
1 
 

  11/2012מספר  מכרז 
 ת לסטודנטים בני המגזר החרדיוהלוואומלגות להפעלת תכנית 

 

) מזמינה המל"ג" :להשכלה גבוהה (להלן ועצהמהשל ")  ת"הות" :עדה לתכנון ותקצוב (להלןוהו

, והכל בתנאים יהמגזר החרדמלהפעלת תוכנית הלוואות ומלגות לסטודנטים  ,בזה הצעות

 , להלן:המפורטים במסמכי מכרז זה

 מבוא -פרק א' 

 רקע .1

המגזר החרדי, הרוכשים ממעגל הסטודנטים  בהרחבת לסייע תומעוניינ וות"ת מל"גה 1.1

בפרט,  , כהגדרתם להלן,נבחרים תחומי לימודבכלל, והשכלה אקדמית ב ,השכלה אקדמית

 והכל במטרה לסייע לאותם הסטודנטים בהשתלבות עתידית במעגל התעסוקה. 

 החלטת" :(להלן  15.7.2012מיום  1994מטרה זו נגזרת מהחלטת הממשלה מספר  1.2

יעדי תעסוקה שאפתניים לכלל האוכלוסיות ישראל  ממשלת הציבה, במסגרתה )"הממשלה

החלטה , 19.12.2010מיום  2614 פרמסוכן בהתאם להחלטות , ה החרדיתיובפרט לאוכלוסי

, בהן החליטה הממשלה על 31.7.2011מיום  3564החלטה מספר ו 2011מינואר  2698מספר 

לשלב את המגזר החרדי בתעסוקה, ככלי לפריצת מעגל העוני והתלות  פעולות שמטרתן

 תבחלוק שוויון תקדם השתלבותהה החרדית. יבקצבאות, ששיעורם גבוה במיוחד באוכלוסי

  .הישראלי במשק הכלכלי הנטל

כלכלי, , להקים מערכת ליווי וסיוע מל"ג וות"תת הומבקשלשם קידום המטרה האמורה,  1.3

לסיוע הלוואות , עמדו בתנאי הקבלה שקבעה הות"תיהמגזר החרדי אשר מי מלאשר תעניק 

כמפורט במכרז זה  )"התוכנית" :עד להשלמת תואר ראשון (להלןלימוד, -במימון שכר

 .ובנספחיו

 מעוניינים אשר מקרב המגזר החרדי,, במסגרת התוכנית יאותרו מועמדים מתאימים 1.4

להתחיל בלימודים לשם קבלת תואר אקדמי, או שכבר החלו בלימודים כאלה, ואשר 

אשר יתקבלו בפועל מועמדים . מכרז זהבכפי שיוגדרו  הקבלה לתוכניתונהלי עומדים בתנאי 

בסך כולל  ,קבעישילתוכנית, יהיו זכאים לקבל הלוואה לסיוע במימון שכר הלימוד בהיקף 

לתואר במוסד מתוקצב כפי שיפורסם באתר שלא יעלה על שיעור שכר הלימוד השנתי 

לפי תקן התואר הנלמד  השנים הנדרשמספר במכפלה של האינטרנט של המל"ג באותה עת, 

י לכהגדרתו להלן, ובהתאם לכל הגוף המבצעכפי שאושר מראש על ידי  שנים), 5עד  3(

יהיו בהתאם להוראות  ,לרבות תנאי ההחזר ומועדיו ,. תנאי קבלת ההלוואההתוכנית

 ובכפוף להוראות מסמכי מכרז זה , על פי הסכם ההלוואה שיחתם עם כל סטודנט,התוכנית

  .ונספחיו

 ינתנויש ההלוואות סכומי בגין וההצמדה הריבית תשלומי מימון וכן המלגות מימון 1.5

המציע . זה מכרז להוראות בהתאם, בשיתוף עם המציע הזוכה בצעתי, התוכנית למשתתפי

למען . להלן כמפורט הכל, ות"תמסכום השתתפות  25%כום בשיעור סממן הזוכה יתחייב ל
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לה מלאה של התוכנית (החל מהשנה השלישית להפעלתה) עבהפהאומדן בלבד, מצוין כי 

לכל שנת לימודים, הכל כמפורט  ₪ 15,000,000-כסכום השתתפות ות"ת צפוי לעמוד על 

ישמש למימון עלות הריבית במימון, של המציע הזוכה חלקו סכום זה, בנוסף ללהלן. 

, על פי בתוכנית) השתתפותם(בתקופת  נתנו למשתתפי התוכניתישתצטבר על ההלוואות שי

תנאי מכרז זה, למימון שיעורי המלגות שיוענקו למשתתפי התוכנית, ולהפעלתה השוטפת 

 לתנאי מכרז זה. של התוכנית, בהתאם

 בהתאם, המשתתפים בתוכנית הזכאים הסטודנטים ידי עלתיפרע התקבלה שההלוואה  1.6

, הלווה הסטודנט ובין להלן גדרתוהכ, המממן הגוף בין שיחתם ההלוואה הסכם להוראות

 .מכרז זה ונספחיווכן בהתאם להוראות 

 ושיווק פרסום על , בין היתר,אחראי ויהיה התוכנית את יפעיל זה במכרז הזוכה המציע 1.7

 , והתאמתם לתוכנית,התוכנית בתנאי המועמדים של עמידתם בחינת, היעד לקהל התוכנית

, התוכנית בתנאי, לזכאים ההלוואה העמדתטיפול ב, המתאימים המועמדים קליטת

וטיפול בהפיכת ההלוואה  לסיומה עד התוכנית משתתפי ליווי ,מממןה גוףה באמצעות

  .נספחיו על זה מכרז במסמכי להלן כמפורט הכל, למענק

 שלא, נוספים גורמים עם ותקשרי שמל"ג וות"תקיימת אפשרות , כי בזה ומודגש מובהר 1.8

 ולסטודנטים בכלל לסטודנטים ומלגות הלוואות להעמיד מנת על, זה מכרז באמצעות

 התוכנית כללי פי על הגוף המבצע דיי על שיאושרו מההלוואות חלק. בפרט החרדי המגזרמ

. מל"ג וות"תי של הוהבלעד המלא דעתה שיקול לפי, כאמור הנוספים הגופים ידי על ימומנו

 האגודה הוא דין לכל בכפוף להתקשר מל"ג וות"תה בדעת עימוכאמור  הגופים אחד

 ).  IFLA( ריבית ללא להלוואות הישראלית

במסגרת   לעיל 1.8כאמור בסעיף  נוספיםמגופים גם הסטודנטים שיקבלו הלוואה  כי, יובהר 1.9

, על כל התחייבויותיו המפורטות במכרז הגוף המבצעהתוכנית, יהיו באחריותו המלאה של 

, כגופים מממנים הגוף המבצעויראו את הגופים הנוספים כאמור מבחינת התחייבויות  זה

 .לפי מכרז זה
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 מינהלה -' ב פרק

 

 זה למכרז קובעים מועדים ריכוז .2

 2012בנובמבר,  9 פרסום המודעה בעיתון ובאתר האינטרנט

 2012, בנובמבר 25 הבהרה שאלות למשלוח אחרון מועד

 2012בדצמבר,  4 ההבהרה לשאלות ג"המל למענה אחרון מועד

 2012בדצמבר,  18 הצעות להגשת אחרון מועד

 2013ביוני,  16 זה במכרז שהוגשה ההצעה להבטחת הערבות תוקף

 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות 180 ההצעה תוקף

 

1.  

2.  

 

 דםמסמכי המכרז וביצוע רישום מוק קבלת .3

 . www.che.org.il :בכתובת מל"גמתפרסמים באתר האינטרנט של הזה על נספחיו, מכרז  מסמכי

מוקדם בדרך של לבצע רישום  ,מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט על חובה

פרטי טופס ב את פרטיו המלאים mechrazim@che.org.il כתובת דוא"ל:ל שלוחמ

המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא  למסמכי המכרז. כנספח א'ומסומן  המצורףהמציע 

 צעות "אישור קריאה".לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמ
 מציע  -לעיל אינו מהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה במכרז זה ואולם כאמור רישום מוקדם 

, אשר ימסרו למשתתפים ועדכונים הודעותקבל  לא י -בצע רישום מוקדם כנדרש שלא י

, דבר העלול לגרוע מיכולתו לזכות במכרז, בהעדר הפרטים הנחוצים, בדבר המכרז האחרים,

בשל אי עמידה בתנאים נוספים שידרשו, ככל שידרשו. מציע  -או אף להביא לפסילת הצעתו 

 ג"מלשלא ישלח טופס פרטי מציע כנדרש במסמכי מכרז זה, לא יוכל להעלות כל טענה כנגד ה

 .בעניין זהוות"ת 

 

 נוייםהבהרות ושי .4

 12:00בשעה למועד האחרון הנקוב בטבלה לעיל ניתן להגיש שאלות/הבהרות בכתב עד  4.1

בלבד. יש לוודא קבלת המייל בטלפון  mechrazim@che.org.ilלכתובת דואר אלקטרוני: 

 .02-5094596, או 02-5094584

התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף מסמכי  -במקרה של אי
 קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. -המכרז או בנספחיו 

http://www.che.org.il/
mailto:mechrazim@che.org.il
mailto:mechrazim@che.org.il
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 בד במבנה של טבלה כמפורט להלן:בל wordהשאלות יוגשו בפורמט של קובץ  4.2

 

. , ללא ציון שמו או תיאורו של הפונההתשובות לשאלות/הבהרות יפורסמו באתר האינטרנט 4.3

באחריותם הבלעדית של המציעים לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר. יובהר כי רק 

ת וה רשאינתהיי וות"ת ג"מל. הוות"ת ג"מלשיפורסמו באתר תחייבנה את התשובות בכתב 

 ה בכך צורך.ינלפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תרא

לשאלות מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי  ג"מלמובהר כי התשובות שיפורסמו באתר ה 4.4

, כשהם כאמורהמכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם 

 חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע בראשי תיבות.

ת, בכל עת, קודם למועד אחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ורשאי מל"ג וות"תה 4.5

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים  ןותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמת

  .פרד מתנאי המכרזיהוו חלק בלתי ניפורסמו באתר האינטרנט ו והתיקונים, כאמור

ו/או  בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ הבהרות תירהסמובהר כי, בכל מקרה של  4.6

/התיקונים לפי יגבר האמור בקובץ ההבהרותעל תתי סעיפיו,  זה 4תיקונים כאמור בסעיף 

, יגבר הקובץ סתירההם יאחד ויש בינ /תיקונים. היה ופורסם יותר מקובץ הבהרותהעניין

 במועד המאוחר. שפורסם

 

 מבנה ההצעה והמסמכים המצורפים לה .5

 ההצעות למכרז תוגשנה באופן הבא:

הצעת המחיר  למעטמעטפה אחת שתכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת במכרז זה,  5.1

 ".הצעה מקצועית. על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים ")נספח ג'(

בלבד. על גבי מעטפה זו תרשמנה  'גנספח  - המחיר מעטפה שנייה שתכיל את נספח הצעת 5.2

 ".הצעת מחירהמילים "

 מכרז פומבי מספרשתי המעטפות, כמפורט לעיל, יוכנסו למעטפה אחת גדולה עליה ירשם " 5.3

 " ללא שום סימני זיהוי של המציע.11/2012

המפורטים בסעיף , את כל המסמכים 1חובה על כל מציע לכלול בהצעתו, במעטפה מספר 

 .עותקים 2ועוד במקור להלן,  23

 על בין לגביהם הסתייגות כל או בזה המצורפים המכרז במסמכי שייעשו תוספת או שינוי כל 5.4

 בעת בחשבון יובאו לא, אחרת דרך בכל או לוואי במכתב ובין המסמכים בגוף תוספת ידי

 .לפסילתה לגרום עלולים ואף ההצעה על הדיון

 השאלה/בקשת ההבהרה מספר הסעיף במכרז מס' סידורי
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מכרז זה, במדויק, ללא כל הסתייגויות, ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות  5.5

תוספות או שינויים. אי עמידה בדרישה זו, ו/או חסרונם של מסמכים שצירופם נדרש, עלול 

 להביא לפסילת ההצעה.

 

 אופן הגשת הצעה ומועדי ההגשה .6

, ג"מללתוך תיבת המכרזים של ה ולהכניסאת מעטפת ההצעה, כשהיא סגורה, יש להגיש  6.1

מהמועד בירושלים, לא יאוחר  43ברחוב ז'בוטינסקי ש וות"ת ג"מלהנמצאת במשרדי ה

). "המועד האחרון להגשת הצעות" (להלן: 12:00השעה  עד האחרון הקבוע בטבלה לעיל 

היא באחריות האחרון להגשת הצעות תיבת המכרזים נכון למועד  בתוך הימצאות ההצעה

לא  -תיבת המכרזים של מכרז זה הצעה שלא תמצא במועד הנקוב לעיל בתוך המציע בלבד. 

 .תידון

המועד האחרון להגשת הצעות, בימים א' עד ה' בשעות  לפניניתן להכניס הצעות לתיבה,  6.2

 (למעט ערבי חג, חגים וימי חול המועד). 8:00-16:00

 

 תוקף ההצעה .7

יום מהמועד האחרון להגשת  180הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף למשך 

יאריך המציע את תוקף הצעתו ואת הערבות שהוגשה  -זאת  ובקשי וות"ת מל"גוהצעות. היה 

 במכרז זה. חתימה על הסכם עם המציע הזוכה להבטחתה, עד ל

 

 לשון הפנייה .8

מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות  מכרז זהההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי 

 נרשמה הפניה בלשון זכר. ,בלבד
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 והשירותים שיסופקו על ידו התחייבויות המציע הזוכה -פרק ג'

 הגדרות .9

להשכלה גבוהה בכתובת  המועצהאתר האינטרנט של   -"אתר האינטרנט" 

www.che.org.il. 

כל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון   -"מסמכי המכרז" 

, לאחר פרסום מופרסי, ככל שוות"ת ג"מל מופרסיוהבהרה ש

 מכרז זה וטרם המועד האחרון להגשת הצעות. 

לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. בכל מקום  עדהוהו - "הות"ת"

א כאילו ו"ת יש לקרהותבמסמכי מכרז זה על נספחיו בו נאמר 

  ."גבוהה"ת בשם המועצה להשכלה הותנאמר "

המצורף למסמכי  הגוף המבצעובין  וות"ת בין המל"גההסכם   -" הליווי "הסכם

  ."'דנספח "כ המכרז מסומן

 16תקופת ההתקשרות הראשונה כפי שהיא מוגדרת בסעיף   -" "תקופת ההתקשרות

למכרז זה, וכן כל זכות ברירה להארכתה שמומשה, בהתאם 

 למכרז זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.  16.3להוראת סעיף 

מסמכי מכרז זה בכלל ' לנספח ובכפי שהיא מוגדרת ומתוארת    - "תוכנית"ה

. מודגש כי הות"ת תהא רשאית, לפי לעיל 1.3 ובפרט בסעיף

של הקבלה והתנאים שיקול דעתה, לשנות את אמות המידה 

 לתוכנית מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות.

המציע הזוכה במכרז זה, האחראי לביצוע התוכנית הכוללת   -" הגוף המבצע"

פעולתו אחריות להבפועל, בהתאם להוראות מכרז זה, לרבות 

 של הגוף המממן.

 לשמש עצמו יעדיוהמ זה הליך במסגרת הצעה שהגיש מי  -"מציע" 

 .לעיל כהגדרתו הגוף המבצע בתפקיד

אשר  ,ע"י משרד האוצר להעניק הלוואות מאושרהמוסד פיננסי  -" מממןה הגוף"

בחירתו אושרה במסגרת אישור הצעתו של המציע הזוכה. 

זכאים המשתתפים ל חלק מן ההלוואות אחראי להעמדת

בתוכנית, בהתאם לתנאי התוכנית כפי שיהיו מעת לעת ועל 

גביית החזר ההלוואה, בהתאם להסכם ההלוואה עם כל אחד 

 מהזכאים.

למד  אשר, לעיל כהגדרתה בתוכנית להשתתף עניין המגלה אדם  -  "מועמד פוטנציאלי"

 חוקחודי כהגדרתו בימכתה ט' ועד י"ב במוסד חינוך תרבותי י

או במוסד  2008-ח"תשס, יחודייםי תרבותיים חינוך מוסדות
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בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח של משרד 

  החינוך.

רשם אותו בספרי התוכנית  הגוף המבצעמי ש  - או "משתתף בתוכנית" "משתתף "

ו כמי שעומד בתנאים הנדרשים יכמשתתף, לאחר שהוכר על יד

להיותו מועמד פוטנציאלי ועמד בדרישות הקבלה לתוכנית כפי 

 פי תנאי מכרז זה על נספחיו. על ידי הות"ת  על שנקבעו 

 :הכל אחד מאל - "מוסד להשכלה גבוהה"

 לחוק המועצה להשכלה גבוהה; 9לפי סעיף מוסד שקיבל הכרה  )1( 

א לחוק המועצה 21מוסד שקיבל היתר או אישור לפי סעיף  )2( 

 להשכלה גבוהה;

א לחוק המועצה 28מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף  )3( 

 .להשכלה גבוהה

ים המוכרים, כפי ימועדי שנת הלימודים במוסדות האקדמ - "שנת לימודים"

שנקבעו בגין כל שנה מהמועד שנקבע כיום פתיחת שנת 

הקורסים של סמסטר הלימודים ועד למועד שנקבע כמועד סיום 

  הקיץ.

 הראשון התוארתקן לפי תקופת הלימודים  -לצורכי הסכם זה  -"מחזור לימודים" 

 .שנים) 5או  4, 3.5, 3(

שאושרה על ידי  במסגרת תוכנית לימודים אקדמיים לימודים - "מסלול לימודים"

, הכלולה באחת מבין האפשרויות המועצה להשכלה גבוהה

 למכרז זה.' והמפורטות בנספח 

, בכל הקשור לביצוע ןכנציג המל"ג וות"תמי שמונה מטעמה של   -"הממונה" 

 זה;מכרז הוראות 

(חמישה מיליון שקלים  ₪ 5,000,000עלה על סכום שלא י -"סכום השתתפות הות"ת"

מצורף על פי ההסכם הבשנת ההתקשרות הראשונה, חדשים) 

 עשר חמישה( ₪ 15,000,000יעלה על למכרז זה, ולא ד' ספח כנ

מלאה  התקשרותשנה בתקופת כל ל) חדשים שקלים מיליון

שנים) וזאת ללא קשר לתקופת מחזור  3( כהגדרתה במכרז

 הלימודים. 

ההתקשרות לתקופת  תוארךאם מובהר בזה למען הסר ספק כי 

(השנה  התקשרות מלאה בתום תקופת ההתקשרות הראשונה

סכום ההשתתפות של הות"ת יועבר כאמור , כי אז הראשונה)
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לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, גם אם מדובר בהלוואה 

הרלבנטי לאותה שתינתן למסלול לימודים שמחזור הלימודים 

לדאוג לכך  הגוף המבצעיהא על וארוך משלוש שנים, הלוואה 

הות"ת, לצורך של השתתפות המבחינה תזרימית. סכום 

למכרז זה. מודגש כי הות"ת  'הנספח בלבד מפורט ב ההדוגמ

תהא רשאית אך לא חייבת לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי 

מקרה כזה, להחליט להעלות את סכום ההשתתפות כאמור. ב

מתקרת ההשתתפות של  25%יעלה על  לא הגוף המבצעמימון 

  כאמור.בתקופת התקשרות מלאה לשנה  ₪מיליון  15

במימון התוכנית בהתאם להוראות מכרז  הגוף המבצעחלקו של  - "תואם מימון"

עביר את המימון התואם י הגוף המבצעיש להבהיר ש זה ונספחיו.

