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 מסמך א'

 כללי –חרדים באקדמיה  .א

 גדרותה .1

 :במכרז זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלהלן

גבוהה הינה תאגיד סטטוטורי שהוקם מכוח  המועצה להשכלה – "גהמל .1.1
 1958-גבוהה, התשי"ח המועצה להשכלהחוק 

מכוח החלטת  1972עדה לתכנון ותקצוב הוקמה בשנת והו – "הות"ת" .1.2
המל"ג ואחראית, בין היתר, לחלוקת תקציב ממשלה ופועלת במסגרת 

 .מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

 .ות"תאו בכל מקום במכרז זה כשכתוב "מל"ג" הכוונה למל"ג  .1.3

  "חרדי" .1.4

  של מל"ג כדלהלן: חרדיבהגדרת מיהו  .1.4.1

למד מכתה ט' עד י"ב במוסד חינוך התלמיד  בנים: " .1.4.1.1
תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך 

, או במוסד בעל 2008-ייחודיים, תשס"ח תרבותיים
אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח אחר 

 .של משרד החינוך

למדה מכתה ט' עד כתה י"ב במוסד  התלמידה בנות:  .1.4.1.2
בעל אורחות דת ותפיסת עולם חרדית, המצוי בפיקוח 

 אחר של משרד החינוך."

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, למל"ג שמורה  .1.4.1.3
ת, לפי שיקול דעתה, לעדכן ולשנות את הגדרת הזכו

אוכלוסיית היעד מיהו חרדי באופן אשר ישפיע על 
 .במכרזים אלו

כל אדם המשתתף בתכנית או בחלק ממנה, שהספק מקבל  – "משתתף" .1.5
 עליו תשלום בהתאם למודל אבני הדרך.

מאפשר למרבית הבית ספר תיכון למה אשר  חרדי – "לימודי ליבה" .1.6
( או יחידות לימוד לבגרות )כולל 6להיבחן בהיקף של מעל  התלמידים בו

 כמי(, ייחשב לצורך מכרז זה סאלדדוגמת מבחני שוות ערך לבגרות )
 למד לימודי ליבה. ש

ידי -דרוג של תחומי הלימוד לשלוש רמות שנעשה על – "תחומי עדיפות" .1.7
ות"ת ביחס למלגות ות"ת לחרדים בהתאם למידת היישומיות של 

ות"ת רשאית לעדכן את התחום והצורך בו במשק ובחברה החרדית.  
להלן טבלת התחומים נכון  טבלת המקצועות המועדפים מעת לעת.

 :המכרז למועד פרסום

מתמטיקה ומדעי המחשב, סטטיסטיקה, מדעי טבע פיזיקליים,  רמה א'

ואיכות הסביבה, חקלאות, רפואה פרה קלינית / רפואה  ביולוגיה

קלינית, רפואת שיניים, הנדסה, הנדסה כימית חומרים ורפואית, 

ארכיטקטורה, הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים, תארים מלאים 

 להכשרת מורים בתחומי הליבה
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מוזיקה, אומנות ועיצוב, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית,  רמה ב'

, מקצועות עזר רפואיים, רוקחות, סיעוד, חשבונאות, כלכלה

אופטומטריה, הנדסת תעשיה וניהול, תארים מלאים להכשרת 

 לא בתחומי הליבה –מורים 

מדעי החברה, חינוך, השלמה להוראה, עסקים ומדעי הניהול,  רמה ג'

 משפטים, מדעי הרוח, היסטוריה, רפואה וטרינרית

מערכת מידע תפעולית באמצעותה תנוהל התכנית,  – "מערכת מידע" .1.8
כנית בתחום הפרט ורישום כל מידע תלרבות: קליטת נתוני משתתפי ה

 .להסכם 4 נספח רישותבד העומדת רלוונטי אודות המשתתפים.

תכנית אשר משתתפיה יקבלו שירותי ייעוץ  –" הייעוץ והליווי תכנית" .1.9
 הלימודים האקדמיים לקראת לימודים אקדמיים, ליווי עד תחילת

הכל לפי המפורט במכרז זה , בהשמה בשוק העבודה וסיוע, ובמהלכם
 ובהצעת הספק הזוכה.

 מרכזי הכוון תעסוקתי המופעלים על ידי זרוע העבודה – "מרכזי הכוון" .1.10
 . או הרשויות המקומיות

יובהר כי בעבור אוכלוסיית יוצאי החינוך החרדי שאינם  .1.10.1
בכל מקום בו מצוינים מרכזי מקיימים אורח חיים חרדי, 

ההכוון יש להתייחס ל"מרכזי הזדמנות" אשר מפעילה זרוע 
מקום בו יחליט הספק להתמקם, והכל בהתאם העבודה, או ל

 והליווי.מפרט השירותים במכרז הייעוץ ב 1111לסעיף 

זרוע העבודה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים  – "זרוע העבודה" .1.11
 החברתיים.
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 רקע .ב

 חרדים באקדמיה  .2

לימודי חרדים באקדמיה מתקיימים מזה למעלה משני עשורים. מספר  .2.1
 1(2002/3בשנת תשס"ג ) 1,150-הסטודנטים החרדים באקדמיה עלה מ

 . 2(2019/20תש"ף )בשנת  13,400-לכ

מכלל הסטודנטים בישראל בעוד  4%-הסטודנטים החרדים מהווים כ .2.2
-ל עומד נכון לשנת תש"פ על כשאחוז החרדים בכלל האוכלוסייה בישרא

12%.  

בכמות הסטודנטים  6%-5%-בשנים האחרונות נצפית עליה קבועה של כ .2.3
 החרדים. 

י מוסד הלימודים להלן תיאור מספר הסטודנטים בוגרי החינוך החרדי לפ .2.4
 האקדמי לאורך השנים:

 

 אקדמיה ותעסוקה .3

ההשכלה הגבוהה הפכה למרכיב מרכזי להשתלבות ולהצלחה בשוק  .3.1
התעסוקה, וחלק ניכר מתחומי העיסוק במשק המודרני חסומים בפני מי 
שחסרים השכלה זו. שיעור ההשתתפות הנמוך של האוכלוסייה החרדית 

ם הכלכלי האישי, הוא גם מאט את בשוק התעסוקה פוגע לא רק במעמד
 ההתקדמות הכלכלית של המשק בכללותו. 

סקרים שנערכו בשנים האחרונות הצביעו בבירור על שיעור תעסוקה  .3.2
-גבוה של בעלי תארים אקדמיים מקרב הציבור החרדי בהשוואה לנעדרי
 תואר, ולפער משמעותי מאוד ברמת ההכנסה בין שתי הקבוצות הללו. 

וגרי שיעור התעסוקה, והשכר הממוצע של ב מתארים אתהבאים לוחות ה .3.3
 .החינוך החרדי לפי רמת הכשרה

  :20193)באחוזים( בשנת  24-65להלן שיעור תעסוקת חרדים בגילאי  .3.4

                                                      
 8.10.2020", דעת חוות – באקדמיה חרדים לימודי, "מלאך גלעד ר"ד  1
 פ"תש-ד"תשע גבוהה להשכלה במוסדות חרדים סטודנטים ס"למ לסקר ג"מל עיבוד  2
 תעסוקה ושיעור( אלפים) מועסקים חרדים, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: מקור  3

 והשכלה מין, גיל לפי, 2019-2016
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ח “רמת הכשרה )ש פי-עללהלן שכר ממוצע של בוגרי החינוך החרדי  .3.5
 :62014בחודש( בשנת 

 

מהאקדמאיים המועסקים, הם בעלי משלח  74%עולה כי  מנתוני הלמ"ס .3.6
. 5יד אקדמי כלומר עובדים במקצועות הדורשים תעודה אקדמית

 מהנשים החרדיות. 75% -מהגברים החרדים ו 71% –בחלוקה מגדרית

 מודל הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית  .4

מקדמת דנא למדו במוסדות אקדמיים מאות בודדות של חרדים בכל  .4.1
החלו לפעול תוכניות לימודים ייעודיות לחרדים  2000שנה. החל משנת 

במסגרת פלטפורמות לימוד חרדיות: המכללה החרדית ירושלים, מכללת 
בני ברק החרדית והקמפוס החרדי של הקריה האקדמית אונו באור 

 יהודה. 

להנגשת ההשכלה הגבוהה  תכניתהשיקה מל"ג  10.1.2012ביום. .4.2
נפתחו מסגרות חרדיות )מח"רים(  הלאוכלוסייה החרדית, במסגרת

בחסות מוסדות אקדמיים קיימים. מטרתו העיקרית של המודל הייתה 
"הנגשה מקסימאלית של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, תוך 

והתאמה לצרכים הקפדה על רמה אקדמית גבוהה, מגוון דיציפלינארי, 
 . 6הייחודיים של האוכלוסייה החרדית"

תשפ"ב -אימצה מל"ג מדיניות רב שנתית לשנים תשע"ז  23.5.2017ביום  .4.3
בנושא הרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית אשר 

                                                      
 1986-1976, חרדים בישראל, ילידי 2016מקור: סקר למ"ס   4
 תעסוקה ושיעור( אלפים) מועסקים חרדים, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: מקור  5

 והשכלה מין, גיל לפי, 2019-2016
 החלטת, חדש מוסדי ומודל מצב תמונת -החרדית לאוכלוסייה הגבוהה ההשכלה הנגשת  6

 10.1.2012 מיום ג"מל
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תוך חיזוק והרחבת  2012שימרה את מודל ההנגשה שנקבע בשנת 
הו חרדי" וקביעת יעד כמותי של המח"רים הקיימים, חידוד הגדרת "מי

 . 20207סטודנטים חרדים עד  19,000

במסגרת עדכון מדיניות הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית  .4.4
דגש נוסף בין היתר , ניתן 30.4.20208אשר התקבל על ידי המל"ג ביום 

להבהרת סוגיית ההפרדה המגדרית המותרת בתכניות הייעודיות 
לט על מתן עדיפות לרכיב מעטפת לימודית לחרדים. בנוסף, הוח

 .לסטודנטים חרדים

 אי סיום לימודים בקרב הסטודנטים החרדים .5

( מלמד 2013/14מעקב אחר סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע"ד ) .5.1
כי שיעור הסטודנטים אשר אינם מסיימים את התואר בזמן התקני או 

טיות מהחברה עד שנתיים לאחריו גבוה יותר בקרב סטודנטים וסטודנ
 החרדית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית שאינה חרדית. 

בקרב  20%לעומת  26%שיעור זה עמד בקרב האוכלוסייה החרדית על  .5.2
האוכלוסייה היהודית הלא חרדית. בקרב הגברים החרדים עמד שיעור 

. בקרב האוכלוסייה היהודית 23%ובקרב הנשים החרדיות על  37%זה על 
בקרב  16%בקרב הגברים ועל  26%עורים אלו על הלא חרדית עמדו שי

   .9הנשים

הנתונים מראים כי שיעורי אי סיום הלימודים בקרב תלמידים שהחלו  .5.3
גבוהים יותר בהשוואה לשיעורי אי סיום  ללמוד במכינות בתשע"ח

הלימודים באקדמיה: אם בקרב האוכלוסייה הלא חרדית שיעור אי 
, בקרב האוכלוסייה החרדית שיעור 23%המסיימים את המכינות עמד על 

 . 44%זה היה כמעט כפול ועמד על 

בדומה למגמה הקיימת בשיעור אי סיום הלימודים בסיום התואר  .5.4
גם בשלב המכינות שיעורי אי הסיום בקרב הגברים  האקדמי לפי מגדר,

גבוהים יותר בהשוואה לנשים. שיעור הגברים החרדים שהחלו את 
לימודיהם במכינות בתשע"ח ולא סיימו את הלימודים במכינות עמד על 

בקרב התלמידים הלא חרדים. בקרב הנשים החרדיות  25%לעומת  49%
 . 10תלמידות הלא חרדיותבקרב ה 21%לעומת  30%עמד שיעור זה על 

להלן תיאור שיעורי אי סיום לימודים עד שנתיים לאחר הזמן התקני של  .5.5
 :11התואר האקדמי ואי סיום לימודי מכינה לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה

                                                      
 הגבוהה ההשכלה של הנגישות הרחבת בנושא ב"תשפ-ז"תשע לשנים שנתית רב מדיניות  7

 23.5.2017 מיום ג"מל החלטת, החרדית לאוכלוסייה
 הגבוהה ההשכלה הנגשת בדבר 30.4.20 מיום גבוהה להשכלה המועצה החלטת  8

 מדיניות עדכון -החרדית לאוכלוסייה
 לפי ממנו באיחור או התקני בזמן לימודיהם המסיימים שיעור, "ס"למ לנתוני ג"מל עיבוד  9

 סיום אי". 2014 בשנת לימודים מתחילי, לימוד תחום, מין, הדתיות רמת מוסד סוג
 של התקני הזמן לאחר שנתיים עד ללמוד סיימו שלא הסטודנטים שיעור הוא הלימודים

 סטודנטים ישנם שהרי, כלל לימודים סיום אי על מעידים אינם אלו שיעורים. התואר
 התקני הזמן לאחר ויותר שנים שלוש אף להימשך עשוי התואר ומשך לימודים הגוררים

 שיעורי כי סבירות ישנה, הבאות בשנים נמשך היה המעקב אילו. האקדמי התואר של
 .בהתאמה פוחתים היו הלימודים סיום אי ושיעורי גדלים היו הסיום

 ח"תשע שנת מכינה ומסיימי מתחילים שיעור, ס"למ לנתוני ג"מל עיבוד  10
. חרדים שאינם ויהודים חרדים ליהודים מתייחסים הלימודים סיום אי תרשים נתוני  11

 .היתר וכל לחרדים מתייחסים המכינה לימודי סיום אי של התרשים נתוני
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כאמור, במסגרת עדכון מדיניות הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה  .5.6
וחלט על מתן , ה30.4.2020החרדית אשר התקבל על ידי המל"ג ביום 

תגובש באופן עדיפות לרכיב מעטפת לימודית לסטודנטים חרדיים: "
מיידי תכנית כוללת לאיתור וליווי סטודנטים חרדים במהלך חייהם 

 –האקדמיים, לרבות השמה בשוק העבודה. התכנית תכלול בין היתר 
איתור ובחינת התאמת מועמדים, ייעוץ לבחירת מקצוע לימוד, ליווי 

 ". ינה והתואר, מניעת נשירה וכן תמיכה כלכלית לסטודנטבמהלך המכ

הגדרת העומדים ב ה סטודנטיםשל המשתתפים במכרז זה הינאוכלוסיית היעד  .6
מל"ג שומרת לעצמה את הזכות  כמפורט בפרק ההגדרות במכרז זה.חרדי  מיהו

אם בדרך של שינוי הגדרת מיהו חרדי,  –הבלעדית לעדכן את אוכלוסיית היעד 
ולספק לא תהיה כל טענה  נוספות לתכניתאוכלוסיות הוספת  דרך שלואם ב

 .בענין

 מעגלי התמיכה בסטודנט החרדי .7

להלן יפורטו מעגלי התמיכה בסטודנטים החרדים על מנת לתת מענה אפקטיבי 
 להקטנת הנשירה ולהעלאת אחוזי מסיימי התארים בקרב אקדמאיים חרדים:

 האקדמייםמוסדות הלימוד  –מעגל ראשון  .7.1

האחריות הבלעדית על כל סטודנט מרגע תחילת לימודיו האקדמיים היא 
על מוסד הלימודים בו הוא לומד. במסגרת החופש האקדמי והמנהלי של 

בישראל, פיתח כל מוסד תפיסת מעטפת  להשכלה הגבוההמוסדות ה
ושרותי תמיכה לכלל הסטודנטים הלומדים בו לרבות הסטודנטים 

 .החרדים

רוב רכזים ייעודיים, שיעורי  פי-עלתמיכה בסטודנטים החרדים כוללת 
תמיכה כלכלית, פעילויות חונכויות, תגבור קבוצתיים ופרטיים, 

, סדנאות , סדנאות אקדמיות )דוגמת מיומנויות למידה(חברתיות
אקדמיה תוך בתרבותיות לסטודנטים )לדוגמה השתלבות תרבותית 

ות הכשרה תרבותית לסגל, טיפולים שמירה על זהות חרדית(, סדנא
  .ועוד  ללקויות למידה , אבחוניםפסיכולוגיים

 גוף הייעוץ והליווי )נושא מכרז הייעוץ והליווי(: –מעגל שני  .7.2

החל  גוף זה יסתכל בראיה הוליסטית על הסטודנט/ית החרדי/ית
ייעוץ ותיאום ציפיות בשלב קבלת ההחלטה על  –מהשלבים המקדימים 

עצם הלימודים, תחום הלימודים ומוסד הלימודים, המשך בליווי במהלך 
הלימודים עצמם וכלה בסיוע בהשמה בתעסוקה איכותית המותאמת 

כאמור  אשר תתבצע על ידי מרכזי ההכווןלסטודנטים ולאקדמאים 
. גוף זה  לא יחליף את המעטפת הניתנת למפרט השירותים 7.68בסעיף 

במוסדות הלימוד אלא ירחיב אותה תוך תיאום רציף עם רכזי החרדים 
 במוסדות. 
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 מכרז הסיוע הכלכלי( נושאסיוע כלכלי ) -מעגל שלישי .7.3

 הכלכלית היא אחת הסוגיות המרכזיות ביותר להצלחתהסוגיה 
 הסטודנטים החרדיים להתחיל ולצלוח את שלב הלימודים האקדמיים. 

