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 ועדת המכרזים של מל"ג/ות"תחברי אל: 

 

 לסטודנטים תכניות המלגותכספק יחיד להפעלת  לחינוך מדעיבקשה להתקשרות עם מכון דוידסון 

 של ות"ת

 רקע

 

 המופנות ח"ש מיליון 170-כ של בשווי מלגות תכניות של רחבה קשתכיום  ומפעיל יוזם דוידסון מכון

 :וביניהן סטודנטים 20,000 -לכ

פר"ח הוא תכנית לאומית  להשפעה חברתית המערבת אלפי סטודנטים  - תכנית פר"ח .א

בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים  לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד 

טיפוח ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל תשומת לב אישית, 

 .הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג

 -פר"ח הינה התכנית הגדולה ביותר כיום בישראל ומדי שנה משתתפים בפרויקט כ

 12%-מכלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, כיום פרח מקיף כ 22,000

כלה גבוהה בישראל ורבבות של ילדים נזקקים. בראש מהסטודנטים במוסדות להש

פר"ח מועצה ציבורית בראשות, נשיא מכון ויצמן, והנהלה בראשות מנכ"ל המועצה 

להשכלה גבוהה ובה חברים נציגים ממשרד החינוך, התאחדות הסטודנטים, מה"ט, 

  .ות"ת וכן הצוות המקצועי בפר"ח

במכון  1974-ד בסלימודים. פר"ח נו לפעילותם, מלגתהסטודנטים מקבלים בתמורה  

המודל של פר"ח מוכיח את עצמו ביוזמת מר רוני עטר ופרופ' חיים הררי.  ויצמן למדע 

שנה אחר שנה ונחשב למחלק המלגות הגדול ביותר בישראל מבחינת תקציב והיקף 

 פעילות.

 של ות"ת בשיתוף המשרד לשוויון חברתי ומשרדמלגה  - תכנית מלגות "אירתיקא" .ב

המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית החינוך 

מטרת התכנית הינה  .ק ולהם קושי סוציואקונומיהלומדים "מקצועות מועדפים" במש

להגדיל את היקף הסטודנטים מהחברה הערבית לתואר ראשון בתחומי לימוד 

Planning & Budgeting Committee |  תכנון ותקצוב להוועדה  



תת הזדמנות לערבים צעירים ול , בהם ישנו תת ייצוג של החברה הערבית,מועדפים

בעלי פוטנציאל ומוטיבציה להשתלב בלימודים, שלא יכולים לשאת במימון הכרוך 

 בכך. 

ור, מלגות במחז 800המלגאים נדרשים גם להתנדבות חברתית. התכנית מחלקת כ

 מש"ח. 21-כתש"פ הנו "ל בשנהתקציב הה וגובה מלגות בשנ 2,000המסתכמות לכ 

הלומדים לתואר ראשון, להם בעיות של ות"ת מלגה  – תכנית מלגות "מרום" .ג

סוציואקונומיות, תוך מתן עדיפות לתחומי לימוד "נדרשים". המלגאים נדרשים גם 

שהנן חלק מהוראת  "מלגות "ממשיכיםות"ת מעניקה להתנדבות חברתית. כמו כן 

לתואר  אתיופיה הלומדים תשפ"ב וכן מלגות ות"ת לסטודנטים יוצאי  - שעה לתש"פ

 1,900-כמש"ח לחלוקת  21-כ יוקצו לתכניות המלגות הללוהשני. בשנה"ל תש"פ 

  מלגות.

 

מערכת מחשוב איכותית הפועלת משלב הגיוס דרך שלב בהמכון  מחזיק לצורך חלוקת המלגות

ההרשמה למלגה ולצורך התשלום ישירות לחשבון הבנק של הסטודנט. המערכת הממוחשבת קולטת 

את המסמכים שהסטודנטים מגישים, עורכת בדיקה של המסמך וממיינת את המידע בהתאם למצב 

 סוציואקונומי ומצב אקדמי של הסטודנט. 