אקדמית של כל אחת משנות לאותה שנה בתחילת כל שנה 

 .להלן 14.4בהתאם למפורט בסעיף  ההפעלה של התוכנית

"IFLA "-  עמותה ללא  .(ע"ר) האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

כוונת רווח המעמידה הלוואות לנזקקים מקטגוריות שונות, 

למי שאין באפשרותם  ,בין היתר ,מיועדות, הולעסקים קטנים

 ת הלוואה מגורם בנקאי. להעמיד ערבות להבטח

 במוסדות ראשון לתואר לימודים לשנת בסיסי לימוד שכר  -" לימוד שכר"

בשנה נתונה, בהתאם להנחיות  ,שבתקצוב ות"ת גבוהה להשכלה

 .ג"המל של האינטרנט באתרשמפרסמת ות"ת מדי שנה 

 

 הגוף המבצעוהתחייבויות  שירותי .10

מתחייב לספק את כל השירותים הנדרשים בהתאם למכרז זה על נספחיו, ובכלל  הגוף המבצע

השירותים הבאים, לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם (גם אך לא רק) זה 

למועמדים פוטנציאליים ו/או המשתתפים בתוכנית, הן ביחס לגוף המממן הן ביחס ביצועם 

בין להלן . מובהר בזאת כי ההפרדה ")שירותי הליבה" - ייקראו(להלן  ת"ג וות"מלוהן ביחס ל

 ביחס לכל אחד מהגורמים הינה לצורך ההבהרה בלבד.  הגוף המבצעשירותי והתחייבויות 

 

 ביחס למועמדים פוטנציאליים ו/או המשתתפים בתוכניתליבה השירותי  10.1

מתחייב לספק למועמדים פוטנציאלים ו/או למשתתפי התוכנית לפי העניין,  הגוף המבצע

את כל השירותים הנדרשים בהתאם למכרז זה על נספחיו, ובכלל זה השירותים הבאים, 

באמצעות מערכת לרבות לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם ביצועם 

 עקיבה ממוחשבת:

קהל היעד של מועמדים פוטנציאלים שהם לביצוע פעולות שיווק המכוונות   10.1.1

 לתוכנית השיווק וות"ת מל"גהשל בכתב , בתיאום ובאישור מראש התוכנית

 .ולתוכנה
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לרבות המסלולים השונים  ,מסירת מידע למועמדים פוטנציאלים אודות התוכנית  10.1.2

(לרבות התנאים להפיכת ההלוואה , אפשרויות המימון המתקיימים במסגרתה

 . אחרורלבנטי ל מידע דרוש כולמענק) 

אודות מסלולי לימוד אקדמאים למועמדים פוטנציאלים, מסירת מידע כללי   10.1.3

 ואחרים.

, על פי קליטת מועמדים פוטנציאלים שנמצאו מתאימים כמשתתפים בתוכנית  10.1.4

מובהר  ורישומם בהתאם. המידה שנקבעו ואושרו על ידי הות"ת מראש, אמות

בזאת כי הקריטריונים והנהלים בקבלה לתוכנית, אשר יקבעו מעת לעת ע"י 

 המבצעות"ת, הם ורק הם יהיו הקובעים בנוגע לקבלת סטודנטים לתוכנית. לגוף 

 שיקול דעת בקבלת סטודנטים לתוכנית או בדחייתם.כל לא יהיה 

 המממן.עם הגורם פעולה ניתוב המשתתפים למסלול מימון מתאים, בשיתוף   10.1.5

אישור מסלול מימון לכל משתתף בתוכנית, לרבות שיעורי זכאותו למלגה   10.1.6

תנאים הנדרשים למימוש זכאות זו. ביצוע רישום המשתתף למסלול בהתאם הו

 לתנאי מכרז זה על נספחיו, בתיאום עם הגוף המממן.

משתתפים בתוכנית במהלך תקופת הלימודים עד למועד השלמת הנדרש ליווי ה  10.1.7

בהתאם לתוכנית שהוגשה על ידי המציע הזוכה במסגרת  זכאות לתוארם של

 הצעתו במכרז זה וכפי שאושרה על ידי הות"ת.

, קיום ראיון אישי ומובנה עם כל מועמד שלא מסיים בהצלחה את התוכנית  10.1.8

ורישום הסיבות לכך. תוצאות הריאיון צריכות להופיע במערכת העקיבה  תבדיק

 להלן. 10.1.9הממוחשבת, בהתאם לסעיף 

, שאת וות"ת של המל"ג ג מערכת עקיבה ממוחשבת להנחת דעתןעל המציע להצי  10.1.9

לשם מעקב אחר הסטודנטים  נתוניה אפשר לייצא לקובץ ממוחשב (מסוג אקסל),

לרבות: הלומדים במסגרת התכנית, שתכלול את כל הנתונים אודות המועמדים, 

סטטוס הטיפול בהם, מוסד הלימודים, שנת לימודים תואר, שנה בתוכנית, תחום 

לגבי לימודים, שנות תקן לתואר, גובה ההלוואה שקיבלו, מסמכים שהוגשו, 

הערות מיוחדות הסיבות לכך,  -משתתפים בתוכנית שלא סיימו אותה בהצלחה 

 .המל"ג וות"תידי -עלמעת לעת וכיוצא באלה נתונים שיידרשו 

יידרש להעמיד את שירותיו לכלל המועמדים  הגוף המבצעבמידת הצורך,  10.1.10

בשלב ראשון, , בשים לב לכך ש(גברים ונשים מהמגזר החרדי כאחד) הפוטנציאלים

לדאוג לכך  הגוף המבצעלמועמדים גברים בלבד. על מתייחסת תוכנית ה

 האוכלוסייה החרדית.  ולצורכי שהשירותים שיינתנו על ידיו יהיו מותאמים לאופי 

יפעל לצורך פנייה למועמדים פוטנציאליים בשני סבבי גיוס בכל  הגוף המבצע 10.1.11

שנה; בהתאם לכך, מועמד פוטנציאלי יוכל להגיש מועמדות לקבלה לתוכנית עד 

בדצמבר לצורך קבלה לסמסטר ב'.  31ביוני לצורך קבלה לסמסטר א' או עד  30

ימים מהמועד האחרון להגשת מועמדות כאמור  60יודיע בתוך  הגוף המבצע

קבלתם -בסעיף זה, לכל הפונים בעת ובעונה אחת ובכתב, על קבלתם או אי

לנמק בהודעתו  הגוף המבצעקבלת מועמד לתוכנית, על -לתוכנית. במקרה של אי
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למועמד את הסיבות לכך. פרטי המועדים לסבבי הגיוס בשנת ההפעלה הראשונה 

 לאחר הזכייה.   ת"ג וות"מלסרו למציע הזוכה על ידי היימ

 שירותי הליבה ביחס למימון תואם 10.2

להתחייב להעמיד, לטובת מלגות, הלוואות והפעלת התוכנית,  הגוף המבצעעל  10.2.1

מתקציב ות"ת לתוכנית לכל שנה ולכל  25%-סכום נומינאלי השווה לפחות ל

 הגוף המבצעמ התואם הנדרשהמימון בכל מקרה לא יעלה סכום  מחזור לימודים.

בגין שנה בכל מחזור לימודים אקדמי במסגרת תקופת ₪  1,250,000על סכום של 

הגוף השנתי המקסימאלי של המימון התואם  בהתאם לכך, סכום  התקשרות.

, בגין כל אחת משנות ההתקשרות (הכוללת לכל היותר, שלושה מחזורים המבצע

לפי  הגוף המבצעהתחייבות  ₪. 3,750,000אקדמיים מקבילים) יעמוד על סך של 

 .' למכרזנספח הפי המפורט ב תת סעיף זה הינה על

יובהר, כי גם אם יופעל ההסכם לתקופת ההתקשרות הראשונה בלבד,  10.2.2

שנות הלימודים של המחזור  3-ושל ות"ת הינה ל הגוף המבצעההתחייבות של 

הגוף שנים ו 3-ה לבכל שנ₪  5,000,000שנקלט בתוכנית. כלומר, ות"ת תממן 

לכל שנה. התחייבות ₪  1,250,000מימון תואם בסך במקרה כזה יעמיד  המבצע

 '.התקופות ההתקשרות הנוספות הינן עפ"י המפורט בנספח ל הגוף המבצע

בנפרד ובמובחן מיתר  נשוא מכרז זהתוכנית היבצע את כל רישומי  הגוף המבצע 10.2.3

בסיום כל וות"ת ג "ויעביר למל ורישומי הנהלת החשבונות וניהול הכספים של

רבעון דו"ח רבעוני המפרט את הפעולות שבוצעו על ידיו בקשר עם התוכנית, 

. דוח זה יכלול, בין היתר, פירוט של חיצונימאושר על ידי רואה חשבון 

המשתתפים בתוכנית, דוח ביצוע כספי של התוכנית, ביאורים מילוליים וכל פרט 

 להלן.  14, הכל כמפורט בסעיף ת"ותג ו"מלידי ה-כפי שיתבקש על

 

 שירותי הליבה ביחס לגוף המממן 10.3

 ת"ג וות"מלהלאישור גוף מממן במסגרת הצעתו במכרז להציע  הגוף המבצעעל  10.3.1

י על אאחרלהיות פקח וולמכרז זה ל 11סעיף כמפורט ב ואשר יעמיד את שירותי

 בהסכם על הגוף המבצע להתקשר עם הגוף המממןשל הגוף המממן. פעילותיו 

יוגש במסגרת ואשר  שיכיל את כל התחייבויות הגוף המממן לפי מכרז זה

או ההסכם ו/ככל שזהות הגוף המממן . 23.8המסמכים שיגיש המציע לפי סעיף 

מכל סיבה שהיא, תינתן למציע אפשרות  ת"ג וות"מלאיתו לא יאושרו על ידי ה

, לפי העניין, במועד אחרהתקשרות נוסח או ו/אחת נוספת להציע גוף מממן אחר 

, ותנאי מכרז זה יחולו על המסמכים ת"ג וות"מלשייקבע לכך על ידי הסביר 

יהווה נספח להסכם , הוא ת"ג וות"מלאישור ההסכם על ידי הלאחר הנוספים. 

מובהר בזה למען הסר כל ספק כי  .ת"ג וות"מלההתקשרות שבין הגוף המבצע וה

אין באישור הגוף המממן ו/או תנאי ההתקשרות עימו כדי להטיל כל אחריות מכל 

ן ו/או פעילותיו ו/או מבכל הנוגע לגוף הממ ת"ג וות"מלמין וסוג שהוא על ה

 ההתקשרות בינו לבין הגוף המבצע וכל הכרוך בכך.
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להעמדת ההלוואה לסטודנט,  מובהר ומודגש בזאת כי כל העברה כספית הקשורה 10.3.2

גוף המממן ובכל מקרה לא העברת המימון לבאמצעות  הגוף המבצעידי -תבוצע על

 לסטודנט. הגוף המבצעמבאמצעות העברה ישירה 

בתנאי ההלוואה במכרז זה ובמידה וסכום ההלוואה יהפוך למענק בהתאם לקבוע  10.3.3

סכום השתתפות (התוכנית שבנספח ז', כי אז גובה מענק זה, שהינו ע"ח תקציב 

לגוף המממן לשם כיסוי  הגוף המבצע, יועבר ישירות מוהמימון התואם) ות"ת

 יתרת ההלוואה של הסטודנט. פירעון 

את רשימת ופרטי  ,אחת לחודש ,יעביר לגוף המממן במועד קבוע הגוף המבצע 10.3.4

ה העברההסטודנטים שהתקבלו ו/או נוספו לתוכנית ו/או נגרעו ממנה, ואת סכום 

ווידא את גובה התשלום שכל  הגוף המבצעהקרובה לו הם זכאים. זאת, לאחר ש

 סטודנט בתוכנית ביצע בפועל למוסד. 

לגוף המממן, את רשימת  הגוף המבצעבספטמבר, יעביר  30-אחת לשנה, עד ה 10.3.5

 . באותה השנה הסטודנטים שנגרעו מהתוכנית

ח כי הגוף המממן, שהצעתו תיבחר כזוכה במכרז, מתחייב להבטי הגוף המבצע 10.3.6

להלן.  11יספק במלואם את שירותי והתחייבויות הגוף המממן המפורטים בסעיף 

 הגוף המבצעהפרת התחייבויות הגוף המממן כדלקמן, תהווה הפרת התחייבויות 

 לכל דבר ועניין.  ת"ג וות"מלכלפי ה

 יהיה ולאבלבד,  בעצמו יבצע המבצע הגוףבזאת כי את שירותי הליבה  מובהר 10.3.7

 הנוגע בכל מהתחייבויותיו איזו להעביר/או ו מטעמו משנה קבלני להפעיל רשאי

 .לאחרים, הליבה שירותי מתןל

 שירותים נוספים 10.4

על הגוף המבצע לספק במסגרת מכרז זה , המפורטים לעיל לשירותי הליבהבנוסף 

על מנת שהמועמד יוכל לקבל מגורם אחד את כל להלן,  ו, כפי שיפורט"שירותים נוספים"

השירותים הנדרשים לו משלב הפנייה לקבלת מידע אודות מסלולי הלימוד ועד למועד 

מתחייב לספק למועמדים פוטנציאלים ו/או למשתתפי  הגוף המבצעהזכאות לתואר. 

התוכנית לפי העניין, את כל השירותים בהתאם למכרז זה על נספחיו, ובכלל זה 

ירותים הבאים, לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם ביצועם הש

 "):השירותים הנוספים" :להלן ייקראולעיל ובאמצעות מערכת עקיבה ממוחשבת (

מיון מועמדים פוטנציאלים לשם בחינת אפשרות קליטתם לתוכנית, לרבות עריכת  10.4.1

 בחינת מיון והתאמה ללימודים אקדמיים למועמדים.

שאינם עומדים בדרישות הקבלה ללימודי התואר המבוקש על  מועמדים ניתוב 10.4.2

והענקת  ,אקדמאית קדם מכינה של למסלול ,בין היתר -ידם, והמתאימים לכך 

 .מידע אודות פרטי הזכאות למימון הלימודים

יעניק יעוץ מקצועי ראשוני הן למועמדים  אשריעסיק יועץ  הגוף המבצע 10.4.3

נית ויפרוש בפניהם את האפשרויות העומדות פוטנציאלים והן למשתתפי התוכ

 לפניהם במסגרת תנאי התוכנית.
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יהיה רשאי לבצע את ההתחייבויות שנטל על עצמו על  הגוף המבצעמובהר בזאת ש 10.4.4

ו/או  בעצמו או באמצעות קבלני משנה ,שירותים הנוספיםבנוגע לפי מכרז זה 

לכך מראש ובכתב, הן  ת"ג וות"מלשל ה עמו ובלבד שקיבל את אישורןמט אחרים

 .זהותםוהן לאחרים לביצוע האמור לעצם הפעלת 

מובהר כי הגוף המבצע יתמחר בנספח הצעת המחיר (נספח ג') את השירותים הנוספים  10.5

 שירותי הליבה כמכלול אחד. את ו

, בהתאם (שירותי ליבה ושירותים נוספים) מלוא השירותיםמתחייב למתן  הגוף המבצע 10.6

הגוף לתשלום התמורה כפי שהיא מפורטת בהצעתו. בתמורה לכל דרישות מכרז זה, 

שירותי הליבה מצהיר כי הוא יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן  המבצע

במועדים, בהיקף ובאיכות הנדרשים על פי תנאי  זהעל פי מכרז  הנוספים השירותיםו

 .רציף, יעיל ומיומןהעובד באופן , רותים מקצועיהמכרז ובהתאם למצופה מנותן שי

 

 מממןה גוףהוהתחייבויות שירותי  .11

את כל השירותים הנדרשים בהתאם יספק הגוף המממן א אחראי לכך שההגוף המבצע י

למכרז זה על נספחיו, ובכלל זה השירותים הבאים, לרבות כל פעולה משלימה ו/או נלווית 

פוטנציאליים ו/או המשתתפים בתוכנית, הן ביחס הנדרשת לשם ביצועם הן ביחס למועמדים 

  :ת"ג וות"מלוהן ביחס ל מבצעלגוף ה

בכל הקשור , הגוף המבצע, אשר הופנו עליו על ידי מתן מידע למועמדים פוטנציאלים 11.1

 לקבלת הלוואה במסגרת התוכנית לרבות המסלולים האפשריים השונים.

בקשר עם ההלוואה שנטלו, לרבות מתן מידע למשתתפי התוכנית וכל פרט הדרוש להם  11.2

 התנאים להשבתה.

ת הלוואה במסגרת לסיוע למועמדים פוטנציאלים בעריכת מסמכי הבקשה לקב 11.3

 התוכנית. 

של  כפי שהוגדרו בהצעתובתנאים המשתתפים בתוכנית, מתן ההלוואה לסטודנטים  11.4

 ., ועל פי כללי התוכנית, אשר נבחרה כהצעה הזוכה במכרז זההגוף המבצע

רעון יפבמסגרת התוכנית, לשם  קבלו את ההלוואהמהסטודנטים שתשלומים ביית הג 11.5

כפי שנקבעו מראש במסגרת התוכנית ועל פי הסכם  ההלוואה בהתאם לתנאי ההלוואה

, לרבות במקרה של אי השלמת התואר והפסקת הלימודים עם הסטודנטהלוואה שנחתם 

 .קודם סיומם

הלוואות ומלגות בהתאם לתנאים  הענקתלמטרת ממקורותיו מימון הגוף המממן יעמיד  11.6

למימון  ובנוסף ת"ות, וזאת בנוסף לתקציב שתעביר למכרז זה' והקבועים בנספח 

 .הגוף המבצעהתואם של 

חלק מההלוואות ימומנו באמצעות קיימת אפשרות ש ידוע לגוף המממן והוא מסכים כי 11.7

אלו  וקבעיהבלעדי,  ןלפי שיקול דעת ,ת"ג וות"מל. הIFLAלרבות  ,גורמים נוספים

נתנו על ידי מי מהגופים, ולא תהיה לגוף המממן כל טענה ו/או דרישה ימההלוואות י
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בפועל על פי  אחריםו/או מבקשר לכך, לרבות לא לעניין היקף השירותים שירכשו ממנו 

 תנאי מכרז זה. 

לסטודנט המשתתף בתוכנית אחת לחודש, בהתאם לדיווחים שיקבל יעביר הגוף המממן  11.8

ימים מיום שקיבל את הדיווח  10בתוך  ,ולהוראות מכרז זה ונספחיו הגוף המבצעמאת 

 . בפועל למוסד הסטודנט יששולם על ידל שכר הלימוד את החלק  ש כאמור,

דו"ח רבעוני מאושר על ידי רואה  ת"ג וות"מלגוף המבצע שיעביר ליעביר ל מממןה גוףה 11.9

 . בסיום כל רבעון חיצוניחשבון 

וכל מידע  ולדרוש דוחות תקופתיים מממןה גוףפרי הסתהא הזכות לעיין ב ת"ג וות"מלל 11.10

 בנוסף לאמור לעיל.  רלבנטי 

. זה לפי מכרז עודי שיעסוק במתן ההלוואותיהגוף המממן מתחייב להעמיד כוח אדם י 11.11

לתגבר את כח האדם הייעודי לנושא ו ,שירות בכל חלקי הארץכן מתחייב לתת -כמו

 :ספטמבר (להלן -ים, חודשים יולי יבתקופות ההרשמה העמוסות למוסדות האקדמ

 .")ההרשמה תקופות"

 במסגרת תוכנית זולסטודנט יו שירותמתן להתנות את יהיה רשאי הגוף המממן לא   11.12

למרות זאת, הגוף המממן  .בתוכניתאינם נכללים שירותים נוספים שרכישת/קבלת ב

לגבות מכל סטודנט שהתקבל לתוכנית עמלת תפעול סמלית, (אך לא חייב) יהיה רשאי 

באמצעות הרשאה לחיוב חשבון עליה יחתום  ,ברבעון(כולל מע"מ)  ₪ 15שלא תעלה על 

 .הסטודנט יחד עם חתימה על תנאי ההלוואה מול הגוף המממן

לביצוע פעולות דרושות בקשר עם שייקבעו זמנים הלוחות עמוד במחוייב להגוף המממן  11.13

 העמדת ההלוואות והמלגות על פי מכרז זה.