מלגות  תכניתבאלפי סטודנטים חרדים בעזרת  2012תומכת מאז  מל"ג
  .בשיתוף קרן ק.מ.ח מופעלתלימוד אשר שכר 

מכרז זוכה  גוף הסיוע הכלכלימלגות זאת תמשיך ותופעל על ידי  תכנית
החל משנת  המלגותתקבלו לתכנית יאשר  ביחס לסטודנטים חדשים זה

תמשיך עד שנת הלימודים תשפ"ג קרן ק.מ.ח בעוד שזאת  .)כולל( בתשפ"
סיומה של לפני בתכנית שהחלו עיל את התכנית בעבור סטודנטים להפ

בתכנית יישארו בסיום תשפ"ג סטודנטים אם  שנת הלימודים תשפ"א.
הדורשים טיפול נוסף, הם יועברו לטיפול גוף הסיוע הכלכלי  הנוכחית

 הזוכה במכרז זה.

לשם השלמת  למערך המלגות הקיים יתווסף רכיב של סיוע כלכלי נוסף
ו/או הרחבת מעטפת התמיכה בסטודנטים חרדים וכלי  שכר הלימודעלות 

הסיוע שישמשו לכך, הכל כפי שייקבע בתיאום בין גוף הסיוע הכלכלי 
יתוקצב ממקורות חיצוניים, יופעל על ידי הנוסף  "ג. רכיב הסיועלמל

 .זוכה המכרז

 תכניות מצטיינים -מעגל רביעי .7.4

תבחן הקמת תכניות מצטיינים ליצירת שדרת אקדמאים חרדים 
. יובהר כי המל"ג בתחומםמובילים בתחומים מרכזיים אשר יהוו מודל 

או להתבסס  נכוןתהא רשאית להקים תכנית זו עם כל גורם שתימצא ל
לא  יםבמכרז ים/, ולזוכה, לפי שיקול דעתה הבלעדיעל מודלים קיימים

 תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.

  )"RFI"להלן גם:  (RFI))בקשה לקבלת מידע .8

( בנוגע למעטפת RFIבקשה לקבלת מידע )פרסמה מל"ג  7.11.2020ביום  .8.1
 לימודית לסטודנטים חרדים. 

, אזרחית חברה ארגונימצד מוסדות אקדמיים,  רביםהתקבלו מענים  .8.2
מכוני מחקר וגורמים פרטיים אשר תיארו את תפיסתם בנוגע לחסמים 
העומדים בפני סטודנטים חרדים, הגורמים המרכזיים לנשירה ומענים 

 נדרשים.

החברה החרדית הטרוגנית מאוד וכוללת ציבור שונה ומגוון. האתגרים  .8.3
הפרטנית. עם זאת מתוך דוחות המחקר והחסמים שונים ברמה הכללית ו

, ניתן RFI-שנאספו במהלך השנים על האקדמיה לחרדים ומתוך מעני ה
לאפיין מספר אתגרים וחסמים העומדים בפני מרבית הסטודנטים 
החרדים לקראת ובמהלך לימודיהם האקדמיים במספר תחומים. להלן 

 פירוט האתגרים וחסמים העומדים בפני סטודנטים חרדים.

 הבדלים בנקודת הפתיחה בין גברים לבין נשים .8.4

נקודת הפתיחה של גברים חרדים ונקודת הפתיחה של נשים חרדיות 
באקדמיה הן שונות. גברים חרדים לרוב, מתחילים ללמוד בגיל מאוחר 

(, כאשר הם בעלי משפחות ונדרשים לפרנסת משפחתם במקביל 35-24)
 ללימודיהם. 

, בדגש על אנגלית, מתמטיקה והבעה לרובם פער גדול בתחומי הליבה
והם נדרשים להשלמות נרחבות בתחומים אלו, לעיתים אפילו "להתחיל 
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 מאפס".

מכינה של שלושה חודשים לשם השלמת -רוב הגברים נדרשים לקדם
חודשים לפני תחילת התואר, דבר המאריך  9פערים ומכינה ייעודית של 

 שנים.  5-את פרק הלמידה לכ

שיבה שונה מאוד משיטת הלימוד באקדמיה שיטת הלימוד בי
מיומנויות שנדרשות בלימוד הישיבתי שונות מהנדרש באקדמיה. לצד הו

יכולות שינון והעמקה גבוהים, לרובם פערים בכתיבה אקדמית, 
אסטרטגיות למידה, ניהול זמן, אוריינות דיגיטלית וכד'. הקושי 

הערך העצמי, בהשלמת פערים אלו פוגע לעיתים בתחושת המסוגלות ו
 וגורם לכך שהם נוטים יותר "ללכת לאיבוד" במהלך הלימודים. 

ההתנגדות הקהילתית ללימודי אקדמיה על ידי גברים גבוהה 
מההתנגדות לאקדמיה בקרב הנשים. הדבר משפיע על הקבלה והתמיכה 

 החברתית והמשפחתית שניתנים לגברים החרדים באקדמיה.  

פערים אקדמיים קטנים משמעותית נשים חרדיות מגיעות לרוב עם 
מהגברים. רובן המוחלט לומדות לימודי ליבה מלאים ונבחנות במבחני 

 סאלד או בבגרות חלקית.

מרבית הנשים החרדיות מתחילות את לימודיהן  ,לעומת הגברים
(. לטענת חלק מהמענים הדבר בא 23-18האקדמיים בגיל צעיר מאוד )

כמו כן, צוין כי לנשים צורך גדול יותר לידי ביטוי לעיתים בחוסר בשלות. 
  בבחירת מוסד לימודים "כשר" ובהפרדה מגדרית.

נשים רבות מגיעות לאקדמיה לאחר לימודי סמינר בהם הן עוברות 
הסמכה להוראה )מורה מוסמכת בכירה( או הכשרה מקצועית מטעם 

. כפועל יוצא, אחוזים גבוהים מהנשים החרדיות פונות להשלמת 12מה"ט
 ר בחינוך. תוא

כי אירועי החיים המשמעותיים  RFI-בנוסף, ציינו חלק מהמשיבים ל
נשים, ואצל רבות  לאצבמקביל ללימודים יוצרים קשיים גדולים יותר 

מהן האתגרים סביב תקופת השידוכין, החתונה והתקופה לפני ואחרי 
 הלידה עלולים להוביל לנשירה מהלימודים. 

 אתגרים תרבותיים .8.5

הקהילה החרדית בחרה לאורך שנים בהסתגרות מהעולם המודרני 
 הקהילה החרדיתומהחברה הכללית ובאופן היסטורי, צמיחתה של 

אופיינה בין היתר בהתנגדות לתנועת ההשכלה. ביטויים לכך ניתן למצוא 
גם היום בהתנגדויות הפומביות של רבנים בולטים ובהתנגדות חלק נרחב 

ודים באקדמיה. בחברה התורנית, הערך של מהתקשורת החרדית ללימ
לימוד תורה הוא ערך עיקרי ומהווה עבור רבים את מרכז החיים. 
היציאה ללימודים אקדמיים ועזיבת הישיבה היא ויתור על מעמד 

 וסטטוס בחברה ובמשפחה. 

אתגרים תרבותיים נוספים העולים מהמענים הם הצורך של מרבית 
פרדים מגדרית וכן העובדה שרוב הסטודנטים החרדים בלימודים נ

הסטודנטים החרדיים הינם דור ראשון להשכלה גבוהה, דבר המשפיע על 
 הלגיטימציה ועל היכולת להתייעץ או להיעזר בגורמים בקהילה. 

מתוך המענים עולים חששות תרבותיים רבים הן מצד הלומד והן מצד 
לתכנים  משפחתו וקהילתו מהלימודים באקדמיה: מחשיפה לא מבוקרת

שאינם תואמים את ערכי הציבור החרדי, משינוי באורח החיים הדתי או 
בזהות התרבותית, מהשתלבות בחברה תרבותית שונה, ומהשפעות 

                                                      
 .המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע  12
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 המהלך על המשפחה.  

שוני תרבותי נוסף, הינו המוטיבציה להגיע לאקדמיה. בעוד צעירים 
ך בפני רבים שאינם חרדים תופסים את הלימודים האקדמיים כבעלי ער

עצמם, וכבסיס למימוש עצמי ולקריירה, הסיבה העיקרית לפניה 
האקדמיה נתפסת  –ללימודים אקדמיים בחברה החרדית היא פרגמטית 

 כמכשיר להשתלבות בתעסוקה ולשיפור המצב הכלכלי. 

 אתגרים אקדמיים .8.6

מענים רבים מציינים חוסר ידע וחוסר אוריינטציה במפגש עם 
ת הלימוד, דרישות הקבלה ללימודים, ועד האקדמיה, החל מאפשרויו

לכישורים ולדרישות הנדרשות בלימודים אקדמיים )ובמסלולים 
השונים(, זכויות וחובות כסטודנט, השפעת מסלול הלימודים על 

 אפשרויות התעסוקה ועוד. 

בוגרים רבים של מערכת החינוך החרדית מגיעים למערכת ההשכלה 
במתמטיקה, אנגלית, לשון, הבעה הגבוהה עם פערי ידע משמעותיים 

)ובפרט כתיבה אקדמית(. סטודנטים חרדים רבים חסרים רקע 
במיומנויות למידה הנדרשות באקדמיה כגון הכנה לבחינות, למידה 
פרונטלית, כתיבת עבודות ועוד. מיומנות ניהול הזמן היא אתגר 

ה משמעותי לסטודנט החרדי, הן בשל הצורך לאזן בין הלימודים, לעבוד
ולחיי המשפחה והן בשל הצורך להשלים פערי ידע ומיומנויות במהירות. 

 לקויות למידה במקרים רבים אינן ידועות או מאובחנות.

הפער הטכנולוגי, הן במיומנויות הטכנולוגיות והן בציוד המחשוב העומד 
לרשות הסטודנטים )עקב התנגדות ערכית, תשתיות אינטרנט קלוקלות 

 ( מייצר אתגרים לימודיים נוספים לחלקיכולות כלכליות או
 החרדים. מהסטודנטים

 אתגרים כלכליים .8.7

סטודנטים חרדים רבים נישאים ומקימים משפחה לפני התואר הראשון 
או במהלכו, כך שמעבר לקושי במימון שכר הלימוד, הם נדרשים לפרנס 
את משפחתם במקביל ללימודים. קושי זה מועצם עקב משך הלימודים 

)לעומת הכשרות מקצועיות לדוגמה(, ומכיוון  קדמיההארוך בא
 שסטודנטים חרדים רבים נדרשים למכינה קדם אקדמית. 

חוסר הביטחון הכלכלי ביכולת לעבור תקופה זו, הן בשל חוסר תמיכה 
הצורך לתמוך במספר ילדים משפחתית/ קהילתית )בגלל מצב כלכלי, 

תנגדות להם( והן בשל עדוף נמוך של הלימודים האקדמיים או היגדול, ת
אי ודאות לגבי סיוע ותמיכה מהמדינה, מוסדות הלימוד או פילנתרופיה 
מקשה על ההחלטה לבחור בהשכלה גבוהה. מכיוון שסטודנטים חרדים 
רבים פונים ללימודים אקדמיים מתוך רצון לשפר את מצבם הכלכלי, 
האתגרים הכלכליים והאופק הרחוק גורמים פעמים רבות לייאוש 

 לנשירה מהלימודים.ו

 אתגרים חברתיים .8.8

כאמור מרבית הסטודנטים החרדים מהווים דור ראשון להשכלה 
הגבוהה, הם אינם יכולים להיעזר בניסיון של משפחתם וחבריהם 
ולרובם אין כתובת קרובה להתייעצות מושכלת בבחירת מוסד ומסלול 
הלימודים, אין אפשרות להיעזר בסביבתם על מנת להתאים את 

יעים ללימודים ללא הבנה של ציפיותיהם ללימודים האקדמיים, והם מג
 המורכבות וההוויה של החיים הסטודנטיאליים. 

במהלך הלימודים האקדמיים נוצר מפגש בין עולמות )החרדי והחילוני, 
התורני והאקדמי, הקהילתי והאישי(. הסטודנטים נתקלים בתרבות 
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שונה ובשפה שלעיתים זרה להם לחלוטין. הדבר יוצר דילמות 
ת וחברתיות ובמקרים רבים הם מתמודדים עם ומורכבויות אישיו

דילמות אלו לבד, ללא תמיכה חברתית מסגרתית מובנית. בלימודים 
במסלולים כלליים במוסדות מעורבים, דילמות אלו מקבלות משנה 
תוקף. תמיכה חברתית ויצירת קבוצת שווים לשיתוף והתייעצות 

 הכרחית בשלבים אלו. 

, פעילויות גיבוש, ימי סטודנט וכו' טיולים –פעילות העשרה והווי חברתי 
לרוב אינן מותאמות בהווייתם לציבור החרדי ורוב הסטודנטים נמנעים 

 .מלהשתתף בהם
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 מסמך ב'

 תנאי המכרז והוראות למציעים

 רקע .א

גבוהה מעוניינת בקבלת הצעות מגופים העומדים בתנאי הסף  המועצה להשכלה .1
סטודנטים חרדים, הכל כמפורט במכרז להקמה והפעלה של מערך ייעוץ וליווי 

 .("הייעוץ והליווי ספק")להלן:  .זה

החסמים והאתגרים המוצגים במסמך א', מקשים על סטודנטים חרדים להגיע  .2
לאקדמיה ולצלוח את שנות הלימוד. מל"ג פועלת בדרכים רבות להגדלת כמות 

ההשכלה הגבוהה  הסטודנטים החרדים באקדמיה )ראו תכנית הנגשת
 . ולמניעת נשירתם (2017ומשנת  2012לאוכלוסייה החרדית משנת 

 את מתחילים אשר הסטודנטים אחוזי, הרבות הפעולות שלמרות העובדה לאור .3
 בכלל מהנתונים משמעותי באופן גבוהים עדיין אותם מסיימים ואינם לימודיהם

 .המעטפת תכנית את להפעיל ג"המל מעוניינת, האוכלוסייה

 מטרת תכנית המעטפת .4

טיוב הליך בחירת תחום הלימודים ומסגרת הלימוד, הקטנת הנשירה במהלך 
שנות הלימוד האקדמאיות )החל משלב המכינות הקדם אקדמאיות ועד לתארים 
המתקדמים( וסיוע בהשמת סטודנטים ואקדמאיים בתעסוקה איכותית 

 .מרכזי ההכוון הפועלים מטעם זרוע העבודה בשיתוףשתעשה  ומותאמת

 יםיעדים ומדד .5

הגדלת שיעור מסיימי התואר )מתוך שיעור כלל הסטודנטים החרדים  .5.1
 באקדמיה(

 

 סה"כ נשים גברים

 מצב קיים

יעד 
 )מינימלי(

 מצב קיים
 יעד

 )מינימלי(

 מצב קיים
 יעד

לא  )מינימלי(
לא  חרדים חרדים

לא  חרדיות חרדיות
 חרדים חרדים

ום סי
מכינה 
 קד"א

75% 51% 

65% 

)עד 
2025) 

 79% 70% 

75% 

)עד 
2025) 

77% 56% 

70% 

)עד 
2025 ) 

70% 

)עד 
2027) 

)עד  72%
2027) 

סיום 
התואר 

עד 
שנתיים 
מסיום 

הזמן 
 התקני

74% 63% 

70% 

)עד 
2027) 

84% 77% 

80% 

)עד 
2027) 

80% 74% 

76% 

)עד 
2027) 

 

https://che.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0/
https://che.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0/
https://che.org.il/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%A0/
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 .לעתלעדכן אותם מעת  תיבחנו לאורך זמן והמל"ג רשאי היעדים .5.2

ידי גורם מטעם -במהלך הפעלת התכנית יתקיים מחקר מלווה שיבוצע על .5.3
מל"ג. מטרתו של המחקר תהיה בדיקת יעילותה של התכנית, הסקת 

 מסקנות וגיבוש המלצות לוועדת ההיגוי.

  גם: "המערך"( )להלן הקמה והפעלה של מערך ייעוץ וליווי סטודנטים חרדים .6

, כאמור כיום ניתנת מעטפת לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה .6.1
. המערך נושא המכרז לא נועד להחליף מעטפת למסמך א' 7.17.1בסעיף 

 .זו אלא להרחיב את המעטפת תוך תיאום עם המוסדות להשכלה גבוהה

מרכזי בישולב המערך , עבודהזרוע הבכפוף לחתימת הסכם בין מל"ג ל .6.2
. וזאת מתוך רצון לאפשר למקבלי השירות נושא מכרז זה להפיק ההכוון 

את המירב מהשירותים הניתנים מכוח מכרז זה ועל ידי מרכזי ההכוון, 
החל משלב האבחון והייעוץ ועד להשמה מוצלחת בעבודה הדורשת תואר 

 אקדמי.

