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 סדר היום 

 

תיכון בחירת גורם לניהול והפעלת בתי ספר על יסודיים,   -12/2019דיון במכרז מס'  .1
 ליהמן, תיכון זינמן, תיכון ממ"ד אפלמן ותיכון אחווה.

 

בחירת גורם לניהול והפעלת בית ספר על יסודי, עמל טכנולוגי   -24/2019דיון במכרז מס'  .2
 דימונה.

 
 

בחירת גורם לניהול והפעלת בתי ספר על יסודיים, תיכון   -12/2019דיון במכרז מס' 
 אפלמן ותיכון אחווה.ליהמן, תיכון זינמן, תיכון ממ"ד 

 
  :מקס פרץמר 

בין השאר  נותן דברי הסבר לחברי הוועדה לפני שהנציגים נכנסים כל אחד בתורו לישיבת הוועדה.
כי תנאי המכרז קבעו כי הוועדה תראיין את המועמדים לצורך התרשמות ודירוג מאיכות המציע 

קריטריונים שפורטו  4ממשקל ההצעה לפי התרשמות הוועדה לפי   4%יהווה  הריאיוןכאשר 
 לאחר הראיונות ומתן הניקוד תדון הוועדה בהצעות על כל מרכיביהן ותקבע זוכה בטבלה.

 
 המועמדת רשת עתיד

  
 יםחברי הוועדה מציגים את עצמם בפני הנציגים מרשת "עתיד" וכן הנציגים מרשת "עתיד", מציג

ראש מינהל  -מנכ"ל רשת עתיד. גב' עירית פררה -מר מנשה סמירה את עצמם בפני חברי הוועדה.
רשת  -מנהל תוכנית הוראה וחשיבה רשת עתיד, מר פיני טל -פדגוגיה רשת עתיד פרופ' יורם הרפז

 רשת עתיד. -מנהל פיתוח חדשנות רשת עתיד גב' הדס גת -עתיד, מר שי גרשון-הילה
 
 



 
 
 
 

  :סמירהמנשה מר 
נערכנו במלא הרצינות למכרז הזה, מערכת תוך כדי הצגת המצגת אנו ניתן הסבר ונענה לשאלות. 

החינוך בדימונה חשובה לנו, אנו רוצים להיות שותפים לכל התהליך הזה. רשת חינוך "עתיד", היא 
בדגלים מלכ"ר, שמפעילה בתי ספר ומוסדות חינוך, לרשת יש ועדה אקדמית מייעצת, הרשת דוגלת 

)כפי שמופיע במצגת( מצוינות, חדשנות, קידמה ומומחיות, ערכי חברתי פורמלי ובלתי  מרכזיים
 פורמלי, מדעי טכנולוגי, הומניסטי, שביעות רצון שייכות וביחד.

 
 מר פיני:

החדשנות והטכנולוגיה, אנו מטמיעים בכל בתי הספר. אף בחדרי המורים משתמשים את 
 באמצעיים טכנולוגיים.

 
 מר יחיאל:

 אתה יכול בבקשה לתת דוגמא בנושא?
 

 מר פיני:
כל ההכשרות של המורים על בסיס פלטפורמה דיגיטליים בלתי פורמלי, אנו מאמינים ונכונים גם 

 לפורמלי לדוגמא: עקרון הבחירה.
 

  מר מנשה סמירה:
מנחילים זאת לבתי תחום הלמידה הטכנולוגי הוא תחום קריטי ולנו יש מומחית בנושא הזה. אנו 

 הספר, בחינוך טכנולוגי אנו רואים זאת כמנוף.
 

  פרופ' הרפז:
מיומנויות  4, בעקבות זאת פיתחנו 21 -בעולם של המאה ה המיומנות ו על רשימותאנו עברנ

 שמושתתות על טכנולוגיה, תורת הלימוד, בניית פרויקטים ועוד.
 

  מר מנשה סמירה:
שביעות רצון לילדים, הורים, מורים, צוות הסגל של בית הספר גש על אנו רשת שנותנת שירות בד

והרשות. יש לנו מנהל טכנולוגיה, מנהל תשתיות ולוגיסטיקה, מנהל כספים, מנהל מערכות מידע. 
כפרי נוער, יש לנו תוכניות  2בתי ספר מקצועיים,  12בתי ספר שש שנתיים,  30רשת "עתיד" מנהלת  

 ממדים הבלתי פורמליים. ארציות שמשלימות את ה
 

  גב' עירית פררה:
בעברי ניהלתי המון שנים את בי"ס כנות, בשלוש השנים האחרונות אני עובדת ברשת "עתיד" 

עורכים מובילה את כל נושא הטכנולוגיה, כוכבי תקשוב, שיפור תהליכי למידה והוראה. אנו 
ד החינוך. יש לנו שיתוף פעולה השתלמות מיוחדת לרכזים פדגוגיים, מעבר להשתלמויות של משר

 מעולה עם מוסדות אקדמיים שונים.
 

  עו"ד מנחם:
 ?מעין אלו למורים או לרכזים פדגוגיםלמויות תבכמה בתי ספר יש הש

 
  גב' עירית פררה:

 בכל בתי הספר.
 

