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 כסלו תשע"ג' בכ           

 0340 בדצמבר 7          
 

 להפעלת תכנית מלגות ולהלוואות לסטודנטים בני המגזר החרדי  – 1101/11מכרז פומבי 
 

 :להלן ריכוז תשובות לשאלות שהתקבלו ממשתתפים בנוגע למכרז
 

 שאלה 
האם קיימת רשימת מוסדות מאושרים בקובץ אותו ניתן לקבל בהקשר להגדרת  - 9סעיף  .4

 המועמד הפוטנציאלי?
 תשובה

 .אין רשימה כאמור -בשלב  זה 
 
 

 שאלה
 כולל תקורות, מלגות קיום וכיו"ב? 09%  חלקו של הגורם המבצע  האם - 1.1סעיף  .0

 תשובה
חלקי את כל יש לממן  הות"תוסכום השתתפות  של הגוף המבצע מתוך המימון התואם .א

 .למסמכי המכרז( 40התמורה השנתית )המפורטת בסעיף 

 ., אלא רק מלגות שכר לימודמלגות קיום כלל אין בתוכנית .ב
 
 

 שאלה 
 ?09%באם יהיה מימון נוסף האם יידרש הגורם המבצע להעמיד סכום נוסף של  - 1.9סעיף  .0

 תשובה
 למכרז. 0בסעיף ראו  לא.

 
 השאל
 מהו המועד הצפוי בו תבוצע הכרזת זוכים? - 1סעיף  .7

 תשובה
 לא ניתן לענות על השאלה בשלב זה. 

 
 שאלה

במשרדי הממשלה משתמשים באשכול ישובים מזכה על בסיס מדד הפריפריאליות  - 1.1סעיף  .9
מעבר לסולם הסוציו אקונומי האם מבחן זה פועל גם כאן? נעיר כי למגזר החרדי נכון לקבוע 

 נוספים מעבר למבחן הסוציואקונומי.תבחינים 
 תשובה

 לא יקבעו תבחינים נוספים. .במכרז זה איננה רלוונטית התייחסות לאשכולות פריפריאליותה
 
 

 שאלה 
 נא להבהיר את  האמירה  "ללא בטחונות". - 9סעיף  –נספח ז'  .9

 תשובה
הוא שהסטודנט המתקבל לתוכנית לא יצטרך להעמיד בטחונות לשם  "משמעות הביטוי "ללא בטחונות

 .)כגון ערב, צ'ק ביטחון וכיו"ב( קבלת ההלוואה
 

  שאלה
נבקש הבהרה באשר למשמעותה של הבעיה התזרימית  –סכום השתתפות ות"ת  - 9סעיף  .4

במונחים כספים נא ציין הערכה  שעשויה להיווצר לגוף המממן בנסיבות המפורטות בסעיף זה .
 והערכה  למשך הזמן בו עשויה לרבוץ אחריות זו על הגוף המבצע.
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 תשובה

 4.09) למימון הפעלת התוכנית, אלא לאופן הקצאת המשאביםהסוגיה התזרימית אינה מתייחסת 
בעוד שבדרך  ל הסטודנטים.כ, כאשר אורך שנות התקן אינו זהה עבור ידי הגוף המבצע-על₪( מיליון 

כלל לימודים לתואר ראשון אורכים שלוש שנים, ישנם מקצועות בהם הלימודים אורכים זמן רב יותר 
ולימודי אדריכלות  שנים( 7לימודי הנדסה )האורכים שנים(,  0.9מודי משפטים )האורכים כדוגמת לי
 שנים.  9לימודים בשנות התקן לתואר הראשון אורכים לכל היותר . שנים( 9)האורכים 

 
 יובהר כי בסעיף ההגדרה של המונח סכום השתתפות ות"ת, תוחלף הפסקה השנייה בפסקה הבאה:

בזה למען הסר ספק כי אם תוארך ההתקשרות לתקופת התקשרות מלאה בתום תקופת   מובהר"... 
 שנותההתקשרות הראשונה )השנה הראשונה( כי אז, על הגוף המבצע לקחת בחשבון את העובדה כי 

סכום ההשתתפות של הות"ת, . יותר, העניין לפי, ולעיתים שנים שלוש לעיתים הן לתקן מודיםהלי
תהא רשאית אך לא חייבת לפי  לצורך הדוגמה בלבד מפורט בנספח ה' למכרז זה. מודגש כי הות"ת

שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להחליט להעלות את סכום ההשתתפות כאמור. במקרה כזה, מימון 
לשנה בתקופת התקשרות מלאה ₪ מיליון  11מתקרת ההשתתפות של  11%יעלה על  לאהגוף המבצע 

 ".כאמור
 

 שאלה
 האם אמות המידה המתייחסות לסעיף זה הינן מקבילות לנספח ו'?   -. 1.1./1סעיף  .8

 תשובה
 כן. 