 של מכרז זה.  בהתאם למפורט במפרט השירותיםיפעל  המערך .6.3

וכל לייצר שיתופי פעולה עם מרכזי הצעירים בנוסף, הספק הזוכה י .6.4
)ובפרט עם ארגונים העוסקים  ברשויות המקומיות או עם גופים אחרים

, וזאת ביוצאי המגזר החרדי שאינם מקיימים אורח חיים חרדי כיום(
 .בתיאום מול המל"ג

מספק הייעוץ והליווי  קבל שירותשי סטודנטבגין כל תשולם  התמורה .6.5
 כם, ולפי אבני הדרך הקבועות בו.להוראות ההס בהתאם

 תקופת ההתקשרות .7

תקופת ההתקשרות תהא ממועד חתימת המל"ג על ההסכם עם הזוכה  .7.1
 "(.תקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: " 31.8.2024ועד ליום 

-עלבתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למל"ג הזכות  להאריך,  .7.2
 48שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות הראשונה, בעד  פי

תהא רשאית  המל"ג"(. תקופת ההארכהחודשים נוספים )להלן: "
להאריך את ההסכם באותו מועד למשך תקופת הארכה אחת או יותר, 

 במלואן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

תקופת  בתום בהתקשרות שינויים לבצע תהא רשאית מל"גבנוסף,  .7.3
לחילופין לסיים את  או הזוכה עם בתיאום אתההתקשרות הראשונה, וז

 . ההתקשרות עם הזוכה

תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם הזוכה לתקופות הארכה  מל"ג .7.4
 סיוםל עד ביחס לסטודנטים חדשים, ולהאריך את ההתקשרות הזוכה

 . בתכנית שהחלו הסטודנטים של לימודיהם

 בחינתשרות, יהיו בין היתר אך לא רק, ההתק הארכתהשיקולים ל .7.5
 . התכנית מדדיעמידת הזוכה ביעדי ו

המל"ג תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות  .7.6
עם הזוכה לאחר תום תקופת ההארכה עד לסיום לימודיהם של 
 הסטודנטים שהחלו בתכנית.
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 מנהלה .ב

 טבלת ריכוז תאריכים .8

 המכרז:להלן לוח הזמנים לעריכת  .8.1

 התאריכים הפעילויות
 15.6.2021 מועד פרסום המכרז

המועד האחרון להגשת שאלות 
 הבהרה

 13:00עד השעה  30.6.2021

המועד האחרון לפרסום תשובות 
 הבהרה

15.7.2021 

 14:00עד השעה   10.8.2021 המועד האחרון להגשת הצעות
 חודשים מיום פרסום המכרז 6 מועד תוקף ההצעה

של אי התאמה בין תאריכים אלה לבין תאריכים  אחרים במקרה  .8.2
 המופיעים בגוף המכרז, ייקבעו התאריכים בטבלה זו בלבד.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת לשנות כל אחד מן המועדים  המל"ג .8.3
המנויים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון לפרסום תשובות 
שאלות הבהרה או את הגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה 

שכתובתו:  ג”המלבדבר דחיה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של 
www.che.org.il " :(.ג”המלאתר האינטרנט של )להלן" 

, לגבי ג”המלבאחריות המציע להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של  .8.4
דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות 

עו כל ישיחולו במסגרת ההליך לרבות שינוי בתנאי הסף. מציעים לא ישמ
ידיעה של דחיות במועדים, עדכונים, שינויים לרבות -טענה הנוגעת לאי

 בתנאי הסף והודעות שפורסמו באתר האינטרנט כאמור. 

 קבלת מסמכי המכרז .9

, לשלוח ג”המלל ש על מציע, המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט .9.1
את פרטיו המלאים בטופס  Mechrazim@che.org.ilלכתובת הדוא"ל 

למסמכי המכרז. הטפסים, ' בנספח פרטי המציע, המצורף ומסומן כ
ידי הגורמים -המתקבלים בדואר האלקטרוני, מועברים לטיפול על

הרלבנטיים, שיעדכנו את המציעים הפוטנציאליים בדבר ענייני המכרז, 
הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח אם יש בכך צורך. המציעים 

בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת הדוא"ל באמצעות 
 "אישור קריאה".

מציע שלא ישלח את הפרטים כאמור, לא יקבל הודעות ועדכונים בדבר  .9.2
 בעניין זה. ג”המלהמכרז, ולא יוכל להעלות כל טענה כנגד 

או בלשון נקבה אף מובהר בזאת כי בכל המכרז כל האמור בלשון זכר  .9.3
 המין השני במשמע.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.che.org.il/
mailto:Mechrazim@che.org.il
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז )להלן: "תנאי הסף"(  .ג

רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים בעצמם, במועד הגשת ההצעה, על כל  .10
תנאי הסף המפורטים להלן, למעט אם צוין במפורשת אחרת. הצעה שלא תעמוד 

ת הצעות, תיפסל על הסף ולא תידון כלל. בתנאי הסף, נכון למועד האחרון להגש
יובהר, כי מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של אחר, אלא 

 אם הדבר צוין מפורשות.

מציע לא יוכל להגיש יותר מהצעה אחת. לעניין זה גם חברות בהן למציע יש  .11
נוספות על אחזקה כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין, לא תוכלנה להגיש הצעות 

 הצעת המציע. 

בכלל זה, קיום תנאי הסף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות במציע,  .12
מנהל במציע וכד', לא יחשב לצורך עמידה בתנאי הסף. לא ניתן להגיש הצעה 
המשותפת למספר גורמים. האישיות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה 

ז, הינה האישיות המשפטית החתומה על ועמידתה בתנאי הסף המוגדרים במכר
 מסמכי ההצעה.

כחלק מקבוצה, הוא יוכל להציג ניסיון זה לצורך הוכחת אם מציע צבר ניסיון  .13
לאורך כל תקופת צבירת  40%חלקו בקבוצה היה לפחות  עמידה בתנאי הסף, אם

 .הנסיון כחלק מהקבוצה לצורך העמידה בתנאי הסף

 הינם, במצטבר:תנאי הסף להשתתפות במכרז,  .14

עמותה או חברה לתועלת  –המציע הוא מלכ"ר רשום כדין בישראל  .14.1
 הציבור או אגודה שיתופית.

 .2021למציע אישור ניהול תקין תקף לשנת  .14.2

 -חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו פי-עלהמציע בעל כל האישורים  .14.3
1976. 

נות השנים האחרו 7שנים לפחות במהלך  3של  מצטברלמציע ניסיון  .14.4
 .שונים אנשים 1000לפחות בייעוץ והכוונה ללימודים אקדמיים ל

השנים האחרונות  7במהלך  במצטבר שנים לפחות 3למציע ניסיון של  .14.5
אחד התחומים לפחות בהפעלת תכניות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית ב

או חינוך )לרבות השכלה גבוהה( או רווחה או  קידום תעסוקתיהבאים: 
שירות צבאי או ל הכנהאו  חברתי-קהילתית או פיתוח כלכלימעורבות 

 .ושילוב בהם אזרחי

ביצוע פעולות שונות ומותאמות " בסעיף זה משמעו: קידום תעסוקתי"
במטרה להביא לשילובו של אדם בעבודה או לשפר מצבו התעסוקתי 

פרויקט אשר כלל למען הסר ספק, )בהיבט של שכר/היקף משרה(. 
 . קה בלבד אינו עונה על ההגדרה לקידום תעסוקתישירותי השמה/העס

 אנשים 1000 ללפחות שירותהמציע נתן  השנים האחרונות 3במהלך  .14.6
 זמנית. -בו שונים

תנאים בניתן לכלול את אותו אדם לשם הוכחת עמידה יובהר כי  .14.7
 לעיל. 14.614.6-ו 14.514.5, 14.414.4סעיפים הקבועים ב

למציע  0202-ו 1920, 8201 או 1920-ו 8201, 7201השנים במהלך  .14.8
 לפחות מול)כולל מע"מ( ₪ מיליון  2של מצטבר התקשרות בהיקף כספי 

 גופים ציבוריים. 
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, תאגידים רשויות מקומיות " לצורך סעיף זה משמעו:גוף ציבורי"
, חברות , משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטורייםעירוניים

 ממשלתיות.

-ו 2019, 2018 או 2019-ו 2018, 2017המציע ניהל בכל אחת מהשנים  .14.9
 )כולל מע"מ(.₪ מיליון  5לפחות תקציב של  2020

, אשר ינהל את הפרויקט בפועל אם המציע המציע יציג מנהל פרויקט .14.10
 העומד בכל התנאים שלהלן: יזכה,

 המועצה להשכלהבעל תואר ראשון לפחות המוכר על ידי  .14.10.1
גבוהה )או תואר מחו"ל שקיבל אישור שקילות מהגף להערכת 

 .תארים ודיפלומות מחו"ל במשרד החינוך(

השנים  7במהלך  מצטברותשנים  3ניסיון ניהולי של  .14.10.2
 האחרונות הכולל:   

 עובדים לפחות. 5ניהול צוות של  .14.10.3

או חינוך  קידום תעסוקתיניהול תכנית או ארגון בתחומי  .14.10.4
)לרבות השכלה גבוהה( או רווחה או מעורבות קהילתית או 

 חברתי. -פיתוח כלכלי

עולות שונות ביצוע פ" בסעיף זה משמעו: "קידום תעסוקתי
ומותאמות במטרה להביא לשילובו של אדם בעבודה או לשפר 

למען הסר מצבו התעסוקתי )בהיבט של שכר/היקף משרה(. 
פרויקט אשר כלל שירותי השמה/העסקה בלבד אינו ספק, 

 . עונה על ההגדרה לקידום תעסוקתי

השנים  7מתוך  3-ב ₪מיליון  3ניהול תקציב שנתי של לפחות  .14.10.5
 .האחרונות

 היכרותעבודה או פעילות עם הציבור החרדי, או לחילופין  .14.10.6
 .זה מגזר עם ומוכחת מעמיקה

 מסמכים צירוף .15

 על המציע לצרף להצעתו:

 למסמכי המכרז. 'גנספח  –טופס הגשת ההצעה  .15.1

יצרף המציע  14.114.1 עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיףלשם הוכחת  .15.2
, המציע יצרף אישור מרשות המסים וכן העתק תעודת רישום של המציע.

 בידי יהיה לא אם. זה מכר נושא השירות לענייןכי הוא פטור ממע"מ 
 שפנה ובלבד"ח רו או"ד עו אישור לצרף רשאי הוא כאמור אישור המציע
. הצעות להגשת האחרון המועד לפני ימים 45 לפחות המסים לרשות

לרשות  הפנייה תצורף"ד/רו"ח עו לאישור כי יובהר ספקות למניעת
 .המסים

המציע יצרף אישור ניהול תקין תקף לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף  .15.3
 לעיל. 14.214.2הקבוע בסעיף 

 יצרף המציע: 14.314.3להוכחת עמידתו בתנאי סף הקבוע בסעיף  .15.4

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס  .15.4.1
 .1975-הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 אישור ניכוי מס. .15.4.2
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, 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .15.4.3
ידי עורך דין -ורשה/י החתימה ומאומת עלידי מ-חתום על

 למסמכי המכרז. 'דנספח נוסח ב

 14.514.5, 14.414.4בסעיפים  יםלשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע .15.5
למסמכי  'הנספח לעיל על המציע לצרף תצהיר בנוסח   14.614.6 -ו

 המכרז. 

–ו 14.814.8פים בסעי יםהקבועי הסף לשם הוכחת עמידתו בתנא .15.6
אישור רואה חשבון בנוסח המצורף הצהרה ולעיל יצרף המציע   14.914.9

 למסמכי המכרז.  'וכנספח 

לעיל ימלא  14.1014.10לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף הקבוע בסעיף  .15.7
 למסמכי המכרז.  'זנספח  בנספחהמציע נתונים ביחס למנהל הפרויקט 

כנספח הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור בנוסח המצורף  .15.8
 למסמכי המכרז.' ח

ידי המציע בתחתית כל עמוד. -מסמכי המכרז ונספחיו כשהם חתומים על .15.9
למסמכי  מסמך ג'בנוסף, המציע יחתום בעצמו על טיוטת ההסכם )

המכרז( בראשי תיבות בתחתית כל עמוד, ובחתימה מלאה במקום 
 כך בעמוד האחרון של ההסכם.המיועד ל

-כל מסמך הבהרה ו/או תוספת ו/או עדכון לגבי המכרז שיוצא בכתב על .15.10
 .ג”המלידי 

אם עסקו של המציע הוא עסק בשליטת אישה  –עסק בשליטת אישה  .15.11
ב' לחוק חובת המכרזים, רשאי המציע לצרף 2כמשמעות הדבר בסעיף 

בחוק זה. מודגש  להצעתו אישור רואה חשבון ותצהיר עורך דין כנדרש
בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור 

 והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז.

על המציע לוודא כי מספר התאגיד המזהה שלו יהיה זהה בכל המסמכים  .15.12
המוגשים מטעמו )לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס 

המזהה, על המציע לצרף אישור וכדומה(. אם וככל שאין התאמה במספר 
ההתאמה, בלי שיהא -או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי

 במקרה כזה, לפסול את ההצעה. ג”המלבכך כדי לגרוע משיקול דעתה של 

בלי לגרוע מסמכויותיה הכלליות של ועדת המכרזים רשאית לדרוש  .15.13
ל, אם מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעי

 .סברה כי הדבר דרוש לה לשם בחינת ההצעה

 ניגוד עניינים .16

מציע אשר יזכה במכרז לא יוכל לספק למוסדות להשכלה גבוהה  .16.1
קשורים במישרין או בעקיפין, לשירותים נושא מכרז זה, השירותים, 

 למשל שיווק תכניות לחרדים במוסד להשכלה גבוהה. 

 יומורה בגין שירותלא יוכל לקבל ת זה יובהר כי הזוכה במכרז .16.2
מיותר מגורם אחד. כלומר, מל"ג לא , בכל שלב, למשתתפים בתכנית

הניתנים למשתתפים אשר גורםש או דומים זהיםתשלם בגין שירותים 
 .אשר ניתנים למשתתפים על ידי הספקו אחר מממן אותם גורם

הזוכה למרכזי ההכוון  ספקת כספים בין הוהעבר לא יתקיימויובהר כי  .16.3
 שירותים הקשורים באופן ישיר או עקיף לשירותי תכנית זו. ןבגי

 

 תהליך בחירת הזוכים .ד
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 :הליך בחירת ההצעה הזוכה יתנהל בשני שלבים, כמפורט להלן .17

: ועדת המכרזים תבחן את עמידתן של ההצעות )והמציעים( שלב ראשון .17.1
 .בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ותפסול הצעות שלא יעמדו בתנאי הסף

תבחן ותנקד את  ג”המל :(100%בדיקת איכות ההצעות ) –שלב שני  .17.2
ההצעות אשר עומדות בתנאי הסף, בהתאם למדדי האיכות המפורטים 

 ות"(.ציון האיכלהלן )להלן: " 2121בסעיף 

שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה שתוגש על ידי מציע, אשר עבד  ג”המל .18
בעבר עם המל"ג ואשר לא עמד בסטנדרטים של השירות, או שקיימת לגביו חוות 
דעת שלילית על טיב עבודתו. במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון לפני קבלת 

ל דעת החלטה. זכות הטיעון יכול שתמומש בכתב או בעל פה, בהתאם לשיקו
   .ועדת המכרזים

תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, למנות ועדת  ג”המל  – בדיקת הצעות .19
משנה ו/או להיעזר לצורך בדיקת ההצעות ביועצים ובמומחים כפי שימצא 
לנכון. אם יוחלט על מינוי או סיוע כאמור, יובאו ההמלצות האמורות בפני ועדת 

 .המכרזים לקבלת החלטה

אם תהיינה מספר הצעות בעלות ציון זהה, שהינו הציון הגבוה  – זהותהצעות  .20
ביותר, תבחר המל"ג את ההצעה אשר קיבלה את הציון הגבוה יותר בראיון. 