  עו"ד מנחם:
 ?או מטעמכם הוראה של משרד החינוךו השתלמות לפי ז)מתן תוכניות למידה( מת"ל 

 
 
 
 



 
 
 

  מר מנשה סמירה:
שוהם מובילה אצלנו את התהליך הזה. מעבר להנחיה אנו מלמדים , אך ד"ר מטעם משרד החינוך

 להורים וילדים.כמו בית ספר אותם איך לעשות את הדברים. אנו גם נותנים הנחייה למכון "אדלר" 
 

  מר יחיאל:
 היכן הקמתם בתי ספר להורים?

 
  מר מנשה סמירה:

 כרמל, אנו עושים בדיקה באיזה מהערים צריך ושם אנו מקימים. למשל, בדלית אל
 

  עו"ד מנחם:
 אתם מחייבים את צוות ההוראה להשתלמות במכון "אדלר"?

 
 

  מר מנשה סמירה:
 אנו לא מחייבים, אך המנהלים יודעים שאנו רוצים לראות שיפור.

 
  מר מנשה סמירה:

בעיר בכל העניין  היסודייםלצוותים של בתי הספר  בנוסף לניהול בתי הספר התיכוניים, אנו עוזרים
 הפדגוגי ע"מ שהילדים יגיעו לבתי הספר השש שנתיים מוכנים.

 
  גב' עירית פררה:

בתי ספר שהם בעשירייה  שלושהאנו יודעים לעבוד עם כלל האוכלוסיות כולל מצטיינים. יש לנו 
 יחידות במתמטיקה ואנגלית. 5 -הפותחת ב

 
  מר מנשה סמירה:

מתוך הנתונים שראיתם במצגת, עשינו מיפוי, כך שהצלחנו בהישגים ובשיפור תוצאות העלאת 
 שיעור הזכאות לבגרות ואחוזי תלמידים שמצטיינים. 

 
 מר מקס פרץ:

 אצלנו את המצגת שהציגו בפנינו. שתשאירואני מבקש 
 

 שי גרשוןמר 
אדבר על פרקטיקה ומודלים בקהילות מקצועיות. התהליך המניע ומוביל שינוי הוא המנהלים. יש 
לנו נציג אמון בכל אחד מבתי הספר שמניע את כל התהליכים לליווי שינויים. כגון: מודל הנבחרת, 
 כל מורה הוא תלמיד וכל תלמיד הוא מורה. יש לנו מטרה משותפת, אחריות ומודלים פדגוגיים של

 למידה עצמית ומסוגלות וכן יש לנו מרכז חדשנות באוניברסיטת תל אביב. 
 

 מר מקס פרץ:
 התלמידים בבתי הספר שלכם לומדים עם טאבלט?

 
  גב' עירית פררה:

 יש לנו מחשבים וכל העזרים הטכנולוגיים, אנו שמים דגש על טכנולוגיה חדשנית.
 

  :מנחםמר 
האם יש לכם מסקנות באשר לשיפור בלמידה בציונים  בחנתם את הפרויקטים הללו בתוצאות

 ?בטכנולוגיהכתוצאה משחימוש 
 

  גב' עירית פררה:
 כן, זה תלוי בבתי הספר, בצוות ההוראה ועד כמה המורה לקח על עצמו אחריות.

 



 
 
 
 

  מר מנשה סמירה:
אנו מחפשים את  כשאני פונה למורה לגבי ילד מסוים, אני שואל אותו מה הטוב יש בילד הזה?

המטרייה החינוכית רשתית היא לכלל בתי הספר. בתחום התפיסה כאן החוזקות של הילד . 
בתי ספר תיכוניים, הרשת יכולה לתת מוקד חינוכי, מרכז מכון לליווי ארבעה בדימונה יש לכם 

יגיע  בתי הספר בעיר, הואארבעת והנחייה ללימוד. אנו נדאג שיהיה פה מנהל שיהיה אחראי על כל 
 אחת לשבוע.

 
  מר יחיאל:

 המנהל שאתה תשים פה יגיע אחת לשבוע?
 

  מר מנשה סמירה:
 הוא יגיע יום בשבוע או פעם בשבועיים.

 
  פרופ' הרפז:

מערכת החינוך בישראל נמצאת בטלטלה מול מה שקורה בעולם. אצלנו בארץ יותר קיצוני. מנהלים 
 מטודה. 2018ת פיתחנו בשנת מרגישים את הלחץ של ההורים. ובשל הבעיה הזא

 
  מר יחיאל:

 היכן אתם מיישמים אותה?אני מניח שהמטודה טרם יושמה  
 

  פרופ' הרפז:
היא תורגמה לסינית, אנגלית וערבית. אנו רוצים ללמד את המנהלים בצורה אסטרטגית. הגענו 

לאחר ההטמעה  למסקנה שבי"ס טוב זה בי"ס ממותג)דמוקרטי, איכות הסביבה, אומניות ועוד(
 מביאים את השינוי הייחודי של בתי הספר ומעבירים הלאה.

 
  מר יחיאל:

 בעניין דמי הניהול וההשקעה, האם רק לדימונה הצעתם סכום כזה? כמה הצעתם ללוד?
 

  מר מנשה סמירה:
ה כולם נמצאים במקום אחד. לגבי לוד זה כמעט יש יתרון לגודל, ארבעה בתי ספר היעילות יותר טוב

 דומה אלו המספרים שהצענו שם.
 

  מר יחיאל:
 ממשקים מול הרשות?תן לנו דוגמא ל

 
  מר מנשה סמירה:

במשולש של רשת רשות ומשרד החינוך, אנו בקשרי עבודה טובים, מדווחת והגונה עם המחוזות. 
 אנו חברים בפורומים גדולים מאוד.

