצה מקומית פרדסיה

 10/18מס' מכרז פומבי 

 

אים של פדגוגיה פורצת דרך  למערכת החינוך של  המועצה "יעוץ וליווי בנושלמתן שירותי 
בתחומים הבאים: ארגון הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי   פרדסיה המקומית

 .המורים, הגננות ותוכניות הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד"צוותי הניהול, של 

 המועצהקרבה לעובד ו/או חבר מועצת  בדבר הצהרה

 יך:__________תאר

 לכבוד
 פרדסיה המועצה המקומית

 
 א.ג.נ.,

 

הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים  פרדסיה המועצה המקומיתהנני מצהיר בזאת כי 
 הבאים:

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

ה על עשרה "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העול
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -; לענין זה, "קרוב" המועצהלעסקה עם 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל 
 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל  -מועצה" 

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף 

ובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על "פקיד או ע
ובשום עבודה המבוצעת  המועצהזוגו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם -ידי בן

 למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 

 אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,  המועצהבין חברי מועצת 

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים 
בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד 

 אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. –אין לי בן 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  המועצהרזים של ידוע לי כי ועדת המכ
 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.



אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו 
 אמת.

פקודת ( ל3א )ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר  2/3ברוב  המועצההעיריות, לפיהן מועצת 

 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 

 : __________________ציעחתימת המ      : ___________________ ציעשם המ

 

 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ' ומך מס

 אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

 שלב א'

 

 

 'מס

 

 פירוט                                            

 

משקל  
 באחוזים

העלות המוצעת לחודש לכלל השירותים הנדרשים בהתאם למפורט  1
 במסמכי המכרז

30 

של המועצה באשר להצעת המציע בהתאם  ועדת הבחינהחוות דעת  2
 ח זהלמפורט בנספ

70 

 100 הכל סך                                              

 

 

 פרוט אמות המידה והשקלול

 

לעיל )איכות המציע(,  2מהניקוד עבור סעיף  85%תנאי מעבר להמשך בדיקה הינו קבלת לפחות 
 נקודות לרכיב זה. 59.5קרי לפחות 

 משקל הצעתו של המציע יקבע כדלקמן: 1בסעיף מספר  .1

ך ב' למסמכי מהעלות החודשית בגין השרות כפי שהוצעה ע"י המציע, במס - הבסיס
 המכרז.

(, ניקוד יתר ההצעות יחושב 30הציון יקבע על פי ההצעה הזולה ביותר שתקבל ציון מרבי )
 יחסית למחיר הנמוך ביותר על פי הנוסחה:

 

 X    30 המחיר הנמוך ביותר

       המחיר שהציע המציע        

 

כך ותעוגל כלפי מעלה לנקודה השלמה הקרובה,  1.1התוצאה שתתקבל תוכפל במקדם 
מציע שהציע את המחיר הנמוך ביותר יציע הלחודש ו₪  6,000שאם מציע יציע מחיר של 

 נקודות. 28יקבל ניקוד של ₪  6,000לחודש, אזי המציע שהציע ₪  5,000

 



שהגישו ראיון שאליו יזומנו כל המציעים יוענק למציעים על סמך ה 2הציון לסעיף מספר  .2
 45 -כימשך אורכו יו ועדת בחינה. הראיון יערך בפני הצעות למכרז ועברו את תנאי הסף

 .)נספח א' למסמך ו'(את המציע בהתאם לטופס משוב שלב א'  וידרגחברי הועדה  .דקות

מנהל אגף  -ק מזכיר/גזבר המועצה, מר גדעון אחר -כלול את מר זאב ובר ת ועדת הבחינה
וכן שני נציגי ציבור  וגים והספורטהחמחלקת מנהלת  -שני -רינה מידןגב' החינוך, 

 שיבחרו ע"י ראש המועצה. 

    .ועדת הבחינהיודגש כי למועצה הזכות לשנות לפי שיקול דעתה את זהות חברי 

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת להאריך או לקצר את משך הראיון במידה 
 בהתאם לצורך ומשך הזמן לעיל הינו הערכה בלבד, ואין בו כדי לחייב את המועצה.ו

 

  שלב ב'

 שיוחלט ע"י המועצה להפעיל שלב זה במידה

 

 

 'מס

 

 פירוט                                          

 

   משקל  
 באחוזים

 50 יון בנקודות שניתן בשלב א'צה 1

 

אשר להצעת המציע בהתאם למפורט ב ועדת הבחינהשל חוות דעת  2
 בנספח זה לשלב ב'

50 

 100 הכל סך                                                               

 

 

 

 

ראיון שאליו יוזמנו התוכנית שהגישו וסמך -יוענק למציעים בשלב ב' על 2הציון לסעיף מספר 
 וידרג חברי הועדהואורכו יהיה כשעה.  הבחינה ועדתהמציעים שעלו לשלב זה. הראיון ייערך בפני 

 .)נספח ב' למסמך ו'(את המציע בהתאם לטופס משוב שלב ב' 

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת להאריך או לקצר את משך הראיון במידה ובהתאם 
 לצורך ומשך הזמן לעיל הינו הערכה בלבד, ואין בו כדי לחייב את המועצה.