ב. לחוק חובת המכרזים, בדבר מתן עדיפות 2האמור לעיל כפוף להוראות סעיף 
לעסק בשליטת אישה, כהגדרתו בחוק האמור, דהיינו: אם לאחר שקלול 

יקבלו שתי הצעות או יותר ציון זהה, שהינו הציון הגבוה ביותר, ואחת  ההצעות
ב. 2מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה )כפי שהוכח מהמסמכים כנדרש בסעיף 

  .הנ"ל(, תיבחר ההצעה האמורה כהצעה הזוכה במכרז

שומרת לעצמה את הזכות, לבחור עד שני זוכים  חלופיים  ג”המל – זוכה חלופי .21
יו שני המציעים שהצעתם תדורג לאחר הזוכה במכרז. אם מכל במכרז, שיה

ו/או  ג”המלסיבה שהיא, לא ייחתם חוזה ההתקשרות עם מי מהזוכים על ידי 
לאורך תקופת ההתקשרות לא יעמוד הזוכה במכרז בהתחייבות כלשהי 
מהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך יבוטל ההסכם עמו, תהא רשאית )אך לא חייבת( 

המכרז, בכפוף  פי-עלר עם הזוכה החלופי לצרכי מתן השירותים להתקש ג”המל
לאישור ועדת מכרזים או עם הזוכה החלופי השני, אם הזוכה הראשון לא עמד 
גם הוא בהתחייבויותיו או אם הזוכה החלופי לא עומד בתנאי המכרז או בתנאי 
הצעתו. כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הזוכה, 

 .עמו כאמור לעילתתקשר  ג”המליחייבו גם את ה"זוכה החלופי" אם 

 (נקודות 100בדיקת איכות )ניקוד מרבי של עד  –שלב שני  .22

 :הנחיות לשלב זה .22.1

ציוני האיכות של ההצעות בשלב זה ייקבעו בהתאם לרכיבי  .22.1.1
  .האיכות המפורטים להלן

בחינת האיכות תהא על בסיס מסמכים שיכינו המציעים ביחס  .22.1.2
לכל אחד מהרכיבים, כמפורט בהמשך, שיוגשו במסגרת 
המענה למכרז. לא תתאפשר השלמת מסמכים הנוגעים לניקוד 

למעט מסמכים הכוללים  .מדדי האיכות לאחר הגשת ההצעות
שלפני המועד האחרון אודות המציע ביחס לתקופה נתונים 

 להגשת הצעות.

יובהר ויודגש כי המסמכים והחומרים שישמשו את ועדת  .22.1.3
חסויים ולא המכרזים לבחון ולנקד את רכיבי האיכות לא יהיו 

 .יחשבו סוד מסחרי או סוד עסקי

  להלן פירוט רכיבי האיכות: .22.2
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 (נקודות 20ניסיון המציע )ניקוד מרבי עד  –רכיב א'  .22.3

 במסגרת רכיב זה ינוקדו רכיבי המשנה הבאים:

i.  נקודות 7ניקוד מרבי  –ניסיון בליווי אקדמי 

 (נקודות 4ניסיון בייעוץ לקראת אקדמיה )ניקוד מרבי  .22.3.1

ניסיון בייעוץ לקראת אקדמיה )אבחון, ייעוץ  .22.3.1.1
במסגרת  –מקדים, בניית תכנית עבודה וכד'( 

רכיב זה יקבל המציע ניקוד בגין מספר מקבלי 
הייעוץ שקיבלו מהמציע ייעוץ לקראת אקדמיה 

  .1.1.2015החל מיום 

 .מקבל ייעוץ ייספר פעם אחת לצורך רכיב זה .22.3.1.2

עוץ עליהם הניקוד יינתן על סמך מספר מקבלי היי .22.3.1.3
 .למסמכי המכרז 'טבנספח יצהיר המציע 

 :הניקוד בגין ניקוד זה יהיה כדלקמן .22.3.1.4

 נקודות 0  2,000עד 
 נקודה 1  3,000עד  2,001
 נקודות 2 4,000עד  3,001
 נקודות 3 5,000עד  4,001
 נקודות 4 ומעלה 5,001

 

 (נקודות 3סטודנטים )ניקוד מרבי מתמשך של ניסיון בליווי  .22.3.2

סטודנטים הכולל מתמשך של ניסיון בליווי  .22.3.2.1
לפחות שני מפגשים בשנה, לדוגמה סדנאות, 
פעילויות, קורסים וליווי פרטני וכד', לא כולל 

 .1.1.2015מלגות, החל מיום 

הניקוד יינתן על סמך מספר הסטודנטים שקיבלו  .22.3.2.2
 'טבנספח ליווי בהתאם לנתון שיפרט המציע 

סעיף זה, למסמכי המכרז. יובהר כי לצורך 
סטודנט שקיבל ליווי במשך יותר משנה אקדמית 

 .פעם אחת בלבד ספריי

 :הניקוד בגין ניקוד זה יהיה כדלקמן .22.3.2.3

 נקודות 0  2,000עד 
 נקודה 1  3,000עד  2,001
 נקודות 2 4,000עד  3,001
 נקודות 3 ומעלה 4,001

 

ii.  (נקודות 8ניסיון בעבודה עם המגזר החרדי )ניקוד מרבי 

המשתתפים בתכניות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית מספר  .22.3.3
 (נקודות 5)ניקוד מרבי 

מספר המשתתפים בתכניות ייעודיות, שהפעיל  .22.3.3.1
, לאוכלוסייה החרדית 1.1.2015המציע החל מיום 

או חינוך  קידום תעסוקתיבתחומים הבאים: 
ו/או רווחה ו/או מעורבות  ()לרבות השכלה גבוהה
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או הכנה /ו י(חברת-כלכליקהילתית ו/או פיתוח 
 לשירות צבאי או אזרחי ושילוב בהם.

ביצוע " בסעיף זה משמעו: "קידום תעסוקתי
פעולות שונות ומותאמות במטרה להביא לשילובו 
של אדם בעבודה או לשפר מצבו התעסוקתי 

למען הסר ספק, )בהיבט של שכר/היקף משרה(. 
פרויקט אשר כלל שירותי השמה/העסקה בלבד 

 .עונה על ההגדרה ל קידום תעסוקתיאינו 

הניקוד יינתן על סמך מספר המשתתפים בתכניות  .22.3.3.2
הייעודיות שהפעיל המציע ועליהם יצהיר המציע 

 .למסמכי המכרז 'טבנספח 

יובהר כי לצורך סעיף זה, אדם אשר השתתף  .22.3.3.3
אחת ייספר פעם אחת  תביותר מתכנית ייעודי

 בלבד.

 :הניקוד בגין ניקוד זה יהיה כדלקמן .22.3.3.4

 נקודות 0  2,000עד 
 נקודה 1  3,000עד  2,001
 נקודות 2 4,000עד  3,001
 נקודות 3 5,000עד  4,001
 נקודות 4 6,000עד  5,001
 נקודות 5 ומעלה 6,001

ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה חרדית בתחומי ההשכלה גבוהה  .22.3.4
 (נקודות 3)ניקוד מרבי 

בתחומי מספר החרדים להם נתן המציע שירותים  .22.3.4.1
 .1.1.2015ההשכלה הגבוהה, החל מיום 

יובהר כי לצורך סעיף זה, סטודנט חרדי שקיבל  .22.3.4.2
פעם אחת ליווי במשך יותר משנה אקדמית יספר 

 .בלבד

הניקוד  יינתן על סמך מספר החרדים עליהם  .22.3.4.3
 .למסמכי המכרז 'טבנספח יצהיר המציע 

 :הניקוד בגין ניקוד זה יהיה כדלקמן .22.3.4.4

 נקודות 0  2,000עד 
 נקודה 1  3,000עד  2,001
 נקודות 2 4,000עד  3,001
 נקודות 3 ומעלה 4,001

, 22.3.1פים סעיאין מניעה לצורך ניקוד יובהר כי  .22.3.4.5
 ,לעיל iiוסעיף  iסעיף 22.3.4-ו 22.3.3, 22.3.2

, ובלבד ביותר מסעיף אחד להציג את אותו אדם
בהתאם לקריטריונים שהוא קיבל את השירות 

 בכל אחד מהסעיפים. המפורטיםהמפורט

 (נקודות 2ניסיון בניהול תקציב גדול )ניקוד מרבי  .22.3.5

שבה ניהל המציע  ,1.1.2018מיום בגין שנה אחת לפחות, החל 
המפורטים להלן, ינוקד  )כולל מע"מ( בהיקפיםשנתי תקציב 

 :המציע כדלקמן
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 נקודות 0  מלש"ח 7עד 
 נקודה 1 מלש"ח 7מעל 
 נקודות 2 מלש"ח 10מעל 

 (נקודות 3ניסיון בניהול פרויקט בפריסה ארצית )ניקוד מרבי  .22.3.6

עם  ,1.1.2018, החל מיום שירותעבור הפעלת  .22.3.6.1
 חודשים רצופים לפחות, 12, במשך תשתית פיזית

בו זמנית במספר ישובים, כמפורט בטבלה להלן, 
 :ינוקד המציע כדלקמן

 נקודות 0 ישובים )כולל( 3עד 
 נקודה 1 ישובים 5-ל 4בין 
 נקודות 2 ישובים 9-ל 6בין 

 נקודות 3 ישובים ומעלה 10
 

קבוע הכוונה בתשתית פיזית הינה שקיים מקום 
וידוע למשתתפים אשר מוקדש באופן בלעדי 
בזמנים מסוימים למתן השירות, ושאיננו נגיש 
לאנשים אשר אינם מקבלים את השירות באותו 

  זמן.
לדוגמא: חדר המיועד באופן קבוע לפגישות 
ייעוץ הינה תשתית פיזית. מרחב ציבורי דוגמת 
ספריה או בית קפה איננו תשתית פיזית, כיוון 

מתן השירות נגיש לאנשים נוספים שמקום 
 שאינם מקבלים את השירות באותו זמן.

 

 55התרשמות מתכנית העבודה של המציע )ניקוד מרבי עד  –רכיב ב'  .22.4
 :(נקודות

לצורך ניקוד רכיב זה, יצרף המציע להצעתו תכנית עבודה, שתסומן 
להתאמות הנדרשות על התכנית להתייחס בין היתר . 'כנספח יותצורף 

  לא תושג הסכמה עם אחד או יותר ממרכזי ההכוון. לתכנית אם

צגתה בפני ועדת ניקוד רכיב זה יהיה על סמך התכנית הכתובה וה
. הוועדה תהיה רשאית לשאול שאלות ביחס או מי מטעמה המכרזים

 .הלתכנית הכתובה במסגרת הצגת

 :לכלול התכנית על

 .הצגת המציע .22.4.1

לתכנית המעטפת  ספקהצגת הרלוונטיות של ניסיון ה .22.4.2
 .המוצעת

 .איתור סטודנטים, פרסום ושיווק התכנית .22.4.3

 תהליך הייעוץ המקדים .22.4.4

 .הליך האבחון. המציע יצרף אבחון לדוגמה .22.4.4.1

 .תהליך הייעוץ עד לתחילת הלימודים האקדמיים .22.4.4.2

 ליווי הסטודנט בשלבים השונים של התכנית .22.4.5

 ליווי ותמיכה עד תחילת הלימודים .22.4.5.1

 ליווי ותמיכה במהלך המכינה .22.4.5.2
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 יווי ותמיכה במהלך התואר האקדמיל .22.4.5.3

 הכנה לתעסוקה ולתארים מתקדמים .22.4.6

 הוליסטיות הליווי על פני שלבי התכנית השונים .22.4.7

 קהלי היעד .22.4.8

 התאמת התכנית למגזר החרדי .22.4.8.1

מענה התכנית לחסמים של הצעירים החרדים  .22.4.8.2
 לפני ובמהלך לימודיהם

חרדים ללא לימודי ליבה השקעה נוספת בליווי  .22.4.8.3
 חרדים גברים בדגש על

 עדיפותהשקעה נוספת לפי תיעדוף תחומי  .22.4.8.4

התמודדות עם ההטרוגניות החברתית של החברה  .22.4.8.5
מודרני, -החרדית )מבחינת הציר השמרני

 (השתייכות קהילתית, מרכז ופריפריה

מענה להטרוגניות בין מוסדות הלימוד השונים  .22.4.8.6
ובפרט בין מסלולים ייעודיים למסלולים 

 משלבים

ר אינם מקיימים מענה ליוצאי החינוך החרדי אש .22.4.8.7
  אורח חיים חרדי

מענה לרמת המוכנות )התרבותית, האקדמית( של  .22.4.8.8
 מועמדים שונים

 ממשקים .22.4.9

 מול מוסדות הלימוד .22.4.9.1

 מול מרכזי ההכוון .22.4.9.2

 מול גוף הסיוע הכלכלי .22.4.9.3

 ממשקים נוספים הנדרשים לדעת המציע .22.4.9.4

 תכנית עסקית .22.4.10

 תקציב .22.4.10.1

 כוח אדם, אדמיניסטרציה ולוגיסטיקה .22.4.10.2

 מעקב ובקרהמידע למערכת  .22.4.10.3

 פריסה ארצית .22.4.10.4

 :את הרכיבים הבאים ג”המלבמסגרת רכיב זה תנקד  .22.4.11

פוטנציאל העמידה ביעדי התכנית וישימותה  .22.4.11.1
 6בהתחשב בין היתר בניסיון המציע )ניקוד מרבי 

 (נקודות
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להבדלים מתן מענה כולל ל התאמה לקהלי היעד .22.4.11.2
)ניקוד  השונים בין המשתתפים השונים בתכנית

 (נקודות 12מרבי 

קשר בין וה על שלביה השוניםאיכות התכנית  .22.4.11.3
 (נקודות 30)ניקוד מרבי  השלבים השונים

 7התרשמות מהתכנית העסקית )ניקוד מרבי  .22.4.11.4
 (נקודות

 נקודות( 10)ניקוד מרבי  ראיון עם מנכ"ל המציע –רכיב ג'  .22.5

בפני ועדת המכרזים או מי  מנכ"ל המציע יוזמן לראיון .22.5.1
יציג מנכ"ל המציע את המציע ואת מטעמה. במהלך הריאיון 

 ג”תהא רשאית מלהמחויבות לפרויקט נושא המכרז. בנוסף, 
שאלות מקצועיות ולהציג בפניו  המציע מנכ"ללשאול את 

  .לפרויקטסוגיות ביחס 

אנשים נוספים מטעם  3אל המנכ"ל יוכלו להצטרף לראיון עד 
המציע. המצטרפים יוכלו להיות המציג של התכנית או את 

 לקה במהלך הראיון.ח

 (נקודות 15התרשמות ממנהל הפרויקט המוצע )ניקוד מרבי  – ד' רכיב .22.6

, יצרף לעיל 14.10 14.10מנהל הפרויקט בסעיףעמידת בנוסף ל .22.6.1
המציע מסמך המפרט את הערך המוסף של מנהל הפרויקט 

 .'אנספח יהמסמך יסומן ויצורף כ להצלחת התכנית.

מנהל הפרויקט יוזמן לראיון בפני ועדת המכרזים או מי  .22.6.2
לשאול את  ג”המלמטעמה. במהלך הריאיון תהא רשאית 

מנהל הפרויקט המוצע שאלות מקצועיות ולהציג בפניו סוגיות 
 .ביחס לתכנית

ניקוד רכיב יינתן על בסיס המסמכים שיצרף המציע  .22.6.3
 .והתרשמות הוועדה ממנהל הפרויקט בריאיון

ההתרשמות מן מהמנהל המוצע תהיה התרשמות כללית אשר 
תכלול בין היתר: תשובותיו באשר לשאלות המקצועיות 
שיוצגו בפניו, היקף ורלוונטיות של ניסיונו, התרשמות 
מיכולותיו האישיות, מוטיבציה וחיבור לתכנית, התרשמות 

 בדבר יכולת המנהל לנהל את התכנית באופן מיטבי, ועוד.

 .'ד-ו , ג'ציון ההצעה יהיה סכימת ניקוד רכיבים א', ב' .22.7

 הנחיות להגשת ההצעה .ה

 נוהל העברת שאלות ובירורים .23

הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, בכל הנושאים, יש להפנות שאלות  .23.1
שאלות שיופנו  Mechrazim@che.org.il (באמצעות דואר אלקטרוני

בדרכים אחרות לא ייענו(, עד לתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים 
לעיל באחריות הפונה לוודא קבלת הפנייה באמצעות  8.1 8.1בסעיף

 .קבלת מענה חוזר

בשפה העברית  ,Word הפונים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות קובץ .23.2
בלבד, תוך הפרדה בין שאלות המתייחסות למסמכי המכרז, על נספחיו, 

 :לבין שאלות המתייחסות להסכם, על נספחיו ובפורמט שלהלן

mailto:Mechrazim@che.org.il
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מס' 
סידורי 

של 
 השאלה

הסעיף במסמכי המכרז/  מסמך
 בהסכם/ בנספח

]אם השאלה מתייחסת 
לנספח כלשהו, יש לציין 
את שם הנספח ואת מספר 

 הסעיף בו[

 השאלה

   מסמכי המכרז .1
   להסכם Xנספח  .2

 03/2021מכרז פומבי מספר  –על גבי הפנייה יש לציין "שאלות הבהרה  .23.3
, יש לציין ". וכןלסטודנטים חרדים להקמה והפעלת תכנית ייעוץ וליווי

את שם המציע, שם איש הקשר מטעמו לצורך קבלת תשובה, מספרי 
  .הטלפון שלו )קווי ונייד( וכתובת דואר אלקטרוני

שות הבהרה כאמור תהיה בשיקול ההחלטה אם להשיב לשאלות או בק .23.4
, ובכל מקרה יובהר, כי רק מענה בכתב יחייב ג”המלדעתה הבלעדי של 

  .ג”המלאת 

אינה מתחייבת לענות על שאלות שיופנו אליה והיא רשאית לענות  ג”המל .23.5
 ג”המלעל חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות ספציפיות. 