השנים בגין תנו בפועל, ורק יות"ת תממן את הריבית רק עבור הלוואות שנמובהר כי  11.14

. במידה והסטודנט מושך את במסלול הלימודים הרלבנטי התקניות של הלימודים

נוספת, הגוף המממן מתחייב להאריך את תקופת הגרייס שנה לתקופה של עד לימודיו 

  ."תותיחול על  של שנה זו בשנה, כאשר מימון הריבית

, תהא הסיבה לכך הראשון במידה וסטודנט יפסיק את לימודיו ולא ישלים את התואר 11.15

אשר תהא, יהא עליו להשיב לגוף המממן את מלוא סכום ההלוואה שהועמד לו עד 

הפרשי הצמדה וריבית ממועד הפסקת לימודיו ועד להשבת מלוא לאותו מועד בצירוף 

המועד הקובע יהיה ידיו. במקרה של מחלוקת בדבר מועד הפסקת הלימודים, -הסכום על

 הריביתבגינה שילם הסטודנט שכ"ל.  האחרונה בספטמבר של השנה האקדמית 30

ההלוואה המקורי שבין בהסכם יהיו זהים לתנאים שנקבעו לעניין זה  ופריסת ההחזרים

  הסטודנט לגוף המממן.
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 תנאי סף -פרק ד' 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז -תנאי סף  .12
. הצעה יסודייםו הכרחיים, מצטבריםהינם תנאי סף  בסעיף זה התנאים המפורטים להלןכל 

 .פסלית - אשר לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן

 .הסף תנאי בכל, מטעמו אחר באמצעות ולא, בעצמו לעמוד המציע על חובה, כי מודגש

לשם הוכחת  ., רשומים כדין ופעיליםו חברה לתועלת הציבוראהמציע הינו עמותה  12.1

 .בתוקף תעודת התאגדותעמידתו בתנאי סף זה המציעה יצרף 

 50,000 של בסך, ישראלי מבנק, מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות יצרף המציע 12.2

למסמכי  'גי כנספח המצורף המדויק בנוסח להגיש יש כאמור ערבות. מ"מע כולל ₪

  .לעיל 2בהתאם לטבלת המועדים בסעיף מכרז זה ותוקפה יהיה 

בטופס הצעת המחיר המצורף המסומן  מ"מע ללאהמציע יגיש את הצעת המחיר בש"ח  12.3

וחתום במעטפה  ,להלן 13בסעיף הנדרש לרבות  ,כשהוא מלא על פי הנדרש נספח ג'כ

יודגש כי על הצעת המחיר כאמור להיות  ".הצעת מחירעליה ירשם " נפרדת וסגורה

. הצעה שתחרוג מטווח המחירים 13.1.2 -ו 13.1.1בטווח המחירים הנקובים בסעיפים 

כאמור  תיפסל על הסף. בנוסף,  יודגש כי צירוף הצעת המחיר או כל אזכור של מחיר 

 ההצעה.ההצעה במעטפה המקצועית עלול לפסול את 

קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  12.4

לשם  אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות).( 1976-חובות מס), התשל"ו

 הוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע העתקי אישורים כאמור.

. לשם הוכחת (כולל) 2012 עד 2009 יםשנמה אחת כלאישור ניהול תקין להמציע בעל  12.5

 עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע העתקי אישורים כאמור.

ללימודים אקדמיים או  הלוואות או/ו מלגות העמדתב פעיל סיוןינ בעל להיות המציע על 12.6

 ₪ 10,000,000של  מצטברבהיקף  2012-ו 2011 ,2010 השנים במהלךלהכשרה מקצועית 

 50%לפחות  ,העמדת המלגות ו/או ההלוואות כאמורסכום , כשמ(לא כולל מע"מ) לפחות

לצורך עמידה בתנאי . חולקו בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה

ידי המציע כאמור -סף זה ניתן לצרף סכומי הלוואות וסכומי מלגות שהועמדו על

יע להוכחת עמידתו של המצבתקופה של שלוש השנים האחרונות במצטבר כאמור. 

בתנאי זה יצרף להצעתו הצהרה, המאושרת על ידי רואה חשבון מטעמו, בנוסח המצורף 

  למכרז זה.' חכנספח 

על פי תנאי  מממןהמיועד לשמש בתפקיד הגוף ה גוףעל המציע להציג, במסגרת הצעתו,  12.7

מכרז זה. הגוף המוצע נדרש להיות בעל אישור מאת משרד האוצר למתן הלוואות וזאת 

 העתקים יצורפו זה בתנאי עמידתו להוכחת לפחות. 2012-ו 2009,2010,2011בגין השנים 

לאשר את וות"ת על המל"ג  .ח"רו או ד"עו ידי על מאומתים, האמורים הרישיונות של

(פעם , יתאפשר למציע וות"ת ידי המל"ג-שהגוף המממן לא יאושר עלהגוף המממן. ככל 

ידרש להציע גוף מממן חלופי. למען הסר כל ספק, גם הגוף המממן החלופי יאחת בלבד) 

 עמוד בתנאי הסף בסעיף זה.ל
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בהתאם וביצוע התחייבויותיו המציע בעל האיתנות הפיננסית להעמדת המימון התואם  12.8

, הוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע אישור רו"ח להוראות מכרז זה. לצורך

המאשר כי למציע האיתנות הפיננסית הדרושה לצורך העמדת המימון התואם וקיום כל 

 התחייבויותיו לפי מכרז זה ונספחיו. 

 

 התמורה -פרק ה' 

 (נספח ג')הנחיות להגשת הצעת המחיר  .13

ו יהמבוקשים על ידהסכומים והשיעורים בטופס הצעת המחיר יפרט המציע את  13.1

 כדלקמן:

, בתוכנית המשתתף סטודנטכל הטיפול בו בגין יהסכום השנתי המבוקש על יד 13.1.1

 תעריף" :להלן( הראשונה האקדמית הלימודים שנת את בהצלחה סיים ואשר

 820 בין הינו זה סעיף-תת בגיןהמותר  התמחור טווח כי בזאת מובהר"). 'א לשנה

 ועדת המכרזים .לסטודנט(לא כולל מע"מ)  ₪ 1,230 -ל(לא כולל מע"מ)  ₪

 גם כולל' מובהר, כי התעריף לשנה א .על הסף הצעה החורגת מטווח זהפסול ת

 סיבה מכל, לתוכנית התקבלו שלא פוטנציאליים מועמדים עבור התמורה את

 . או אחרת נוספת תמורה כל לגביהם תינתן ולא, שהיא

כל סטודנט המשתתף בתוכנית, הטיפול בו בגין יהמבוקש על ידהסכום השנתי  13.1.2

 שניה שנה( התואר של המתקדמות התקן משנות אחת כלאשר סיים בהצלחה 

 - יותר גבוה הנדרש הלימוד שנות תקן בהם ובתארים, התואר של שלישית ושנה

 התקן משנות אחת כל בגין יבוצע התשלום כאשר) בהתאמה התקן משנות אחת כל

 :להלן( בהצלחה השנה באותה לימודיו את השלים שהסטודנט ובלבד, בנפרד

 הינו זה סעיף-תת בגין התמחור טווח כי בזאת מובהר"). מתקדמת לשנה תעריף"

 ועדת המכרזים .לסטודנט(לא כולל מע"מ)  ₪ 615 -ל(לא כולל מע"מ)  ₪ 410 בין

 .על הסף פסול הצעה החורגת מטווח זהת

בגין העמדת סכומי  המבצעשיעור הריבית השנתית המבוקשת על ידי הגוף  13.1.3

את שיעור הריבית השנתית המבוקשת  ההלוואות והמלגות על פי תנאי מכרז זה.

 יש לבטא במרווח מריבית  הפריים.
 עבור ורק, בפועל שנתנו הלוואות עבור רק הריבית את תממן ת"ותמובהר כי 

 . בכפוף ובהתאם להוראות המכרז ועוד שנה אחת הלימודים של ותהתקני שניםה
לעיל על תתי סעיפיו, במכפלת מספר  13.1מפורטים בסעיף התשלומים הסך כל  13.2

הסטודנטים העונים להגדרות בפועל, או במכפלת סכום ההלוואות המצטבר שהועמד 

 התמורהיקראו יחד ", לפי העניין ,בפועל לסטודנטים משתתפי התוכנית בשנה קלנדרית

 ". השנתית

 בתמורת מלוא השירותיםבנספח ג' (הצעת המחיר) על הגוף המבצע לנקוב , מובהר כי

להלן,  14.9כאמור בסעיף . יחד עם זאת, 13.1.2 -ו 13.1.1ו לפי סעיפים יעל יד תהמבוקש

, בגין התמורה השנתית ות"ת חשבונית לתשלוםמל"ג וכאשר הגוף המבצע יוציא עבור ה
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אך גובה החשבונית יעמוד על  ,לחשבונית יכלול את מלוא השירות שניתןהדיווח ביחס 

מערך מלוא השירות על הגוף המבצע  20%את יתרת ומערך מלוא השירות בלבד  80%

 .להלן 14.4בהתאם לסעיף  למממן מהמימון התואם שהעמיד לטובת ביצוע התוכנית

 
 בלבד זו למטרהולשם השוואת הצעות המחיר של המציעים השונים במסגרת המכרז,  13.3

ישוקללו התעריפים ואחוזי , ומבלי שיהיה בכך מצג כלשהו או עילה להסתמכות כלשהי

 המפורטת הלנוסח בהתאםהריבית המבוקשים על ידי המציע בטופס הצעת המחיר 

 :להלן

 = 800A + 1,600B + 30,000,000*(3.75%+C)  

A - לעיל).13.1.1שנה א' (סעיף סטודנט שסיים בהצלחה תעריף ל . 

B - לעיל).  13.1.2שנה מתקדמת (סעיף סטודנט שסיים בהצלחה תעריף ל 

C - בעבור  המבצע הגוף ידי על תהמבוקשהשנתית הריבית  שיעור המרווח מריבית הפריים עבור
 .לעיל) 13.1.3(סעיף  העמדת הלוואות על פי תנאי מכרז זה

 השנתית סכום התמורהזכאי לתוספת תשלום כלשהי מעבר לה לא יהי הגוף המבצע 13.4

בטופס לעיל, בהתאם לתעריפים ולשיעורים שפורטו על ידי המציע  13.2בסעיף  כהגדרתו

בכל מקרה או נסיבה לגוף  ישלמולא  ת"ג וות"מללמען הסר כל ספק, ההצעת המחיר. 

 המממן כל תמורה ו/או תשלום מכל מין וסוג שהוא עבור שירותיו.

הגוף המממן לא יהיה זכאי לדרוש  ,לעיל מודגש בזה כי 13.4בלי לגרוע מהאמור בסעיף  13.5

בתוכנית מהמשתתפים מהמועמדים או או לקבל עמלות ו/או תשלומים נוספים כלשהם 

 11.12, למעט הקבוע בסעיף ו במסגרת התוכניתישיוענקו על ידבגין שירותים נלווים 

מגבלה על אפשרותו של הגוף המממן כדי להוות אין באמור לעיל  ,. יחד עם זאתלעיל

ם אחרים שלא במסגרת התוכנית על פי ילהציע לסטודנטים לרכוש שירותים בנקאי

 .ולהוראות מכרז זה , בכפוף ובהתאם להוראות כל דיןהתנאים המקובלים אצלו

 
 

 לתשלומהקביעת היקף התמורה והתנאים  .14

 לעיל על תתי סעיפיו. 13יעשה בהתאם למפורט בסעיף חישוב התמורה  14.1

(בהתאם להצעתו הזוכה המפורטת המציע יהיה זכאי לתשלום סכום התמורה השנתית  14.2

כנגד הצגת דו"ח המפרט את פרטי הסטודנטים אשר סיימו כל אחת בנספח ג' למכרז) 

משנות הלימוד בהתאמה, וכן דו"ח המפרט את פרטי הסטודנטים שקיבלו הלוואות 

בפועל ואת הסכומים שקיבלו. התשלום יבוצע בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו של 

ם של מרכיבי על פי תנאי מכרז זה במלואן ובמועדן. מועדי התשלוהזוכה המציע 

  להלן. 14.8- 14.6בסעיפים התמורה מפורטים 

 

 

 

סכום הצעת המחיר לצרכי 
 השוואה בין ההצעות בלבד
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 מובהר בזאת כי: 14.3

 בכתב מתאימה אסמכתא סטודנט מכל ולקבל לדרוש אחראי יהיה הגוף המבצע .14.3.1

 לקבלת מוקדם כתנאי, אקדמית שנהכל ב בהצלחה לימודיו סיום על המעידה

 .הרלבנטית בשנה, סטודנט אותו בגיןהתמורה 

 לתקן מעבר לימוד שנות בגין לתשלום זכאי יהיה לא המבצעהגוף , מקרה בכל .14.3.2

 נדרשו בפועל אם אפילו, לסטודנט שאושר אקדמי מסלול אותו של הסטנדרטי

 .האמור התקן את להשלים כדי נוספות) שנים חלקי לרבות( שנים לסטודנט

 אשר סטודנט בגין, מבצעה לגוף והתמורה) והמלגה ההלוואה( הסיוע היקף .14.3.3

 בפועל השנים עבור רק תהיה, מתקדמת לימודים בשנת לתוכנית יתקבל

 הראשונה האקדמית הלימודים לשנת ביחס התקן שנות השלמת ועד בתוכנית

 של לקבלתו שקדמו השנים בגין מלגה/הלוואה/סיוע נתןיי ולא הסטודנט של

 .לתוכנית הסטודנט

 -בתחילת השנה האקדמית (ולגבי תקופת ההתקשרות הראשונה  -יעביר  הגוף המבצע 14.4

מיד לאחר חתימה על ההסכם המסומן כנספח ד') את מלוא סכום המימון התואם, 

הגוף  .וההסכם מכוחו זה מכרזשעליו לפתוח למטרת קיום הוראות  חשבונות ייעודייםל

כל שנה. בבספטמבר,  1-יעביר את המימון התואם הנדרש לשנה האקדמית עד ה המבצע

יועברו  - נהלים אודות אופן הקצאת המימון התואם, ופתיחת חשבונות ייעודיים עבורו

 . ות"תידי -על בצעגוף המל

 כמפורט להלן:כנגד קבלת הדיווחים תהיה  מבצעהתמורה לגוף ה 14.5

 הגוף המבצע יעביראחת לרבעון  - בתוכנית סטודנטים בגין שנתית תמורה .14.5.1

מפורט בהתאם להנחיות ות"ת על ביצוע וממוחשב (בקובץ אקסל) דיווח 

ביחס באישור רואה חשבון חיצוני,  התוכנית ועל התמורה השנתית הצפויה

 עפ"י מספר הסטודנטים בתוכנית בסיום הרבעון -תמורה השנתית הצפויה ל

תעודות הזהות של הסטודנטים, , שיכלול את הפרטים הבאים: הרלוונטי

ד הלימודים, שנת הלימודים האקדמית, המסלול האקדמי בו מוסשמותיהם, 

הם לומדים, שנות התקן לתואר, מועד קבלה לתוכנית וסכום ההלוואה המדויק 

 . וכל פרט אחר כפי שיידרש שקיבלו

, ויחד עם הדוח לפי סעיף אחת לרבעון - ההלוואות על הריבית בגין תשלום .14.5.2

מפורט בהתאם ו(בקובץ אקסל)  ממוחשבדיווח  הגוף המבצעיעביר  . לעיל,14.5.1

להנחיות ות"ת על ביצוע התוכנית בהתאם לדיווח שקיבל מהגוף המממן, 

שיכלול את הפרטים הבאים: תעודות זהות של הסטודנטים שקיבלו הלוואה, 

ההלוואה התקבלה שמותיהם, גובה ההלוואה שהוענקה לכל אחד, התאריך בו 

 . וסכום ההלוואה שהוענקה לסטודנט

לשנה, ויחד עם הדוח בגין הרבעון אחת  - למלגה שהפכה הלוואה בגין תשלום .14.5.3

הגוף יעביר לעיל,  14.5.2 -ו 14.5.1 רביעי של התשלומים המפורטים בסעיפיםה

מפורט בהתאם להנחיות ות"ת על ביצוע ו(בקובץ אקסל) ממוחשב דיווח  המבצע

התוכנית שיכלול את הפרטים הבאים: תעודות הזהות של הסטודנטים, 
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שמותיהם, מוסד הלימודים, המסלול האקדמי בו הם לומדים, שנות התקן 

 התואר. הזכאות לתואר, מועד קבלה לתוכנית ומועד 

 בכל רבעון מבצעלגוף ה ות"ת תעביר, 14.5.2-ו 14.5.1פים דוח שיוגש לפי סעיבהתאם ל 14.6

הסטודנטים ועבור הריבית על ההלוואות התמורה עבור החלק היחסי של  את שהסתיים

, תחושב מחצית (הרבעון השני) , בסיום מחצית השנהה. לדוגמ(צפי נשירה) 20%בניכוי 

, 20%מהתשלום הצפוי לסוף השנה (בהתאם לנתונים הקיימים באותה עת) בניכוי 

ששולם ברבעון הראשון. התוצאה הינה התשלום שיועבר ברבעון  ויופחת ממנה הסכום

  השני.