 
 
 

 מר מקס פרץ:
, היכן ביחס לרשתות אחרות נמוכיםשהתלמידים שלכם משיגים הציונים במבחן התוצאה נראה כי 

 עקב האכילס שלכם?
 

  מר מנשה סמירה:
שאתה יודע ניתן שנים האחרונות. את התוצאות כפי  3 -ב באחריותי  אתה צודק הרשת השתנתה

. אנחנו בשיפור תהליך מדהים, האם אתה רוצה צוות מקצועי? צוות רעב שנים 3לראות רק בעוד 
 ארוך או צוות שבע שפועל.  לטווח

 



 
 
 

 מר מקס פרץ:
חשוב , אך כראש אגף חינוך אני רוצה רשת שתשתף פעולה, כל נושא חדשנות טכנולוגיה מעניין אותי

 שיתוף הפעולה בנינו.יותר לי 
 

 :יחיאלמר 
 בתי הספר הם שש שנתיים? 30כמה מתוך 

 
  מר מנשה סמירה:

 בתי ספר הם שש שנתיים.  11
 

 פרץ:מר מקס 
כלומר גם לבית הספר הטכנולוגי. אם לא תזכו במכרז הזה עדיין  י המכרזים השעות לשנ םהגשת

 תרצו את המח"ט ?
 

  מר מנשה סמירה:
אנו מסוגלים לקחת את הכל, אם תחליטו לפצל בין הארבעה בתי הספר לבי"ס הטכנולוגי נקבל 

 זאת.
 

 :יחיאל צרויה
 תודה רבה

 
 :המועמדת רשת אורט

 
הוועדה מציגים את עצמם בפני הנציגים מרשת "אורט" וכן הנציגים מרשת "אורט", חברי 

 - אורט, גב' נטע פאר –מנהל אזור  -מר ניסים אילו  את עצמם בפני חברי הוועדה. גיםמצי
 - אורט, מר יואל רוטשילד -סמנכ"ל חינוך ותפעול - אורט, גב' תמורה שירי -מנהלת פדגוגית

 אורט -ופיתוח סמנכ"ל ראש מנהל מחקר
 

 :מנחם בן טובים
הוועדה אמורה לדרג את המציעים בהתאם לארבעת הקריטריונים שפורסמו לכן אם אפשר שתוך 

 תתמקדו באותם תבחיני איכות . הצגת המצגת
 

  מר יואל רוטשילד:
אנו רוצים להסתכל על בתי הספר בצורה אחרת, יש לנו מערכת סמרט סקוול וחדשנות בכל תהליכי 

 הלמידה. הסגל שלנו רוצה לבנות מנגנוני תמריץ למורים.
 
 

  גב' תמורה שירי:
אנו מאתגרים את המורים עם תמריץ של העלאה בשכר וזאת אם הם יגיעו לתוצאות טובות 

 בלמידה.
 

  גב' נטע פאר:
 זה תמריץ ייחודי שלנו שהרשת שלנו פיתחה.

 
  גב' תמורה שירי:

שצריך תמריץ למשכורת החודשית שלהם. מורה ₪  1,500מורים שמקבלים  30 -יש לנו ברשת כ
 לעשות פרויקט חברתי וליצור מורים  מסביבו לפיתוח הפרויקטים. 

 
  מר יואל רוטשילד:

 אנו מטפחים את המנהלים, ומחזירים את ההורים לבית הספר. -מציג את המצגת 
 



 
 

  גב' תמורה שירי:
 ימות, הם יטילו עלינו את המשימות.ניתן להם מש אנולמדנו שאם 

  מר יואל רוטשילד:
הלימוד  נגדיר לתלמיד חלום. ז'.פיתחנו תוכנית חדשנית בין תחומית בהנדסה ואומנות. מכיתה 

 אצלנו כל מחדירים לילד עד בכלל. ליווי לאורך כל הדרך ז'כיתה מע"י ליווי פרויקט  יהיהשלנו 
 מורה חדש ומורה מתפתח.

  גב' תמורה שירי:
 משרד החינוך.ימי עיון של אנו עושים ימי עיון לצוות החינוכי במהלך כל השנה בנוסף ל

  מר ניסים אילוז:
סיים בהמשך יהיה לו יותר קל לוהנדסאי תעודת י"ב עם  אנו רוצים להוסיף י"ד, תלמיד יסיים 

 מהנדס. לימודי
 

  גב' תמורה שירי:
ים יבתי ספר מרחב 12מרחב של יש לנו עם הצבא. היא  שותפויותהחוזקות שלנו ביצירת  אחת

 ם.יטיטאפטיספתוחים של סטר

  מר יואל רוטשילד:
מרחב והמקרים המיוחדים שיש בשוק שבנו לנו את כל כיתות הלמידה  טאפטיסטייםסטר 2לקחנו 

 למידה.ה

 מר מקס פרץ:
משתתף בעלות אך לא מספיק  משרד החינוך  .אדריכלות מגמת  העיר דימונה הגישה לכל בתי הספר

 כסף איפה אתם בעניין הזה?המון לכל עיר זה  2או  1ייתן 

  גב' תמורה שירי:
 יש לרשת קרנות.יש לנו יחידה שמגייסת תרומות, 

  גב' תמורה שירי:
של דימונה נתנו במקרה ,  6%בכל המכרזים שלנו אנו לא מורידים את עניין התקורה אנו לוקחים 

 פעם ראשונה שאנו עושים זאת. אנו רוצים ל"התאבד" על דימונה. 3%

  מר יחיאל צרוייה:
שהצעתם להשקיע בבתי הספר או מעבר  ₪מיליון  1,800פול של בנכללת מרחבי למידה ההשקעה ב

? 
 