 ., אם יהיה בכך צורךרשאית לפרסם יותר מקובץ הבהרות אחד

להשיב לשאלות או לבקשות הבהרה או  ג”המלבכל מקרה שבו תחליט  .23.6
לבצע תיקון כלשהו מסמכי המכרז, בין ביוזמתה ובין בתגובה לשאלה, 

-המציעים יידרשו לצרף את המסמך האמור להצעתם, כשהוא חתום על
ידיהם ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה תשובות 

ונים כאמור לתנאי המכרז, יהיו תקפים כלפי כל המציעים ויהוו ותיק
 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, לכל דבר ועניין.

באחריות המציעים לבדוק ולהתעדכן בדבר פרסום תשובות הבהרה  .23.7
ועדכונים למכרז זה, והם מוותרים מראש על כל טענה בגין הודעה ו/או 

ואשר לא ידעו עליו,  ג”המלעדכון למכרז שפורסמו באתר האינטרנט של 
 .אף אם פורסמו בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או נספחיו לבין קובץ  .23.8
סעיפיו, יגבר האמור -הבהרות או תיקונים, כאמור בסעיף זה על תת

בקובץ ההבהרות או התיקונים לפי העניין. אם פורסם יותר מקובץ 
ת או תיקונים אחד ויש ביניהם סתירה, יגבר הקובץ, שפורסם הבהרו

במועד המאוחר יותר. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז, על 
נספחיו, לבין נוסח ההסכם, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. 
בנסיבות, שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם, יגבר 

 .יובהר, כי חסר לא ייחשב כסתירה .ג”המלהנוסח שהוא לטובת 

מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או במסמכיו, חובה על  .23.9
ידיו -המציע ליתן למועצה הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על

המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר  פי-עלו
 .זה
 
 
 

 ביטוח .24

הצעתו תתקבל )יבחר  אםמתחייב כי המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ו .24.1
 כפי ביטוחים קיום ואישור הפוליסות את''ג מלכזוכה במכרז( ימציא ל

 שאלות בהליך אושר אם אלא בתוכנם שינוי כל ללא במכרז הנדרש
 .המכרז הגשת בטרם אחר הליך או הבהרה
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מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות  .24.2
חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש  אצללוודא בעצמו ועל חשבונו 

במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד 
 .במכרז הביטוחלרשותו לדרישות 

כל  אין אפשרות להוציא לפועל אתשמאחר  –לב המציע  לתשומת .24.3
דרישות הביטוח באמצעות "אישור קיום ביטוחים", יהיה על המציע 

''ג העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על מלהזוכה למסור ל
ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמציע 

 הזוכה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .24.4

תו או מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכול .24.4.1
חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש 
במכרז או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות 

 במכרז לא נלקחו בחשבון בהצעתו. הביטוח

מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסוי הביטוח שלו  .24.4.2
''ג הזכות, לפי שיקול לבמכרז, שמורה למ הביטוחלדרישות 

 הלנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשות ,תהבלעדי הדעת
מעצם אי עמידת  הלדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ל

 .ההמציע בהתחייבות זו כלפי

 לשינויים להסכים בלעדי דעת שיקול יהיה ל''גלמ כי בזאת מובהר .24.5
להסכם.   6כנספח המצורף   ביטוחים קיום אישור בנוסח שיתבקשו

שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם  ''גלמובהר, כי למ
בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף 

 .זכייתו לביטול תביא''ג המללמסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי 

 אופן הגשת ההצעה .25

 :מקור ושני העתקים –ההצעה תוגש בשלושה עותקים זהים  .25.1

המציע יחתום על כל עמוד בעותק המקורי של טופס ההצעה  .25.1.1
 .בראשי תיבות מורשי החתימה של המציע ובחותמת המציע

העמוד הראשון של כל אחד מהעותקים יוחתם בחותמת  .25.1.2
מקורית )לא צילום( של המציע ובחתימה מקורית )לא צילום( 

 .של המציע

האמור בעותק המקורי  –במקרה של סתירה בין העותקים  .25.1.3
  .יקבעי

יש להקפיד על סימון העותק המקורי של מסמכי המכרז  .25.1.4
במילה "מקור" וסימון שני העתקי מסמכי המכרז במילה 

 .""העתק

על המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה, שלא תישא עליה סימני  .25.2
להקמה    03/2021מספר זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "מכרז פומבי 

 ".דנטים חרדיםלסטו והפעלת תכנית ייעוץ וליווי

, 43, ברחוב ז'בוטינסקי ג”המלההצעה תוגש לתיבת המכרזים של  .25.3
לעיל. הצעות שלא תהיינה   8.18.1ירושלים עד למועד הנקוב בסעיף

לתאריך ולשעה הנקובים לעיל, לא תובאנה לדיון בתיבת המכרזים עד 
 .בפני ועדת המכרזים ותיפסלנה על הסף
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יובהר, כי הצעה שתתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל תוחזר למגיש  .25.4
ההצעה, ותיפתח, במידת הצורך, רק לצורך זיהוי פרטי המציע הרלוונטי 

 .במטרה להחזירה

 .או בפקסבשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני  .25.5

 דרישות והנחיות למגיש ההצעה .26

הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמתו לכל תנאי המכרז, וכי הייתה  .26.1
לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את 
הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו. 

לטעון טענות כנגד תנאי המכרז, מציע שהגיש הצעה במכרז יהיה מנוע מ
 .או כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז ו/או לתנאיו

על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, את היקף  .26.2
ומאפייני השירות, וכן כל נתון ופרט משפטי, כלכלי, עסקי או אחר, 

לל הרלוונטי, לדעתו של המציע, להליך המכרז, למתן השירות ולכ
 .פי מסמכי המכרז-התחייבויותיו של המציע על

כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו  .26.3
הקשור במתן השירותים מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה 

 .ידי המציע-על

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות  .26.4
הצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. ו/או הנובעות מהכנת ה

למניעת ספק, המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין 
 .הוצאותיהם כאמור

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד, אשר תהא בשם המציע בלבד  .26.5
וללא כל הסכם, קשר או תיאום עם גופים אחרים המגישים הצעות 

 .למכרז

. ההצעה קבלני משנה או בעזרת, מספר גופיםאין להגיש הצעה משותפת ל .26.6
ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, תיאום או קשר עם -תוגש על

גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. גופים אשר 
יש להם קשר עסקי/משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ נפרד(, 

או לפגוע בתחרות בין שני הגופים, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/
לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות 

תהא רשאית לפסול הצעות של מציעים אשר  ג”המלנפרדות למכרז זה. 
קיים ביניהם קשר של בעל עניין ו/או חברת בת ו/או חברה מסונפת ו/או 

  .1968-תשכ"חחברה קשורה, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, ה

מוסכם בזאת כי כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה תתוקן ובלבד שניתן  .26.7
לתקנה ללא קבלת הבהרה מקדימה מהמציע. כן יתוקן, בהתאם, הסכום 

 .הכללי של ההצעה

לעיל,  8.1 8.1תוקף ההצעה יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף .26.8
  יאריך המציע את תוקף ההצעה בהתאם. ג”המללבקשת 

 שינויים והסתייגויות .27

ידי המציע -בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על .27.1
במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך וצורה שהיא 

במסגרת  ג”המלידי -"(, אשר לא הותרו במפורש עלהסתייגויותן: ")להל
לפי שיקול דעתה הבלעדי לפעול לפי  ג”המליתר הוראות המכרז, רשאית 

 :אחת מהאפשרויות שלהלן

 .לפסול את הצעת המציע למכרז .27.1.1
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 .לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן .27.1.2

 .טכני בלבדלראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם  .27.1.3

 זכויות המל"ג .28

-לוועדת המכרזים שמורה הזכות לאמת ולבדוק את הפרטים שנמסרו על .28.1
, יובהר כי אין בזכות זו כדי ידי המציע במסגרת הצעתו לפי שיקול דעתה

 .עשות כןלהמל"ג חובה להטיל על 

תהיה  ג”המלבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות,  .28.2
רשאית )אך לא חייבת( לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות ו/או 
מסמכים מן המציעים כולם או אחדים מהם, לרבות לצורך בחינת 
עמידתו של המציע בתנאי הסף, וכן לפנות אל הממליצים הרשומים 
בהצעתם לרבות ממליצים שאינם רשומים בה, לקבלת חוות דעת 

 .לק בלתי נפרד מההצעהההבהרות יהיו ח .מקצועית

ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג  .28.3
על הפגם אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשיווין בין המציעים, או כי 

המכרז ואת  כתכעור ג”המלהחלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת 
 .תכליתו של מכרז זה

 :בלי לגרוע מכל האמור לעיל .28.4

פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש -א רשאית, עלתה ג”המל .28.4.1
ממציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, 
מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעל עניין בו, 
שיטת התמחור/ניתוח המחירים אשר לפיהם תמחר את 

יש עניין בגילויו.  ג”המלהצעתו, וכן כל מידע אחר שלדעת 
מלמסור את המידע הדרוש במועד שקבעה מציע אשר נמנע 

 .לפסול את הצעתו ג”המלרשאית  – ג”המללכך 

בלי לגרוע מהתחייבויות המציע בהצעתו, מתחייב המציע  .28.4.2
, ללא דיחוי, לגבי כל שינוי אשר יחול, אם ג”המללעדכן את 

יחול, במידע שמסר למועצה, בפרק הזמן אשר יחלוף ממועד 
רסום החלטת ועדת הגשת הצעתו למכרז ועד למועד פ

המכרזים בדבר ההצעה הזוכה במכרז, ואם נקבע, כבעל 
 .עד לחתימה על ההסכם עמו –ההצעה הזוכה 

 השיקול פי-עלרשאית לבטל מכרז זה או לדחות את ביצועו וזאת  ג”המל .28.5
הבלעדי, ללא צורך במתן הסבר למציעים או לשפותם או לפצותם, לרבות 

  .לאחר המועד האחרון להגשת הצעות

תהיה  ג”המלאינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, בכפוף לדין,  ג”המל .28.6
תחליט  ג”המלרשאית להתקשר בהסכם על כל חלקיו ונספחיו עם כל מי ש

 .לפי שיקול דעתה הבלעדי

כל דין ו/או לוועדת  פי-על ג”המלאין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות  .28.7
 .ופי-עלהתקנות או  1993-חוק חובת מכרזים, התשנ"ג פי-עלמכרזים 

 עיון בהצעות מציעים אחרים .29

 1993-תקנות חובת המכרזים התשנ"ג פי-עלהמציע מצהיר כי ידוע לו  ש .29.1
"( יתכן שתהיינה פניות של מציעים תקנות חובות המכרזים)להלן: "

אחרים שלא זכו במכרז, לראות את הצעתו אם זכה. כמו כן, מצהיר 
לבקש ממנו רשות להראות את  המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך

  .הצעתו, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו
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מציע רשאי לציין מראש, על גבי נספח נפרד ומנומק שיצרף להצעתו, אלו  .29.2
חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע שלא 
סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה 

יון מציעים אחרים. לתשומת לב המציע, מציע שלא יציין על גבי כולה לע
נספח נפרד כאמור לעיל, נימוקים מפורטים מדוע מדובר בסוד מסחרי 
ו/או מקצועי כאמור ו/או שוועדת המכרזים תסבור שאין בהם כדי להעיד 
על סודיות החלק/ים בהצעת המציע, יראוהו כמי שמסכים למסירת 

 .עים אחריםההצעה כולה לעיון מצי

לתשומת לב המציע, סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודעה בכך  .29.3
שחלקים אלו בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים. 
ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות 
המציעים האחרים וזאת ללא קשר לעמדתה של ועדת המכרזים בשאלה 

 .ם סודייםהאם מדובר בחלקי

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת  .29.4
המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני 

 .המכרזים, לדיני העיון ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית
 
 
 

 התחייבויות, אישורים ופעילויות שיידרשו מהזוכה במכרז .ו

 )ערבות בנקאית בגין זכייה )ערבות ביצועהגשת  .30

 1,500,000ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בגובה  ג”המלהזוכה יפקיד בידי 
ימים לאחר סיומו, כפי  120ש"ח שתהא תקפה ממועד חתימת ההסכם ועד 

 להסכם. 5נספח בהסכם ובנוסח המפורט ב 66שמוגדר בסעיף 

להסכם( או על חלקה,  8.1הספק רשאי לוותר על קבלת המקדמה )כאמור בסעיף 
ובהתאם יופחת גובה הערבות לסכום זהה לגובה המקדמה ובלבד שבכל מקרה 

יהיה נמוך  )גם אם גובה המקדמה₪ מיליון  1גובה הערבות לא יפחת מסך של 
 מכך(.

למכרז( יופחת גובה  7.1בכל מקרה, בתקופת ההארכה )כהגדרתה בסעיף 
 ₪.מיליון  1-הערבות בתקופת ההתקשרות הנוספת ל

 להסכם. 6הזוכה ימציא אישור קיום ביטוחים בנוסח נספח  .31

 חתימה על הסכם ההתקשרות .32

 .מכרזמסמכי הל כמסמך ג'הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .32.1

על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות  ג”המלחתימת  .32.2
הנדרשות מהזוכה. אם הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא 

שומרת לעצמה את הזכות לא  ג”המליחתום על הסכם התקשרות כנדרש, 
 .לחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה

רז זה בכדי למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכ .32.3
 ג”המללסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין 

על  ג”המלוהמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם 
רשאית לבטל או לשנות  ג”המלההסכם בין הצדדים )לא בראשי תיבות(, 

 .שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט פי-עלאת החלטתה 

 כללי .ז
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 בובעלות על המכרז והשימוש  .33

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה ג”המלהמכרז הוא קניינה הרוחני של  
 בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. 

  ג”המלהיררכיה בין המכרז, ההסכם ונהלי  .34

ההסכם המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .34.1
המצורף לו )על נספחיו( המכרז. יש לראות את המכרז ואת ההסכם 

 .כמסמך אחד המשלים זה את זה

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר  .34.2
 .ג”המלהנוסח המיטיב עם 

 .מובהר כי חסר לא ייחשב כסתירה .34.3

הינה סמכות השיפוט המקומית הייחודית לגבי מכרז זה וההסכם המצורף לו  .35
 .העניין בעיר ירושלים בלבד לבתי המשפט המוסמכים מבחינת
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 מפרט שירותים –נספח א' 

תכנית המעטפת תתווסף למעטפת הניתנת לסטודנטים החרדים במוסדות  .1
 הלימוד, תוך תיאום רציף עם רכזי החרדים במוסדות הלימוד. 

 הלהנגשת ההשכלה הגבוהועדת ההיגוי ידי -תלווה על המעטפתתכנית  .2
מל"ג תוכל  .על הפעלת, ביצוע ויישום התכניתאשר תפקח לאוכלוסייה החרדית 

לדרוש מנציגי הגופים דיווחים ודוחות ביצוע. כל זאת במסגרת המדיניות 
עדה תוכל לעדכן מעת לעת את פרטי תכנית המעטפת לאחר ושנקבעה. הו

לרבות  ,, לפי הענייןהסיוע הכלכלי ספקהייעוץ והליווי ועם  ספקהתייעצות עם 
דיפרנציאלית  ותהתייחסולרבות הסטודנטים אשר יסיימו את הלימודים,  יעדי

יובהר כי בכל מקרה, ההחלטה הסופית בענין  .בהקשרים של מגדר, תחומי לימוד
 תהיה של המל"ג.

תקיים המל"ג עם הספק ישיבת  ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה 20בתוך  .3
הספק  ידי-עלנו השירותים ה ינתפי-עלתאושר התכנית הסופית ש התנעה שבה

  מל"ג.  ידי-עלואשר תתבסס על מענה הספק בשינויים המתחייבים 

הספק לא יאוחר מחודשיים לאחר ישיבת ההתנעה  ידי-עלהשירותים ינתנו  .4
 וגיבוש התכנית הסופית.

במהלך ההתקשרות תהא רשאית המל"ג לשנות ולעדכן את מענה הספק, מעת  .5
 רכיה, וזאת בתיאום עם הספק. לעת, ובהתאם לשיקול דעתה ולצ

 תחומי אחריות .6

ליווי הוליסטי של הסטודנט/ית החרדי/ת החל מהשלבים המקדימים:  .6.1
ייעוץ ותיאום ציפיות למועמדים בשלב קבלת ההחלטה על עצם 

 בין היתר באמצעות הלימודים, תחום הלימודים ומוסד הלימודים
הלימודים עצמם , המשך בליווי במהלך ת מידע ואבחון מקצועיהנגש

וכלה בסיוע בהשמה בתעסוקה איכותית המותאמת לסטודנטים 
 .הלןל 7.68כאמור בסעיף  אשר תתבצע על ידי מרכזי ההכוון ולאקדמאים

 .סיוע בהסרת חסמים לקראת הלימודים האקדמיים .6.2

מערך סיוע לתגבור לימודי היסוד בדגש אנגלית, מתמטיקה, עברית  .6.3
 ומיומנויות מחשב בשלב ההכנה ללימודים ובשלב המכינה. 