 
 שאלה

האם מסלולי המימון המתאימים הינם אך ורק נגזרת של היקף תכנית  - 1.1./1סעיף  .0
 הלימודים?

 תשובה
 –בשלב של סיום הלימודים  ואורכם.היקף הלימודים מסלולי המימון הינם נגזרת של בשלב הראשוני, 

יש לקחת בחשבון את המרכיב של הלוואה שהופכת למענק, בהתאם לתחום הלימודים )כמפורט בסעיף 
 לנספח ז'(. 49
 

 שאלה 
לגבי תלמידים הפותחים לימודים בסמסטר אביב )פב' ומרץ( מתי יש להפקיד  - 1.11./1סעיף  .43

 את המימון התואם .וכן את מימון הות"ת?
 תשובה

סכום השתתפות ות"ת יועבר לחשבון הבנק שפתח הגוף המבצע למטרת  בנוסף, .למכרז 47.7סעיף ראו 
עד  47.9בסעיפים במכרז ו הדוח המבצע וללוח הזמנים המפורט ביצוע המכרז בהתאם לדוחות שיגיש

47.8. 

 
 שאלה 
 שאינם בלימודים שלומדים האם ות"ת  מחייב את העמותה לתמוך בסטודנטים - 1.1./1סעיף  .44

 העמותה? פעילות בבסיס
 תשובה

כל על הגוף המבצע לקבל לתוכנית כן. אין לגוף המבצע שיקול דעת בקליטת סטודנטים לתוכנית. 
 .לקבלהידי ות"ת -שנקבעו על סטודנט העומד בקריטריונים

 
 

 שאלה
מיליון מהווים משפטים סותרים נבקש הבהרה  4.09ולא יותר מ 09%לפחות  - 1.1./1סעיף  .40

 לנקודה זו.
 תשובה

מספר רב של  קלטייבמידה ו". משפט זה בא להבהיר כי 11%לכל היותר כוונת הניסוח הייתה "
הגוף המבצע לא יידרש סטודנטים לתוכנית, וות"ת תחליט להגדיל את סכום השתתפותה, כי אז 
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עבור כל מחזור לכל שנה. לפיכך, המימון השנתי המקסימאלי שיידרש  יליון ש"חמ 4.09-להעמיד יותר מ

 .ש"חיליון מ 0.49מהגוף המבצע יעמוד על 
 

 שאלה
 אחת – נגרעים רשימת מעבירים מתי ברור לא) 43.0.9' ס את סותר זה סעיף - 1.../1סעיף  .40

 .?(וגם גם? 03.0 -ב? לחודש
 תשובה

הינו דיווח שנתי מרוכז של  43.0.9הינו דיווח חודשי שוטף בעוד שהדיווח בסעיף  43.0.7הדיווח בסעיף 
 הנגרעים. 

 
 שאלה
מבוצעים ע"י ספקי  43.4.4ע"פ רוב שירותי שיווק פרסום כמפורט בסעיף  - 1.../1סעיף  .47

מחדש כמו כן לפיכך נבקש לבחון את ההגדרה –שירותים חיצונים ,עיתונות, אינטרנט וכיו"ב 
 נכון לשייכו לסעיף שירותים ולא לסעיף שירותי ליבה.

 תשובה
הינה לקבוע שהגוף המבצע הוא הגורם האחראי מול מל"ג וות"ת לעניין פעולות  43.4.4מטרת סעיף 

השיווק שברצונו של הגוף המבצע להוציא לפועל ותוכנן. אין זה סותר שלצורך יישום הפעולות יהיה 
רק יפרסמו תוכן שאושר  האלהעיתונות/אינטרנט/גרפיקאים וכיו"ב, כאשר גורמים עליו להתקשר עם 

 על ידי מל"ג וות"ת.
 