  גב' תמורה שירי:
תוך  .הפול הזה של בתי הספר, זה הרבה מעבר .יש מרחבים גדולים₪ מיליון  1,800בפול של נכלל 

 תנועה אנו בודקים את עצמנו. כדי

  מר יואל רוטשילד:
 ן אותה לאף אחד.ילאורט יש קמפוס ללימודי בגרות זה גרסה שא

 
  גב' תמורה שירי:

 היא הוליסטית. של הרשת התפיסה 

 עו"ד מנחם בן טובים:
 כמה שנים פועל הקמפוס?

 
  מר יואל רוטשילד:

 ביו טכנולוגית ועוד המון קורסים טובים. ,הנדסה ,שנה ואין אותו לאף אחד, כגון: מדעי המח 20

 



 

 

  מר ניסים אילוז:
מנהל אגף . מנהל האזור יחד עם מנהל אזור עובד מלכתחילה עם מנהלי אגף ומנהלי התיכוניים

 החינוך מתווים מדיניות לשנה הבאה.

  גב' נטע פאר:
 אין בריונות ברשת.שיש הצלחות  געלהעצים את התלמידים והמורים בראנו תמיד מחפשים אך 

  גב' תמורה שירי:
העשייה  בטופס אחד יכולים לראות מה בי"ס עשה בשנתיים האחרונות ומה ייעשה בשנה הבאה.

תלמידים. אנו לא שוקדים  110ט "זכאות מח 95%מעלות בשיש בעכו זאת דוגמא לשיתוף פעולה גם 
 השמרים.על 

  ניסים אילוז:מר 
כדי תנועה תוך שנים  4-5החלום שלי שתוכנית האקדמיה תכנס לעיר דימונה חזק. אני רוצה שעוד 

 .B.A סמסטרים יקבלו תעודת 3ת השירות הצבאי ותוך להם אידחו תלמידים מסוימים ל

 
 מר מקס פרץ:

כפי שצוין הוועדה אמורה לבחון בראיון רכיבי . אורט זה מותג  .מאוד מרשימההייתה ציה טנהפרז
מורים לפי עניין או לפי  הכשרתממשקי רשות מקומית, כמו   4%האיכות שפורסמו במשקל של 

 ת להיות שונות.וצריכשתוכניות חדרי המורים קורסים, 

 עו"ד מנחם בן טובים:
תוכנית לבדוק את  האם יש לכםהרי תקבלו צוות הוראה קיים, כיצד תתמודדו עם זה אם תזכו, 

 ?ומה תעשו כדי לשפר את כשירות המורים מצבם

  מר יואל רוטשילד:
 בודקים את הרווחה הנפשית של המורים.אנו בודקים את התואר שלהם ו

  גב' תמורה שירי:
רוצה  , שאלנו אותו מה הייתמורהכנו כמו שאנו יוצרים מוטיבציה לתלמיד מה החלום שלך גם יגיל

נוצרה קהילה כזאת בבית ספר שמעבירים  תחם ביבנה, לעשות לא בתחום  ההוראה שלך. פיתחנו מ
 מאחד לשני.

 עו"ד מנחם בן טובים:
  ערכה שלכם?הבבקרה ? האם פעם טעיתם יש לכם מנגנון 

  גב' תמורה שירי:
ולא הצליח אנו  מאתנוהגיבוי  אם המנהל קיבל אתעם מעט תלמידים.  הגענו למצב עם בי"ס מסוים

החלטה אמיצה להוציא את המנהל מתוך בי"ס. למשל, ברחובות הוצאנו מנהלת, שמנו  מקבלים
 מנהל חדש עם משאבים של שעות והיום ביה"ס הוא אחד מבין הטובים בארץ.

  גב' נטע פאר:
 אחד הדברים ששמנו בו דגש הוא, חיבור ושיתוף עם הקהילה.

 מר מקס פרץ:
 האחרונות, כמה בתי ספר השש שנתיים עזבו את אורט?בחמש השנים 

  גב' תמורה שירי:
 זכאות לבגרות. 80% -רק אחד בי"ס ספיר בירוחם. בשנה שהם עזבו הגענו ל

 עו"ד מנחם בן טובים:
התיכונים האם תרצו לנהל את  4אם לא תזכו בניהול הגשתם הצעה גם למכרז השני עמל טכנולוגי, 

 ?זה מותנה בזכייה המכרז זה בית הספר הטכנולוגי או



 
 
 

  גב' תמורה שירי:
אני לא יכולה לדבר על תנאים, אנחנו רואים במח"טים שהם מאוד קרובים לאורט בתוך התהליך. 

 לא נכון לרשת רק בתי ספר חלשים.

 מר מקס פרץ:
 האם אתם מוכנים לנהל את הארבעה בתי הספר ועמל טכנולוגי?

 
  גב' תמורה שירי:

 לוקחים את כל החבילה.כן אנחנו 

 עו"ד מנחם בן טובים:
 מה הערך המוסף שאתם מביאים אתכם?

