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ספק יחיד בהתאם כ עם מר גורי זילכה כיועץ לות"ת בפטור ממכרזהודעה בדבר כוונה להתקשר 

 1993לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג   (29)3לתקנה 

 

של מערכת ההשכלה הגבוהה עתידה להסתיים בסוף שנה"ל תשפ"ב.  הנוכחית שנתית-התכנית הרב

שנתית הבאה ובהנחייתה של יו"ר ות"ת, נדרש לבצע עבודה מעמיקה -כחלק מההיערכות לתכנית הרב

בחינת הנחות הבסיס לבניית המודל ומידת הרלוונטיות  הכוללת את לגבי מודל התקצוב של ות"ת

וב וחידוד מרכיבי המודל, הוספת רכיבים חדשים לתמרוץ טי ,תקופה הנוכחית ולשנים הקרובותל

 ועוד.   נושאים בהתאם למדיניות ות"ת

-מערך המכינות הקדםבמסגרת רפורמה כוללת ב 20.4.2016-בנוסף, בהתאם להחלטת ות"ת מיום ה

על גיבוש  החליטה, ות"ת זו במסגרת החלטה משרד החינוך לות"ת.מ עליהן אחריותעברה ה אקדמיות

תקצוב חדש למכינות אשר יכלול מרכיבים תקציביים לפי עלות נורמטיבית לתלמיד, מתן מענה מודל 

, ועוד. כמו כן, נקבע בהחלטה כי בדומה למרכיב למאפיינים אקדמיים וחברתיים, קביעת מכסות

 על נתוני הלמ"ס. גם הוא יתבסס המכינות , מודל תקצובבמודל התקצוב ההוראה

 ותעבוד ןה עבור המכינות הקדם אקדמיותתקצוב חדש ובניית מודל  ות"תעדכון מודל התקצוב של 

עבודת מל"ג להעשות באחריות רבה, בכובד ראש, תוך התייחסות והיכרות רבה עם  ותת ערך שצריכורב

ותוך הכרות מעמיקה עם ההתפתחויות שחלו במערכת  התקצוב המרכיבים השונים של מודלות"ת, -ו

בסדר גודל כזה לא נעשה מידי שנה אלא אחת למספר שנים שהרי לעבודה  בשנים האחרונות. פרוייקט

ולא ניתן להכניס בה שינויים משמעותיים  בוההגשכלה על המוסדות לה משמעותיות השלכותזו יש 

)גורי היה היועץ גם  כך למשל,  העדכון המשמעותי האחרון של המודל היה לפני כעשורמידי שנה בשנה. 

  . עבור עדכון זה(

של ות"ת מצויה באחריותם של אגף התכנון ואגף התקצוב ועל   מודל התקצוב ובנייה של עבודת עדכון

 ר גורי זילכהמ את להעסיק מבקשיםאנו  ת, היקפיה ומשמעויותיה, הנדרש העבודה את הכרותינוסמך 

יכול לספק היותו הספק היחיד במדינת ישראל אשר ולפטור אותו ממכרז בגין  זה בענין כיועץ לות"ת

 לנו את השירות הדרוש.

  

חשיבות כי הן עדכון קיימת ועל כן   םמודלישני הכי צריכה להתקיים סינרגיה והתאמה בין  מאליו מובן 

העבודה הנדרשת בגין על ידי אותו גורם. עוד יצוין, כי  והמודלים הקיימים והן בניית המודל החדש יעש

להיעשות תוך פרק  יםוהן בניית המודל החדש למכינות( צריכ םהנושאים  )הן עדכון המודל הקיישני 

 שנה(.מזמן קצר יחסית )פחות 

וכמנכ"ל המועצה להשכלה  1990-1985כיהן כסמנכ"ל תקצוב בות"ת /מל"ג בשנים זילכה גורי  מר

והיה שותף  למספר גופים העניק שירותי ייעוץ. לאחר פרישתו מהמל"ג 1997-1990גבוהה בשנים 

רים ומאמרי דעה בנושאים רבים בתחומי ההשכלה הגבוהה בדגש על מודל התקצוב של לכתיבת ספ