, ולאחר קבלת הנתונים (כלומר, בתום שנת פעילות שלמה) בסיום הרבעון הרביעי 14.7

החזר , תתבצע התחשבנות סופית לסילוק יתרות החוב או הגוף המבצעמ המלאים

להשיב כספים  הגוף המבצעככל שעל  .מבצעששולמו, ככל ששולמו לגוף ה העודפים

 ות"ת.ימים ממועד קבלת דרישת מל"ג ו 15בתוך  ששולמו ביתר כאמור, עליו לעשות כן

במסגרת ההתחשבנות הסופית ברבעון הרביעי, תיעשה התחשבנות גם בגין הלוואות 

 לעיל. 14.5.3שהפכו למלגות לפי סעיף 

. ח"הדו נמסר בו מהמועד עבודה ימי 30 בתוך ת"ותמל"ג ו י"ע יבוצע התמורה חישוב 14.8

 מהמועד ימים 30 בתוך התמורה חישוב את ת"ותמל"ג ו ובצעי, חסר ח"דו שיימסר ככל

ות"ת, מל"ג ולאחר אישור הדוח על ידי  .דעתה להנחת החסרים הפרטים הושלמו בו

 24-לחודש ובתנאי שכל החומר נבדק ואושר עד ה 1-התמורה תועבר לגוף המבצע ב

  לחודש הבא.  1-חרת היא תועבר ב, שאלחודש הקודם

ות"ת חשבונית לתשלום, הדיווח ביחס יוציא עבור מל"ג ו הגוף המבצעמובהר כי כאשר  14.9

מתמורת  80%לחשבונית יכלול את מלוא השירות שניתן אך גובה החשבונית יעמוד על 

למממן מהמימון  הגוף המבצעעל  ,מהתמורה כאמור 20%את יתרת ו יםמלוא השירות

 .לעיל 14.4בהתאם לסעיף  העמיד לטובת ביצוע התוכניתהתואם ש

 

  



19 
 

 תנאי ההתקשרות -פרק ו' 

 

 כללי היררכיה פרשנית בין מסמכים  .15

. מודגש ומובהר כי, ולמכרז זה ועל פי תנאי' דההתקשרות הינה באמצעות ההסכם נספח  15.1

 .ממנוהסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד לספח מצורפות כנהוראות מכרז זה 

 את זה משליםה אחד כמסמך) נספחיו על( לו ףהמצור ההסכם ואת המכרז את לראות יש 15.2

 .זה

 שני בין ליישב מאמץ יעשה ההסכם נוסח לבין המכרז נוסח בין סתירה של מקרה בכל 15.3

 נוסח יגבר ,הסכםה נוסח לבין המכרז נוסח בין ליישב ניתן לא שבהן בנסיבות . הנוסחים

 הכתוב וכנוסח המציעים את המחייב כנוסח זה נוסח ויראו המכרז על נוסח ההסכם

 .הסכםב

 

 וסיומה תקופת ההתקשרות .16

חודשים  12וסיומו בתוך וות"ת  ג"מלהסכם ביום חתימתו כדין, ע"י ההראשיתו של  16.1

  ").תקופת ההתקשרות הראשונה" :(להלן

נה תחשב כתקופת ניסיון לבחינת התוכנית על כלל מרכיביה ושראתקופת ההתקשרות ה 16.2

סטודנטים אשר התקבלו לתוכנית בתקופת ההתקשרות  כי יודגש .(תקופת פיילוט)

ויהיו זכאים להשלמת קבלת ההלוואה על מלא מהגוף המבצע ראשונה, יקבלו שירות ה

מעבר פי תנאי התוכנית במלואה, גם אם יוחלט שלא להמשיך את קיום התוכנית 

 .לתקופת ההתקשרות הראשונה

להארכת תקופת  ), בהודעה בכתב ומראש,אופציהברירה (-זכותבלבד שמורה  ל"גלמ 16.3

עד  שלמצטבר כל אחת ועד לסך שלוש שנים עד  תקופות נוספות בנות התקשרות  לשתיה

 שנים בסך הכל.  7

צרכי בכפוף לתהיה רשאית לעשות שימוש בזכות הברירה או בכל חלק ממנה,  ל"גהמ 16.4

התקציב, להוראות כל דין לרבות אישור התקציב מדי שנה בשנה, למגבלות , לג"מלה

מכרז ולהוראות  והתקנות שהותקנו מכוחו 1992-הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 זה.

תוך תקופת בלהביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו  תהיה רשאית מל"גה 16.5

סיימה המל"ג את ההסכם . ומכל סיבה שהיא ימים מראש 45ההסכם בהתראה של 

יהיה בכך כדי לגרוע ו/או לשנות מזכאותם וזכותם של משתתפי התוכנית כאמור, לא 

אשר אושרה להם קבלת הלוואה במסגרת התוכנית או מי שקיבלו בפועל חלק 

הנות ימההלוואה במסגרת התוכנית או מי שקיבלו הלוואה מלאה במסגרת התוכנית, ל

 י תנאי התוכנית. מכל הזכויות שהוקנו להם במסגרת ההתקשרות עם הגוף המממן על פ

ע על שאו במקרה של ביצוע פ ,הגוף המבצעתחייבויות של ה יסודיתבמקרה של הפרה  16.6

הסכם ללא התראה את הלבטל  תרשאי מל"גהיה הת - ידי הגוף המממן-ו ו/או עלייד
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 הגוף המבצעמרמת השירות של  ת"ג וות"מלמובהר כי אי שביעות רצון של ה מוקדמת.

 . של הגוף המבצע את התחייבויותיו כלפיה ו/או המממן תהווה הפרה יסודית

חובה לפצות  מל"ג וות"תעל חול , לא תמל"ג וות"תידי -בכל מקרה של ביטול ההסכם על 16.7

עבור  תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכםו ל לשלם הגוף המבצעאת 

, וזאת בכפוף לכל סעד בדבר ביטול ההסכםמועד ההודעה עד לבפועל, השירותים שסיפק 

 . במקרה כזהמל"ג וות"ת  יהיו זכאיםלו 

 

 והאפשרות לפצלה העדר התחייבות להיקף התקשרות .17

המציע הזוכה מתחייב לבצע את השירותים הנדרשים בכל היקף שיידרש, בתנאים על  17.1

 פיהם זכה במכרז.

במכרז זה כדי להוות הבטחה  המציע מצהיר בזה כי ידוע לו והוא מסכים, כי אין באמור 17.2

מאלי כלשהו או להכנסות ילהיקף פעילות מינ מל"ג וות"תשל ה ןאו התחייבות מציד

 . ובהיקף כלשה

ת בכל שלב וה רשאיינתהי מל"ג וות"תשעוד מצהיר המציע כי ידוע לו והוא מסכים,  17.3

משלבי מכרז זה, לרבות לאחר חתימת ההסכם עם המציע הזוכה ובמהלך תקופת 

את ההתקשרות עם המציע הזוכה ו/או להתקשר או להרחיב רות על פיו, לצמצם ההתקש

עם גופים אחרים לשם מתן הלוואות ו/או מלגות ו/או שירותים אחרים נשוא מכרז זה 

, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ו/או חלק מהם או הכרוכים בהם

 כך. עקב מל"ג וות"תה

 ההאמור בסעיף זה לעיל על תתי סעיפיו, מובהר בזה כי, הנוסחמבלי לגרוע מכלליות  17.4

למכרז זה, נועדה לשם השוואה מספרית בין ההצעות לצורך  13.3המפורטת בסעיף 

 ניקודן בלבד, ואין בה כדי להוות מצג כלשהו לעניין היקף ההתקשרות או עצם קיומה. 

ובהתאם להצעות שתתקבלנה בפועל,  ןת, לפי שיקול דעתוה רשאיינתהיוות"ת ג "המל 17.5

ם יחולק ביניהם, לפי לפצל את ההתקשרות בין כמה מציעים, באופן שביצוע השירותי

 . וות"ת ג"של המל שיקול דעתן

לפצל את ההתקשרות כאמור, יחולו תנאי מכרז זה על נספחיו בכלל, וות"תג "המל ובחר 17.6

 בשינויים המחויבים.ונוסח ההסכם הכלול בו בפרט, על ההתקשרות המפוצלת, 

כל חובה לעשות וות"ת ג "מובהר כי אין בזכות לפיצול ההתקשרות כדי להטיל על המל 17.7

 כן.  

 

 אפיון ההלוואה .18

 תנאי ההלוואה יהיו כמפורט להלן:

לפיו התקבל המועמד הפוטנציאלי כמשתתף בתוכנית, יאשר  ,הגוף המבצעלאחר אישורו של 

הסכם ההלוואה . )נספח תנאי ההלוואה( 'זלנספח בהתאם  לו הגוף המממן הסכם הלוואה

 את הפרטים הבאים: ,בין היתר ,יכלול
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עמידתו בפועל סכום ההלוואה. סכום זה יקבע כמסגרת לה זכאי המשתתף בכפוף ל 18.1

 תנאי הסכם ההלוואה.ב

 המועדים והתנאים בהם יבוצעו תשלומים מתוך מסגרת ההלוואה שאושרה. 18.2

שכר לימוד ככלל, כל תשלום מתוך מסגרת ההלוואה ישולם כנגד הצגת שובר תשלום  18.3

שנפרע בפועל על ידי הסטודנט, על חשבון שכר הלימוד. גובה התשלום של ההלוואה כנגד 

 השובר האמור, לא יעלה בכל מקרה על הסכום הנקוב בשובר.  

 

 זכאות למלגה  .19

וקיבל זכאות לתואר ראשון, יהיה זכאי  בתוכנית אשר סיים את לימודיו בהצלחהמשתתף 

למלגה, בתנאים ובשיעורים כפי שתקבע הות"ת מעת לעת. נכון לתקופת ההתקשרות 

חלקה של ות"ת בגובה המענק יועבר  הראשונה, תנאי הזכאות למלגה מפורטים בנספח ז'.

 לעיל. 14.7לגוף המבצע במסגרת ההתחשבנות השנתית לפי סעיף 

 

 להבטחת ביצוע ההסכםערבות בנקאית  .20

יה יימי עבודה מיום שקיבל הודעה על הזכ 5, בתוך וות"ת ג"מלימציא ל הגוף המבצע  20.1

במכרז זה, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח זהה לנוסח הערבות המצורף 

 "). ערבות ביצוע" :(להלן₪  150,000למסמכי מכרז זה ובסכום של 

זכאי לקבל בחזרה את  הגוף המבצע, יהיה וות"ת ג"מלעם מסירת ערבות הביצוע לידי ה 20.2

 , בהתאם לדרישת מכרז זה.שצרף להצעתוהערבות הבנקאית 

ימים לאחר סיומה,  90ערבות הביצוע תעמוד בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות +  20.3

 על פי ההסכם הכלול במכרז זה על נספחיו. הגוף המבצע להבטחת כל התחייבויות 

, באופן מלא או את ערבות הביצוע, לפי שיקול דעתן ת לחלטורשאי הינתהיוות"ת  ג"מלה 20.4

התחייבות מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי  הגוף המבצע חלקי, בכל מקרה בו הפר 

 ההסכם על נספחיו.

את ערבות הביצוע, כולה או חלקה, לא יהיה בכך כדי לגרוע מכל וות"ת  ג"מלה ומימש 20.5

ככל  י הוראות מכרז זה ועל פי כל דין. בנוסף לכך, על פ וות"ת ג"מלסעד אחר העומד ל

יהיה  הגוף המבצעאת ההתקשרות במקרה כאמור בסעיף זה,  ולא ביטלוות"ת שהמל"ג 

באופן מיידי ערבות ביצוע חדשה, בגובה הסכום שמומש  וות"ת ג"מלמחוייב להמציא ל

 בערבות הביצוע המקורית.

 

 אישור קיום ביטוחים .21

מבלי לגרוע מאחריות הגוף המבצע על פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, מתחייב  21.1

ולהמציאם  'בבנספח יהגוף המבצע לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים 

 חתום כדין על ידי מבטחיו.  כשהנספח במעמד חתימת הסכם זה ת"ג וות"מלל

 כל הביטוחים יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.  21.2
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 ביטוחי הגוף המבצע יערכו אצל חברת ביטוח הרשומה בישראל.  21.3

ג "מלהגוף המבצע מתחייב לחדש את הביטוח מדי תום שנת ביטוח ולהמציא לידי ה 21.4

 אישור ביטוח חתום ומעודכן בהתאם.  ת"וות

המקצועית הכלול באישור  הגוף המבצע מתחייב להמשיך ולחדש את ביטוח האחריות 21.5

(שבע) שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות לפי  7הביטוח למשך תקופה נוספת של 

 הסכם זה.

הגוף המבצע מתחייב למלא את כל דרישות המבטחים, הן אלה הנקובות בפוליסות והן  21.6

 כל דרישה אחרת, לרבות תשלום הפרמיות במועדן.

ובכל פעולה שתידרש כדי לממש את הגוף המבצע ינקוט בכל הצעדים המתחייבים  21.7

 על פי תנאי הפוליסות במקרה קרות מקרה ביטוח. ת"ג וות"מלזכויותיו וזכויות ה

 הווה הפרה יסודית של ההסכם.ת ')בהביטוחים (נספח יהפרת סעיף מסעיפי נספח  21.8

 

 /ההסכםביטול המכרז .22

ולצאת למכרז חדש או להתקשר על פי דין  /ההסכםועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז

, וזאת על פי ןאת השירותים בעצמ ובצעוות"ת ילהחליט כי המל"ג  עם כל גורם שהוא או

על כך לאחר בחירת הזוכה (או הזוכים  וככל שהחליט, ובלבד שהבלעדי ןושיקול דעת ןהחלטת

 םמיי 30בכתב בת  בהודעה(או למציעים הזוכים) על כך למציע הזוכה  הודיעו ןבמכרז), ה

בכל מקרה פיצוי מכל סוג שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין,  ישלמולא וות"ת . המל"ג לפחות

הפעולות  עבוררעון התשלומים המגיעים למציע הזוכה יבעקבות הביטול כאמור וזאת למעט פ

ר בסעיף זה וביטול לתוקפה. אין באמהשביצע בפועל עד למועד כניסתה של ההודעה בדבר 

על פי מכרז זה, בגין הלוואות ו/או מלגות שכבר ניתנו ם של הצדדים כדי לגרוע ממחויבות

האמורה  על פי הודעתןשנכרת מכוח המכרז , קודם למועד פקיעת ההסכם יובהתאם להוראות

 .וות"ת של המל"ג
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 הליך בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה -ז' פרק 

 

לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף ובתנאים מסמכים אשר חובה לצרף להצעה  .23

 נוספים

 למכרז זה. 'ב נספח -טופס הגשת הצעה  23.1

 לתנאי הסף. 12.1תעודת התאגדות כנדרש בסעיף  23.2

 לעיל לתנאי הסף. 12.2ערבות בנקאית, כנדרש בסעיף  23.3

ישורים עדכניים ותקפים על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה וכל אישור א 23.4

אחר, הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

 לתנאי הסף.  12.4כנדרש בסעיף  .1976 -מס), התשל"ו 

 לתנאי הסף.  12.5כנדרש בסעיף   2012 -2009אישור ניהול תקין לכל אחת מהשנים  23.5

חתום על  ואכשה ועל נספחי' ד כנספח ןלמסמכי מכרז זה המסומ ףהמצור ההסכם נוסח 23.6

 ידו בחתימה מלאה.

 .לתנאי הסף  12.6כנדרש בסעיף  למכרז זה 'ח נספחתצהיר רואה חשבון בנוסח  23.7

העתקים מאומתים של פרטי הגוף המממן המוצע, לרבות תעודת התאגדות שלו,  23.8

האוצר לגוף המממן למתן הלוואות וזאת בגין כל אחת מהשנים רישיונות מאת משרד 

כמו כן, עותק מההסכם שנחתם בין הגוף לתנאי הסף.  12.7כנדרש בסעיף   2009-2012

  .בקשר למכרז זה המבצע לגוף המממן

אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית של המציע להעמדת המימון התואם וביצוע מכרז זה,  23.9

 נאי הסף.לת 12.8כאמור בסעיף 

העסקת עובדים זרים, כדין בדבר למכרז זה כנספח ט' תצהיר חתום בנוסח המצ"ב  23.10

ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,  חוק עסקאות גופים לפי ותשלום שכר מינימום כנדרש

 .1976 -תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו

 כל אחדידי -על למכרז זה על שמירת סודיות תצהיר חתום בנוסח המצ"ב כנספח י' 23.11

ידי כל מי מטעם המציע שיספק את השירותים נושא -ממנהלי ובעלי השליטה במציע ועל

 .המקצועייועץ הלרבות  מכרז זה

ידי -, על' למכרז זה, על העדר חשש לניגוד ענייניםאיכנספח תצהיר חתום בנוסח המצ"ב  23.12

ידי כל מי מטעם המציע שיספק את -ממנהלי ובעלי השליטה במציע ועל כל אחד

 .המקצועייועץ הלרבות  השירותים נושא מכרז זה

, ובעיקר את הנתונים המצויינים להלן 24מסמך המפרט את הנתונים הנדרשים בסעיף  23.13

 .24.2בסעיף 

 להלן. 24.1.3עיקרי תוכנית שיווקית כנדרש בסעיף  23.14

 כשהם מלאים וחתומים ומאושרים כנדרש.הנוספים כל נספחי המכרז  23.15

 2002-), התשס"ג15על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים (מספר  23.16

"התיקון לחוק המכרזים"), לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר  - (להלן
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ליטת לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בש

 ). על פי התיקון לחוקהמכרזים אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק

, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת המכרזים

זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר 

 "תצהיר". -בעת הגשתה, "אישור" וההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה 

הזמנה זו לקבלת הצעות חתומה בראשי תיבות בתחתית של כל עמוד של מסמכי  23.17

 ההזמנה. 

 לרבות: המציע דין או רואה חשבון, ובו פרטים על -אישור חתום בידי עורך 23.18

שמותיהם ופרטיהם של האנשים הרשאים לחתום בשמו של המציע על מסמכי  23.18.1

 ההליך.

 .המציעכתובת המשרד הרשום של  23.18.2

 

 . ההצעה את לפסול עלול לעיל המפורטים המסמכיםמ איזה צירוף אי

 

  אמות המידה לקביעת ניקוד איכות .24

 נק') 35עד ( מוניטין ושיווק 24.1

אמת מידה ניקוד . לשם הינו בעל מוניטין טובים בקרב המגזר החרדי הגוף המבצע 24.1.1

במתן הלוואות ו/או נתונים אודות היקף הפעילות שלו  הגוף המבצעזו, יציג 

מועד בשלוש השנים שקדמו ל ללימודים אקדמיים או להכשרה מקצועית מלגות

טופס מפורט בה על פי, 12.6בהתאם לסעיף  מכרז זההאחרון להגשת הצעות ב

רואה  . הנתונים המפורטים בנספח יאומתו על ידיב')נספח ( למכרז זהההצעה 

המרבי שניתן הניקוד . למכרז זה ח'באמצעות נספח  הגוף המבצעהחשבון של 

 נקודות לפי הפירוט להלן: 20לקבל בגין סעיף זה יהיה 

למועד האחרון להגשת הצעות בשלוש השנים שקדמו בגין פעילות  24.1.1.1

 5 -מע"מ) לא כולל (₪  10,000,000העולה על בהיקף מכרז זה ב

 נקודות.

מועד האחרון להגשת הצעות בשלוש השנים שקדמו לבגין פעילות  24.1.1.2

 5 -מע"מ) לא כולל ( ₪  15,000,000מכרז זה בהיקף העולה על ב

  .נוספות נקודות

  בקרב המגזר החרדי 24.1.1.2או  24.1.1.1בגין פעילות כאמור בסעיף  24.1.1.3

 .נוספות נקודות 10 - לפחותמע"מ) לא כולל (₪  10,000,000בהיקף של 

₪ ליון ימ 10-נמוך ממובהר כי כל פעילות כאמור בסעיף זה בהיקף 

 .בתת סעיף זה לא תזכה כלל בנקודותמע"מ), לא כולל (

 יציג ממליצים אשר יעידו על פרויקטים שביצע בפועל הגוף המבצע. המלצות 24.1.2

ללימודים אקדמיים או הכשרה במסגרת פעילותו במתן הלוואות ו/או מלגות 

מכרז זה. האחרון להגשת הצעות ב, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד מקצועית

שאלות את האליהם  ופניו ו לממליצים אלה לפי שיקול דעתןפני וות"ת המל"ג
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לפי  נקודות 10היה בגין סעיף זה ירבי שניתן לקבל המפורטות להלן. הניקוד המ

המל"ג  וחרהשאלות המפורטות להלן יוצגו לממליצים אליהם ב 4לן: החישוב לה

  נקודות. 2.5ינוקדו תשובה חיובית בגין כל  לפנות.וות"ת 

האם נציגי הגוף הנבדק מסרו מידע מלא וברור ככל שהיה נדרש לצורך  24.1.2.1

 ביצוע  עסקה?

 האם ניתן שירות מלווה עד להשלמת ביצוע העסקה? 24.1.2.2

ככל שהיו תקלות או עיכובים האם אלה נפתרו ביעילות על ידי נציגי  24.1.2.3

 הגוף הנבדק?