  גב' תמורה שירי:

אנו מסונכרנים עם מערכת משרד החינוך. לכל תלמיד יש     ERPכל המערכות של המנב"ס, מערכת 
ב תחזית לקבלת בגרות. אנחנו יכולים לראות בדוחות את חוסר ההלימה עם המנהל. בעניין המחשו

 האדמיניסטרציה לפדגוגי.  יש לנו שרתים. יש לנו הפרדה בין 

 מר מקס פרץ:
יתקיים דיון ולאחריו של הרשות  20% –מתוך ה  4%. היום דנו על  4% – 0חברי הועדה ינקדו בין 

 נוסף.

 יחיאל צרויה

 תודה.

 

 המועמדת רשת דרכא

הנציגים מרשת "דרכא", חברי הוועדה מציגים את עצמם בפני הנציגים מרשת "דרכא" וכן 
סמנכ"לית  - מנהל רשת דרכא, גב' גליה כהן - מר גיל פרג מציגים את עצמם בפני חברי הוועדה.

דרכא, ד"ר  -מנהל תפעול - דרכא, מר ליאור סמא -משנה למנכ"ל -דרכא, ד"ר מור דשן -פיתוח
 דרכא -סמנכ"ל חינוך וחברה -נועם סרי

 

 

 מר מקס פרץ:
. הרשות חילקה לארבעה פרמטרים נועד לצורך הדירוג ברכיבי האיכות שקבעה העירייה  הריאיון

 של הרשות.  20%  -שעליהם יינתן ציון. והם נכללים ב 4%והכל יחד  1% -שכל פרמטר נמדד ב

 
 :גיל פרגמר 

 עלי להקים רשת פילנטרופית בפריפריה בשיתוף עם קרן רש"י. הוטל 2010נת דרכא הוקמה בש
ארגונים  2כעבור שנתיים הצטרפו אלינו .  מנהלי בי"ס לשעבר שהיו שם בצד השניוהפדגוגי  לצוות

וקרן  פילנטרופית מנים ראשיים מבחינהגורמים ממ הם .שאוהבים את ישראל והחינוךנדבנים 
 הצטרפה.אף עזריאלי 

 

  יה:מר יחיאל צרו
יש לכם כיצד אתם יכולים להתחייב להשקעות בבתי הספר כאשר אתם תלויים בתרומות האם 

 עם קרן עזריאלי ארוך טווח?הסכם 



 

 

 :גיל פרגמר 
 כן בוודאי.

 
 :אריאל ללושמר 

 כמה בתי ספר מנהלת רשת דרכא? וכמה מתוכם שש שנתיים?

 :גיל פרגמר 
א גם הרשת הכי צמחה מתוך הצמיחה שלנו הית שלנו מתוכם שש שנתיים. הרש 29בתי ספר,  32

דרכא שרשת  2010בשנת ת. שלנו אישר להגדיל את הרש לפני כמה חודשים הדירקטוריון .צעירה
 .פילנטרופיתשלא תיקח תקורה הרשת מנהלת את בי"ס ומי שממן אותה רשת  הוקמה היא החליטה

 
  יה:מר יחיאל צרו

 לתכנים? הפילנתרופיהאך אתם עושים הפרדה בין 

 :גיל פרגמר 
המקומית  תובשנה אנו בונים תוכנית עם הרש₪ . מיליון  1נתרופיה מקצה לנו פר בי"ס בערך לפי

לבגרות, זכאות  4%בלנו אותו מרשת אחרת עם יחד עם מנהל בי"ס. כגון: בי"ס בקרית מלאכי קי
ע למצוינות. הרשת נדה להגי'הרשת היא רשת חילונית, אנו באים עם אג זכאות. 96%היום סיימו 
לא  נדה שלהם'הם לא מתערבים בחינוך האג מנדבנים שנותנים כסף,מורכב שמנהלים  מונהגת ע"י

הילדים יחד. דבר שני כן שילד מדימונה ילמד פחות מילד מרמת גן. הדבר הראשון לשים את כל ית
דבר ה ת החינוכי.ובדים עם המנהלים והמורים בפיקוח יש השתלמויות לצוואנו ע ,מנהיגות חינוכית

 ,עכו ,להוראה ולמידה קודם כל לנסות אותם בדימונהמצעים חדשנות אנו סבורים שאהשלישי, 
 רמת גן.בקרית מלאכי ולא 

 :ד"ר מור דשן
בזכות התורמים  .מצטיינים שקיבלו פרסי חינוך ומובילים את המנהליםיש בצוות הפדגוגי שלי 

יך מנהלים אוך צוות מורים עובד ימודל אלנו יש  .שלנו אנו מגיעים לכל הבעיות של התלמידים
צוות לאנו עובדים ומלמדים את השיטות שלנו  הידע. יכולים לנהל בי"ס ולהעביר לצוות החינוכי את

טכנולוגיה יש לנו צוות מוביל בארץ אנו עושים השתלמויות  המורים בצורה מדורגת. מבחינת
 כנות.ומלמדים תלהפעיל סמרטפונים ויך אנו מלמדים מורים א למורים. ווירטואליות

 
 

 :גב' סימה כחלון
 כמה צוות מחשוב יש לכם?

 :ד"ר מור דשן
 הצוות שלנו הוא אומנם קטן אך איכותי. .מחלקה קטנה, יש לנו 5-6

 :גיל פרגמר 
להיות  אנו גאים שבצוות שלנו יש סטרטאפטיסטיים שיכולים .בתי ספר 32 –הצוות שלנו תומך ב 

ספר צריכה להיות טובה בניהול ושיתוף פעולה הרשת בתי  .בארץ. פיתוח זה חשובבין המובילים 
 עם הרשות.