 שאלה
 לא. מהבית ל"שכ לתשלום סכום ראשוני להביא צריך הסטודנט התוכנית בבסיס - 11.1סעיף  .49

 .ביניים כמימון לסייע למימון הסכום הראשוני המבצע הגוף באפשרות האם ברור
-פרו או הסכום מראש כל בגין ניתנת ההלוואה האם –מראש משלם הסטודנט עם קורה מה

 (?4/9, קרי) ראטה
 תשובה

לא קיים מימון ביניים של הגוף המבצע. יחד עם . בהתאם לתשלומיו הסטודנט משלם ומקבל החזר
לפרוס את עלות שכר הלימוד בהתאם לפריסת על הסטודנט לנספח ו',  4.8זאת, בהתאם לסעיף 

 .)שישה( תשלומים 9-התשלומים המקסימלית שמאפשר המוסד אך לא יותר מ
 

 שאלה
 ?אוטומטי זה באם או לסטודנט גרייס' תק לתת ניתן האם קובע מי ברור לא - 11.11סעיף . 49

 תשובה
 .אוטומטי לכל סטודנט בתוכניתהינו בכל הנוגע למימון הריבית על ידי ות"ת הגרייס 

 
 שאלה 
מה קורה עם סטודנט הפורש באמצע השנה? לא ברור האם מתקבל תשלום  - 1.1..1סעיף . 44

 בגינו.
 תשובה

התשלום בגין הריבית עד מות"ת , אך כן מתקבל לא מתקבל תשלוםבגין סטודנט הפורש באמצע השנה 
 .של שנת הלימודים בה פרש 03/0ליום 

 
 שאלה
 האם גוף המבצע רשאי ממקורותיו להגדיל את מענק ההצלחה? – 11.1סעיף . 48

 תשובה
 לא.

 
 שאלה
 תלגביהם קיימת ועדסטודנטים שנקלטו לפני לקיחת הלוואה והחוזה האם  – 1..1. סעיף 40

 חריגים לנרשמים/מתקבלים באיחור?
 תשובה

אם הכוונה היא לסטודנטים שהחלו את לימודיהם והצטרפו לתוכנית רק בשלב מאוחר לתחילת 
הם רשאים להתקבל לתוכנית ויהיו זכאים להחזר שכר הלימוד באופן יחסי מיום  –לימודיהם 

 שהתקבלו לתוכנית. 
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 שאלה
עילה להפרה בוטה להבנתנו "אי שביעות רצון" הינו משפט כללי שלא יכול להוות  - ...1סעיף .03

 נדרש מנגנון בירור מוגדר.
 תשובה

 הסעיף יישאר על כנו.
 

 שאלה
התקופה/התאריך הקובע לתחילת זכאות   ימה –קליטת מועמדים פוטנציאלים  - 1.1./1סעיף . 04

 .לתלמיד משתתף בתוכנית ביחס  לשנת/סמס' הלימוד בו הוא  נרשם לתוכנית
 תשובה

לתלמיד המשתתף בתוכנית הינו תחילת שנת הלימודים )למשתתף התאריך הקובע לתחילת הזכאות 
, בכפוף שנרשם לשנת לימודים מלאה( או תחילת הסמסטר השני )למשתתף שנרשם רק לסמסטר ב'(

 .למכרז המתייחס למשתתף שהתקבל לתוכנית בשנת לימודים מתקדמת 47.0.0לסעיף 
 

 שאלה
  –האם ניתן להכליל כחלק מהמימון התואם  –מימון תואם   - 1.1./1. סעיף 00

 כגון: מתן מלגות קיום לתלמידים, וצאות הישירות הקשורות לפעילות התוכניתההאת כלל  .א
 ₪. 4333או  43%-הוצאות שיווק, השלמת מימון שכ"ל מעבר ל הוצאות הפעלה,

 +שכ"ל( לתלמידים שנכללו בתוכנית אך  נדרשים עלות מימון תלמידים )מלגות קיום .ב
 .לתוספת סבירה של תקופת לימודים להשלמת התואר מעבר לתקן הסטנדרטי

 תשובה
כך שהגוף המבצע לא  בלבד, למכרז 40בהתאם למפורט בסעיף המימון התואם ישמש להפעלת התוכנית 

הוצאות הפעלה, שיווק או השלמת מימון שכר לימוד מעבר למה מלגות קיום, יוכל לממן מתוכו 
 . בהתאם למכרז לפי התוכניתשהסטודנט זכאי לו 