 האם העסקה בוצעה בפועל בתנאים ובמועדים כפי שסוכמו מראש?  24.1.2.4

, לעניין מכרז זה. עיקרי המציע יציג את עיקריה של התוכנית השיווקית שלו 24.1.3

כמפורט להלן. הניקוד המרבי שניתן התוכנית יכללו בין היתר נתונים ופרטים 

 לן:נקודות בחלוקה לניקוד לסעיפים כמפורט לה 5סעיף זה יהיה לקבל בגין 

אשר  הגוף המבצעהאמצעים והמשאבים העומדים לרשות היקף  24.1.3.1

 , כגון:בכל הארץ בקרב כל אוכלוסיות היעד ללפעולו  יאפשרו

אשר לרשותם  עובדיםהמשרדים באזורים גיאוגרפים שונים, מספר 

עומדים כלי רכב או אמצעים אחרים אשר יאפשרו להם נגישות 

לאזורים בהם אין משרד בתוספת מקום קבלת קהל מתאים באזורים 

 נקודות. 2.5עד  - האמורים

אופן מסירת המידע למשתתפי  ,אמצעי השיווק אשר יופעלו על ידיו 24.1.3.2

 נקודות. 2.5עד  - היקף כוח האדם הייעודי ,התוכנית

 

 נק') 20עד (  מערכת עקיבה ממוחשבת 24.2

ממוחשבת שתשמש את הגוף המבצע למעקב עקיבה לבנייה ושימוש במערכת תוכנית 

כלול בין שתוצג לתוכנית העקיבה  על אחר מצב המשתתפים ואיתור חסמים ובעיות.

אופן נתן ליניקוד האיכות י ,)הממוחשבת (ובהם מערכת ההפעלה הצגת כליםהיתר 

שימוש כדי  הגוף המבצעושיטות עבודה בהם יעשה  בהתאם לחתכים שוניםהפקת דוחות 

נקודות  4(עד  כמפורט להלןנתונים ופרטים לקבל לידיו, במהלך כל תקופת ההתקשרות 

 :סעיף)-לכל תת

הפונים להשתתף בתוכנית ואת סטטוס הטיפול האופן בו יוצגו ויפורטו פרטי  24.2.1

 .והנימוקים לדחייתם, ולרבות פרטי הפונים שנדחו בהם

(מוסד, חוג, של המתקבלים לתוכנית סטטוס לימודיהם   האופן בו יוצג ויפורט 24.2.2

 ).יו"בוכ , שינוי במסלול לימודים, שינוי המוסד האקדמישנה, ממוצע ציונים

משתתפי התוכנית אשר הפסיקו את לימודיהם  האופן בו יוצגו ויפורטו פרטי 24.2.3

והאופן בו יוצגו  והסיבות לכך ר להםבפועל, במסגרת מסלול הלימודים שאוש

ויפורטו פרטי משתתפי התוכנית אשר מושכים את לימודיהם מעבר לתקן 

 .והסיבות לכך
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משתתפי התוכנית אשר לא השלימו במועד את   האופן בו יוצגו ויפורטו פרטי 24.2.4

, לרבות אופן פירוט הסיבות חובותיהם האקדמיים בגין שנת לימודים שהסתיימה

 .אמורההשלמה כ-לאי

 .14.5לפי סעיף  ת"ג וות"מלהדוחות שיוגשו להאופן בו יוצגו  24.2.5

בכל אחד מסעיפי המשנה הרשומים לעיל יש לפרט בנוסף גם את האופן שבו יתועד 

המענה ו/או  יופיעהמידע (לדוגמה, בנסיבות בהם נמסר מידע מודפס) והאופן שבו 

 . הגוף המבצעמצד  המשך הטיפול באותו עניין

לצורך הצגת מערכת  המציעמובהר בזאת כי המציע יהיה רשאי לזמן את נציגי 

 העקיבה ושיטות העבודה הקשורות אליה.

במסגרת השירותים הנוספים  -למועמדים ולמשתתפים בתוכנית  תוכנית מיון וליווי 24.3

  נק') 45עד ( במכרז

הכוללת מבדקים ותוכנית ליווי למשתתפים בתוכנית, תוכנית מיון למועמדים 

 9(עד  במסגרת סעיף זה יילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים .וכישורייםאישיותיים 

 :נקודות לכל סעיף)

לקראת קליטת מועמדים  הגוף המבצעהצעה מפורטת לאופן שבו יפעל  24.3.1

הפניה אופן הלרבות , פוטנציאליים שנמצאו מתאימים כמשתתפים בתוכנית

 .וללימודי התואר המבוקש לבחינות מיון רלוונטיות

נתב את המועמדים שאינם עומדים י הגוף המבצעהצעה מפורטת לאופן שבו  24.3.2

יתם יעל ידי הפנ ,השארבין , בדרישות הקבלה ללימודי התואר המבוקש

 . אקדמיים-למסלולים קדם

ינתב את המשתתפים למסלול מימון  הגוף המבצעהצעה מפורטת לאופן שבו  24.3.3

 הגורם המממן. מתאים, בשיתוף פעולה עם

מרגע פנייתם לגוף תוכנית להצעת מפורטת למנגנון ליווי הסטודנטים שיתקבלו  24.3.4

 ועד לסיום הלימודים. מבצעה

בכל אחד מסעיפי המשנה הרשומים לעיל יש לפרט בנוסף גם את האופן שבו יתועד  24.3.5

המידע (לדוגמה, בנסיבות בהם נמסר מידע מודפס) והאופן שבו יופיע המענה ו/או 

 . הגוף המבצעהמשך הטיפול באותו עניין מצד 

הליווי  לצורך הצגת מערכת המציעיהיה רשאי להזמין את נציגי עורך המכרז מובהר בזאת כי 

 .והמיון ושיטות העבודה הקשורות אליה

 

 תהליך בחינת ההצעות .25
תיבדק עמידת ההצעות בכל תנאי הסף המנהליים והמקצועיים  - ראשון שלב .24.1

 הסף תנאי בכל שתעמודנה הצעות רקלעיל על כל תתי סעיפיו.  12המפורטים בסעיף 

 .השני בשלב לבחינה תעבורנה
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 הגוף המבצעבדיקת אמות המידה להערכת  .ההצעה איכות בדיקת - שני שלב .24.2

 לעיל על תתי סעיפיו. 24בהתאם להוראות סעיף 

) ההצעות שיקבלו את הציון הגבוה ביותר בשלב השני ובלבד שקיבלו ציון 3שלוש (

לשלב השלישי, באישור , יעברו (ניקוד איכות מינימאלי) נקודות לפחות 70איכות של 

) יקבלו ניקוד זהה יועברו 4 -ו  3ועדת המכרזים. מובהר כי במידה ושתי הצעות (מס' 

 נקודות לפחות. 70הצעות והכל במידה וקיבלו ציון איכות של  4השלישי  לשלב

 

 תורשאי יינהתהוות"ת  ג"מלה, במכרז כשרות הצעות משלוש פחות שתוגשנה ככל

 .60 על כאמור המינימאלי האיכות ניקוד את להעמיד )תוחייב לא אך(

 
הצעות המחיר של ההצעות שעברו לשלב באישור ועדת המכרזים יבחנו  - שלישי שלב .24.3

 כמפורט:זה כאמור לעיל. 

 70% - שני משלב איכות ציון 

 הבאה ההנוסח פי על יחושב אשר, 30% - משוקלל מחיר ציון: 
 

   (מתוך ההצעות בשלב זה) ביותר הזולה הכוללת המחיר הצעת

     הנבדקת הכוללת המחיר הצעת

 למכרז לעיל.  13.3הצעת המחיר תחושב על פי הקבוע בסעיף 

 

 יםכלליתנאים  .26

 מכרזשימצא אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המציע  26.1

השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, 

 ,למכרז 2המועד האחרון הקבוע לכך בטבלת המועדים בסעיף יפרטם בכתב לא יאוחר מ

אחרת הוא יהא מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל 

הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירויות  פגמים אחרים כאמור. למען הסר ספק,

יודגש כי רק תשובות  .וות"ת ג"המלידי -ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תקבע על

לכל המציעים בכתב, וות"ת  ג"המלידי -ו/או הבהרות ו/או החלטות אשר תשלחנה על

 .תחייבנה

ועדת תבחר אחת, כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. הגיש המציע יותר מהצעה  26.2

את הצעותיו הנוספות. בחירת ההצעה התקפה תהיה לפי הצעה אחת ותפסול המכרזים 

ועדת המכרזים  שיקול דעתה של ועדת המכרזים ולמציע לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

תהיה רשאית, אם מצאה לנכון, לפסול את כל הצעותיו של אותו המציע ולא לדון באף 

 כל טענה בקשר לכך. אחת מהן, ולמציע לא תהיה

ו/או בהצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר בהצעה לבחור  תומתחייב ןאינ וות"ת ג"מלה 26.3

 .כלשהי

 X 30%   
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כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה על ידי מציע, או כל  26.4

הסתייגות שהסתייג מציע, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 

 דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.

התייחסות החסרה בהצעה בחור את הזכות שלא ל ןת לעצמושומרוות"ת  ג"מלה 26.5

או שאינה מפרטת פרטים אחרים אשר נדרשו במכרז מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, 

מונע העדרה של ההתייחסות הנדרשת או הפרטים הנדרשים, וות"ת  ג"מללדעת הואשר 

 הערכת ההצעה כדבעי. 

ת שלא לבחור וה רשאיינתהי הן, וות"ת ג"מלמבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור ל 26.6

בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או אינו תואם את תנאי השוק ו/או את דרישות 

באופן שיש בו וות"ת  ג"מלנמוך מדי, לדעת הה מדי או והמכרז, והכל בין אם המחיר גב

כדי להטיל ספק ביכולתו המעשית של המציע לבצע את התחייבויותיו באופן התואם את 

, ו/או בהבנתו של המציע דרישות מכרז זה, לרבות העמידה בהיקף התקציבי המאושר

 .את הנדרש ממנו על פי תנאי מכרז זה

נוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת ב 26.7

המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג 

העניין הציבורי נשוא על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי  את 

 .את תכליתו של מכרז זהמכרז זה ו/או 

לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים  ןת על זכותושומרוות"ת  ג"מלה 26.8

המפורטים בו בכל עת, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול 

ת להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות ורשאיוות"ת  ג"מלדעתה לעניין זה, תהיה ה

לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה 

 שננקבו בהן.

לדרוש מהמציע ראיות ת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ורשאי יינהתהוות"ת  ג"מלה 26.9

לפנות למשתתף  וכןפתיחת ההצעות וזאת גם לאחר ומסמכים נוספים לשביעות רצונה 

בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס לבקשתו, ו/או לאפשר 

כנדרש לפי  ןשיוילמשתתף לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או ר

, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה ןתנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, רישיו

 למועד האחרון להגשת ההצעות.

נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל הגוף המציע בכדי  וות"ת ג"מלל 26.10

רות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת לקבל הבה

 1992-ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

 והתקנות שתוקנו מכוחו.

 שדורג למציע לפנות ההתקשרות תקופת במהלך עת בכלת ורשאי וות"ת ג"מלה 26.11

 ופתקלת השירותים את לבצע לו ולהציע, זוכהמציע  אחרי הבא במקום

 הזוכים/הזוכה כי התברר שבו במקרה ה,זמכרז  לפי שנותרה ההתקשרות

 במכרז זה. המפורטות בדרישות עומדים אינם זו בפנייה
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ת בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד ורשאיוות"ת  ג"מלה 26.12

הנוגעים לפנייה זו, על פי האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים 

 שיקול דעתה המוחלט.

ישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת יהמציעים  26.13

 בגין הוצאות אלו, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.וות"ת  ג"מלה

מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי  ספק למען הסר 26.14

. ההתקשרות והמציע הזוכה וות"ת ג"מלהבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין ה

על וות"ת  ג"מלמורשי החתימה מטעם ההחוזית בין הצדדים תושלם אך ורק בחתימת 

מציע הזוכה חתמו עליו לאחר שמורשי החתימה של החוזה ההתקשרות בין הצדדים, 

 המציע הזוכה לא יעשה כל פעולה אשר עלולה ליצור מחוייבות של המל"ג קודם לכן.

 ג"מלה יחתם החוזה כאמור.יד אשר עה במכרז, יכלפיו בעקבות ההודעה על הזכי וות"ת

 הבלעדי והמוחלט. ות לבטל או לשנות את החלטתן על פי שיקול דעתןרשאיוות"ת 

עדת מכרזים על ועל פי כל דין ו/או לווות"ת  ג"מלבכדי לגרוע מזכויות האין באמור לעיל  26.15

 או התקנות על פיו. 1992-בפי חוק חובת מכרזים, התשנ"

מועד האחרון להגשת הצעות מה מיםי 180הצעה תחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה ה 26.16

ההצעות (המועד האחרון לעניין זה ייחשב כל מועד נדחה שנקבע כמועד האחרון להגשת 

 במכרז).

תוך שבעה ימים מהיום על ההסכם המצורף, שהצעתו נתקבלה וסרב לחתום מציע  26.17

, מכל סיבה שהיא ו/או לא מילא אחר כל התחייבויותיו וות"ת ג"מלהשנדרש לכך על ידי 

וות"ת  ג"מלה יינהולא המציא את כל הבטוחות והמסמכים הנחוצים לצורך ההסכם, תה

מיד ללא הודעה מוקדמת את הערבות, כפיצוי בגין הפרת  דותרעון ולפית להציג לפורשאי

בגין הנזק שנגרם  וות"ת ג"מלההתחייבות המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות תביעה של 

 ., וללא צורך בהוכחת הנזקןלה

              יהיומכרז, לאחר שזכה בו, את ועוד, היה ומציע לא ימלא אחר תנאי מתנאי הז 26.18

, והמציע ןונזקיה ןת לגבות את סכום הערבות לכיסוי הוצאותיהורשאיוות"ת  ג"מלה

לי של הנזקים אמסכים מראש, כי סכום הערבות משקף נכונה את סכומם המינימ

במקרה שתנאי המכרז לא ימולאו על ידו, כולם או וות"ת  ג"מלוההפסדים שיגרמו ל

גין מלוא הנזקים כנגד המציע בוות"ת  ג"מלחלקם, וזאת מבלי לפגוע מכל סעד הנתון ל

 .ויבשל הפרת תנאי המכרז על יד ןהוההפסדים שנגרמו ל

או בכל מקרה אחר שבו  מקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם,ב 26.19

 ת ושאיר יינהתהוות"ת  ג"מלה ההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא,

בחוזה עם מציע אחר, להתקשר המוחלט,  דעתןת), לפי שיקול ו(אך בכל מקרה לא חייב

מובהר בזה למען הסר כל  הערבות הבנקאית כאמור לעיל. למימוש ןמבלי לגרוע מזכות

ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה (הראשון) יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך 

הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר 

 .וות"ת ג"מלשל ה ןהחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתכמציע הזוכה במכרז, וה
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, זוכה, וכתנאי לביצוע ההתקשרות עם הןת, לפי שיקול דעתורשאי יינהתהוות"ת  ג"מלה 26.20

לפי הגוף המבצע לדרוש כי שניים מבעלי העניין בתאגיד יהיו ערבים אישית להתחייבויות 

 ההסכם נושא המכרז.

כל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט הסמכות המקומית הבלעדית לדון ב 26.21

 המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר ירושלים.

 

 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .27

ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים  27.1

לתקנות חובת המכרזים, (ה) 21ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות . 1993–התשנ"ג

חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים  :עסקיים (להלן

 לאחר סיום המכרז ינהג כדלקמן:

 . משמעי –יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד  27.1.1

 יסמן את החלקים הסודיים. 27.1.2

, ופרטים הדרושים לצורך הוכחת תנאי סף פירוט ניסיונו של המציעכי יודגש,  27.1.3

 .יםסודי יםכחלק ולא יחשב –כנדרש בתנאי מכרז זה 

מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה  27.1.4

 לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים סימון  27.1.5

גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  27.1.6

א זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות בלבד, אשר תפעל בנוש

 רשות מנהלית.

החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה  27.1.7

הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג 

 על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע החליטה ועדת  27.1.8

 הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
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 למכרז הנספחים רשימת

 

  מציע פרטי טופס - 'א נספח

  הצעה הגשת טופס -'ב נספח

 מחיר הצעת טופס -'ג נספח

  נספחיו על המבצע הגוף עם ההסכם נוסח -'ד נספח

 התואם והמימון ת"הות השתתפות סכום טבלת - 'ה  נספח

 לתוכנית הקבלה תנאי -' ו נספח

 ההלוואה תנאי -'ז נספח

 סף בתנאי עמידה לעניין חשבון רואה אישור - 'ח נספח

, מס חובות תשלום, חשבונות ניהול אכיפת( ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי  תצהיר -' ט נספח

 1976 -ו"התשל) כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר

 סודיות על שמירה חובת לעניין תצהיר -'  י נספח

  עניינים לניגוד חשש העדר לעניין תצהיר -' יא נספח

  ביטוחים קיום אישור – 'יב נספח

 בנקאית ערבות נוסח -  'יג נספח

 
 ,ה כ ר ב ב

  

 דוד-בן ליזי

 מכרזים ועדת מרכזת
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 טופס פרטי מציע -נספח א' 

 : _________ תאריך

  לכבוד

 והוועדה לתכנון ותקצוב להשכלה גבוהה המועצה

 mechrazim@che.org.il: ל"בדוא

 

 מלגות תלהענק 11/2012מכרז פומבי מספר מסמכי מצויים בידינו מצהירים כי  מ/י הח"אנו
  ,ג"מל, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של ההחרדי המגזרמ לסטודנטים הלוואת והעמדת

 המכרז האמור לכתובת הבאה: בדברומבקשים לשלוח לנו כל הודעה 

 

 ___________________________________________(כולל מיקוד): _____ מלאה כתובת

 ___________________: ___ נייד  _______________________________:  טלפון מספר

 _______________________________________________: _______ פקסימיליה מספר

 ____________________________________________________: ____אלקטרוני דואר

 _______________   -_____________________    (מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ.) : זיהוי' מס

 

 ועדכוניםמלשלוח לנו הודעות  ותרפטו וות"ת מל"גה  - זהלנו כי במידה ולא נשלח טופס  ברור
 נוספיםעלולים למצוא את עצמנו פסולים בגלל אי עמידה בתנאים  אז נהיהבדבר המכרז, ו

, או שעלולים מנה, ככל שתפרסמעת לעת לאחר פרסום המכרז מופרסוות"ת י מל"גוהבהרות שה
אשר ימצא אותה עת בידי המתמודדים  –להיפגע סיכויינו לזכות במכרז, בהעדר מידע מספיק 

 האחרים.

 

 , בברכה

 מלא : _____________________ שם   

  

 וחותמת _________________ חתימה 

ומדובר בתאגיד: במידה  

 _________________: __ החותם שם

                 

 ____________________: __ תפקיד

שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא שימו לב: המציעים הפוטנציאליים מתבקשים 
 ".לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה
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 טופס הגשת הצעה -נספח ב'  

 ועצהממציע בזה ל, מטעמיבאמצעות מורשי החתימה ם מטה ______________ החתואני 
 קילהענבהסכם  ילהתקשר עמ ")וות"ת ג"מל"ה :(להלןולוועדה לתכנון ותקצוב להשכלה גבוהה 

בנוסח הכלול במסמכי מכרז זה, בהתאם , החרדי המגזרמ לסטודנטים הלוואת והעמדת מלגות
 .זו ובמסמכים המצורפים לה נולאמור בהצעת

 המציע ___________________________________ שם

 ______________________________ ע"ר/חל"צ ' מס

 _________________________________________ הראשי: כתובת  המשרד 

 : ____________________.התאגיד רישום תאריך

 מספר טלפון _________________________

 : ____________________.פקסימיליה מספר

 ______________________________ :אלקטרוני-כתובת דואר

 _____:___________הקשר ומספר טלפון נייד שלו שם איש

את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי  נווהב נובעיון, בח נולאחר שקראתנת יהצעתינו זו נ .1
זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז,  נו, ולאחר שניתן לפיםם המצורמיהמכרז, וההסכ

אנו מצהירים כי אנו  .לשם הגשת הצעה נואת כל הפרטים שהיו נחוצים ל נוולאחר שקיבל
 המפורטים  במסמכי המכרז, ללא סייג.מקבלים את כל התנאים 

התמורה המבוקשת על ידינו מפורטת בהצעת המחיר המוגשת במסגרת הצעתינו זו, במעטפה  .2
 נפרדת, על פי דרישות המכרז.