 

 ודנטיםקרן הסיוע לסט

ות"ת, משרד החינוך, ומשרד וקמה כוועדת משנה לות"ת וחברים בה נציגים מקרן הסיוע לסטודנטים ה

המבוססים על  קריטריוניםל בהתאםמלגות האוצר. בראש הוועדה עומד חבר ות"ת. הקרן מחלקת 

 אקונומי של הסטודנט.-הסוציו בחינה רחבה של המצב

זכייה, בנושא הסיוע לסטודנטים, החל בקביעת הקריטריונים להנהלת קרן הסיוע מתווה את המדיניות 

ואופן חלוקת התקציב ביניהם. קיימות שלוש רמות של מענקים, בהתאם וכלה בקביעת גובה המלגות 

בהתאם לדירוגם על פי ₪, אלפי  4-ו₪ אלפי  ₪6.24, אלפי  12.48לפירוט הבא: מענק על סך 

  .קרןם בקריטריוניה

קדמי ישראלי, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, שאיננו מוסד להכשרת עובדי כל סטודנט במוסד א

הוראה, זכאי להגיש בקשה לקרן )גם סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה שאינם מתוקצבים 

ע"י המדינה זכאים לקבלת סיוע מהקרן(. סטודנטים הלומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה נעזרים 

 , המופעל בלעדית ע"י משרד החינוך.במערך סיוע נפרד

אלפי   41,000-גדל תקציב קרן הסיוע בשנה"ל תשע"ו ב 22.11.2015 מיוםבהתאם להחלטת הממשלה 

 מש"ח.  120.45על כ תש"פכך שתקציב הקרן עומד בשנה"ל ₪, 

החל משנה"ל תשע"ז עודכנו הקריטריונים לקרן ובהתאם למדיניות ות"ת, התווסף קריטריון תמיכה 

לתלמידי וכן גם  הגשת הבקשות לקרן עברה לפורמט דיגיטלי, STEM-מוגדל לתלמידי מקצועות ה

 .המכינות הקדם אקדמיות יש אפשרות להגיש בקשות לקרן

מנגנון הביצוע של קרן הסיוע היה עד לשנת תשע"ו מנגנון ידני )באמצעות מילוי טפסים(. קרן הסיוע 

לאינטרנטית בכדי להקל על הסטודנטים בתהליך מילוי קיבלה החלטה שהחל מתשע"ז תהפוך הקרן 



הבקשות ולקצר את לוחות הזמנים לקבלת תשובות. בעקבות כך, ערך משרד החינוך שני מכרזים, האחד 

לגוף אשר יפתח את התכנה לקליטת הטפסים ויחשב את הניקוד לכל מועמד לפי עמידה בקריטריונים 

 טים. ות"ת השתתפה בעלות של המעבר לפורמט דיגיטלי. והמכרז השני הנו לחלוקת המענקים לסטודנ

קשיים  התגלו , מאז מעבר הקרן לפורמט דיגיטלי, לוש השנים האחרונות )תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט(שב

כשלים בהפעלת התכנית מצידה של ו מביצוע לקוי של חברת פיתוח התוכנההנובעים  ותקלות רבות

 אשר דרשו משאבים רבים לתקנם ואשר גרמו לנזקים גדולים לסטודנטים  ההחברה שנבחרה להפעיל

 

 אין להם אמון מלא במערכת שפותחה ע"י חברת התכנה טענו כינציגי משרד החינוך  בסוף שנה"ל

 .ידי החברה שנבחרה לצורך כך-ובהפעלת התכנית על

 

מוסדות להשכלה גבוהה, החלה הקרן לדון בחלופות להפעלת הקרן, לרבות באמצעות ה 9.10.18ביום 

 .18.11.18כך גם בישיבתה ביום 

 

בנושאי המדיניות של הקרן כולל באופן רחב הנהלת קרן הסיוע לסטודנטים דנה  13.2.19ביום 

הגופים השותפים בקרן, קרי נציגי  למודל ההפעלה הנוכחי ולתוצאות השנים האחרונות. התייחסות

משרד האוצר, התאחדות הסטודנטים, דיקני הסטודנטים וות"ת/מל"ג, הביעו את חוסר שביעות רצונם 

משרד החינוך ממודל ההפעלה הנוכחי וציינו כי יש לבחון חלופות שלא באמצעות משרד החינוך. נציגי 

ולהפסיק להפעיל את התכנית  נטיםבקרן הסיוע לסטודמהשותפות ציינו כי משרד החינוך מוכן לצאת 

 .בעצמו או באמצעות מי מטעמו

 

הכוללת את נציגי החשכ"ל, התאחדות  בהמשך לכך, הנהלת הקרן החליטה להקים תת וועדה

שתדון בנושאי המדיניות של קרן הסיוע לסטודנטים וכן בחלופות האפשריות  ,הסטודנטים וות"ת

 להפעלת הקרן החל משנה"ל תשפ"א.