 
 שאלה
 -ספטמבר". מה עם תקופות הרשמה לסמס' אביב-חודשים יולי -תקופות הרשמה - 11.11סעיף . 00

 .פברואר -דהיינו דצמבר
 תשובה

 למכרז. 43.4.44סעיף בדצמבר, בהתאם למפורט ב 04עד 
 

 שאלה 
האם רק במקרה של גוף  להגדיר נבקש -מה הכוונה למלגת שכ"ל מגוף אחר - 1.1נספח ו' סעיף . 07

 ממשלתי או גם  במקרה של גוף פרטי מה אם מדובר בפרויקט פר"ח? למשל
 תשובה

 המוגדרת כמלגת שכ"ל מכל גוף שהוא.לעניין זה תיחשב ככל מלגה מלגה 
 

 שאלה
  – 1..1 – ...1סעיף .09

ההתקשרות  מה באשר לתלמידים שנמצאים בתוכנית ולומדים במהלך שנות התקן ונפסקה .א
וזאת מעבר לשנת ההתקשרות כמפורט  )תום חוזה, הפסקת חוזה וכיו"ב( מכל סיבה שהיא

 .49.0בסעיף 

מה התנאים להפסקת  התקשרות מצד הגוף המבצע במקרה של הפרה יסודית מצד הות"ת   .ב
 .וכן האם קיימת אפשרות  להפסקת התקשרות בהסכמה בין הצדדים

 תשובה
סטודנטים שהתקבלו לתוכנית לאחר תקופת ההתקשרות הראשונה, יהיו  , גם49.9א. כמפורט בסעיף 

 זכאים להשלמת קבלת ההלוואה על פי תנאי התוכנית במלואה. 
 המנגנונים שיחולו במקרים כאלה הם אלה הקבועים בדיני החוזים. ב.
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 שאלה 
 מוגדרות.נבקש הגדרות מפורטות יותר והנמקות  -ביטול המכרז/ההסכם - 11. סעיף 09

 תשובה
הסעיף יישאר על כנו. מודגש כי שיקול דעתן של המל"ג/ות"ת לפעול כאמור בו לא גורע מהתחייבויות  

 הצדדים לפי ההסכם, ככל שנחתם.
 

 שאלה 
 מהם הכללים למקרה בו מופסקת התקשרות עם הגוף המממן מכל סיבה שהיא? - ../1סעיף . 04

 תשובה
הפסקת שירותי הליבה ביחס לגוף המממן הן באחריותו המלאה והבלעדית של הגוף המבצע. בהתאם, 

ידי הגוף המבצע תהווה הפרה יסודית של התחייבויות הגוף המבצע -ההתקשרות עם הגוף המממן על
  כלפי המל"ג/ות"ת על כל הכרוך בכך.

 
 שאלה
בראייתנו הקביעה אינה מידתית ואינה ריאלית בבחינת גזירה שהציבור אינו יכול  - 11.11סעיף .08

לעמוד בה מה קורה אם חלילה במקרה קיצוני הסטודנט נפטר? או כאשר סיבת הפסקת הלימודים 
נובעת מכוח עליון בנסיבות אחרות. נדרש להבנתנו  מנגנון לאישורים חריגים בנסיבות שיוגדרו. 

 433%עיף הפוגע בפוטנציאל בכך שחרדים יחששו להשתמש במנגנון הפועל על בראייתנו זהו ס
 הצלחה, אחרת =כישלון.

 תשובה
ההתחייבות החוזית שנוטל על עצמו משתתף בתוכנית הינה ככל התחייבות חוזית אחרת. על כן, 

 מחוייב בהשבת מלוא סכום ההלוואה שלקח.  –מכל סיבה שהיא  –סטודנט המפסיק לימודיו 
 
 

  11:.1 בשעה  1101101/11ביום  –שאלות שהתקבלו באיחור 
 

 שאלה
מהשתתפות הות"ת או מכל  09%יש סתירה בגוף הסעיף. האם הגוף המבצע נותן  - 1.1סעיף . 00

 התכנית?
 תשובה

 .מסך כל תקצוב התוכנית 03%, שהם מהשתתפות ות"ת 09%
 

 שאלה
( 4.8אם הגוף המבצע מחויב לעבוד עם הגוף שהות"ת יחליט בנוסף לעבוד איתו )  - 1.1-9סעיף . 03

בנוסף, האם גוף  .לא יתכן שתתקבל החלטה חד צדדית מהות"ת ללא התייעצות עם הגוף המפעיל
 זה יידרש לחתום הסכם כלשהו עם הגוף המבצע האמור להיות אחראי על תפקודו ?