 ועד ממועד מסירתה החל בתוקף תעמוד ונספחיה חלקיה, מרכיביה, פרטיה כל על, זו הצעה .3
 ג"מלשל ה ןלפי הודעתנוספת  לתקופה יוארך תוקפה, בתנאי המכרזהמועד הקבוע לכך 

 . להאריך את תוקפה כאמורוות"ת  ג"מלה ובחרי, ככל שוות"ת
 ,זו מכרז חוברת במסגרת הכלולה כלשהי התחייבות נקיים לא או זו מהצעה נחזור בנו אם .4

תנאי מכרז זה  פי על לה העומדת אחרת תרופה לכל ת, בנוסףורשאיוות"ת  ג"מלה הינתהי
כפיצוי , חלקה או כולה זה מכרז במסגרת שהפקדנו הבנקאית הערבות את לחלט, ועל פי דין

 הבלעדי. ןדעת שיקול פי עלמוסכם ללא צורך בהוכחת נזק, ו

, לרבות לזה את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרזאנו מצרפים  .5
מסמכי המכרז ההסכם כשהוא חתום על ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ 

 כשכל אחד מעמודיו חתום על ידי הנ"ל בראשי תיבות.

ללימודים אקדמיים או הכשרה  מלגות או/ו הלוואות ןתבמ וןיניס דורשלמכרז  12.6סעיף  .6
. לפחותמע"מ) לא כולל ( ח"ש 10,000,000 שלמצטבר  בהיקף 2010-2012 בשנים מקצועית

 האיכות בניקוד נוספות נקודות 10 להעניק ומאפשר, כאמור מוניטיןל מתייחס 24.1סעיף 
 .החרדי המגזר עם כאמור ניסיון בגין

 או/ו אותוהלו בהעמדת שלנו הניסיון להצגת דוגמאות מפרטים אנו ואל לדרישות בהתאם
 .קמןלכדכאמור  מלגות
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שניתנה או המלגה ההלוואה  שנה
או  (סכום ומטרת ההלוואה

יש לציין אם מדובר   )המלגה
 במלגה או בהלוואה

פרטי איש קשר כולל   שם הממליץ
 טלפון נייד ודוא"ל

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 באמצעות מורשי חתימה חתימת המציע       

       ______________________  

 

 ותפקידם.מתחת לחתימת המציע יפורטו בכתב יד ברור פרטי החותמים 
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 טופס הצעת מחיר -נספח ג' 
 )נפרדת במעטפה יוגש(

 ______ ____:____תאריך        

  מועצה להשכלה גבוההה לכבוד

 והוועדה לתכנון ותקצוב

 

 הלוואת והעמדת מלגות תלהענק 11/2012מכרז פומבי מספר המחיר שלי ב-הצעת להלן
 :החרדי המגזרמ  לסטודנטים

 את בהצלחה סיים ואשר, בתוכנית המשתתף סטודנט כל בגין ידינו על המבוקש השנתי הסכום .1
  ₪_ __________ של סך הינו ")'א לשנה תעריף" - להלן( הראשונה האקדמית הלימודים שנת

בגין שירות זה המותר טווח התמחור .  ₪_________ _____________________ ובמילים
 לסטודנט.כולל מע"מ) לא ( ₪ 1,230 -לכולל מע"מ) לא ( ₪ 820הינו בין 

 כל בהצלחה סיים אשר, בתוכנית המשתתף סטודנט כל בגין ינויד על המבוקש השנתי הסכום .2
 בהם ובתארים, התואר של שלישית ושנה שניה שנה( התואר של המתקדמות התקן משנות אחת
 יבוצע התשלום כאשר) בהתאמה התקן משנות אחת כל – יותר גבוה הנדרש הלימוד שנות תקן
 השנה באותה לימודיו את השלים שהסטודנט ובלבד, בנפרד התקן משנות אחת כל בגין

  ₪_ _________ של סך הינו ")מתקדמת לשנה תעריף" - להלן( התוכנית בתנאי ועמד בהצלחה
בגין שירות זה המותר טווח התמחור  .₪__ ___________________________ ובמילים
 לסטודנט.כולל מע"מ) לא ( ₪ 615 -ל כולל מע"מ)לא ( ₪ 410הינו בין 

 בגין המממן הגוף ידי על המבוקשת השנתית הריבית עבור הפריים מריבית המרווח שיעור .3
 ._%_____ הינו זה מכרז תנאי פי על והמלגות ההלוואות סכומי העמדת

 העונים הסטודנטים מספר במכפלת, )כולל( לעיל 3 עד 1 פיםבסעי המפורטים התשלומים כל סך .4
 משתתפי לסטודנטים בפועל שהועמד המצטבר ההלוואות סכום במכפלת או, בפועל להגדרות
 ". השנתית התמורה" יחד יקראו, העניין לפי ,קלנדרית בשנה התוכנית

 

 :המציע הצהרות 
הננו מאשרים ומצהירים בזאת כי, קראנו בעיון רב את המכרז על כל נספחיו, הבנו את  .1

ההבהרות וההסברים שנדרשו על ידנו ובהסתמך על כל אלה אנו דרישותיו, קיבלנו את כל 
 מגישים את הצעתינו זו.

אנו מסכימים ומקבלים על עצמנו את כל תנאי המכרז, ללא שינוי, ומתחייבים כי אם נוכרז  .2
כזוכים, נבצע את כל המטלות המוטלות על נותן השירותים ואת כל ההתחייבויות המוטלות 

במיומנות ובמקצועיות, והכל בהתאם לדרישות המכרז ועל פי הוראות  עליו בדייקנות, ביעילות
 נתנו מעת לעת.יכפי שי ג"מלה

הינה תמורה סופית ומוחלטת  בהצעתנו זו כפי שהיא מפורטת בטופס זההתמורה המפורטת  .3
 תשלום ו/או החזר הוצאות נוסף מכל סוג שהוא.כל ואנו לא נהיה זכאים ל

 

 :באמצעות מורשי חתימה ולראיה באנו על החתום

 

 שם המציע: ............................ חותמת: ........................

 
 ______ _________________ תפקידו:_______________  חתימה החותם

 

 ______ חתימה  ___ ____________תפקידו: _________________החותם
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 הסכם גוף מבצע -נספח ד' 

 

 בירושלים ביום ___ לחודש________ שנה ______שנערך ונחתם 

 

 המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב בין: 

 

 שכתובתן לצורך הסכם זה:

 , ירושלים43רחוב ז'בוטינסקי 

 ")ת"ג וות"המל(להלן: "

 מצד אחד

 

 __________________________ לבין: 

 

 מספר ע"ר/חל"צ _____________

 

 הסכם זה: שכתובתה לצורך

_________________________ 

 ")הגוף המבצע(להלן: "                                        

 מצד שני         

 

ת מעוניינות לסייע לסטודנטים מהמגזר החרדי לרכוש השכלה "ג וות"והמל    הואיל

אקדמית במטרה לסייע לאותם סטודנטים בהשתלבות עתידית במעגל 

כנגזרת ולשם קידום המטרות של החלטות הממשלה על פעולות התעסוקה, 

שמטרתן לשלב את המגזר החרדי בתעסוקה, ככלי לפריצת מעגל העוני והתלות 

(מיום  2614), מספר 15.7.2012(מיום  1994בקצבאות (החלטות מספר 

 ));31.7.2011(מיום  3564) ומספר 2011(מינואר  2698), מספר 19.12.2010

כאמור בדרך של  החרדי מהמגזר לסטודנטים לסייע מעוניינות ת"ג וות"והמל והואיל

הלימוד, בין בדרך של העמדת הלוואות ובין בדרך של -מתן סיוע במימון שכר

 הענקת מלגות, הכל בהתאם למפורט בהסכם זה על נספחיו;

ת ערכו מכרז פומבי אשר במסגרתו נבחרה הצעתו של הגוף המבצע "ג וות"והמל והואיל

' נספח אכהצעה זוכה. סט מסמכי המכרז על נספחיו מצורף להסכם זה ומסומן 

"), הצעת הגוף המבצע במכרז מצורפת להסכם זה ומסומנת המכרז(להלן: "

 .נספח ב'כ
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 אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 תמבוא וכותרו .1

 המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו, מהווים חלקים בלתי נפרדים מגוף ההסכם. 1.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו לשם נוחות והתמצאות ואין להן ולא יינתן להן כל  1.2

 משקל לצורך פרשנותו.

 הגדרות .2

 למסמך תנאי המכרז תשמשנה גם לצרכי הסכם זה. 9ההגדרות הכלולות בסעיף 

 ותקופתהההתקשרות  .3

הגוף המבצע יעמיד, לטובת מלגות, הלוואות והפעלת התוכנית, מימון תואם, שיהיה  .3.1

ולכל מחזור  מתקציב הות"ת לתוכנית לכל שנה 25%-סכום נומינאלי השווה לפחות ל

בכל מקרה לא יעלה סכום המימון התואם הנדרש מהגוף המבצע על סכום של  לימודים.

בגין כל שנה בכל מחזור לימודים אקדמי במסגרת תקופת ההתקשרות. ₪  1,250,000

בהתאם לכך, סכום המימון התואם השנתי המקסימאלי של הגוף המבצע, בגין כל אחת 

קדמיים מקבילים) יעמוד משנות ההתקשרות (הכוללת לכל היותר, שלושה מחזורים א

 (על פי המפורט בנספח ה' למכרז).₪  3,750,000על סך של 

ת את השירותים (שירותי הליבה והשירותים "ג וות"הגוף המבצע מתחייב לספק למל .3.2

למכרז, למשך תקופת ההתקשרות החל מיום  10הנוספים) כהגדרתם בסעיף 

 ..... בתנאי המכרז והסכם זה ובהתאם לדין החל........../....../..... ועד ליום ........./....../

ת תעמוד האופציה להארכת תקופת "ג וות"למכרז, למל 16.3כמפורט בסעיף  .3.3

 ההתקשרות.

להביא את ההסכם לידי גמר  ותה רשאיינהיוות"ת תהמל"ג למכרז,  16.5כמפורט בסעיף  .3.4

ל סיבה ומכ ימים מראש 45תוך תקופת ההסכם בהתראה של בכולו או כל חלק ממנו 

סיימו המל"ג וות"ת את ההסכם כאמור, לא יהיה בכך כדי לגרוע ו/או לשנות . שהיא

מזכאותם וזכותם של משתתפי התוכנית אשר אושרה להם קבלת הלוואה במסגרת 

התוכנית או מי שקיבלו בפועל חלק מההלוואה במסגרת התוכנית או מי שקיבלו הלוואה 

ויות שהוקנו להם במסגרת ההתקשרות עם מלאה במסגרת התוכנית, ליהנות מכל הזכ

 הגוף המממן על פי תנאי התוכנית.

 תשלומי הלוואה לסטודנטים .4

כל אחד ממשתתפי התוכנית יהיה זכאי לקבל הלוואה למימון שכר הלימוד האקדמי.  .4.1

היקף ההלוואה ותנאיה יקבעו על ידי הגוף המבצע, בהתאם למסלול הלימודים שאושר 

 התוכנית והמכרז.לסטודנט ועל פי כללי 

לאחר אישורו של הגוף המבצע לפיו התקבל המועמד הפוטנציאלי כמשתתף בתוכנית,  .4.2

. )נספח תנאי ההלוואהלמכרז ( ז'בהתאם לנספח  יאשר לו הגוף המממן הסכם הלוואה

 הסכם ההלוואה יכלול בין היתר את הפרטים הבאים:
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פוף לעמידתו בפועל סכום ההלוואה. סכום זה יקבע כמסגרת לה זכאי המשתתף בכ .4.2.1

 בתנאי הסכם ההלוואה.

 המועדים והתנאים בהם יבוצעו תשלומים מתוך מסגרת ההלוואה שאושרה. .4.2.2

ככלל, כל תשלום מתוך מסגרת ההלוואה ישולם כנגד הצגת שובר תשלום שכר  .4.2.3

לימוד שנפרע בפועל על ידי הסטודנט, על חשבון שכר הלימוד. גובה התשלום של 

 מור, לא יעלה בכל מקרה על הסכום הנקוב בשובר.  ההלוואה כנגד השובר הא

 הצהרות הגוף המבצע והתחייבויותיו .5

הגוף המבצע מתחייב למתן שירות מלא, בהתאם לכל דרישות ההסכם והמכרז, ובעיקר  .5.1

למכרז, בתמורה לתשלום התמורה כפי שהיא מפורטת בהצעתו (נספח  10כמפורט בסעיף 

לגרוע מכלליות ההתחייבות האמורה, מצהיר הגוף למכרז. מבלי  14ג') ובהתאם לסעיף 

המבצע כי יקצה את כל האמצעים הנדרשים למתן השירותים על פי ההסכם והמכרז, 

במועדם, בהיקף ובאיכות הנדרשים על פי תנאי ההסכם והמכרז, לרבות כל פעולה 

 משלימה ו/או נלווית הנדרשת לשם ביצועם, ובהתאם למצופה מנותן שירותים מקצועי,

 הפועל באופן רציף, יעיל ומיומן.

הגוף המבצע יבצע את כל ההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם והמכרז בכל הנוגע  .5.2

לשירותי הליבה בעצמו, ולא יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה מטעמו והכל בהתאם 

 לתנאי המכרז. 10.4.4-ו 10.3.7לקבוע בסעיפים 

בביצוע השירותים על פי הסכם זה הוא משמש הגוף המבצע מצהיר כי בכל הקשור  .5.3

ת ו/או "ג וות"כקבלן עצמאי בלבד ולא היו ו/או יהיו כל יחסי ו/או קשרי עבודה בין המל

כל מי מטעמן לבינו או לבין מי מעובדיו, לרבות מי שפועל בשמו ו/או במסגרתו ו/או 

 מטעמו.

קשר עם ביצוע הסכם זה הגוף המבצע יהא אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו ב .5.4

 ידי מי מטעמו בגין ו/או בקשר לביצועו. -ידיו ו/או על-על

ת תחוייבנה בסכום כשלהו עקב תביעה ו/או דרישה של הגוף המבצע "ג וות"במידה והמל .5.5

לעיל, מתחייב הגוף  5.4-ו 5.3ו/או מי מטעמו ו/או של עובדיו בניגוד לאמור בסעיפים 

גין כל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדן בגין ו/או בקשר ת ב"ג וות"המבצע לשפות את המל

ידיו, עם דרישתן הראשונה בכתב בגין סכומים אלה ובגין כל -לביצוע הסכם זה על

ת עקב כך, והן רשאיות לקזז סכומים אלו או חלקם "ג וות"ההוצאות שיגרמו למל

 מכספים המגיעים לגוף המבצע מהן.

"אישור קיום בחשבונו את הביטוחים המפורטים  ולקיים על לערוך מתחייבהמבצע  הגוף .5.6

ות"ת ו "גלמלולהמציאו  למכרז' יב" המצורף כנספח המבצע הגוףביטוחי  -ביטוחים 

במעמד חתימת הסכם זה כשהוא חתום כדין על ידי מבטחיו. כל הביטוחים יהיו בתוקף 

 אצל חברת ביטוח הרשומה יערכוהמבצע ההסכם. ביטוחי הגוף  תובמשך כל תקופ

לחדש את הביטוח מדי תום שנת ביטוח ולהמציא לידי  מתחייבהמבצע בישראל. הגוף 

 ביטוח חתום ומעודכן בהתאם.  אישורהמל"ג וות"ת 
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הגוף המבצע מתחייב להמשיך ולחדש את ביטוח האחריות המקצועית הכלול באישור  .5.7

י (שבע) שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות לפ 7הביטוח למשך תקופה נוספת של 

 הסכם זה.

ג וות"ת אינן צד לכל הסכם שנערך עם הסטודנטים המשתתפים בתוכנית "יובהר, כי המל .5.8

והן אינן חייבות בכל התחייבות בקשר למתן ההלוואות לסטודנטים ו/או לביצוע הסכם 

זה, מעבר להתחייבויותיהן הקבועות בהסכם זה במפורש. בנוסף מובהר כי המל"ג וות"ת 

וף המממן וכי הגוף המבצע יהיה אחראי כלפי המל"ג וות"ת לכל אינן צד להסכם עם הג

 התחייבויות הגוף המממן כמפורט במכרז ובנספחיו, במלואן.

 הדרושים מהגוף  האישורים כל כי מתחייב המבצע מבלי לגרוע מכלליות האמור, הגוף .5.9

 . ההסכם תקופות כל במשך בתוקף יהיו המכרז לתנאי בהתאם המממן

-יו ו/או עלע על ידשאו במקרה של ביצוע פ תחייבויות הגוף המבצע,ה תבמקרה של הפר .5.10

 הסכם ללא התראה מוקדמת.את הלבטל  ותרשאי וות"ת המל"ג יהיו -ידי הגוף המממן 

מובהר כי אי שביעות רצון של המל"ג וות"ת מרמת השירות של הגוף המבצע ו/או הגוף 

התחייבויותיו כלפיהן לפי המממן ו/או מאיכותם, תהווה הפרה של הגוף המבצע את 

 הסכם זה על כל הכרוך בכך. 

כל פרסום מכל מין וסוג שהוא שיבוצע על ידי הגוף המבצע ו/או הגוף המממן לגבי  .5.11

התוכנית ו/או ביצוע פעולות שיווק המכוונות למועמדים פוטנציאלים שהם קהל היעד 

לתוכנית השיווק  ייעשה בתיאום ובאישור מראש ובכתב של המל"ג וות"ת -של התוכנית 

  ולתוכנה, לפרסומים ולתוכנם.

הגוף המבצע מתחייב להבטיח כי הגוף המממן יספק במלואם את שירותיו  .5.12

לתנאי מכרז. הפרת התחייבויות הגוף המממן  11והתחייבויותיו המפורטים בסעיף 

ההסכם  תהווה הפרת התחייבויות הגוף המבצע כלפי המל"ג וות"ת לכל דבר ועניין.

ין הגוף המבצע לגוף המממן יצורף כנספח להסכם זה. אין בצירוף ההסכם שנחתם ב

כאמור או בהוראותיו של הסכם זה כדי ליצור התקשרות חוזית או אחרת בין המל"ג 

 וות"ת לבין הגורם המממן.

 התמורה .6

במהלך תקופת ההתקשרות ובתמורה לביצוע שירותי הגוף המבצע במלואן ובמועדן  .6.1

לשביעות רצון המל"ג וות"ת, הגוף המבצע יהיה זכאי לתמורה כמפורט בהצעתו (נספח 

 לתנאי המכרז.  14ב') ובהתאם לקבוע בסעיף 

שר הגוף המבצע יישא בכל המיסים והתשלומים מכל מין וסוג שהוא החלים בגין ו/או בק .6.2

 הסכומים שישולמו לו בהתאם להסכם זה.

הסכומים הנקובים בהצעת הגוף המבצע (נספח ג') מהווים את התמורה המוסכמת בין  .6.3

הצדדים והיא מהווה תמורה שלמה מלאה וכוללת לביצוע התחייבויות הגוף המבצע לפי 
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/או הסכם זה והמכרז, והגוף המבצע לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלומים נוספים ו

 החזר הוצאות כלשהן מעבר לתמורה כאמור.