זירה הבינלאומית בתחומי המדע וההשכלה עם ה היכרות מערכת ההשכלה הישראלית. למר זילכה

 .OECD - הגבוהה, כעמית מחקר באוניברסיטאות בחו"ל, כמרצה וכנציג מטעם משרד המדע ב
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על מרכיביו ועקרונותיו  90 –בשנות ה  מודל התקצוב של ות"תשל  והבונים מר זילכה היה מההוגים

עבר מספר שינויים בחלוף השנים, המרכיבים והעקרונות שהותוו בזמנו, וגם אם המודל  השונים

 מודלנים שנדרשו בשירותי ייעוץ לות"ת לגבי עדכובעבר  העניק גורי . את ות"ת עד היוםמשמשים 

 .במרוצת השנים

וגם לאחריהן, כשהמשיך ללוות  במהלך השנים הרבות בהן הוביל את המערכת גוריצבר שהרב הידע 

בארץ  שכלה הגבוההאת המערכת במגוון עיסוקים, הניסיון הרב שלו, הכרותו המעמיקה עם מערכת הה

ומערכות אחרות בעולם, הבנתו את הנתונים המשמשים את המודל, כמו גם נתונים פוטנציאלים למודל 

הידע הרב והבלעדי  . ב מעודכן שישמש את ות"ת בשנים הקרובות הם שילוב נדיר שקיים בגוריתקצו

הכרותו עם מינהל התאגיד והכלים  על מורכבותה הרבה, במאפייניה של המערכת ושברשותו בקיאות

למשימות החשובות שעומדות רב ערך  יבעלהם  המצויים בידי ות"ת, כמו גם אלה שאינם מצויים בידיה,

יצוין כי מעבר לעבודת הייעוץ השוטפת, לגורי ניסיון רב על סדר יומה של ות"ת כיום ובעתיד הקרוב. 

עליהם מתבסס מסדי הנתונים הכבדים  כולל בניית בפועל ויכולות גם ברמה הפרקטית של בניית המודל

  המודל. 

  

הערכת תפוקות טובת אחר בפטור ממכרז כספק יחיד לבוצעה התקשרות עם גורם  2012כי בשנת יצוין 

מדעי הרוח לצורך מודל התקצוב, עדכון מודל המכללות וניתוח מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה תוך 

עסקה בפן  אותו גורםעם  זאת כי העבודה שנדרשה בזמנובהשוואה בינלאומית. למען הסר ספק, מובהר 

של המערכת, עבודה זו הינה שונה בתכלית  תכנוניתעבודה למודל התקצוב וכן  איסוף הנתוניםשל טיוב 

קצוב של ההוראה והמחקר וכן לבניית הת ימודללעדכון  בפן הכלכליגם אשר עוסקת מהבקשה הנוכחית 

כיהן כסמנכ"ל  אותו גורםמודל תקצוב עבור המכינות הלכה למעשה. זאת גם ניתן ללמוד מתפקידם, 

כלכלן, אשר כיהן  הינו זילכהל נתונים סטטיסטיים בעוד גורי בעבודה מו ועסק "תבותומידע  תכנון

 "ת.בותכאמור בין היתר כסמנכ"ל תקצוב 

 

והן  לרבות העובדה שהוא אינו בעל עניין() הן מבחינת הכישורים והניסיון הסיבות שהוזכרו לעיל, מכל

המאפיינים שתוארו לעיל קיימים בו כל היחיד ה הוא זילכהאנו סבורים כי מר  מבחינת לוחות הזמנים,

בנוגע לעדכון מודלי התקצוב הקיימים ולבניית מודל התקצוב לות"ת  יעץיל והיחיד שביכולתו וביכולתו

 אקדמיות. -מכינות הקדםעבור ההחדש 

בעל וכיועץ לות"ת ולפטור אותו ממכרז כספק יחיד  זילכהלאור זאת, אנו מבקשים להעסיק את מר 

 בתחום זה. יחודיתמומחיות 

 חודשים.  10-תקופה מוערכת: כ

)כולל מע"מ(, ההתקשרות עם היועץ בהתאם להוראות חשכ"ל ₪  180,000-כ סכום התקשרות מוערך:

 חיצוניים .  יםתעריפי התקשרות עם נותני שירות ןלעניי
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 שבתאי, סמנכ"ל תקצוב, ות"ת-יניב כהן

 חוה קליין, סמנכ"ל תכנון ומידע, ות"ת