 תשובה
 לחתום על הסכם עמואיתו ומחויב לעבוד יהיה הגוף המבצע ן נוסף, במידה וות"ת תבחר בגוף מממ

 בהתאם לעקרונות המכרז. 
 

 שאלה
האם בשנה השלישית להפעלה צריך להגיש בקשה למימון  - )סכום השתתפות הות"ת( 9. סעיף 04

 כל הפעילות של שלשת או ארבעת השנים הבאות לתלמידים שיתקבלו לתכנית?
 תשובה
 לעיל. 4ראו תשובה לשאלה  

 
 שאלה
תאריכי סוף הגיוס מוקדמים באופן קיצוני. מוצע: עד תחילת נובמבר לסמסטר  - 1.11./1סעיף . 00

 א ועד תחילת אפריל לסמסטר ב.
 תשובה

 תאריכי הגיוס מותאמים לתאריכי הרישום למוסדות.
 

 שאלה
שנים? האם אין מימון  7למה רק שלש שנים? מה קורה לסטודנט שלומד הנדסה  - 1.1./1סעיף . 00

 לשנה הרביעית?
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 תשובה

 .לעיל 4ראו תשובתנו לשאלה 
 

 שאלה
 ?האם אפשר שמימון ההלוואות ייעשה ע"י כמה גופים מממנים מעבר לאיפל"א - 1.../1סעיף .07

 תשובה
/ות"ת להתקשר עם גורמים מממנים נוספים ו/או עם אין במכרז כל וודאות או התחייבות של המל"ג

IFLA ,ובתנאי שהגוף המבצע רשאי להתקשר עמם מספר הגורמים המממניםעל אין הגבלה . בנוסף ,
, והגוף המבצע יחתום עם כל אחד מהם על הסכם כנדרש שכל אחד מהם בנפרד עומד בתנאי המכרז

 .בתנאי המכרז
 

 שאלה
האם הגוף המבצע יכול להתקשר עם גוף חיצוני לשם מתן שירות ייעוץ פיננסי  - 1.../1. סעיף 09

 לסטודנט ?
 תשובה

יחד עם אין מניעה להתקשר עם גוף חיצוני לשם מתן ייעוץ פיננסי בנוגע לתנאי ההלוואה לסטודנט. 
בדרישות ממשאבי התוכנית לכל שירות שאינו כלול נוסף יש להדגיש כי לא יינתן מימון ייעודי זאת, 

וכי אין לחייב את הסטודנטים המשתתפים בתוכנית להשתמש בשירותים אלו כתנאי לקבלת  המכרז
 .ההלוואה

 
 שאלה
 בנקאי ?-האם הגוף המממן יכול לבצע סעיפים אלו באמצעות גורם חוץ - .-11.1סעיף . 09

 תשובה
  לא יינתן מימון ייעודי נוסף ממשאבי התוכנית לעניין זה. , אך כן
 

 שאלה
 האם הגוף מחויב לגביה של ריבית קבועה או קרן קבועה ? - 11.1סעיף . 04

 תשובה
 אם כוונת השאלה היא לגבי הריבית שהמציע נוקב בה בהצעת המחיר, אז הריבית הינה קבועה.

 
 שאלה
? "את החלק של שכר הלימוד" ? או את החלק היחסי  האם אחת לחודש בדוקא - 11.1סעיף . 08

שנגזר מתשלום שכר הלימוד ? האם ניתן יהיה לנוחות התפעול לבנות לוח תשלומים שנתי קבוע, 
 אשר יתעדכן )לדוגמא( ביתרות הפרשים פעם בשנה ?

 תשובה
 .קבוע שנתי תשלומים לוח בדבר להסדר הסטודנט עם בהסכמה להגיע ניתן, כן
 

 שאלה
האם העברת תשלומים לחשבון הסטודנט משמע לחשבון הבנק המתנהל אצל הגוף  - 11.1סעיף . 00

 המממן ?
 תשובה

 של הסטודנט המתנהל בסניף בנק כלשהו.הפרטי/השוטף חשבון הבנק הכוונה היא ללא. 
 