 

 ן הסיוע לסטודנטים החל משנה"ל תשפ"אהפעלת קר

 

התכנסה תת הוועדה הכוללת את נציג החשכ"ל ממשרד האוצר, התאחדות הסטודנטים  10.4.19ביום 

והחליטה להמליץ להנהלת קרן הסיוע והצוות המקצועי של ות"ת, במטרה לדון בחלופות האפשריות. 

החל מתשפ"א באמצעות מכון להישאר בתש"פ במתכונת שאושרה לתשע"ט ולפעול לסטודנטים 

 דוידסון.

עודכנה בהמלצות תת הוועדה והחליטה להישאר בשנה"ל הנהלת קרן הסיוע לסטודנטים  1.5.19ביום 

כמו כן, הוחלט לבחון את של משרד החינוך. תש"פ בהפעלה הנוכחית תוך בקרה מלאה ועדכון שוטף 

 מכון דוידסון החל מתשפ"א.דרך  ת קרן הסיועלהפעלהאפשרות 

 

 

 



 בחירת מפעיל לחלוקת מלגות קרן הסיוע

 

, מבקשת ות"ת על שינוי מודל ההפעלה ופירוק השותפות עם משרד החינוךלאור ההחלטה העקרונית 

על הגוף שיחלק את מלגות מל"ג/ות"ת להיות להתקשר עם גוף אשר יפעיל עבורה את תכנית המלגות. 

עפ"י חוק וברצונה לוודא כי הגוף שיפעיל עבורה את . מדובר בתפקיד של המל"ג שלא למטרות רווחגוף 

כי תכלית חברה  יצויןתכנית המלגות יראה את רווחת הסטודנטים לנגד עיניו ולא את רווחי החברה )

  לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה(. היא 1999-בהתאם לחוק החברות תשנ"ט

מנהל פרויקט, עובדי מנהלה,  – הוצאות מנהליות לתתכנית חלוקת מלגות מורכבת וכול כמו כן, הפעלת

הכולל תשתית ממוחשבת המאפשרת את  הוצאות מחשובלוגיסטיקה, מזכירות קליטת נתונים וכו', 

כת ממוחשבת לניהול כספים ומלגות )ניהול תקציבי, רניהול ותפעול הפרויקט, ניהול מאגר מידע, מע

, בקרה וכו'(, מערכת להגשת בקשות והעברת התשלום ישירות לחשבון בנק הסטודנט ניהול תשלומים

ת ועוד בנוסף לתפעול השוטף הכולל הוצאות ם ממוחשבים, אבטחת מידע ועוד. זאלמילוי טפסי

 שכירות, ציוד והוצאות נוספות הקשורות למתן השירות.

, קיימת סטודנטים 20,000 -לכ בשנה ₪מיליון  120-בסך כ פיכך, מאחר וקרן הסיוע מחלקת מלגות ל

תשתית איכותית להקמת מערך מלגות בסדר ו ניסיון ,כבר כיום יהיו,חשיבות עליונה לכך שלגוף המפעיל 

שכן לאחר מספר שנים של תפעול עתיר קשיים אל  ,ועשרות אלפי סטודנטים מיליוניםמאות גודל של 

מיים, הרי וומאחר והקרן מחלקת מלגות בהתאם לקריטריונים סוציו אקונ מול ציבור הסטודנטים

אותה באיחור רב עלול לפגוע באיכות הלימודים  יקבלוכלל מלגה או  יקבלולמלגה לא  זכאיםשמצב שבו 

האקדמיים של עשרות אלפי סטודנטים ואף להוביל לנשירת סטודנטים מלימודיהם. מדובר בסיכון 

 ותלהתקשרקיימת חשיבות עליונה  ות"תים על ילעמדת הגורמים המקצועלפיכך אותו לא ניתן לקחת ו

 . כדי להימנע מכשלים ומפגיעה בסטודנטים ניסיון בהפעלת מערכת מלגות בסדר גודל שכזהעתיר עם גוף 

 

את הן את חלוקת מלגות פר"ח והן להמשיך ולהוביל  שמסוגלמבדיקה שעשינו, הספק היחיד בארץ 

וזאת מאחר ולא מצאנו ספק אחר לחינוך מדעי ע לסטודנטים הינו מכון דוידסון קרן הסיוחלוקת מלגות 

העוסק במתן מלגות בסדר  בארץ אשר מחד,  יש לו את כל הכישורים המקצועיים להוביל את הנושא 