  



 נספח א' למסמך ו'

 טופס משוב לראיון של מציע בשלב א'

 םיפרטים כללי .א
  :שם המציע _________________ 

 :שם המדרג _________________ 

 :תפקידו _________________ 

 :תאריך _________________ 

 פרוט דרוג המציע  .ב

 

 'מס

 

 פירוט                       

 ניקוד     

 (1-10בין ) 

 

 משקל    

 2טור   1Xטור 

 ניקוד סופי   

 5  התרשמות מהשכלת המועמד 1

 

 

סיונו המקצועי של יהתרשמות מנ 2
 המועמד 

 15 

 

 

התרשמות מהתוכנית אותה הציג  3
 (ג) 4 המועמד כאמור בסעיף

 15 

 

 

כרות המועמד עם יהתרשמות מה 4
 תקציבי חינוך של רשויות מקומיות

 5  

ניסיון המועמד מכרות ויהתרשמות מה 5
עם קולות קוראים של משרדי ממשלה 
ותקציבים שניתן לגייס לטובת 

 פרוייקטים בחינוך

 10  

התרשמות כוללת מהראיון עם  6
 המועמד 

  

 20  

                                 

 הכל ךס

  

70 

 

 ______ 

   

  ניקוד משוקלל סך

 (10)תוצאה סופית חלקי 

 

 

______ 

  ___________ 

 חתימת המדרג                        



 נספח ב' למסמך ו'

 טופס משוב לראיון של מציע בשלב ב'

 

 םיפרטים כללי .א

 
  :שם המציע _________________ 

 :שם המדרג _________________ 

 :תפקידו _________________ 

 :תאריך _________________ 

 פרוט דרוג המציע  .ב

 

 

 'מס

 

 פירוט                      

 ניקוד     

 (1-10בין ) 

 

 משקל    

 2טור   1Xטור 

 ניקוד סופי  

התרשמות מאופן הגשת התכנית  1
 והצגתה

 10 

 

 

התרשמות מאיכות התכנית  2
 ומרצינותה 

 15 

 

 

כלכלית של ההתרשמות מההיתכנות  3
 ביצוע התכנית

 15 

 

 

 התרשמות כללית 4

 

 10  

                                 

 כלה ךס

  

50 

 

 ______ 

   

  ניקוד משוקלל סך

 (10)תוצאה סופית חלקי 

 

 

______ 

  

___________ 

 חתימת המדרג             

 



 נספחים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 10/18מס' מכרז פומבי 

 
הוראות נוהל משרד הפנים לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת  יועצים  - 2נספח א'

 מיותחיצוניים ברשויות המקו
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
  3א'  נספח

 מועצה מקומית פרדסיה

 10/18מס' מכרז פומבי 

"יעוץ וליווי בנושאים של פדגוגיה פורצת דרך  למערכת החינוך של  המועצה למתן שירותי 
הלמידה וסביבת הלמידה, הערכה, פיתוח מקצועי בתחומים הבאים: ארגון   פרדסיה המקומית

 המורים, הגננות ותוכניות הלימוד ושיפור הקשר בין המורה לתלמיד."צוותי הניהול, של 

 הסכם שמירת סודיות

  :הח"מ מתחייב

. לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/ או תאגיד ו/ או גוף כלשהו, זולת 1
ודה, כל מידע, רישום, תוכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, האנשים הנוטלים חלק בעב

דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי 
ע"י המציגים  ופעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייב" ונמסרו ל

ה"מתחייב" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה. כל במישרין ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת 
 הנ"ל יקרא להלן: "מידע".

 . "המתחייב" מתחייב לגבי המידע כדלקמן:2

א. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק 

ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה 

 בלבד.

ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על 

 עותקיה.

ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או 

 הגעתו לידי אחר.

 .ד. להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה

 ה. לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.

 ו. להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.

 ז. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.

חשב או ח. לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מ

הוא ת הגורמים אתם אסקרים על בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבל מ

 קשור בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייב" במהלך וכתוצאה מן העבודה.

 . ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה.3

העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מסור, עם סיום יחזיר וי. ה"מתחייב" 4
 מאגר מידע הנוגע למידע או לעבודה. 

, או ביחד ו. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של ה"מתחייב" ועל כל המועסק מטעמ5
עשה כל הדרוש להבטיח קיום יבביצוע העבודה כולה או חלק ממנה. "המתחייב"  ואית

 .וההתחייבות הנ"ל על יד



העבודה וכי  ועל מסמך התחייבות זה נמסרה לבהסתמך ידוע ל"מתחייב" כי בין היתר  .6
חוייב עלול להיות מהפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, תגרום נזקים כבדים וה"מתחייב" 

 בפיצויים.

רשימת  פתומצור "מתחייב", או הוא עצמו,. על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של ה7
 ר להם רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"לאש טעמוהעובדים מ

 :2018, _______חודש_____ולראיה באנו על החתום ביום

   ___________________________________________"המתחייב" :

)במידה והמתחייב הוא  מסכימים להתחייבות הנ"ל , מורשי החתימה של המתחייב,אנו
 תאגיד(:

 __________________ה:חתימ  _________________________שם:

 

 __________________חתימה: _________________________שם:

 

 :המתחייב טעםרשימת מורשים מ

 חתימה תפקיד תעודת זהות שם העובד
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