 שאלה
 מה כוללת זכות העיון בספרי הגוף המממן? - /11.1סעיף .73

 תשובה
הנוגע להתחייבויותיו בהתאם  בכלהעיון כוללת בחינת ההתנהלות הכספית של הגוף המממן  זכות

 להתקשרות עם הגוף המבצע וביחס לשירותים נשוא המכרז. 
 

 שאלה
 האם ניתן לגבות מהסטודנט עמלות שורה וכדו' ? - 11.11סעיף . 74

 תשובה
 .מכרזל 44.40בסעיף מותר לגוף המממן לגבות רק את העמלה המצוינת 

 
  



 

 E-mail: Moshe@che.org.il 30-9940000: פקס       30-9940004'  טל ירושלים 04373  7304 ד.ת

 

7 
 שאלה
 מה נקרא סיים בהצלחה? - 1.1..1סעיף . 70

 תשובה
 .ולעניין זה, לרבות מעבר על תנאי, לשנת הלימודים הבאהאישור המוסד האקדמי שהתלמיד עובר 

 
 שאלה
 מדוע זה מותנה בסיום השנה בהצלחה, הרי הגוף השקיע עבודה בשנה החולפת? - 1.1..1סעיף . 70

 תשובה
הוא לפי תפוקות ולא לפי הוצאות. תפקידו של הגוף המבצע הוא לוודא  התקצוב של התוכנית

 שהוא מתמיד ומצליח בהם. לעקוב על כך שהסטודנט מתאים ללימודים אקדמיים ו
 

 שאלה
מה קורה אם תלמיד צריך לחזור על שנה א' אבל כבר גובים ממנו באוניברסיטה  - 1...11סעיף . 77

 שנה ב'.
 תשובה

בתוכנית הוא לתואר אקדמי במוסד מתוקצב. במידה והסטודנט צריך לשלם חזרה על גובה ההלוואה 
 .זה , התוכנית אינה משתתפת במימוןאו קורסים קורס

 
 שאלה
 האם המשמעות היא שאפשר לקבל תלמידים באמצע הלימודים שלהם? - ....11סעיף . 79

 תשובה
כן. אך יש להדגיש שהתמורה בגין סטודנטים כאלו תהיה רק עבור מרגע הקבלה לתוכנית ועד השלמת 
שנות התקן ביחס לשנת הלימודים האקדמית הראשונה של הסטודנט ולא בגין השנים שקדמו לקבלתו 

 לתוכנית. 
 

 שאלה
זה יועבר  מה קורה עם יתרות במקרה שלא תנוצל כל מכסת התלמידים? האם - 11.1סעיף . 79

 לשנה הבאה, או שנקבל את היתרה?
 תשובה
  היתרה עוברת לשנה העוקבת.שהשאלה מתייחסת לסכום המימון התואם כי אז  בהנחה

 
 שאלה
 יום. 79-יום ל 49-לשנות החזר יתרות לות"ת מ - 11.1סעיף . 74

 תשובה
 ימים. 03הסעיף יתוקן ויועמד על 

 
 שאלה
 לחודש הקרוב" 4 -חסרה מילה: "התמורה תועבר לגוף המבצע ב - 11.1סעיף .78

 תשובה
 הסעיף יתוקן.

 
 שאלה
הסכם "מכל סיבה שהיא". יש לקבוע תחנות מה ההיגיון שהות"ת יוכל להפר  - 1..1סעיף . 70

 .יציאה מסודרות. הגוף המבצע עשוי להיות חשוף לתביעות צד ג'
 תשובה

 שיחולו במקרים כאלה הם אלה הקבועים בדיני החוזים.המנגנונים  הסעיף יישאר על כנו.
 

 שאלה
 כנ"ל. שאלת הפיצויים נגזרת משאלת תחנות היציאה. - 1..1סעיף . 93

 תשובה
 המנגנונים שיחולו במקרים כאלה הם אלה הקבועים בדיני החוזים. הסעיף יישאר על כנו.

 
 שאלה
/מל"ג את היקף ההתקשרות יהיה עליו ת"אם במהלך ההתקשרות יצמצם הות - ..11סעיף .  94

 לפצות את הזוכה בגין הוצאות שהוציא.
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 תשובה

אם במהלך ההתקשרות יצמצמו מל"ג וות"ת את היקף ההתקשרות מבחינה תקציבית, כי אז גם היקף 
 המימון התואם של הגוף המבצע יירד בהתאמה. 