 עו"ד מנחם בן טובים:
 איזה תכנים ייחודיים אתם פיתחתם?

 :גיל פרגמר 
ו זה ,מעין זה ים ותוך כדי לנתח אדם או כל דבר אחריואלטהיום ילד יכול להרכיב משקפיים וויר

 יחידים שהבאנו אותו.לא פיתוח שלנו אבל אנחנו ה

  מר יחיאל צרוייה:
 אתה יודע לנהל בי"ס ללא פילנתרופים?לנתרופיה פימ חוץ



 
 

 :גיל פרגמר 
 כן בוודאי.

 
 :ד"ר מור דשן

מרכולתנו כגון:  לכל בי"ס שאנו נכנסים אליו אנו תופרים חליפה. כמו שגיל אמר אנו מציעים את
יש לנו  .בנושא חינוך וחברהו בא ועושה השתלמויות בישוב עצמו, יום עיון נודד. הצוות שלנ

. היכולת שלנו לנוע הסיטואציותשמדמים את  בבר אילן. מצלמים את הצוות עם שחקנים רסימולטו
 קדימה.

 :גב' סימה כחלון
 מהו החזון חינוכי שלכם בדימונה?

 
 

 :גיל פרגמר 
אני לא  הספר רק בשילוב של כוחות מקומייםהניסיון שלנו מלמד שחזון חינוכי או מהפך בבתי 

נו. קודם לכן ב מה צריך לעשות אם תבחרו ,מאמין בגורם חיצוני אחר. המחשבות הראשוניות שלנו
זאת התפיסה שלנו סביבה חינוכית צריכה להיות  חינוכי.הצוות היכרות עם כל מנהלי בתי הספר וה

 סביבה מכבדת.

 :ד"ר מור דשן
כל הזמן אנו  .שילוב באקדמיה ,מסוגלותתחושת היה להם בתי הספר ת אנו רוצים שבוגרים של

להעלות את אחוזי  "אני לא מספיק חכם". אנו רוצים עם מודלים טובים י"ב  –ז'  מכיתות עובדים
 הבגרות + יח' במתמטיקה ואנגלית.

  מר יחיאל צרוייה:
 יש לכם תוכנית של י"ג י"ד ?

 :ד"ר מור דשן
 בקרית מלאכי. כן, 

 
  מר יחיאל צרוייה:

 צוותים שיודעים להעביר את החומר? יש לכם
 
 

 :ד"ר נועם סרי
 אותם למסגרות ומיומנות + ראיון שלהם מול מסגרתחושפים אנו מכוונים גבוהה מכיתה י' 

הילדים מקבלים סדנאות וראיון  .יש שימוש בטכנולוגיה על חשיפה וכלים + קריירה .יוקרתית
 עבודה ועוד.

 :סריד"ר נועם 
אנו משקיעים  ך ניתן לפעול הלאה.יא נמצאים הילדים הללו ובדיקה איש לנו יח' בוגרים, לבדוק אפו

מלגות מלאות  פיתוח מנהיגות ילדים שמקבליםהשקעה ב ,המון בפיתוח צוות, פנייה ישירה לילדים
 וטסים לייצג את העיר וביה"ס.

 
 :גיל פרגמר 

ראות עם יניהול הטובות ביותר . אנחנו רוצים לההת אנחנו מנסים להיות רשת שתפעל בכל הרמו
נהייה  קרית מלאכי ועוד. אם תבחרו לעבוד איתנו אנו ,ירוחם ,שותפים טובים בערים כמו דימונה

נייצר אנו אחד + אחד   "כסף יחליף בכסףמהסוג של  "בלו. אנחנו לא שקופים. את כל הנתונים תק
רוב  .נעבוד בשיתוף פעולה פורה יחד אתכםונתקן ו ו נקבל את כל ההערות שתגידו לנאנשלוש. 

 התורמים שלנו משקיעים בטכנולוגיה ופדגוגיה אך יש תורמים שמוכנים גם לבנות.

 



 

 מר מקס פרץ:
, האם ילד בכל בתי הספר בעיר 800אנו נלך להתנהל עם  .פותחים תיכון חדש אנו עוד שנתייםבערך ב

 .עניין זה ישפיע עליכם
 

 :גיל פרגמר 
 במבנה ארגוניצליח רוצה להאם אתה  תלמידים. 2000והשני  תלמידים 1500 של  ניהלתי תיכוניים

 תלמידים. 800 – 1200עדיף עד ואף אבל רצוי  ,חכם אתה יכול

 עו"ד מנחם בן טובים:
לניהול לא נכנסתם שך זה יא , והשאלה לצמצם פערים, כפי שציינתם היא המטרה שלכם 

 ן לכם ניסיון.איהפערים היותר גדולים ושם נמצאים המח"טים? 

