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 מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק חו"ל הנדון: חוות דעת

 

בישראל גבוהה ההשכלה מערכת השנתית ל-תכנית הרבהעלת מל"ג/ות"ת ליישום בימים אלו פו .8
קידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה, , אשר מרכיב חשוב בתוכה הוא תשפ"ב-לשנים תשע"ז

םלרבות  לפי  אל ישראל.ברמה אקדמית גבוהה   1משיכת סטודנטים וחוקרים בינלאומיי
אשר מל"ג וות"ת אימצו בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל עקרונות המדיניות 

שיפור האיכות  של מהלך זה הינההעיקרית , המטרה 81.2.82ומיום  82...77בישיבותיהן מיום 

בהבאת  ועל כן מל"ג וות"ת יתמקדולטובת הסטודנטים הישראלים  ,והתחרותיות האקדמית
הסטודנטים  , שלככל הניתן ויעודדו שילוב,סטודנטים ברמה אקדמית גבוהה לישראל 

של . כמו כן, הוחלט כי המאמצים הבינלאומיים באותן כיתות עם הסטודנטים הישראלים
)דוקטורנט,  בתארים מתקדמיםלהבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל יתמקדו מל"ג/ות"ת 

 , ותואר שני בעיקר לא מחקרי( ובקורסי קיץ ותכניות לתקופות קצרות. טדוקטור-פוסט

 

יעד במטרה למשוך סטודנטים בינלאומיים ברמה אקדמית גבוהה לישראל ולקדם את ישראל כ .7
שת עבודת מיתוג ושיווק מקיפה של , נדראטרקטיבי לסטודנטים בינלאומיים מרחבי העולם

לצורך כך, מבקשת מל"ג להתקשר עם ה בישראל בזירה הבינלאומית. גבוהההשכלה מערכת ה
, אשר תפתח בתחום הסטודנטים הבינלאומייםחברת ייעוץ מקצועית בעלת ניסיון בינלאומי 

ושיווק של המערכת להשכלה גבוהה בישראל בתיאום ושיתוף פעולה  אסטרטגיה סדורה למיתוג
 ם במל"ג/ות"ת.יעם הגורמים הרלוונטי

 

 השירותים הנדרשים  כוללים, בין היתר:

עריכת מחקר שוק מקיף לזיהוי, פילוח ואפיון של קהלי היעד המתאימים של סטודנטים  -
בינלאומיים ברחבי העולם שעל מל"ג/ות"ת לפנות ולכוון את מאמצי השיווק שלה. על החברה 
יהיה לקחת בחשבון את עקרונות המדיניות של מל"ג/ות"ת, התחרות הקיימת בשוק, והסיכוי 

ללמוד בישראל. המחקר יכלול ניתוחים פנימיים וחיצוניים.  של קהלי יעד אלו יחליטו
הסגמנטציה )ברמת המדינה, הערים הרלוונטיות וקהלים הספציפיים( תכלול מידע על מערכות 

                                                           
 .סטודנט/ית בינלאומי/ת הינו/הינה סטדונט/ית שאינו/ה תושב/ת או אזרח/ית ישראל 1
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ההשכלה הגבוהה במדינות, מאפיינים של סטודנטים בקהלי היעד, אופן בחירת מקום 
ול מדינות אחרות, ההתייחסות של ללימודים בחו"ל כולל מניעים וחסמים, התחרות הקיימת מ

קהלי היעד המוגדרים ללימודים בינלאומיים, האופן שבו אלו תופסים את מדינת ישראל בכלל 
 וכיעד אקדמי בפרט, והמניעים של הסטודנטים לבחור את ישראל כיעד לימודים, ועוד.  

ההשכלה  בהתבסס על נתוני המחקר, על החברה יהיה לפתח מיתוג ייחודי ומתאים למערכת -
הגבוהה בישראל, אשר לוקח בחשבון את יתרונות המערכת הישראלית ואת המגמות 
המתפתחות בשוק ההשכלה הבינלאומית. על עבודת המיתוג לכלול יצירת זהות ורבלית 

 וויזואלית, והגדרת האופן שבו על מל"ג/ות"ת ליישם את אותם רעיונות.

ורה המתארת את הדרך היעילה על חברת הייעוץ יהיה לפתח אסטרטגית שיווק בר -
והאפקטיבית ביותר לשווק את מדינת ישראל כיעד לימודים בינלאומי עבור קהלי היעד 
הרלוונטיים. על האסטרטגיה לכלול, בין היתר, התייחסות לאופן יישום המיתוג והתאמתו 

ערוצים  לקהלי היעד השונים, מיפוי והמלצות לגבי ערוצי השיווק השונים כגון ירידים, כנסים,
דיגיטליים וכיו"ב המופנים לסטודנטים בינלאומיים בקהלי היעד והמלצות לתמהיל הנכון 
למל"ג/ות"ת )בהתבסס על הניסיון וההצלחה של מדינות אחרות הפועלות בתחום(, מיפוי של 

 תחום הסוכנים בקהלי היעד והמלצות על התייחסות מל"ג/ות"ת לנושא, ועוד. 

ית שיווק המתארת את מפת הדרכים לביצוע אסטרטגית השיווק על החברה יהיה ליצור תכנ -
לרבות הפעילויות הנדרשות, לוחות זמנים, תקציבים נדרשים, מדדים  7177-7181בין השנים 

(, ומיפוי של הארגונים והספקים הרלוונטיים אשר Key Performance Indicatorsלהצלחה )
 יוכלו לסייע ביישום התכנית.

 
 

  השירותיםמבצע תנאי הסף ל .3
 

מל"ג/ות"ת מבקשת להתקשר עם חברה בעלת ניסיון מוכח בבניית אסטרטגיות מיתוג ושיווק 
לסטודנטים בינלאומיים. כמו כן, על החברה להיות בעלת ניסיון בינלאומי הכולל עבודה עם 
ממשלות וגופים לאומיים בתחום ההשכלה הגבוהה והסטודנטים הבינלאומיים. בנוסף, על 

על ניסיון משמעותי, מומחיות ויכולת לערוך מחקרים רלוונטיים מבצע השירותים להיות ב
 ברחבי העולם, ובפרט, בארה"ב סין והודו. 

עם גורמים העוסקים בתחום של מיתוג, שיווק וגיוס סטודנטים שערכתי לאחר התייעצות  .4
בינלאומיים לתוכניות אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה מובילים בישראל, משרד החוץ אשר 

, , ועמותות העוסקות בתחום של מיתוג ישראלופועל לקידומו מיתוג למדינת ישראלפיתח 
השירותים העומד בתנאי הסף הנדרשים לצורך ביצוע בישראל גורם למסקנה כי אין  הגעתי

 לעיל.  יםהמתואר

 
 
 

 בברכה,       
 

 ירם מריסה גרוס       
 ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים        