 
 שאלה
קיימת למוסד הלימודים כהוכחת תשלום של  האם ניתן לקבל אישור הו"ק - ..11סעיף . 90

 הסטודנט.
 תשובה

 .בפועל הסטודנט למוסדשל ניתן לקבל כל אישור רשמי מהמוסד המעיד על תשלום 
 

 שאלה
שם משמע שהתשלום עבור המלגה מבוצע בסוף כל  47.4 -ו 47.9.0סותר את סעיף  - 19סעיף .90

 .שנה
 תשובה

התשלום עבור המלגה מבוצע   משלימים האחד את השני: בין הסעיפים לא קיימת סתירה, אלא הם
 ., והדיווח על כך נעשה אחת לשנה )ולא במסגרת הדיווחים הרבעוניים(לאחר קבלת הזכאות לתואר

לעניין הלוואה  47.9.0שנתי לפי סעיף אשונה של התוכנית לא יהיה דיווח סביר להניח שבשנת הפעלה הר
 סטודנטים שסיימו את לימודיהם.  בשלב זהלא יהיו יש להניח ששהפכה למלגה מכיוון ש

 
 שאלה
 מה קורה עם אלו שיש להם פטורים? תלמידים באו"פ? פיצול שנת לימודים? -לנספח ו' ..1סעיף .97

 תשובה
)שישה( קורסים  9לגבי סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, הדרישה היא שהם ילמדו לפחות 

 .לנספח ו' 4.0כדי לקיים את סעיף  בשנה אקדמית אחת
 

סטודנטים המפצלים את לימודיהם לא זכאים להשתתף בתוכנית, מכיוון  –לגבי פיצול שנת לימודים 
   מתוכנית הלימודים השנתית. 89%לנספח ו', של לימודים בהיקף של  4.0שהם לא יענו על דרישת סעיף 

 
בהינתן נסיבות בהן מוסד מעניק למשתתף בתוכנית פטורים מקורסים  –לגבי סטודנטים עם פטורים 

( תחושב מתוך התוכנית הספציפית שנבנתה 89%מסוימים, כי אז דרישת היקף הלימודים )של לפחות 
 לסטודנט. 

 
 שאלה
מה יקרה עם מי שהסדיר את מעמדו שלא באחד מהאופנים הנ"ל )דחוי  - לנספח ו' ..1סעיף .99

 שירות(?
 תשובה

 כל עוד הפטור מהשירות התקבל כדין, לא תהא מניעה להשתתף בתוכנית. 
 

 שאלה
האם לסטודנט מותר לקבל מלגת קיום בנוסף להלוואה/ מלגה שעל פי  -לנספח ו' 1.1סעיף . 99

 המכרז
 תשובה

 ולםא ,, סטודנט רשאי לקבל מלגת קיום בנוסף להלוואה/מלגה שלפי תנאי ההשתתפות בתוכניתכן
 .התוכנית ממשאבי לאבשום מקרה 

 
 שאלה
 בהסדר של התלמיד מול המוסד. מדוע על הגוף המבצע להתערב -לנספח ו' 1.1סעיף .94

 תשובה
על מנת להקטין את הסיכון הפיננסי של הסטודנט במקרה של נשירה. סעיף זה נכנס לתנאי התוכנית 

 שהוא שילם/לווה. היחסי להחזיר רק את החלק יידרש סטודנט בהתקיים הנסיבות הרלוונטיות, ה כך,
 

 שאלה
בתנאי הביקוש  –אנו סבורים כי סעיף מגביל זה מוקדם מדי, ועשוי  -לנספח ו'  1.1סעיף . 98

 לעקר את התכנית מיסודה ובוודאי למנוע את היעד המבוקש. –הנוכחיים 
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 תשובה

 .התוכניתלא יחול שינוי בתנאי 
 

 שאלה
לא ברור אם הבדיקה תיעשה לגבי תלמידים שיתקבלו לתכנית אותה שנה.  -לנספח ו'  1.1סעיף .90

 או גם לגבי תלמידים הנמצאים כבר במערכת.
 תשובה

 הסעיף מבוטל. 
 