 סודיות והגנת הפרטיות .7

הגוף המבצע מתחייב בזה כי כל מסמך מידע פרטים ונתונים מכל סוג שהוא בקשר עם  .7.1

ת ו/או נתונים הקשורים בסטודנטים "ג וות"השירותים ו/או הפעילות של המל

") ובלבד המידע הסודי" -המשתתפים בתוכנית שיגיעו לידיעתו ואינם נחלת הכלל (להלן 

שלא הפכו לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבויות הגוף המבצע, ישמרו על ידו ועל ידי 

 עובדיו, שלוחיו ונציגיו בסודיות מלאה ומוחלטת.

הגוף המבצע מתחייב שלא לגלות בין במישרין ובין בעקיפין את המידע הסודי או כל חלק  .7.2

שימוש וכן לנקוט בכל אמצעי הזהירות ממנו לצד שלישי כלשהו ולא לעשות בו כל 

 הנדרשים כדי למנוע גישה של צד שלישי כלשהו למידע הסודי בכל צורה בה יהיה.

הגוף המבצע מתחייב להקפיד בכל הוראות הדין בכל הנוגע למידע הסודי, לרבות גם אך  .7.3

 .1981-לא רק, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

דנטים אשר דרוש לגוף המבצע, לא יועבר על ידי יובהר, כי כל מידע אישי של הסטו .7.4

 ת, ובאחריות הגוף המבצע לקבל מידע אישי כזה מהסטודנטים באופן ישיר."ג וות"המל

ג "הגוף המבצע יישא באחריות לגבי כל העברת מידע אישי כאמור, וישפה את המל .7.5

ג "המלת בגין כל תביעה ו/או דרישה נגדן בעניין זה, עם דרישתן הראשונה של "וות

 ת בכתב."וות

 בנקאית ערבות .8

על פי  ווקיום התחייבויותי ולהבטחת נכונות הצהרותיכתנאי לתוקפו של הסכם זה, ו .8.1

(חמישה) ימי עבודה מיום שקיבל הודעה על הזכייה  5הגוף המבצע בתוך  פקידיההסכם, 

שתעמוד בתוקף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת ושאינה ניתנת לביטול במכרז 

בהתאם להוראות , (תשעים) ימים לאחר סיומה 90במשך כל תקופת ההתקשרות ועוד 

 למכרז.  20סעיף 

ות"ת תהיינה זכאיות לממש את ו לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מל"גמבלי  .8.2

הערבות באופן מלא או חלקי, לפי שיקול דעתן, במקרה של הפרת הוראה מהוראות 

ות"ת ו/או במקרה ו יום מיום הודעת המל"ג 30ך הסכם זה על נספחיו שלא תוקנה בתו

לא היו מלאות או מדויקות ו/או במקרה של גוף המבצע של ה ושיתברר כי הצהרותי

ת קודם לתום תקופת ההתקשרות, הכל מבלי לגרוע "ותו ביטול ההסכם על ידי מל"ג

 על פי ההסכם ו/או על פי דין.ת "ג וות"המלשל  ןמזכויותיה
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  עניינים ניגוד .9

, חברות ו, שלוחיו, נושאי משרה בוא, עובדיומתחייב שלא להימצא ההגוף המבצע  .9.1

במצב של חשש לניגוד עניינים בין  ואו בעלי מניותי ו, בעלי השליטה בוהקשורות ב

א נמצא במצב של חשש וכי הפעילותם לבין פעילותן של המל"ג וות"ת. נודע לגוף המבצע 

גוף ודיע הי, מטעמוובין על ידי מי  ות בין בעצמלניגוד עניינים לגבי פעילות מסויימ

ויפעל בהתאם להנחיות היועמ"ש של ות"ת בכתב ללא דיחוי ו על כך למל"גהמבצע 

 ת בעניין זה."ג וות"המל

כל אחד ממנהלי ובעלי השליטה  חתיםהגוף המבצע ילגרוע מכלליות האמור לעיל, מבלי  .9.2

ספק את השירותים נושא מכרז זה ידי כל מי מטעם הגוף המבצע שי-בגוף המבצע ועל

ניגוד עניינים, בנוסח המצורף תצהיר לעניין היעדר חשש לעל  לרבות היועץ המקצועי

 .למכרז 'יא כנספח

 שונות .10

 כל שינוי בהסכם זה ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים, שאלמלא כן יהיה חסר כל תוקף. .10.1

מזכויותיו על פי הסכם זה שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחשב כויתור על איזו  .10.2

או על פי כל דין , או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזה הפרה או אי קיום תנאי שהוא, 

 אלא אם הוויתור ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות בכתב.

של  וכשלוח וא ימנע מלהציג עצמוות"ת והו של מל"ג ושלוח ואינגוף המבצע ובהר כי המ .10.3

 . ןאו בחסות ןו/או כמי שפועל מטעמ ומל"ג תות"

והוא אינו רשאי  על הסכם זה הינה אישית ומכרז וחתימתגוף המבצע בשל ה וזכיית .10.4

ו/או להעביר ו/או להעניק במישרין ו/או בעקיפין להמחות (לרבות על דרך השיעבוד) 

מל"ג המוקדמת בכתב של  ןלפי הסכם זה ללא הסכמת וו/או מחובותי ואיזה מזכויותי

 לסרב לבקשה מכל טעם שהוא. ותזכאיתהיינה ות"ת, אשר ו

בכל שאלה ומחלוקת המתעוררים מההסכם ו/או בקשר עם ביצועו, יידברו הצדדים  .10.5

ין. יביניהם במטרה ליישב את ענין בדרכי שלום באמצעות נציג שימנה כל צד לצורך הענ

ם לפנות להליך גישור יום, מתחייבים הצדדי 30אם לא תושג הסכמה בין הצדדים בתוך 

יום, וזאת אצל מגשר שימונה בידי ראש לשכת עורכי הדין במחוז  30אשר לא יימשך מעל 

ן באופן בלעדי בתי יירושלים. לא הגיעו הצדדים לפתרון בהליך הגישור, ידונו בעני

 בירושלים. לדון בו מבחינת העניין המשפט המוסמכים 

לא ישמע והגוף המבצע ין הצדדים, הסכם זה ממצה את כל ההבנות והסכמות שב .10.6

 ב אשר אינן מפורטות בהסכם זה. "בטענות בדבר מצגים, הבנות, הסכמות וכיו
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כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט לצד שמם במבוא להסכם. הודעה בין הצדדים  .10.7

להסכם זה תימסרנה בכתב. כל הודעה בקשר עם  הסכם זה אשר תינתן על ידי אחד 

ראוה כנמסרה לנמען במועד מסירתה ביד או במועד שיגורה הצדדים למשנהו י

אם נשלחה בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, במועד בן הגיע למענו או  -בפקסימיליה או 

 הכל לפי המוקדם. -שעות מעת משלוחה  72בתום 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום באמצעות מורשי חתימה:

 

 

--------------------                                                                    -------------------------------- 

 

  



43 
 

 הגוף המבצעומימון תואם של  סכום השתתפות ות"ת - הנספח 

 הטבלה המפורטת מציינת סכומים מקסימליים להתחייבות.

 אופן.בלבד ואין להסתמך עליה בכל דרך או והבהרה היא לצורכי המחשה הטבלה 

 27B28 תקופת התקשרות ראשונהB + תקופת התקשרות ראשונה
 אופציה א'

29B + תקופת התקשרות ראשונה
 אופציה א' + אופציה ב'

 30B31 מימון ות"תB מימון תואם
 )מבצע(גוף 

32B33 מימון ות"תB מימון תואם
 )מבצע(גוף 

34B35 מימון ות"תB מימון תואם
 )מבצע(גוף 

36B שנת הפעלה
 ראשונה

37B5 38 מש"חB1.25 39 מש"חB5 40 מש"חB1.25 41 מש"חB5 42 מש"חB1.25 מש"ח 

43Bהפעלה שנת 
 שנייה

44B5 45 מש"חB1.25 46 מש"חB10 47 מש"חB2.5 48 מש"חB10 49 מש"חB2.5 מש"ח 

50Bהפעלה שנת 
 שלישית

51B5 52 מש"חB1.25 53 מש"חB15 54 מש"חB3.75 55 מש"חB15 56 מש"חB3.75 מש"ח 

57Bהפעלה שנת 
 רביעית

  58B15 59 מש"חB3.75 60 מש"חB15 61 מש"חB3.75 מש"ח 

62Bהפעלה שנת 
 חמישית

  63B10 64 מש"חB2.5 65 מש"חB15 66 מש"חB3.75 מש"ח 

67Bהפעלה שנת 
 שישית

  68B5 69 מש"חB1.25 70 מש"חB15 71 מש"חB3.75 מש"ח 

72Bהפעלה שנת 
 שביעית

    73B15 74 מש"חB3.75 מש"ח 

75Bהפעלה שנת 
 שמינית

    76B10 77 מש"חB2.5 מש"ח 

78Bהפעלה שנת 
 תשיעית

    79B5 80 מש"חB1.25 מש"ח 
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 ונהלי קבלת תקציב לתוכנית הקבלה תנאי - 'ו נספח

 היעד אוכלוסיית .1

 :(במצטבר) נמנה על אוכלוסיית היעד מי שעונה על כל התנאים הבאים

 .)תקופת ההתקשרות הראשונהבהתייחס ל( גבר .1.1

 .הראשון , לרבות סטודנט בשנים מתקדמות לתוארבישראל גבוהה להשכלה במוסד סטודנט .1.2

 .הלימודים תכנית של השנתי מההיקף 85% לפחות לומד .1.3

 במוסד ב"י ועד' ט מכתה שלמד מי: רים"המח בתוכנית ת"הות ידי על שהוגדר כפי, חרדי .1.4

 או 2008-ח"תשס, ייחודיים תרבותיים חינוך מוסדות בחוק כהגדרתו ייחודי תרבותי חינוך

 .החינוך משרד של בפיקוח המצוי, חרדית עולם ותפיסת דת אורחות בעל במוסד

 .ת"בות מקובלים הכנסה מבחני פי על ויוגדרו שייקבעו אקונומיים-סוציו בקריטריונים מדוע .1.5

/ (לרבות שירות לאומי)  צבאי שירות במהלך או לאחר/  אזרחי שירות במהלך או לאחר .1.6

 .המילואים למאגר הפנייה או כדין פטור קבלת לאחר

 לקבל זכאי יהיה, אחר מגוף לימוד שכר מלגת מקבל אשר סטודנט – תקצוב כפל מניעת .1.7

 שכר עלות לבין אחר מגוף מקבל הוא אותה המלגה בין הפערשלא יעלה על  בגובה הלוואה

 .כפי שיפורסם באותה עת באתר האינטרנט של המל"ג מתוקצב במוסד לתואר הלימוד

לוודא שהסטודנט יפרוס את עלות שכר הלימוד שלו בהתאם לפריסת  הגוף המבצעעל  .1.8

 (שישה) תשלומים.  6-התשלומים המקסימלית שמאפשר המוסד אך לא יותר מ

  תקציב חלוקת .2

) התקציב מגבלת בהינתן( לתכנית הקבלה מבחינת עדיפות תינתן ,לתוכנית המועמדים מבין

 מדעים, הנדסה הלומדים סטודנטיםעדיפות ל :רים"המח בתוכנית שהוגדרו כפי הלימוד לתחומי

 ולבסוף'), ב רמה( ונדרשים יישומיים מקצועות הלומדים סטודנטים מכן לאחר'), א רמה( ורפואה

 :התחומים פירוט להלן'). ג רמה( היתר כל

 'ג רמה 'ב רמה 'א רמה

 חינוך וניהול תעשיה הנדסת המחשב ומדעי מתמטיקה
 הוראה תעודת סוציאלית עבודה סטטיסטיקה

 החברה מדעי פסיכולוגיה פיזיקליים טבע מדעי
 הניהול ומדעי עסקים חשבונאות הסביבה ואיכות ביולוגיה
 משפטים כלכלה חקלאות

 רפואה/  קלינית פרה רפואה

 קלינית
 עזר מקצועות

 רפואיים
 הרוח מדעי

 היסטוריה מוזיקה שיניים רפואת
 ווטרינרית רפואה אופטומטריה הנדסה
  סיעוד ורפואית חומרים כימית הנדסה

  רוקחות ארכיטקטורה

  ועיצוב אומנות ומחשבים אלקטרוניקה הנדסת
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 הלוואות מימון לטובת שנה מדי יוקצה התוכנית מתקציב 70%-מ פחות לא, בנוסף .2.1

  '.ב-ו' א ברמות הלומדים לתלמידים

היחס המקורב הנדרש בין תלמידי שנה א' בלימודים האקדמיים לבין תלמידים בשנים  .2.2

 .1:2מתקדמות הינו 

 

  בתוכנית שינויים .3

באוכלוסיית היעד של התוכנית, בגובה המלגות  שינויים לבצע הבלעדית מוסמכתהיא ה ת"ות

 הקצאת הכספים.ובאופן 

 

 חריגים ועדת .4

אחת לשנה רשימת מועמדים אשר אינם עומדים  ות"תבכתב בפני יוכל להעלות  הגוף המבצע .4.1

ישנם נימוקים משמעותיים  סבור כי הגוף המבצע תוכנית, אך למרות זאת,קבלה לבתנאי ה

 מכלל המתקבלים לתוכנית באותה שנה. 5%לקבלתם לתוכנית. רשימה זו לא תעלה על 

לפי שיקול  או לדחותן ןתשקול את הבקשות ותחליט האם לאשרות"ת או ועדה מטעמה  .4.2

לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או טענת הסתמכות  מבצעדעתה המוחלט והבלעדי ולגוף ה

בעניין זה ובכלל זה הוא מתחייב גם להבהיר למועמדים האמורים כי מדובר בעניין שהוא 

 .הבלעדי של הות"ת לחלוטין יוכרע על פי שיקול דעתה
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 ההלוואה תנאי -' ז נספח

, זהים בתנאיםאחת בלבד  להלוואה זכאי יהיה התוכנית של בקריטריונים סטודנט העומד .1

-הוא איננו לקוח מוגבל כהגדרתו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א סטודנטשה ובלבד

1981. 

שנותרו מס' שנות הלימודים התקני היה מכפלת יועמד לסטודנט יש ההלוואה סכום .2

 זה שכ"ל לתוארגובה ב )שנים 5, 4 ,3.5 ,3( לומד הסטודנט ובבמסלול הלימודים לסטודנט 

  .של המל"ג באתר האינטרנטבאותה עת פורסם פי שיכ במוסד מתוקצב

 ובכפוף בתואר ההתקדמות לפי תינתן ההלוואה אך, הסטודנט לזכות יועמד ההלוואה סכום .3

 .בפועל למוסד ל"שכ תשלום אישור להצגת

הגוף בהתאם לדיווח של  לחודש אחת לסטודנט יועברהלוואה הסכום חלקו היחסי של  .4

 .לגוף המממן המבצע

שנת ועוד  הלימוד תוכנית תקן של גרייס בתוכנית לסטודנט יינתןלצורך החזר ההלוואה,  .5

שנה לאחר מועד הזכאות לתואר  עדכלומר, החזר ההלוואה על ידי הסטודנט ייחל  .לימודים

 מיום פרישתו מלימודיו לפי התוכנית, לפי המוקדם מבין השניים. שנה  עדאו 

הריבית על ההלוואה תשולם ע"י ות"ת. במידה  ,עד סיום שנות הלימודים התקניות .6

(של  מלאייס נוסף של שנה, במימון רוהסטודנט מושך את לימודיו מעבר לתקן, יתאפשר ג

 . ת"הותידי -הריבית) על

יהא עליו להשיב תהא הסיבה לכך אשר תהא, ו והסטודנט לא ישלים את לימודיובמידה  .7

את מלוא סכום ההלוואה שהועמד לו עד לאותו מועד בצירוף הפרשי הצמדה  המממן לגוף

 30המועד הקובע יהיה  ידיו.-וריבית ממועד הפסקת לימודיו ועד להשבת מלוא הסכום על

הריבית ופריסת ההחזרים  אקדמית בגינה שילם הסטודנט שכ"ל.בספטמבר של השנה ה

לעניין זה יהיו זהים לתנאים שנקבעו בהסכם ההלוואה המקורי שבין הסטודנט לגוף 

 .  המממן

 במכרז. קבעילריבית שת הריבית לכל תקופת ההלוואה תהיה בהתאם .8

 .בטחונות ללא תהיה ההלוואה  .9

 . הסטודנט על חולי הריבית תשלום, בשלב החזר ההלוואה .10

של החזר ההלוואה; פריסת  התשלומים פריסת על להחליט הזכות הבלעדית תהיה לסטודנט .11

 החזר מתחילת, רצופים חודשים 60 לע ההחזר תיעשה בתשלומים שווים ולא תעלה

. ההסכםהריבית בגין החזר ההלוואה לא תעלה על הריבית שנקבעה בתנאי  .ההלוואה

שלא השלים את זכאותו לתואר במסגרת יחולו גם על סטודנט  המובהר כי תנאים אל

 תוכנית מכל סיבה שהיא. 

 .והסטודנטממן מגוף הה י"עבכתב  אחרת הוסכם אם אלא, שווים יהיו בהחזר התשלומים .12

 .קבע הוראתיתבצע ב ההלוואה החזר .13

 .ההלוואה של מוקדם פירעון על קנס יהיה לא .14
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 והמענק ההלוואה .15
 את םשיסיי סטודנט עבור רק למענק תהפוךשיקבל סטודנט המשתתף בתוכנית  ההלוואה

 :הבא הפירוט י"עפ, בהצלחה ולימודי

 

 .למענק יהפוך מההלוואה 70% -' ב-ו' א מרמות לימוד תחומי שלמדו סטודנטים עבור .15.1

 .למענק יהפוך מההלוואה 40% -' ג מרמה לימוד תחומי שלמדו סטודנטים עבור .15.2

 והמענק ההלוואה – מתקדמות לימודים בשנות לתוכנית המתקבלים סטודנטים עבור .15.3

 בתוכנית הלימוד שנות לתקן בהתאם, ללימודיהם שנותרו השנים עבור רק יהיו

 .לעיל 15.2-ו 15.1 בסעיפים לקבוע ובהתאם
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 אישור רואה חשבון לעניין עמידה בתנאי סף - נספח ח'

 תאריך: _______________

 לכבוד

 והוועדה לתכנון ותקצוב גבוהה המועצה להשכלה

 

 שלום רב, 

 

 סף במכרז למתן הלוואות ו/או מלגות למגזר החרדי-אישור בדבר עמידה בתנאיהנדון: 

 

"), אני הח"מ, המשמש כרואה החשבון של המציע" ___ (להלן:________בקשת ________ל

לו, בהתאם לדוחות המציע ובהסתמך על נתונים שנמסרו לי ע"י מנהלי המציע ואנשי הכספים ש

הריני לאשר כי, המציע העמיד מלגות  2012 -ו  2011, 2010הכספיים המבוקרים של המציע לשנים 

 ו/או הלוואות לבני המגזר החרדי, בסכומים כדלקמן: 

 

סכום מלגות ו/או ההלוואות  שנה מספר סידורי

 הכולל שהוענק באלפי ש"ח 

1 2010  

2 2011  

3 2012  

 

להעמדת  המל"ג וות"תשל  11/2012ח להצעת המציע במסגרת מכרז מספר יצורף כנספאישורי זה 
 הלוואות לבני המגזר החרדי.