 סדנאות העשרה בתחומי המיומנויות הרכות והכנה לשוק התעסוקה. .6.4

רשתות חברתיות אזוריות וארציות לסטודנטים חרדים, פעילות חברתית  .6.5
פלטפורמה לקשרי עבודה ורשתות עבודה ותרבותית למעוניינים, 

 )נטוורקינג(.

מומחיות בתחום התמיכה הכלכלית בסטודנטים חרדים, בדגש היכרות  .6.6
 הסיוע הכלכלי.  ספקעם מגוון המלגות הקיימות ובלעדיות בהפניה ל

 
 

  האקדמיל הכוונה מערךהקמת  .6.7

יופעל על ידי הספק תוך אחריות  מערך הפנייה לאקדמיה .6.7.1
ור לליווי לקראת ובמהלך הלימודים מלאה על כל הקש

עם מרכזי ההכוון  שיתוף פעולה . המערך יפעל תוךבאקדמיה
 .להלן 7.68לפי המפורט בסעיף 
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 7מוקדים, מתוכם  10בפריסה ארצית, בלפחות  פעלהמערך י .6.7.2
ירושלים,  בערים בהם יש ריכוז גבוה של אוכלוסייה חרדית:

בני ברק, בית שמש, מודיעין עילית, אשדוד, ביתר עילית 
בצפון הארץ ומוקד אחד ואלעד ובנוסף מוקד אחד לפחות 

  .לפחות בדרום הארץ

להקים מרכז וירטואלי שיתן שירותים  ספקכמו כן, על ה .6.7.3
 .באמצעים דיגיטליים

 בכל מוקד יינתן מענה לגברים ולנשים. .6.7.4

:להלן מפת ריכוז אוכלוסייה חרדית .6.7.5
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 תהליך הליווי .7

 להלן תיאור תהליך הליווי: .7.1

 

 

 לפני הלימודים  .7.2

לעשות את מירב המאמצים בכדי הייעוץ והליווי נדרש  ספק .7.2.1
לפרסם את שירותיו לאתר את משתתפי התכנית ובין היתר 

בקהלי היעד השונים באמצעים השונים ולמתגם. מיתוג 
  .התכנית יהיה בתיאום ובאישור המל"ג

והליווי )בין אם  הייעוץעם קליטת סטודנט פוטנציאלי למערך  .7.2.2
י מרכז ההכוון( יד-לעצמו ובין אם הופנה ע ספקי היד-לאותר ע

 הסברה ,פגישת הכרותהייעוץ והליווי  ספקיקיים עימו 

הייעוץ , בה תוצג בפני המתעניין/ת תכנית (Intakeוקליטה )
המתעניין יוכל לבחור האם ברצונו להיות שותף בה הליווי וו

 לתכנית. 

למשתתפים בתכנית יתבצע אבחון מקצועי וייעוץ לגבי  .7.2.3
תחום  ולגבי בחירת ,אקדמיים בכלל אמה ללימודיםההת

 בו(התעסוקתיות  אפשרויות)כולל התייחסות ל יםהלימוד
  .המתאיםומוסד הלימודים 

יתבצע תיאום ציפיות לגבי המחויבות לתהליך הלמידה  .7.2.4
במהלכו, איתור חסמים ואתגרים  והאתגרים הצפויים

 אישיים וסיוע במענה עבורם.

בשלב ההכנה ללימודים ובשלב במסגרת התכנית יתאפשר  .7.2.5
 למשתתפים להשתתף בקורסים המכינה הקדם אקדמית

הבעה לתגבור לימודי היסוד בדגש על אנגלית, מתמטיקה, 
 למשתתפיםעל מנת לאפשר  . זאתומיומנויות מחשב ודקדוק,

להשלים פערים ולהגיע ברמת מוכנות גבוהה יותר ללימודים 
י הכנה ייעודיים כמו כן יתאפשר להם לקיים קורסעצמם. 

 .אמי"ר ואמירם -ולבחינות המיון באנגלית ד"לבחינת מימ

ייעוץ גם באשר להיצע הקיים של יתן הייעוץ והליווי  ספק .7.2.6
סיוע כלכלי )מלגות, הלוואות וכו'( העומד לטובת סטודנטים 

 חרדים. 
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למי  ,לקבלת מלגהתנאי הכרחי החל משנת הלימודים תשפ"ג,  .7.2.7
ליווי, הייעוץ וה כנית בת השתתפותוא ה ,שטרם קיבל מלגה

או בתוכניות ייעוץ וליווי אחרות מטעם המל"ג )כולל תכניות 
 מצטיינים ככל שיהיו(.

 במהלך שנות הלימוד .7.3

במהלך שנות הלימוד, האחריות על הלימודים האקדמיים על  .7.3.1
כל היבטיהם כמו גם על שירותי המעטפת הניתנים 

ל מוסדות לסטודנטים החרדים במסגרת המוסד הינה ע
 הלימוד. 

הכתובת הראשונה לכל מענה תהיה של המוסד בעזרת רכזי  .7.3.2
או במח"רים  הלימוד )בקמפוסים הרגילים  חרדים במוסדות

 .(ובפלטפורמות

הליווי הייעוץ ו ספקכהשלמה לשירותים אלו, יתמוך  .7.3.3
בסטודנטים החרדים, בתיאום עם רכזי החרדים והצוות 

רבות הפניית הסטודנט זאת להמקצועי במוסדות ובמח"רים. 
 אל הגורמים המתאימים במוסדות הלימוד.

הליווי יקיים סדנאות העשרה לפיתוח ו ספק הייעוץ .7.3.4
רשתות חברתיות אזוריות וארציות  יקיםמיומנויות, 

לסטודנטים חרדים, יאפשר פעילות חברתית ותרבותית 
למעוניינים, ויהווה פלטפורמה לקשרי עבודה ורשתות עבודה 

 )נטוורקינג(. 

הליווי האישי ימשך לאורך כל שנות הלימוד עד לסיום  .7.3.5
גם למעוניינים בתארים מתקדמים ויכלול  ןיינתו התואר.

אפשרויות להמשך לימודים מבחינה חשיפה למגוון ה
 .'דיסציפלינארית ותעסוקתית, סוגי מוסדות, סוגי תארים וכו

 שילוב בתעסוקה .7.4

סדנאות  משתתפי התכנית יעברוללימודי התואר,  החל מהשנה השנייה
המוכוונות להשתלבות מיטבית בעולם העבודה, כולל חיזוק מיומנויות 

ספים יינתנו בשיתוף מרכזי שירותים נווכלים פרקטיים לשוק העבודה. 
   להלן. 7.68ההכוון כמפורט בסעיף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ממשק בין הגופים ותחומי אחריות .7.5
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 גובר עליה.בסעיפים לטבלה זו, הכתוב  סעיפי המכרזבין סתירה בכל מקום בו קיימת * 
 .סתירהיודגש כי חסר אינו מהווה 

 
 

 :תארים מתקדמים .7.6

 
גוף הליווי היעוץ  ספק מוסדות הלימוד

 )מל"ג(
הסיוע גוף  ספק

  הכלכלי
 )מל"ג(

 מפעיל מרכזי הכוון 
 עבודה(זרוע ה)

לפני 
 הלימודים

o המוסד  שיווק
 והתכניות

o ימי אוריינטציה 
o  קדם מכינה

לחיזוק לימודי 
יסוד )אנגלית, 

מתמטיקה, עברית 
ומיומנויות 

 מחשב(
o  מכינה ייעודית 
o  חיזוק מיומנויות

למידה וכתיבה 
 אקדמית

o  הנגשת מידע זמין
 ומותאם

o  סיוע בהסרת
 חסמים

o  אבחון, הכוון
וייעוץ אישי 

מקצועי 
 ואובייקטיבי

o תיאום ציפיות 
o  סיור בקמפוסים

 )רשות(
o  תמיכה בחיזוק

לימודי יסוד 
)אנגלית, 

מתמטיקה, עברית 
 ומיומנויות מחשב( 

o ני הכנה למבח
 ר", אמי"דמימ

 ם"אמירו
o  הנגשת כלל

האופציות לסיוע 
כלכלי למתעניינים 

 ויצירת ודאות
 באשר לקבלתו.

 o אינטק ראשוני 
o מערך ל הפניה

 ההכוונה
 לאקדמיה

o  קורסי יסוד
אנגלית, )

מתמטיקה, 
עברית 

ומיומנויות 
 .מחשב(

o לקראת  קורס
, ד"מימבחינת 

 ם"ר ואמיר"אמי
 

במהלך 
 הלימודים

o  אחריות מלאה על
הלימודים 

האקדמיים 
ושרותי המעטפת 

 במוסד 
o  שיעורי עזר

 קבוצתיים/
  אישיים

o  ליווי אישי
וקבוצתי על ידי 

 רכזי חרדים
o  חונכויות

 )מנטורינג(
o לקויות  ןאבחו

 למידה 
o  חיזוק מיומנויות

 למידה
o  סיכון זיהוי מקרי

לנשירה 
והתערבות במקרי 

 הצורך
o  אירועים חברתיים 
o  קבוצת שייכות

 חברתית מוסדית
o  הכשרה תרבותית

 ההוראה לסגל
o  סיוע סוציאלי

 ופסיכולוגי
o  סיוע כלכלי

במסגרת מלגות 
  המוסד

o  קשר עם רכזי גוף
 הליווי

o  אישי ליווי 
o  רכזי קשר עם

 מוסדותהחרדים ב
o  סדנאות העשרה

בדגש פיתוח 
 רכותמיומנויות 

o  בניית קהילות
 אקדמאיים חרדים

o  הפניה למרכז
וסיוע  ההכוון

 בהשמת סטודנטים
o  תהליכים מכינים

 להשמה
o  הפניית נושרים

 למרכזי ההכוון
o  יצירת גשר בין

מוסדות הלימוד 
 למרכזי ההכוון

מעטפת סיוע 
 -כלכלי

o מלגות לימוד- 
הפעלת מלגות 

 מל"ג
o  בניית מערך

סיוע כלכלי 
ממקורות 

 חיצוניים
 שונים

o  בנק משרות
 סטודנט

o קשרי מעסיקים 
o  יעוץ אישי

 בתחומי תעסוקה
o  סדנאות שילוב

 בשוק התעסוקה
 

שילוב 
 בתעסוקה

o  סיוע בהשמה
במסגרת מרכזי 

הקריירה 
 המוסדיים

o  ניהול קהילות
סטודנטים 

 אקדמאיםו
o מעקב בוגרים 
o  הפניה למרכז

וסיוע  ההכוון
 בהשמת אקדמאים

 o  בנק משרות
 אקדמאים

o קשרי מעסיקים 
o אישי  יעוץ

ת בתחומי תעסוק
סטודנטים 

 אקדמאיםו
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במהלך התואר הראשון. התכנית כוללת גם הכוונה לקראת תואר שני 
נו . לא יינתכהשמה במודל התשלומיםלימודים בפועל בתואר שני ייחשבו 

תשלומים מעבר לכך על ייעוץ לקראת תארים מתקדמים או ליווי במהלכם. 
 מל"ג רשאית לשנות זאת באופן בלעדי.

 ממשק עם מרכזי ההכוון .8

 2014עבודה בשנת ה זרועידי -שפורסם על ההכווןמרכזי  להפעלתבמכרז  .8.1
החל מתחילת שנת  םמרכזיהזכו שני מפעילים אשר החלו להפעיל את 

 :להלןש לחלוקה, בהתאם 2016

דרום: אלעד, אשדוד, נגב צפוני, פתח תקווה,  –אזור מרכז  .8.1.1
 .באר שבע

צפון: צפת, חיפה, בית שמש, מודיעין  –אזור עוטף ירושלים  .8.1.2
 .עלית, בית"ר עילית

עבודה מרכז הכוון זרוע ה מהקיהבערים בני ברק וירושלים, כמו כן,  .8.2
 .הרשויות המקומיותוף מקצועי לחרדים בשית

מאגדים תחת קורת גג אחת מגוון כלי מרכזי הכוון, ה 12 מופעליםכיום  .8.3
סיוע לאוכלוסייה החרדית ולחסמים המאפיינים אותה בדרך להשתלבות 
מוצלחת בשוק העבודה. כמו כן, מציעים המרכזים סיוע למעסיקים 

לגישור  המעוניינים להעסיק עובדים מהמגזר החרדי, תוך מתן אפשרויות
 על פערי ידע והכשרה.

בין  שיתוף פעולהמעוניינת להפעיל את השירותים נושא המכרז במל"ג  .8.4
הייעוץ והליווי.  ספקל  (כולם או חלקם) של זרוע העבודה ההכווןמרכזי 

, בכפוף יחולו הנקודות שלהלן מל"ג לזרוע העבודהייחתם הסכם בין אם 
 :בין שני הגופים להסכם

הייעוץ  ספקבמסגרת שיתוף הפעולה עם מרכזי ההכוון,  .8.4.1
מרכזי ההכוון  יפעל מתוךגוף עצמאי אשר  והליווי יהיה

הייעוץ  ספק .עימםבפריסה ארצית תוך שיתוף פעולה הדוק 
יהווה גוף מקצועי המומחה ו יישב במרכזי ההכוון,והליווי 

בהכוונה, אבחון וייעוץ לקראת אקדמיה, וכן בליווי, תמיכה 
ומניעת נשירה של סטודנטים חרדים במהלך הלימודים 

יהיה אחראי על תחומים אלו, וירחיב את  ספקה האקדמיים.
 מרכזי ההכוון למתעניינים באקדמיה.  הניתן על ידיסל הכלים 

הייעוץ  ספקליה הדדית של משתתפים בין מרכזי ההכוון הפני .8.4.2
 והליווי:

הפניה לצורך סעיף זה הינה העברת האחריות על  .8.4.2.1
המשתתף )לרבות קשר רציף עימו( בין הגופים. 

האחריות על קיימים מקרים נוספים בהם 
חלק הייעוץ והליווי אולם  ספקהמשתתף תהיה על 

מרכזי יינתנו על ידי משתתף המהשירותים שיקבל 
 .להלן 8.4.48.4.4בסעיף כפי שצוינו  . זאתההכוון

הייעוץ  ספקמתעניינים חרדים יוכלו להגיע ל .8.4.2.2
דרך מוסדות הלימוד, דרך  ,והליווי באופן עצמאי

או בדרכים  הסיוע הכלכלי ספקדרך  ,ההכוון ימרכז
הייעוץ  ספקמרכזי ההכוון יפנו לרכזי . אחרות

יציינו באינטייק הראשוני והליווי משתתפים אשר 
מעוניינים מרכז ההכוון כי הם ידי -שיבוצע על

לימודים ב להשתלבלבחון את האפשרות 
ההמלצה בדבר התאמתם של  .אקדמיים
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המשתתפים ללימודים אקדמיים תתבצע על ידי 
, אולם אין בהמלצה זו כדי הייעוץ והליווי ספק

בקבלת החלטתו וספק הייעוץ לחייב את המועמד 
והליווי ילווה כל מועמד שייבחר להשתלב 

  .באקדמיה

פרטי הפונים למערך ההכוון לאקדמיה יועברו בין  .8.4.2.3
הסיוע  ספקהייעוץ והליווי ו ספקמרכזי ההכוון, 

הכלכלי, כולל עדכוני סטטוס במהלך לימודי 
, וזאת בהתאם להוראות הדין המשתתפים

. כתנאי לקבלת השירותים מן וההסכם בהקשר זה
ויתור סודיות הגופים, כל משתתף יחתום על טופס 

הייעוץ והליווי,  ספקמידע מרכז ההכוון,  להעברת
 עבודה והלמ"ס.זרוע ההסיוע הכלכלי, מל"ג,  ספק

נותנים שירותים גם יובהר כי מרכזי ההכוון  .8.4.2.4
שאינה חלק מאוכלוסיית היעד של  הלאוכלוסיי
עונה על הגדרת ול במי שאינו בגין טיפמכרז זה ו

 היעד לא תשולם כל תמורה.אוכלוסיית 

הייעוץ והליווי יפנה משתתפים למרכזי ההכוון במקרים  ספק .8.4.3
 הבאים:

המשתתף נשר ממכינה או מלימודים אקדמאים  .8.4.3.1
ומוצו עימו האפשרויות למעבר למסלול אקדמי או 

 קדם אקדמי אחר.