 שאלה
מוצע להרחיב מנדט ועדת החריגים לטיפול בבקשות ויתור של פורשים  -לנספח ו' 1סעיף . 93

 מסיבות חריגות.
 תשובה

 מתקבלת. מנדט ועדת החריגים הוא כפי שנוסח בסעיף.ההצעה לא 
 

 שאלה
ון העמדת ההלוואה כך שלא כל מסגרת האשראי נהאם ניתן לשנות את מנג -לנספח ז'  .סעיף . 94

תינתן ביום הראשון אלא כל שנה והחלק היחסי שלה, ע"מ שלא לפגוע במסגרת האשראי השוטפת 
 של הסטודנט.

 תשובה
 השאלה אינה ברורה.

 
 שאלה
 האם הגוף המממן יוכל לתת הלוואה חלקית לסטודנט מעוניין ? -לנספח ז' 1סעיף . 90

 תשובה
בנסיבות  .לפחות ₪ 49,333, אך תנאי לקבלת סטודנט לתוכנית הינו שהוא ייקח הלוואה בגובה של כן

 בהתאם לתנאי המכרז. תהפוך למענק )שניתנה בפועל( כאלו, ההלוואה 
 

 שאלה
האם לבנק יש שיקול דעת במקרים חריגים לגבי העמדת ההלוואה ? כגון,  -לנספח ז'  1סעיף . 90

 במקרים בהם העמדת ההלוואה תחרוג משמעותית ממסגרת האשראי ?
 תשובה

לא. המקרה היחיד בו הגוף המממן רשאי לסרב לתת הלוואה למשתתף שהתקבל לתוכנית הוא לגבי 
 4 כמפורט בסעיף 4084-שיקים ללא כיסוי, התשמ"אסטודנט שהוא לקוח מוגבלת כהגדרתו בחוק 

 .למכרז לנספח ז'
 

 שאלה
 חייב להיות אחת לחודש ? -לנספח ז' 1סעיף . 97

 תשובה
 פעמים בשנה.כוונת הסעיף היא להעברה עד שש לא. 

 
 שאלה
 האם על הסטודנט להחזיר הלוואה בלבד ? ולא מענק ? -לנספח ז'  1סעיף .99

 תשובה
החלק בהלוואה שהופך בהתקיים הנסיבות המתאימות,  .להחזיר רק את ההלוואהכן, על הסטודנט 

 למענק יוחזר לגוף המממן מתוך המימון התואם והשתתפות ות"ת בתקציב התוכנית. 
 
 

 שאלה
 אם המענק הופך להיות כזה בתום כל שנת לימודים, מה קורה בפרישה ? -לנספח ז'  1סעיף .99

 תשובה
 .ובהתאם לתנאי המכרז בסיום התואר -פעם אחת ההלוואה הופכת למענק רק 
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 שאלה
 מה ה"מועד הקובע" קובע? -לנספח ז'  1סעיף . 94

 תשובה
הוא המועד  בספטמבר של השנה האקדמית בגינה שילם הסטודנט שכר לימוד( 03) המועד הקובע

ולצורך  , במידה ולא ניתן לקבוע בוודאות מועד מוקדם יותר )כגון להפסקת הלימודיםהמאוחר ביותר 
 .(הנושאת תאריך מוקדם יותר הודעה כתובה של הסטודנט על הפסקת לימודיואם קיימת  - ההדוגמ

 
 שאלה
האם במקרה של פרישה והחזרת הלוואה ע"י הסטודנט, יוכל הבנק לדרוש  -לנספח ז'  11סעיף .98

 בטחונות ?
 תשובה
 לא. 

 
 שאלה
 לעיל. ---יש לחדד את המועד הקובע לתחולת המענק וראה הערה  -לנספח ז'  11סעיף . 90

 תשובה
ין על רז הינו תאריך הזכאות לתואר המצולהפיכת ההלוואה למענק בהתאם לתנאי המכ המועד הקובע

 האישור הרשמי של המוסד. גבי 
 

 שאלה
 ומקבלים תשובות רוחביות. מומלץ שיקיימו כנס "ספקים" ואז שואלים 43

 תשובה
  לא יתקיים כנס ספקים.

 
ידי המציע כדין והוא יהווה חלק אחד ובלתי -מסמך זה יש לצרף למסמכי ההצעה כשהוא חתום על

 נפרד מההצעה ומהמכרז.
 

 אי צירוף המסמך כאמור להצעה עלול לפסול אותה.
 

 ב ב ר כ ה,
 משה אהרוני,

 ממונה תחום מנהל וכספים
___________________________ 

  חתימת המציע                