 

 

 ,בכבוד רב

________________  _____________ _______ ________ 

   תאריך   חותמת  מספר רישיון רו"ח   שם החותם
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נספח ט' -  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, 
 שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) התשל"ו- 1976

 

אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 לקמן:מצהיר/ה בכתב כד

") לחתום על תצהיר זה המציע" :אני הוסמכתי כדין על ידי __________________ (להלן .1

 ");ההצעה" :בתמיכה להצעה במסגרת המרכז (להלן

גם בעל השליטה בו או חבר בני  –המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .2

 –כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  –אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה 

), לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין 1968

בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם  1991-והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

ה לא היתה ההרשעה האחרונ –הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;

גם בעל  –המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם  .3

השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו 

האדם דומים במהותם לתחומי להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני 

פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא 

גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  –חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 

), 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א –בידי מי ששולט במתקשר (שליטה 

, ואם הורשע בעבירה אחת לפי 1987-לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם  –אותו חוק 

לפו שלוש במועד הגשת ההצעה למכרז ח –הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק 

 שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

_________________ 

 חתימת המצהיר    

 אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 
/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות __________________, מר/גב'______________, שזיהה

מספר ____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 עורך דין
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 סודיות במסגרת מתן שירותיםטופס הצהרה על שמירת  - נספח י'
 להשכלה גבוהה למועצה

 

 א.
0Bכללי 

 
1B1. 

2B (להלן: "חוק העונשין") קובע הוראות בדבר החובות  1977 –חוק העונשין, תשל"ז
הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח 
בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר 

 (נוסח משולב) בפרט. 1958המדינה, תשי"ח 
 

3B2. 
4B תהא גוף  מל"ג, קובע כי ה1958 –בוהה, תשי"ח להשכלה ג מל"גב' לחוק ה 3סעיף

 (נוסח משולב).  1958) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 6( 9מבוקר כמשמעו בסעיף 
 

5B3. 6B לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה  118לסעיף
 להשכלה גבוהה, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת מל"גאו עם גוף מבוקר כ

, ו/או מל"גידיעות רשמיות שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם ה
ים על הוראות רהתרשלות בשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוב

 אלה.
 

7B4. 8B (א) לחוק העונשין קובע: 118סעיף 
 

 
היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 9B )א(

(נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד  1958 –המדינה, תשי"ח 
ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה 

 כאמור לאדם שלא היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.
לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם  –בעל החוזה" בסעיף זה "10B )ב(

ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על 
 התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".

 ב.
11B:"ידיעה" 

 
12B5. 13B לחוק ככוללת: 119"ידיעה" מוגדרת סעיף 

 
 

14B לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ  –"ידיעה
 או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;

  
 

 
איסור מסירת "ידיעה" שהגיעה לבעל החוזה עקב ביצוע החוזה, אינו חל איפוא על 

על מסירת כל ידיעה וקא, ואפילו לא רק על ידיעה חשובה. האיסור חל וידיעה סודית ד
 שבעל החוזה קיבל עקב ביצוע החוזה, מאיזה סוג שהוא כמוגדר לעיל.

 ג.
15B:סמכות למסירת ידיעה 

 
16B7. 17B בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין

למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה 
 החוזה גם לאחר תום החוזה. על בעל
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18B8. 

19Bאו עובד  – מל"גסמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה ה
במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין  –בשמה 

עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל 
ה המקבל זאו בעל חו מל"גהחוזה גם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר ה

נים עליו למסרם לעובדים אחרים ידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע העני
ור. במסגרת זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל באו לצי מל"גב

שהוכפפו לו  מל"גהחוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי ה
אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל  מל"גוהמוסמכים למסור ידיעות לעובדי 

 אלא אם נשללה במפורש. קיימת מכללא
 ד.

20B:סמכות לקבלת ידיעה 
 

21B9. 22B בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק
מתיר למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות 

מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצרכי  מל"גבפנים ובין מסירתן החוצה. עובד 
ובין  משרדאחר, בין באותו  מל"גד בעבודתו ולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעו

עה לצרכי עבודתו יאחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את היד משרדב
 ומילוי תפקידו. 

 23B10. 24Bישנן. ידיעות לקבל המוסמכים האנשים מספר קטן המדינה לשירות או ג"מלל מחוץ 
 הקשורה ידיעה כל כגון, לציבור שתימסרנה כדי נוצרו ברייתן שמטבע ידיעות כמובן
 אדם בני סוג או מסוים שאדם ידיעות ישנן כן כמו. הרחב  לציבור כללי שירות במתן

 מוגדר שירותים לנותן המוסמכים האנשים מספר אז אולם, שירותים לנותן זכאים
 .בהוראות כלל בדרך נקבע והוא, ומוגבל

 
25B11. 26B מכל הנאמר לעיל מסתבר כי הסמכות למסור ידיעה שונה ממקרה למקרה, ובעל חוזה

אשר עומד בפני הצורך למסור ידיעה, חייב לשקול בזהירות רבה אם אמנם הוא 
מוסמך למסור את הידיעה, ואם האדם לו הוא עומד למסור אותה אמנם מוסמך 

ו/או מחוץ  מל"גאשר מדובר במסירת ידיעה מחוץ ללקבלה, ומשנה זהירות דרושה כ
 לשירות המדינה.

 

 מאשר יותר ידיעות לקבל מוסמך אינו, עיתונאי היותו בתוקף, עיתונאי כי להדגיש יש
 לכך הוסמכו לעיתונאי ידיעות מסירת לצורך. שירותים לנותן זכאי הרחב הציבור

 .המל"ג ל"מנכ ידי על עובדים ג"מלב

, וכי נהירות לי עילכי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט לאני מצהיר בזה 
 . 1977 -לחוק העונשין התשל"ז 118מכוח סעיף  יחובותי

 

_______________ 
 תאריך

_______________ 
 חתימת המצהיר

 

אני הח"מ__________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי ביום ______________ הופיע בפני 
__________________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. ___________  מר/גב'

וחתם בפני על ההצהרה האמור וזאת לאחר שהזהרתי אותו שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק.

                                                                      _________________________ 

 חתימה וחותמת
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 ניגוד ענייניםבדבר העדר חשש לקיום  הצהרה - 'אינספח  

  לכבוד
 והוועדה לתכנון ותקצוב להשכלה גבוהה ועצהמה

 
 :מ"הח אני

 ______________________________________________________________ 

 תפקיד   .ז.ת    שם  

 ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן: בזאת/ה מצהיר

 מלגות תלהענק 11/2012 במכרז פומבי מספרהכלול הסכם הפי  עלתפקידי  בתוקףו הואיל

, לרשותי"), הגיעו ו/או יגיעו המכרז" :(להלן החרדי המגזר בני לסטודנטים הלוואת והעמדת

על  מו, שפורסל"הנמידע, מסמכים וחומר אחר מכל סוג שהוא הקשורים בכל אופן שהוא למכרז 

 );"המידע" :(להלןוהוועדה לתכנון ותקצוב  להשכלה גבוהה  ועצהמידי ה

 כדלקמן: מכםמצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם וכלפי כל אחד  ריניה לפיכך

/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או לבני מצהירשבדקתי את העניין למיטב יכולתי, אני  לאחר .1
לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד  העלולמשפחתי הקרובה, כל עניין כלכלי או אחר 
 , או ליצור חשש לניגוד עניינים כזה.ל"הנעניינים עם המכרז והשירותים נשוא המכרז 

לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או  יובאמתחייב/ת עוד, כי אם במהלך עבודתי כאמור,  אני 
 ללא דיחוי. לכםליצור חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע עליו 

שאני ממלא/ת, בכל הקשור למתן  התפקידאעשה שימוש, מלבד השימוש במסגרת  לא .2
על כל חלקיהם נספחיהם  השירותיםהשירותים נשוא המכרז וכל הקשור עימם, בתוצרי 

שיעשה בהם שימוש לצורך  והעזריםה אלקטרונית וכל המסמכים ומרכיביהם לרבות כל מדי
סיום כל הליכי המכרז  שלאחרביצוע השירותים. התחייבותי זאת מתייחסת גם לתקופה 

 ללא הגבלת זמן.

, הנני מתחייב/ת כי, למעט המידע להנ" המכרזהשלמת ביצוע השירותים על פי תנאי  עם .4
ו חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם המכרז /אוהגלוי, אעביר לכם את כל המסמכים 

והחומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום  המסמכיםוכן כל עיבוד שנעשה מן  להנ"
ו/או התפוקות (מכל סוג שהוא לרבות מדיה  המסמכיםמכל סוג שהוא מן החומר ו/או 

 .ל"הנאלקטרונית) הקשורים למכרז 

 על החתום: באתי ולראייה

___________       __________________            ________________ 

 המצהיר/ה חתימת    המצהיר/ה שם     תאריך

 

אני הח"מ__________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי ביום ______________ הופיע בפני 
מר/גב' __________________, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. ___________ 
וחתם בפני על ההצהרה האמור וזאת לאחר שהזהרתי אותו שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 

 הקבועים בחוק.

                                                                      _________________________ 

 חתימה וחותמת
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 נספח אישור ביטוחים - נספח יב'

_תאריך: _____________  

 לכבוד

 המועצה להשכלה גבוהה

 43רח' ז'בוטינסקי 

 )המל"ג(להלן:  ירושלים

 

 )המבצעהגוף (להלן:  .................................אישור על קיום ביטוחים של  הנדון:

 

הגוף ........... חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזה כי לבקשת ........אנו החתומים מטה  ......
ערכנו עבורו את הביטוחים המפורטים להלן לתקופה מ..................... עד.......................  המבצע

  שנחתם ביניכם.ההסכם בהתאם לתנאי 

עיסוק המבוטחים המוגדר בפוליסה כולל גם: מוסד פיננסי המאושר על ידי משרד האוצר להעניק 
, ניהול הגורמים המממניםגות, אחריות על הלוואות, ניהול, מיון ובחירה של הזכאים לקבלת מל

 ההלוואות לרבות הענקת המלגות וגביית ההחזרים בגינן, וכן כל הקשור והנובע מפעילויות אלה.

 

 ביטוח אחריות כלפי צד ג'.  פוליסה מס' ....................... .1

בתקופת הביטוח.  םהאירועילאירוע ובסה"כ לכל ₪   10,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ
המכסה את חבות המבוטחים לפי כל דין בגין אבדן או נזק לכל אדם, גוף או רכוש. הביטוח לא 

בלנים, קבלני משנה, ק: אש, התפוצצות, בהלה, הנובעת מ יהיה כפוף לכל מגבלה של חבות
בר מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטאריים פגומים, הרעלה, כל דאחריות מקצועית, 

ברכב שאין חובה על  מזיק במאכל או משקה, בעלי חיים, שביתות והשבתות נזק גוף עקב שימוש 
או כאשר האירוע אינו נופל במסגרת הגדרות חוק הפיצויים לנפגעי  פי דין לבטחו בביטוח חובה

 , וכן תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.תאונות דרכים

הגוף בגין אחריותם למעשי או מחדלי  ןו/או שלוחיה תוות" מל"גורחב לשפות את המהביטוח 
את בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד זו/או שלוחיו,  המבצע

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 

 ביטוח חבות מעבידים.  פוליסה מס' ..................... .2

בתקופת הביטוח.  םהאירועירוע ובסה"כ לכל לאי₪   20,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ
כלפי המועסקים על ידו בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להיגרם למי מבוטח בגין חבות ה

הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה,   מהם תוך כדי ועקב עיסוקם זה.
אדם, בעלי חיים, פיתיונות -חברות כחשעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עובדים של 

 כחוק.ורעלים וכן העסקת נוער 

היה וייטען, לעניין קרות תאונת עבודה  ןו/או שלוחיהוות"ת  מל"גהביטוח הורחב לשפות את ה
הגוף כלשהי או גילוי מחלה כלשהי, כי הם  נושאים בחובות מעביד כלשהן כלפי מי ממועסקי 

 המלווה.
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   פוליסה  מס' .................. - ביטוח אחריות מקצועית .3

לאירוע ובסה"כ לכל האירועים בתקופת הביטוח. ₪  10,000,000 -בגבול אחריות שלא יפחת מ
, או מנהלים (להבדיל מבעלים ושותפים) : אי יושר עובדיםהביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר

ואי עמידה  אבדן שימוש ולשון הרע, פגיעה בפרטיות, אבדן מסמכים, עיכוב או הוצאת דיבה
את פעילותו  המבצעהגוף . תאריך התחולה למפרע יחול לא יאוחר מהיום בו החל בלוחות זמנים 

לל תקופת גילוי וככמו כן, הביטוח   . .  .אך לא לפני ...................וות"ת מל"ג העסקית עבור ה
ם עקב אי תשלום או מרמה, לפיה במקרה של אי חידוש או ביטול שאינ חודשים. 12מאוחרת של 

חודשים נוספים לגבי אירועים שתביעה בגינם הוגשה לראשונה בתקופה זו  12יחול הכיסוי למשך 
 אולם אך ורק בגין אירועים שקרו בתקופת הביטוח או בתקופה הרטרואקטיבית הנקובה בה.

הגוף חדלי בגין אחריותם למעשי או מ ןו/או שלוחיה וות"ת מל"גורחב לשפות את המהביטוח 
את בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד זו/או שלוחיו,  המבצע

 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

        

 כללי .4

      " של קבוצת "כלל ביטוח", 2012"תנאי ביט -תנאי הפוליסות לא יפחתו מהתנאים הידועים כ .4.1
 שתנאיה יוסכמו בנפרד.אחריות או תנאים שווי ערך להם, למעט ביטוח 

כל הביטוחים כוללים תנאי מפורש, לפיו הם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח שנערך על ידי  .4.2
וכי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם לרבות כל  וות"ת המל"ג

 .1981 -לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 59טענה או זכות המפורטים בסעיף 

 לא יבוטלו, אלא במקרה של אי תשלום או רמייה.הביטוחים  .4.3

ת) לשלם את החוב הכספי ו(אך לא חייביהיו מל"ג וות"ת רשאיות במקרה של אי תשלום,  .4.4
 הביטוחים בתוקף. ולהשאיר את 

של המל"ג  ןכויותיהזהפרה בתום לב של תנאי הפוליסות על ידי מי מהמבוטחים לא תפגע ב .4.5
 ליסה.לפי תנאי הפו ןו/או שלוחיהוות"ת 

לגבי כל הביטוחים לא יהיה תוקף לכל  צמצום ו/או ביטול, אלא אם כן הודיעו על כך  .4.6
יום  60לפחות וות"ת  למל"גבהודעה כתובה בדואר רשום שתימסר וות"ת  מל"גהמבטחים ל

  לפני כניסת הצמצום ו/או הביטול לתוקף.
 

שלא שונו במפורש על בכפוף לתנאים לסייגים ולהרחבות של הפוליסות המקוריות עד כמה 
 ידי מסמך זה.

 

 

                                                                                                       _____________________ 

 מת חברת הביטוח        חתימה וחות                                                                   תאריך:________      
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 נוסח ערבות בנקאית - 'גינספח 

 ________________ הביטוח חברת/הבנק שם

 ________________________ הטלפון' מס

 : ________________________הפקס' מס

 

 ערבות-כתב

  לכבוד

 והוועדה לתכנון ותקצוב להשכלה גבוה ועצהמה

 

 '____________מס ערבות: הנדון

 

 ______ובמילים:(₪   ___________________של     לסך עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

 למדד.  שיוצמד ₪) _____________________________________________________

 מדד הבסיס יהיה המדד שפורסם בגין חודש____________.

מכרז  עם בקשר") החייב" :להלן_(_________________________________ מאת תדרשו אשר

 .החרדי המגזר בני לסטודנטים הלוואת והעמדת מלגות תלהענק  11/2012פומבי מספר 

 בדואר במכתב אלינו שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך ל"הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 לעמוד שיכולה שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבלי, רשום

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב

 _______________  תאריך עד______________  מתאריך בתוקף תהיה זו ערבות

 

 __________________________שכתובתו הביטוח' חב/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 הביטוח' חב/הבנק שם                                                                                                             

__________________________________      ___________________________________ 

  הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת                                         הסניף' ומס הבנק' מס                  

 

 .להעברה ניתנת אינה זו ערבות

                  ________________                       ________________                       ________________ 

  וחותמת חתימה                                         מלא שם                                                  תאריך          


	1.25 מש"ח
	כללי
	1.
	חוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין") קובע הוראות בדבר החובות הקשורות בשמירת סודות רשמיים ובשמירת ידיעות המגיעות לידיעתו של אזרח בכלל ושל אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 1958 (נוסח משולב) בפרט.
	2.
	סעיף 3 ב' לחוק המל"ג להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958, קובע כי המל"ג תהא גוף מבוקר כמשמעו בסעיף 9 (6) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח 1958 (נוסח משולב). 
	3.
	לסעיף 118 לחוק העונשין, משמעות מיוחדת לגבי אדם שהינו בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמל"ג להשכלה גבוהה, מאחר והוא קובע הוראות בדבר מסירת ידיעות רשמיות שהגיעו לבעל החוזה בתוקף תפקידו וההתקשרות עם המל"ג, ו/או התרשלות בשמירתן ובהחזקתו, והוא מטיל עונשים חמורים על העוברים על הוראות אלה.
	4.
	סעיף 118 (א) לחוק העונשין קובע:
	(א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח – 1958 (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מסומך לקבלה, דינו מאסר שנה אחת.
	(ב) בסעיף זה "בעל החוזה" – לרבות מי שהועסק כעבוד או נותן שירותים, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על התחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב".
	"ידיעה":
	5.
	"ידיעה" מוגדרת סעיף 119 לחוק ככוללת:
	"ידיעה – לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תבנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או עשויים לשמש מקור לידיעה;
	סמכות למסירת ידיעה:
	7.
	בעל חוזה רשאי למסור ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע החוזה רק אם הוסמך כדין למסור אותה, ובתנאי נוסף שהוא מוסר אותה לאדם המוסמך לקבלה. הוראה זו חלה על בעל החוזה גם לאחר תום החוזה.
	8.
	סמכות למסור ידיעה יכולה להינתן במפורש או מכללא, הסמיכה המל"ג – או עובד בשמה – במפורש בעל חוזה למסור ידיעה מסויימת או ידיעות מסוג מסויים, הרי אין עבירה בעצם מסירת הידיעה. כמו כן, גוררת על פי רוב עצם הטלת התפקיד על בעל החוזה גם סמכות למסור ידיעות. כגון סמכותו של דובר המל"ג או בעל חוזה המקבל ידיעות שהגיעו אליו בתוקף תפקידו ושמטבע הענינים עליו למסרם לעובדים אחרים במל"ג או לציבור. במסגרת זו מותרת גם מסירת ידיעה על הוראה חדשה על ידי בעל החוזה  שקבע אותה. כן מוסמך בעל החוזה למסור ידיעות לעובדי המל"ג שהוכפפו לו והמוסמכים למסור ידיעות לעובדי מל"ג אחרים. כל סמכות לסמור ידיעות כנ"ל קיימת מכללא אלא אם נשללה במפורש.
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	בעל חוזה שיש לו "סמכות כדין" למסור ידיעה, אינו רשאי למסרה לכל אדם. החוק מתיר למסור ידיעה רק לאדם המוסמך לקבלה. כאן יש להבדיל בין מסירת ידיעות בפנים ובין מסירתן החוצה. עובד מל"ג מוסמך לקבל כל ידיעה הדרושה לצרכי עבודתו ולמילוי תפקידו. אין למסור ידיעה לעובד מל"ג אחר, בין באותו משרד ובין במשרד אחר אם אין אותו עובד מוסמך או חייב לקבל את הידיעה לצרכי עבודתו ומילוי תפקידו. 
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	מחוץ למל"ג או לשירות המדינה קטן מספר האנשים המוסמכים לקבל ידיעות. ישנן כמובן ידיעות שמטבע ברייתן נוצרו כדי שתימסרנה לציבור, כגון כל ידיעה הקשורה במתן שירות כללי לציבור  הרחב. כמו כן ישנן ידיעות שאדם מסוים או סוג בני אדם זכאים לנותן שירותים, אולם אז מספר האנשים המוסמכים לנותן שירותים מוגדר ומוגבל, והוא נקבע בדרך כלל בהוראות.
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