שלא להמשיך לאחר הייעוץ המשתתף החליט  .8.4.3.2
 .הייעוץ והליוויבמערך 

הייעוץ והליווי שלא דרך  ספקהמשתתף פנה ל .8.4.3.3
מרכזי ההכוון, אולם הוא איננו מעוניין בלימודים 

 ., מכל סיבה שהיאאקדמיים

יובהר כי מרגע שעמד המשתתף באחד התנאים  .8.4.3.4
הייעוץ והליווי  ספקידי -עללעיל, פרטיו יועברו 

 ימי עבודה. 10למרכזי ההכוון תוך 

מספר  ון יעמידו לטובת משתתפי התכניתמרכזי ההכו .8.4.4
ההפניה  .כמפורט להלן שירותים לאורך דרכם האקדמית

 ספקהראשונית לשירותים אלו תתבצע בתיאום עם רכזי 
 הייעוץ והליווי.

 להפנות הייעוץ והליווי ספק לפני הלימודים האקדמיים יוכל .8.4.5
קורסים להשלמת קורסי יסוד למשתתפי התכנית  את

)מתמטיקה, אנגלית, אוריינות דיגיטלית, יישומי מחשב, 
לבחינות הבעה וכתיבה אקדמית( וקורסי הכנה 

המימ"ד אשר מוצעים במרכזי  אמי"ר/אמיר"ם ולבחינת
 ההכוון לקהל הרחב.

בכדי אין בהפעלת הקורסים על ידי מרכזי ההכוון  יובהר כי .8.4.6
שיסופקו ווי מאחריות לכך הייעוץ והלי ספקור את טלפ
קורסים הכוללים את מלוא הידע יגיעו משתתפי התכנית לש

ללימודים למסלולים הנדרש ברמה מתאימה כהכנה 
 האקדמיים או למכינות עם הידע הנדרש לתחילת לימודיהם.

עמד ביעדי התכנית בשל  לא ספקלא תישמע כל טענה כי ה
 איכות או כמות הקורסים של מרכזי ההכוון.
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הליווי והייעוץ רשאי לפעול עם מרכזי ההכוון ליצירת  ספק .8.4.7
, או שיפור הקורסים הקיימים עם מרכזי קורסים נוספים

הייעוץ והליווי רשאי לקיים  ספקבמידת הצורך  ההכוון.
 תמורה נוספתמטעמו, וזאת ללא או נוספים קורסים דומים 

 .מל"גהמ

, יפעילו מרכזי האקדמית השנייה של המשתתףמהשנה החל  .8.4.8
ההכוון שירותי השמה לסטודנטים החרדים. השירותים יכללו 

אקדמאיים, מערך ומשרות  סטודנטיםמשרות  בנקיצירת 
, יעוץ אישי בתחומי תעסוקה, הכנה לראיונות קשרי מעסיקים

עבודה ולקליטה במקום העבודה, וסדנאות קבוצתיות להכנה 
  לעולם העבודה.

ייעוץ והליווי לקיים סדנאות ה ספקבמידת הצורך, רשאי  .8.4.9
קבוצתיות דומות או נוספות להכנה לשוק העבודה. זאת ללא 

לא יעסוק במתן ייעוץ או הכנה  ספקמתן תמורה נוספת ה
 ביצירת קשרי מעסיקים.או אישית לשוק העבודה, 

 הייעוץ והליווי: ספקהממשק בין מרכזי ההכוון לרכזי  .8.4.10

ת מרכזי ההכוון יעמידו לטובת רכזי התכני .8.4.10.1
תשתיות במרכזי ההכוון הכוללות: חדר לטובת 
פגישות עם משתתפי התכנית, תשתית לחיבור 

שירותים במטבחון ושימוש בטלפון ואינטרנט, 
המיועדים לצוות מרכזי ההכוון, וזאת ללא תשלום 

 .ספקידי ה-תמורה על

מרכזי ההכוון יאפשרו לרכזי התכנית להשתמש  .8.4.10.2
סדנאות. זאת בכיתות של מרכזי ההכוון לצורך 

וזאת  ,למרכזי ההכוון ספקבתיאום מראש בין ה
 .ללא תשלום תמורה ע"י הספק

ר למנהלי יהיה קשר ישי הייעוץ והליווי ספק ילרכז .8.4.10.3
, ובמידת הצורך הם מרכזי ההכוון בו הם פועלים

 ישתתפו בישיבות צוות של מרכזי ההכוון.

במרכזי ההכוון ימותגו על  תכנית הייעוץ והליווי .8.4.10.4
הייעוץ והליווי כתכנית נפרדת משאר  ספקידי 

 השירותים במרכזי ההכוון.

מל"ג תהיה רשאית בהתאם לשיקוליה להחליט כי תכנית המעטפת לא  .8.5
תמוקם בתוך מרכזי ההכוון ושיתוף הפעולה יהיה מצומצם יותר, ועל 

אותה יציג במכרז זה את העבודה  המציע להיערך לכך ולהציג בתכנית
 למכרז(.  022.4סעיף היערכותו לכך )ראו 

מרכזי ההכוון, או כלל עם  הפעולהשיתוף  תחליט מל"ג לצמצם אתאם ב .8.6
 או שזרוע העבודה תחליט לצמיתות או לתקופת זמן קצובה, עם חלקם,

להורות  מל"ג רשאיתתהא  להפסיק את פעילותם של מרכזי ההכוון,
, וזאת מבלי הייעוץ והליווי לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות ספקל

הייעוץ והליווי לתת שירותים למשתתפי  ספקלגרוע מחובתו של 
 :התכנית

במכרז זה בדבר פעולת  ספקלפעול בהתאם להצעה שהציע ה .8.6.1
 מצד מרכזי ההכוון. התכנית ללא שיתוף פעולה

)בהתאם  להשתמש בחלק מהשירותים של מרכז ההכוון .8.6.2
המובאים במכרז זה, או שלא  להסכמת מרכזי ההכוון(

 להשתמש בהם כלל.
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 .או בחלק מהם להשתמש בשירותיו של מרכז הכוון אחר .8.6.3

ליצור שיתוף פעולה באותו הייעוץ והליווי  ספקלהטיל על  .8.6.4
את התשתיות או יממן אזור גאוגרפי עם גורם אשר יספק 

הפיזיות הנדרשות למתן ייעוץ וליווי )בדומה לתשתיות 
הספק . הפיזיות אשר נותנים מרכזי ההכוון כפי שפורט לעיל(

יעשה ככל יכולתו על מנת ששיתוף הפעולה לא ידרוש את 
השתתפות יובהר כי החלטה על השתתפות המל"ג ובכל מקרה, 

ולהחלטת  מל"ג, לתקציב התהיה בהתאם לנסיבותהמל"ג 
 המל"ג בלבד. 

ההתקשרות תאושר על ידי מל"ג. לצורך כך תבחן  .8.6.4.1
מל"ג אם שיתוף הפעולה מעמיד את התשתיות 
הנחוצות ליצירת מערך הייעוץ והליווי במוקד זה. 
יובהר כי אין בבחינה זו כדי להטיל על המל"ג 

 אחריות כלשהי.

תו אשר ישמש לפעילות הרכז באוחדר לשכור  ספקהלהטיל על  .8.6.5
תשלום קבוע  ספקתעביר למל"ג במקרה זה, אזור גאוגרפי. 

, מים וחשבונות חשמל שכירת החדרבגין עלויות  נוסף
 .וארנונה

המבנה אשר יעמיד הספק יעמוד בתנאים הפיזיים  .8.6.5.1
שתיקבע המל"ג או נדרשים לפי דין. המל"ג תהיה 
רשאית שלא לאשר שימוש במבנה מסוים בשל 

אי התאמתו, או להנחות את  עלות השכירות ו/או
ספק הייעוץ והליווי לבצע התאמות בנכס.  יובהר 
כי אין באמור לעיל כדי להטיל על המל"ג אחריות 

 כלשהי ביחס למבנה או לעמידתו בדרישות החוק.

ולהעבירה  הגאוגרפימוקד הפעילות הפיזית בלבטל את  .8.6.6
במקרה שבו משתתף בתכנית יובהר כי לפעילות וירטואלית. 

 יהיה מעוניין לקבל שירותים באופן וירטואלי, יהיה עללא 
הייעוץ והליווי לא יוכל לחייב משתתף בתכנית לקבל  ספק

שירותים באופן וירטואלי, ובמקרה כזה יהיה עליו למצוא 
 באופן פיזי. למשתתףלאותו משתתףדרך לספק את השירותים 

 לדוגמא בעזרת הפניית המשתתף למרכז פיזי ביישוב אחר.

 הכוון מרכזתופעל התכנית ב לא אםיעת ספקות יובהר כי למנ .8.6.7
בעצמו  לספק ספקבאחריות ה ,ההכוון מרכזי כללב או, מסוים

או באמצעות גורמים מטעמו את כלל השירותים המפורטים 
)למעט כמפורט בסעיף  ללא תשלום נוסף ממל"ג במכרז זה

 .(לעיל 8.6.58.6.5

הייעוץ והליווי לא יידרש במקרה זה לבצע  ספקיובהר כי  .8.6.8
בנק משרות יצירת : פעולות השמה בשוק העבודה כדוגמת

, יעוץ סטודנטים ומשרות אקדמאיים, מערך קשרי מעסיקים
לראיונות עבודה אישית הכנה ואישי בתחומי תעסוקה, 

 .ולקליטה במקום העבודה

ליצור קשר עם סטודנטים  תהיה רשאיתהעבודה  זרועבקרה:  .8.6.9
במסלול האקדמי לצורך בקרה על פעולתם של מרכזי ההכוון. 

תבצע על ידי תהייעוץ והליווי  ספקבקרה על אופן הפעולה של 
 המל"ג.
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היעד. לאחר  הייעוץ והליווי יקים מרכז וירטואלי לייעוץ אישי לקהל ספק .9
את הפונים לשירותים השונים באחד המוקדים אשר פועלים  ספקהייעוץ, יפנה ה

 לעיל. 7.68בהתאם לאמור בסעיף  במרכזי ההכוון הקרובים לביתם

לייצר שיתופי פעולה עם מרכזי הייעוץ והליווי יהיה רשאי באישור מל"ג  ספק .10
, ואף להקים מרכזים נוספים הצעירים ברשויות המקומיות או עם גופים אחרים

והליווי יתבצע דרך  שלא במרכזי ההכוון. יובהר כי מל"ג מעדיפה כי הייעוץ
  .מרכזי ההכוון והיא רשאית לסרב להקמת מרכזים נוספים מכל סיבה שהיא

 
 

 טיפול ביוצאי החינוך החרדי אשר אינם מקיימים אורח חיים חרדי .11

ספק הייעוץ והליווי יפעיל את תכנית הייעוץ הליווי גם לחרדים  .11.1
כהגדרתם במכרז זה, אשר אינם מקיימים אורח חיים חרדי. על המציעים 

לאופן שבו יתאימו את המערך  םתכניתבבמכרז זה להתייחס 
 . לאוכלוסייה זו

 באזור אחדמרכזים פיזיים למפגש,  2עבור אוכלוסייה זו יתקיימו לפחות  .11.2
 . המרכז באזור ואחד, ליםירוש

לעיל(  8.48.4ייחתם ההסכם בין מל"ג לזרוע העבודה )כאמור בסעיף  אם .11.3
לשירותים הניתנים  דומיםזו יהיו  הילאוכלוסיעבודה זרוע ה שירותי

, או בכל מרכז אחר במסגרת "מרכזי הזדמנות" נתנויויבמרכזי ההכוון 
 עליו יסכמו המל"ג וזרוע העבודה.

גופים אחרים  עםור שיתוף פעולה ספק הייעוץ והליווי יהיה רשאי ליצ .11.4
מתן השירות לאוכלוסייה זו. ההתקשרות עם הגורם תידרש לקבל  לצורך

 "ג מראש.המלאת אישור 

 מחקר מלווה .12

י גורם מטעמה. יד-לתפעיל מל"ג, מחקר מלווה שיבוצע ע תכניתבמשך הפעלת ה
, הסקת תכניתמטרתו של המחקר תהיה בדיקת היעילות והאפקטיביות של ה

 מסקנות וגיבוש המלצות לוועדת ההיגוי של התכנית. 

 יעדי תפוקות .13

עמידה ביעדי התכנית  פי-עלהצלחתו של ספק הייעוץ והליווי תימדד  .13.1
 וכן עמידה במדדי התפוקות שלהלן:למכרז  55המוצגים בסעיף 

לפחות מהסטודנטים החרדים  70%-תהליך ייעוץ ואבחון ל .13.1.1
 בפועל במערכת ההשכלה הגבוהה בכל מחזור חדש.

-הראשונה יעברו אבחון כ בשנת ההתקשרותכי מעריכה מל"ג  .13.1.2
, וכל שנה יגדל מספר 3,400צעירים, בשנה השנייה  3,000

 .5%-המשתתפים ב

האבחון ימשיכו למכינות/לימודים מכלל עוברי  80% .13.1.3
 אקדמיים.

 ויתחילואבחון  יעברוהמשך ליווי של  משתתפי התכנית )אשר  .13.1.4
 60%במהלך מכינה ושנה א', לפחות  80%לפחות   – לימודים(

 עד לסיום התואר.

ממשתתפי התכנית ידווחו בשאלונים התקופתיים כי הם  70% .13.1.5
 שבעי רצון מתהליך הליווי והייעוץ.
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מכלל משתתפי התכנית בתעסוקת אקדמאים  80%השתלבות  .13.1.6
 או בלימודים מתקדמים עד שנה מסיום הלימודים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דרישות מינימום .14

 דרישות המינימום לתכנית יכללו: .14.1

אשר נמצאים בשלב של משתתפים  120משרת רכז מלאה לכל  .14.1.1
לפחות במהלך שנת לפני הלימודים האקדמיים או במכינה

הקדם  )שלב האבחון והמכינההליווי הראשונה בכל מחזור 
משתתפים  200משרת רכז מלאה לפחות לכל ו(,  ,אקדמית
בשאר אשר נמצאים במהלך לימודי התואר האקדמי.פעילים 

 שנות הליווי. 

תואר ראשון לפחות המוכר על ידי  יבעלרכזי התכנית יהיו  .14.1.2
המועצה להשכלה גבוהה )או תואר מחו"ל שקיבל אישור 

רים ודיפלומות מחו"ל במשרד שקילות מהגף להערכת תא
 .החינוך(

מרכזי ייעוץ וליווי בפריסה ארצית על בסיס מרכזי ההכוון  .14.1.3
מוקדים, מהם לפחות  10לפחות  –עבודה( זרוע ה)בהפעלת 

מוקד אחד בדרום הארץ ומוקד אחד בצפון הארץ, בכל מוקד 
 מענה הן לגברים והן לנשים.

 .לגברים ולנשים הפעלת מוקד וירטואלי ארצי .14.1.4

אשר לא מקיימים  לחרדיםמוקדים למתן מענה  שניהפעלת  .14.1.5
 (.לעיל 1111בהתאם לסעיף ) כיום אורח חיים חרדי

אבחון וייעוץ פרה אקדמי הכולל אבחון פוטנציאל לימודי,  .14.1.6
 אישי, ובניית תכנית עבודה. ניתוח האבחון בראיון

חבילת קורסי הכנה לאקדמיה בהתאם לצרכי המשתתפים  .14.1.7
בדגש על אנגלית, מתמטיקה, עברית ומיומנויות מחשב, הכנה 

 למבחן אמיר"ם, הכנה למבחן מימ"ד. 

שירותי חונכויות ותגבורים בתחומי היסוד למשתתפים  .14.1.8
 הזקוקים לכך.

מפגשים לפחות בשנת  3 –מפגשי ליווי מחייבים לסטודנט  .14.1.9
 מפגשים לפחות ביתר השנים.  2המכינה ושנה א', 

על סדנאות מלוות לסטודנטים בכל אזור פעילות בדגש  .14.1.10
פיתוח מיומנויות רכות והכנה לשוק מיומנויות אקדמיות, 

התעסוקה. כל סטודנט יהיה מחויב במסגרת התכנית 
 פחות בכל אחת משנות הליווי.אחת ל הבהשתתפות בסדנ

פעילויות חברתיות לפחות בשנה בכל  3 –פעילויות חברתיות  .14.1.11
 .אזור פעילות
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ניהול תיק מעקב אישי  –מערכת ממוחשבת למעקב ובקרה  .14.1.12
הליווי, הייעוץ ואחר כל משתתף לרבות סיכומי פגישות 

סטטוס לימודי, השתתפות בפעילויות התכנית וסטטוס 
באופן אוטומטי  , ככל הניתן,ממשקעל המערכת להת בהשמה.

, הסיוע הכלכלי ספקלמערכת המידע של מרכזי ההכוון, ושל 
 .הסכםל 4בנספח כמפורט 

דרישה, גישה למערכת  פי-עלהא רשאי לקבל, ת המל"ג .14.1.13
הייעוץ והליווי  ספקשל  ולארכיוןהממוחשבת, למאגר המידע 

 .בכל הנוגע להסכם זה

להקים אתר אינטרנט ייעודי לתכנית, הנפרד מאתרי  ספקעל ה .14.1.14
. זאת לצורך פרסום ושיווק ספקהאינטרנט האחרים של ה

 התכנית.