 :גיל פרגמר 
מוכרח לפתוח רק בדימונה וקריית ביקשו ממנו לפתוח בית ספר מקצועי, אך בית ספר מקצועי לא 

מלאכי, אני רוצה שיפתח גם ברמת גן ובגבעתיים לא רק בפריפריה. אם תבחרו בנו ונעשה עבודה 
נדאג שם לצמצם את  תצטרכו את בית הספר מח"ט טובה בתיכונים, יכול להיות שיבוא יום ולא

 .פערים 

 מר מקס פרץ:
שנות וותק שמבקשים לפרוש. האם תתנו לאותם מורים צ'ופר  40של וותיק   מוריםיש לנו בית ספר 

  לשנה עובד/מעביד.₪ ? מורה ותיק עולה רבע מיליון מסוים

 :גיל פרגמר 
יותר מאושר וירוויח יותר אם לו שהוא יהיה יש מורה בבית ספר מסוים שישבתי איתו והראיתי 

 כלומר אנו משתדלים להגיע להסכמות פרישה ולא באמצעות פיטורים בית ספר.יעזוב את 

 מר מקס פרץ:
 הרשת כי הצגתם בפנינו את כל החוזקות? תנו לי נקודת חולשה של

 
 :גיל פרגמר 

אנו  אוכלים" קשיים."זמן שאנו צריכים לגייס מנהלים אנו הרשת שלנו בנויה על אנשים.  כל 
 מומחים למצוא ולגייס אנשים מעולים לתפקידים.

 
 מר מקס פרץ:

לפעמים כדי להצליח בבגרויות יש צורך לתת את הדגש כבר בכיתות ז',  לגבי חטיבת ביניים בוגרים
 הספר?בבתי  לגבי החטיבות תכניות יש לכם ז' האם 

 
 

 :גיל פרגמר 
ר ספוחה למורים והשתלמות לכולם, בית התפיסה שלנו היא בית ספר שש שנתי, יש לנו קרן רו

הרעיון לתת טיפול נקודתי לילדים בשכבות הביניים בכדי לקבל לעבודה פדגוגית עם קרן עזריאלי. 
ביסודי צליח שנים האחרונות התחלנו להביא תקציבים לבתי ספר יסודי. אם נב תוצאות טובות.

 בסופו של דבר בתיכונים ישתלם לנו. עבודה טובה שם,עשה ונ
 

 :ד"ר מור דשן
תוכניות יסוד. אנו  נית מעברים ספציפית חדשנית, קריאתיש לנו מומחים בבתי ספר יסודיים, תוכ

יש לנו קייטנות קיץ לצמצום הפערים. נשמח  הקרוב, מצמיחים את הצוות בתוך בית הספר. הקיץ
חשוב שתקראו  יהיה לנו יותר קל בתיכונים.ם ו את בתי הספר היסודיימאוד אם נזכה. אם תפתחו לנ

ומעמ'  125-152חשוב להכיר את הרשת מעמ' השקענו רבות בכל החלק הפדגוגי. את החוברת שלנו, 
162-209. 

 :יחיאל צרויה
 תודה רבה .

 



 
 

 מתקיים דיון 
 

 :יחיאל  צרויה
 נקודות. 4ל-1התרשמותו בין אני מבקש שכל חבר וועדה ינקד את המועמדים לפי 

התרשמות כללית, התרשמות לגבי אמצעי מחשוב ותקשור, התרשמות לגבי תוכניות לימודית 
ע לממשקי גלבקיאותו ולכל הנו ביחסותוכנית לימוד לסגל ההוראה, והתרשמות הוועדה מהמציע, 

 העבודה מול הרשות המקומית ומול משרד החינוך.

 3.73%ראתה מצגות, דורגו המציעים כדלקמן: רשת דרכא קיבלה  לאחר שהוועדה קיימה ראיונות,
 . 4%מתוך  2.86%. ועתיד קיבלה 4%מתוך  3.73%. אורט קיבלה 4%מתוך 

 
 :יחיאל צרויה

כזכור לכם הוועדה העבירה את ההצעות לעו"ד נועה בן אריה על מנת שתבחן את ההצעות בהתאם 
ה  לפי השלבים שנקבעו : לעניין עמידת המציעים לתנאי המכרז ותכין עבורנו בטבלה את מסקנותי

בהתאם למחוון ולפי קביעת בתנאי הסף, בחינת רכיבי האיכות שנקבעו לפי נוהל משרד החינוך 
העירייה, חלק מרכיבי האיכות דרגנו זה עתה. אנו מבקשים שעו"ד מוריה תשלח לעו"ד בן אריה את 

. עד לקבלת חוות הדעת המקצועית  נצא ליהכלהדירוג שלנו ותבקש ממנה לכלול אותו בדירוג 
 להפסקה  של חצי שעה .

 
  ה:מר יחיאל צרוי

קיבלנו את חוות דעתה של עו"ד נועה בן אריה, שבדקה את כל ההצעות שקללה את חוות דעתם של 
והמלצתה בכתב לפנינו מוצגת חוות דעתה עם הדרוג ביתר רכיבי האיכות והמחיר חברי הוועדה, 

 אריה.של עו"ד בן 
ההמלצות של עו"ד בן אריה לאחר בדיקת ההצעות כמפורט לעיל ובהתאם לציון המשוקלל של 

לפי המלצת עו"ד בו אריה רשת דרכא קבלה את המציע )תנאי הסף, מרכיבי איכות והצעת המחיר( 
 נקודות והיא ממליצה   88.94עתיד  נקודות ו 90.795אורט  נקודות ,  96.11הציון הגבוה ביותר 

 אני מבקש לקים דיון.  להכריז על דרכא כזוכה במכרז.ועדה לו
 

 מתקיים דיון

 יה:מר יחיאל צרו

שלבי לפיו כאשר בשלב א' יבחנו עמידת  תלת מדובר במכרז אני מבקש לסכם את הדיון שהתקיים. 
הרשות בתנאי הסף ורק מי שעובר את תנאי הסף עובר לשלב ב'. בשלב ב' על הוועדה לבדוק את 
איכות ההצעה, בשלב זה על המציעים לצבור איכות מינימלי משוקלל של כל רכיבי האיכות וניקוד 

רק הצעה שעומדת בזה תעבור  ותברכיבי האיכ 75%בכל אחד מהם. ובציון של  80%שלא יפחת מ 
   לשלב ג בדיקת הצעת המחיר שלה. 