וזאת  ומאידך איננו נגוע בניגוד עניינים או מנוע מלבצע העבודה עבור הות"תגודל דומה ובהצלחה 

 ן:כדלקמ

  שמשמש כזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. מלכ"ר,הינו מכון דוידסון  .א

הינו גוף  נטים לתואר ראשון. מכון דוידסוןופנות לסטודהמחולקות ע"י קרן הסיוע מהמלגות  .ב

ולכן פעילותו אינה קשורה  תארים מתקדמים בלבדנייטרלי הואיל והוא מלמד אך ורק לקראת 

 .לפעילות שבנדון

הפועלת עבור חלוקת  ן מחזיק ומפעיל מערכת מחשובדוידסו מכוןלעיל, העובדה שכאמור  .ג

שונים, לרבות אבטחת מידע ברמה הגבוהה  רכיביםסטודנטים כוללת  20,000מלגות למעל 

"ג לטיוב המלביותר לחלוקת מלגות קרן הסיוע וההשקעה הנדרשת מטעם הינה חיונית ביותר 

תהיה קטנה ותכלול פחות הוצאות רכי קרן הסיוע והתאמתן לצחלוקת המלגות העתידית 

למיטב ידיעתנו, לא קיימת  שכן שבו יהיה צורך לפתח מערכת מחשוב  מאשר במקרה עתידיות
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מנהיגי  
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(ח"מיליוני ש)מיפוי מחלקי המלגות המרכזים בישראל 

עתיר זה מתבטא גם בהיכרות  ןניסיו כיום מערכת ממוחשבת המחלקת מלגות בסדר גודל כזה.

ארוכת השנים והייחודית של המכון עם עולם ההשכלה הגבוהה והמוסדות להשכלה גבוהה, 

שיתוף  למקסוםכפי שעולה מכל תכניות המלגות המופעלות על ידו, עובדה התורמת רבות 

ת נתן בצורה המיטבייהפעולה עם המוסדות אשר הינו חיוני ביותר על מנת שהשירות הנדרש י

 ביותר. 

 

 2018מחלקת המחקר של התאחדות הסטודנטים בשנת זה, אנו מפנים לסקר שערכה  לעניין

הינו הגוף  מכון דוידסון, מחלקי המלגות הגדולים בישראל 30 שלכי מתוך מיפוי אשר קבע 

ולמספר  חליון ש"ימ 100 -ישראל בגובה של למעלה משמחלק מלגות בהגדול ביותר 

 . סטודנטים 20,000 -הסטודנטים הגדול ביותר כ

 

 :שהינם מלכ"רים להלן מיפוי מחלקי המלגות המרכזיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית לבצע את הפעלת מסוגל את מכון דוידסון לספק היחיד בארץ אשר  הופךכל האמור לעיל, 

 .עבור המועצה להשכלה גבוהה קרן הסיוע לסטודנטיםפר"ח ומלגות  מלגות

נבקש לאשר התקשרות עם מכון דוידסון בפטור ממכרז בהיותו הספק היחיד המסוגל לספק לפיכך, 

 את השירות המבוקש על ידנו. 

 

 עיקרי ההתקשרות

ספק את השירותים לחלוקת מלגות והעמדת תוכנה לחלוקת המלגות במומחיות, דרש ליהספק י

ת למנות כוח אדם כולל מנהל וכמו כן, הספק יידרש במסגרת הפעלת התכני מקצועיות ומיומנות.

  תכנית וכן לנהל ולתפעל את ניהול מאגר המידע ומערכת המחשוב.

    



של כל תכנית )פר"ח,  בה התקציבומג 5%-התקורה שתשולם ע"י המל"ג לספק תעמוד על סך של כ

 ההסכם. . גובה התקורה הסופי ייקבע במסגרתקרן הסיוע( בנפרד

 

שנים, החל משנה"ל תשפ"א )יום חתימת ההסכם( עם אפשרות  5 -תקופת ההתקשרות תהיה ל

בהתאם לשיקול שנים נוספות בסה"כ  5לתקופה או תקופות נוספות של עד להארכת ההתקשרות 

 דעתה הבלעדי של המועצה להשכלה גבוהה.

 

 

 

 בברכה,                                                                                                                

   

 

             יוסי סבג                                                                                                             

 מרכז בתחום תקצוב                                                                                                    

 חברה, קהילה ומכינות, ות"ת                                                                                              

 