ועברו לשלב ב' דרוג עולה כי שלושת המציעים עומדים בתנאי הסף מחוות דעתה של עו"ד בן אריה 
בכל  75%קיבלו מעל ו צלחו את שלב ב'  כי שלושת המציעיםרכיבי האיכות. מחוות דעתה עולה 

שקלול זה כלל את הדירוג של הוועדה לאחר הראיונות . 80%אחד מרכיבי האיכות ובציון כללי מעל 
 2.86%. ועתיד קיבלה 4%מתוך  3.73%. אורט קיבלה 4%מתוך  3.73%דרכא קיבלה שקיימנו : 

 .4%מתוך 

רשת אורט ,  81.11%דרכא קיבלה  הניקוד של רכיבי האיכות : אלה התוצאות לאחר השקלול 
קלול רכיבי האיכות הוצג לוועדה על ידי המומחית . ש77.94%ת עתיד קיבלה ורש 80.70%קיבלה 

 מטעם הוועדה המקצועית עו"ד נועה בן אריה.

בהתאם לתנאי המכרז  הצעות המחיר יובאו בחשבון רק לגבי הצעות שעמדו בתנאי השלב השני 
ששלוש ההצעות עמדו בתנאי האיכות בקשנו מעו"ד בן אריה לשקלל את הצעות המחיר עם  ומכוון

 ממשקל ההצעה.  15%רכיבי האיכות כאשר המשקל שיינתן להצעת המחיר עומדת על 

 



 

 הצעות המחיר : 

מיליון  2.4תקורה מתקציב התיכוניים וכן הציעה להשקיע מכספה  0%רשת דרכא הציעה לקחת  
 רבעת התיכוניים.בשנה לכל א₪ 

מיליון  1.8תקורה מתקציב התיכוניים וכן הציעה להשקיע מכספה   3%לקחת רשת אורט הציעה 
 לשנה לארבעת בתי הספר.₪ 

₪ מיליון  1.3תקורה מתקציב התיכוניים  וכן הציעה להשקיע מכספה  2%קחת רשת עתיד הציעה ל
 בתי הספר.ארבעת לשנה לכל 

 

בתוך את הצעת המחיר  לל לשקזים ולתרגם את הצעת המחיר לאחו הוועדה ביקשה מעו"ד בן אריה
   .רכיבי האיכות

רכיב התקורה בהצעת רשת . 10% -לזכתה וחוות דעתה עולה כי רכיב התקורה בהצעתה של דרכא  
. 4%. אורט 3%. עתיד 5% קבלה  : דרכאאשר לרכיב ההשקעות הנוספות.  6%אורט וב. 8%עתיד 

 .10%. אורט ב 11%. עתיד ב 15%ב זוכה   דרכא :תוללת המחיר המשוקסה"כ הצע

 לאחר שילוב הצעת המחיר עם רכיבי האיכות 

 .100%מתוך  96.11% -דרכא זכתה ב

 . 100%מתוך  90.79% -אורט זכתה ב

 .100%מתוך  88.94 -עתיד זכתה ב

 
 החלטה

 
קיימה והתרשמה מהמציעים, על שני רכיביהן )איכות ומחיר(   לאחר שהוועדה בחנה את ההצעות 

במכרז כזוכה  . ממליצה הוועדה על רשת דרכא דיון ובחנה את המלצותיה של עו"ד נועה בן אריה
 לניהול ארבעת בתי הספר בעיר דימונה.

 
 
 
 

        ______________                        __________________ 
 יפה עזריה       יחיאל צרויה           

 מנהלת מח' מכרזים וועדות     הועדה וסגן ראש העיריו"ר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
בחירת גורם לניהול והפעלת בית ספר על יסודי, עמל   -24/2019דיון במכרז מס' 

 טכנולוגי דימונה.
 

 מר יחיאל צרוייה:
 

ההצעות לבחינתה של עו"ד בן אריה  וחוות דעתה מצויה בפנינו. חלק עבירה את הוועדה ה
מרכיבי האיכות נתון לשקול דעת הוועדה . הואיל ואנו אחרי דיון ארוך , למעלה מחמש שעות 

בטבלה את הניקוד הראוי לוועדה יגיש אני מציע לקבל את חוות דעתו של מנהל אגף החינוך ש
 18-19לכל אחד מרכיבי האיכות הנתונים בשקול דעתה של הרשות המקומית שמופיעים בעמ' 

 ורק לאחר מכן לקיים דיון ולקבל החלטה.  .9-12מס' סידורי 
 

 החלטה
ההצעות יעברו לחוות דעתו של מקס פרץ מנהל אגף החינוך בכל הנוגע לרכיבי האיכות 

 ו ייקבע מועד לדיון ולקבלת החלטההמסורים לשיקולה , לאחר קבלת חוות דעת
 
 
 

        ______________                        __________________ 
 יפה עזריה       יחיאל צרויה           

 מנהלת מח' מכרזים וועדות     יו"ר הועדה וסגן ראש העיר