רכזי  4, מנהל הדרכה, הפרויקטצוות הנהלה הכולל: מנהל  .14.1.15
 ., ומשרדים להנהלהאזורים, מנהל אדמיניסטרטיבי

 והליווי הייעוץ ספק צוותהחלפת  .15

וזאת ללא  המל"גתהא באישור מראש ובכתב של  הפרויקטהחלפת מנהל  .15.1
המחליף  מנהל הפרויקטתשלום תמורה כלשהי או הארכת לוחות זמנים. 

 הפרויקטל יעמוד בדרישות תנאי הסף וניסיונו לא יפחת מזה של מנה
המחליף  הפרויקט. אם לא יאושר מנהל המל"גידי -המוחלף ויאושר על

, אם המל"גידי -אחר עד שזה יאושר על פרויקטמנהל  למל"גיציג הספק 
לבטל את  תהיה רשאית המל"גשיאושר  פרויקטלא יציג הספק מנהל 

 ההתקשרות עם הספק. 

לסיים את ההתקשרות עם הספק, אם מנהל  תהיה רשאית המל"ג .15.2
או לא יעמוד  המל"ג או אוכלוסיית היעדלא יהיה זמין לפניות  הפרויקט

 .בהתחייבויותיו מכוח מכרז זה

, הספק לדרוש, בכל עת, את החלפתם של מי מעובדי תרשאי מל"ג תהיהה .15.3
כתוצאה מאי שביעות רצון ו/או מכל סיבה אחרת,  הפרויקטלרבות מנהל 
. הספק מתחייב להחליף את העובד המל"גהבלעדי של  הלשיקול דעת

. לא המל"גימי עבודה ממועד קבלת הדרישה מאת  14האמור בתוך 
החלופי לצורך המשך  לעובדחפיפה שיידרשו  תשולם תמורה בגין שעות

יובהר כי אם תידרש  ולא יוארכו לוחות זמנים בשל כך. השירותים
 לעיל. 15.115.1יפעל הספק כאמור בסעיף החלפת מנהל הפרויקט 

 תהיה רשאית והמל"גהפרת סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם,  .15.4
 לבטל את ההסכם עם הספק, אם לא יעמוד בדרישות סעיף זה.

 פיצויים מוסכמים  .16

 ממסכי כלשהם הוראה או תנאי קיים לא או/ו הפר הספק בו מקרה בכל .16.1
המל"ג , המכרז מסמכי פי-על כלשהי התחייבות ביצע לא או/ו המכרז

 בטבלה והמפורטים המוסכמים הפיצויים סכום את לקזז תרשאי תהיה
 מי או/ו המל"ג מזכות לגרוע בליוזאת  לספק המגיעה מהתמורה להלן

-על או זה מכרז מסמכי הוראות פי-על הספק כלפי כלשהו לסעד מטעמה
 .דין כל הוראות פי

לא יהיה רשאי לנכות את הפיצוי המוסכם משכרו  הייעוץ והליווי ספק .16.2
 מכרז זה.  נושאשל בעל תפקיד כלשהו הקשור בביצוע השירותים 

 הטלת פיצוי מוסכם. זכות טיעון בכתב לפני תינתן , הייעוץ והליווי ספקל .16.3
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 מהתשלום הבא המגיע לספק בהתאם למכרז זהקיזוז הפיצוי יתבצע  .16.4
 לאחר החלטת מל"ג בדבר ההפרה. 

 
 
 
 
 
 
 
 

, וגובה סכום הפיצוי כמפורט האירועים לגביהם יוטל פיצוי מוסכם .16.5
 :להלן

הסעיף  ההפרה

 בהסכם/מפרט

סכום הפיצוי 

 המוסכם בש"ח

 הערות

אי דיוק מצטבר  .1

 בדיווחים הכספיים

 99סעיף 

 להסכם

מהפער בין  50%

הדיווחים הכספיים 

של הספק למצב 

בפועל כפי שיימצא 

 בביקורת של המל"ג.

יובהר כי אי דיוק 

 300מצטבר של מעל 

יהווה הפרה ₪ אלפי 

יסודית של הסכם זה 

והמל"ג רשאית לבטל 

 את ההסכם.

 

בין מספר  היחס .2

הסטודנטים לרכז יהיה 

גבוה מהמצוין 

 בדרישות המינימום

 

 1414סעיף 

 למפרט 

לכל חודש ₪  10,000

של משרת רכז חסרה 

)מתחת למספר 

המשרות הנדרש על 

מנת לעמוד בדרישות 

 המינימום(.

 

העמיד את לא הספק  .3

אשר אליו האדם  כח

התחייב הספק 

ו תכניתבמסגרת 

המוצעת )אשר לא 

יפחת מהמצוין 

 בדרישות המינימום(.

 1414סעיף 

ותכנית  למפרט

העבודה של 

 הספק 

פיצוי בגין כל ₪  750

 איחורעבודה יום 

בגין אי גיוס של 

 45-עובד חדש החל מ

לאחר סיום ימים 

העסקתו של העובד 

 שסיים את עבודתו.

 

החלפת מנהל הפרויקט  .4

השנה במהלך 

 התקשרותהראשונה ל

מסיבות התלויות 

 בספק.

 15.115.1סעיף 

 למפרט

על כל ₪  30,000

החלפה של מנהל 

 .הפרויקט

 החלפת מנהל הפרויקט

סעיף  בהתאם להוראות

 לעיל. 15.115.1

 האי ביצוע התאמ .5

ושינוי נדרש במערכת 

המידע במהלך תקופת 

 ההפעלה 

 '4נספח 

 להסכם 

בגין כל ₪  3,000

 מקרה 

 30-איחור של למעלה מ

מהמועד שנקבע  ימים 

 לסיום ביצוע ההתאמות 
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הסעיף  ההפרה

 בהסכם/מפרט

סכום הפיצוי 

 המוסכם בש"ח

 הערות

עיכוב בהעברת  .6

 על נושרים.דיווחים 

סעיף 

8.4.38.4.3 

 למפרט

בגין כל ₪  2,000

המידע בדיווח עיכוב 

מחודש של למעלה 

 5-בעבור יותר מ

 משתתפים.

 

 

 

 

 

 

 המידע ואבטחתו מאגר רישום 17

ככל שיידרש להקים מאגר מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות,  17.1

ינקוט בכל הספק  (,"הפרטיות הגנתחוק " :)להלן 1981-התשמ"א

שימוש לו מוהצעדים הנדרשים לרישום הבעלות במאגר המידע על ש

ו/או הרשות  במאגר המידע בהתאם להנחיות הרשם למאגרי מידע

 . בנוסףלמשך תקופת ההתקשרות של מכרז זה , וזאתלהגנת הפרטיות

 .יחולו עליו החובות החלות על בעל מאגר בהתאם להוראות כל דין

מתן ייעוץ " הפסי רישום המאגר כי מטרת המאגר הינוהספק ירשום בט 17.2

לחרדים לקראת הלימודים האקדמאים וליווי הסטודנטים חרדים 

 ".במהלך הלימודים, לרבות סיוע בהשמה בשוק העבודה

, מזמן לזמןולעדכן את הרישום  ,באחריות הספק לרשום את המאגר 17.3

מן המערכת הממוחשבת כפי באופן שיאפשר עמידה בדרישות הטכניות 

ובתכנית הסופית להסכם,  4נספח בובמכרז זה בהצעתו, שרשום 

לרבות הפעלת הממשקים בין הגופים שתיקבע על סמך הצעתו. זאת 

בטפסי רישום המאגר באופן שיאפשר למלא את כל  נדרשהשונים כ

  הפרטים הרלוונטיים לקיום הדרישות.

כלשהו במאגרי המידע חל איסור מוחלט על הספק לבצע שימוש  17.4

שאינה לצורך שהיא, נתונים המצטברים בבסיסי הנתונים בכל דרך בו

 ,או מסמכים כלשהםו/מידע מסירת  זה.מכרז לפי  יםרותיאספקת הש

תיעשה אך ורק על ידי שא הסכם זה, מוהקשורים לפעילות או הנוגעים 

 מראש ובכתב. האישוראו ב/המל"ג ו

הגנת הפרטיות למשך ם לחוק בהתא בעליו של המאגרהספק יהא  17.5

תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה ויחולו עליו החובות, החלות על בעל 

 .מאגר בהתאם להוראות כל דין

לרבות הוראות חוק  ,כי יפעל בהתאם להוראות כל דין ,מתחייבהספק  17.6

מכוחו בנוגע למאגרי מידע  שהותקנוהגנת הפרטיות והתקנות 

יובהר, כי במשך תקופת הפעלת  ויקיים אותן במלואן. ואבטחתם

התכנית, לא תהא מל"ג אחראית בשום צורה ואופן על אבטחת המידע 

כך שלא  ,ידאג לאבטח את כל המידע הספק במאגר שיפעיל הספק.
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מכרז זה  ייחשף בפני גורמים שאינם קשורים למתן השירותים במסגרת

 רז זה.ולוודא שלא ייעשה בו כל שימוש אחר, פרט לשימוש המוגדר במכ

והפועלים מטעמו מתחייבים לשמור בסוד את המידע מכל סוג  הספק 17.7

וכל הידיעות, המסמכים או כל מידע אחר שיגיע אליו בקשר עם ביצוע 

השירותים נשוא מכרז זה או בקשר אליהם, או שיוכן על ידם עבור 

האגף במהלך ביצוע השירותים או בקשר אליהם. לעניין סעיף זה 

וחות, תכניות, הנחיות, טפסים, מדיה, שאלות, וכל ד  -"מידע" לרבות 

 כיוצא באלה.

 

 

 

 ': טופס פרטי המציעבנספח 

 לכבוד

גבוהה  המועצה להשכלה 

.mechrazim@che.orgבדוא"ל:  i l 

 

פומבי נו מסמכי מכרז  בידי כי מצויים  /י הח"מ מצהירים,  ו מספר  אנ

ית  03/2021 ווילהפעלת תכנ לי ו ץ  יעו  לסטודנטים חרדים, ומבקשים לשלוח י

: ני הבאה דואר אלקטרו כל הודעה בדבר המכרז האמור לכתובת  ו   לנ

  _________  מספר תאגיד:: _______________________________ שם המציע

זה ותפקיד איש הקשר לצורך מכרז    ____________________________ : שם 

ן ד: ________________________,  מספר טלפו ניי  .   _________________ :  טל

  ______________________________________________ :  מספר פקסימיליה

  _________________________________________________________ : כתובת

י נ דואר אלקטרו   __________________________________________ : כתובת 

ו הודעות  לנ צה פטורה מלשלוח  זה לא נשלח המוע כי אם טופס   , ו לנ ברור 

ידיעה של  להעלות טענות בקשר לאי  נוכל  ו לא  ואנ  , ועדכונים בדבר המכרז

במועדי  , או  יים בתנאי המכרז ו נ ויים שנשלחו לרבות שי נ ושי הודעות 

נו .המכרז או בכל   שא הקשור בכך.

לוודא  ר קבלת הטופס אלא  הנכם מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישו

ר קריאה". צעות "אישו  קבלת הדוא"ל באמ

 בברכה,

ותפקיד   ______________ : חתימה  _________________________ : שם מלא 

 : _______________תאריך ________________________ : חותמת של המציע

 

mailto:mechrazim@che.org.il


 

45 
 

 ': טופס הגשת ההצעהגנספח 

מכרז פומבי מספר לאני ______________________, החתום מטה, מגיש בזה הצעתי 

 ידי המועצה להשכלה גבוהה.-עללסטודנטים חרדים  ייעוץ וליווילהפעלת תכנית  03/2021

  _______________________________________________________ שם המציע: 

  _________________ מס' תאגיד: ___________________, תאריך רישום התאגיד: 

 מספר עוסק מורשה במקום מספר תאגיד(. /)אם המציע אינו תאגיד, יש לרשום תעודת זהות

  ______________________________________________ כתובת המשרד הראשי: 

  ____________________ מספר טלפון: ___________________, מספר פקסימיליה: 

  ______________________________________________ אלקטרוני: -כתובת דואר

  ___________________________________________________מספר טלפון נייד: 

 איש הקשר מטעם המציע לצורך הצעה זו:

 מס. טלפון: __________________  _______________________שם: 

 _____________________________________________ אלקטרוני:כתובת דואר 

הצעתנו זו ניתנת לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את תוכן מסמכי המכרז, את תנאי המכרז 

וההסכמים המצורפים, ולאחר שניתן לנו זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר 

הצעה. אנו מצהירים, כי אנו מקבלים שקיבלנו את כל הפרטים, שהיו נחוצים לנו לשם הגשת 

 את כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז ומתחייבים לכל הנדרש, ללא סייג.

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה, חלקיה ונספחיה תעמוד בתוקפה עד לשישה  .1
המועצה תבקש אנו נאריך את תוקף הצעתנו, עד  אםחודשים מיום פרסום המכרז. 

 כה בהליך זה.להכרזה בדבר המציע הזו

את כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז,  להצעתנואנו מצרפים  .2
ידי המציע באמצעות מורשי החתימה שלו, וקובץ -לרבות ההסכם כשהוא חתום על

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

את  לאחר להעביר לא נהיה רשאיםאנו מצהירים בזה, כי ידוע לנו ואנו מסכימים, כי  .3
או  כולן שייחתם עמנו, אם נבחר כמציע זוכה, ההסכם פי-על זכויותינו או חובותינו

 .מקצתן, הכל כמפורט בהסכם

אנו מגישים הצעה זו בלי שערכנו תיאום כלשהו, במישרין או בעקיפין, באופן מלא או  .4
מי מטעמם במכרז זה חלקי, עם המשתתפים האחרים או משתתפים פוטנציאליים או 

 ידינו.-לגבי איזה מן הפרטים המפורטים בו ואשר מוצעים על

מוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן יאנו מצהירים בזאת, כי נעשה ש .5
 כל השירותים לפי מכרז זה.

 אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי כל האמור לעיל נכון לפי מיטב ידיעתנו. .6
 
 

 ___________   _______________________                    ____________ 
 חתימה שם מורשה חתימה תאריך 
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 1976-':  תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ודנספח 

אני הח"מ ............... נושא ת.ז שמספרה ............, מורשה חתימה מטעם ............  )שם מלא 
"(, לאחר המציע" -מורשה............................ )להלן של המציע( מס' תאגיד / עוסק 

שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 אעשה כן, מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1
 עמו של המציעהנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומט .2
העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם  .3

 עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.

 ב לחוק2הצהרה סעיף  -הצהרה קיום דיני עבודה 

עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי  .4

)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  עבירות לפי חוק עובדים זרים

, ואם הורשעו ביותר משתי 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991-תשנ"א

עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד  -עבירות כאמור 

 ההרשעה האחרונה בעבירה.

כמשמעותם בחוק "שליטה" משמעם: -המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו .5

 .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  -לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה"  .6

 )להלן: "החוק"(. 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 לחוק 1ב2הצהרה סעיף  –ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

)להלן: "חוק  1998-ם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים ע 9הוראות סעיף  .7

 שוויון זכויות"( אינן חלות על המציע, או שהן חלות עליו והוא מקיים אותן.

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות  100אם המציע יזכה במכרז שבכותרת והוא מעסיק  .8

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות בקשר  -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף חובותיו 

 ליישומן.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9
__________ 

 חתימה                                                                                                                           

 אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן -_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

___________           _________________________               _________    

 חתימת עו"ד             חותמת ומספר רישיון עורך דין             תאריך 
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הקבועים בסעיפים  מציע בתנאי הסף:  תצהיר להוכחת עמידת ההנספח 
14.414.4 – 14.614.6 

את אני הח"מ ............... נושא/ת ת"ז ............................, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב/ת ומצהיר/ה 

 בזאת כדלקמן:

הנני נותן/ת תצהירי זה בשם _________________ )שם המציע(, שמספר הרישום  .1

 שלו הוא ________________ )להלן: "המציע"(. 

הנני מכהן/ת במציע בתפקיד ___________________, ומוסמך/ת לעשות תצהיר זה  .2

 בשמו. 

 לעיל: 14.414.4תנאי הסף הקבוע בסעיף  .3

השנים האחרונות בייעוץ והכוונה  7 שנים לפחות במהלך 3של מצטבר למציע ניסיון 

 13.שונים אנשים 13_______לפחות ללימודים אקדמיים ל

 לעיל: 14.514.5תנאי הסף הקבוע בסעיף  .4

השנים האחרונות בהפעלת תכניות  7במהלך  במצטבר שנים לפחות 3למציע ניסיון של 

או  קידום תעסוקתיאחד התחומים הבאים: לפחות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית ב

 חברתי-חינוך )לרבות השכלה גבוהה( או רווחה או מעורבות קהילתית או פיתוח כלכלי

 .או הכנה לשירות צבאי או אזרחי ושילוב בהם

ביצוע פעולות שונות ומותאמות במטרה להביא " בסעיף זה משמעו: קידום תעסוקתי"

לשילובו של אדם בעבודה או לשפר מצבו התעסוקתי )בהיבט של שכר/היקף משרה(. 

פרויקט אשר כלל שירותי השמה/העסקה בלבד אינו עונה על ההגדרה למען הסר ספק, 

 . לקידום תעסוקתי

 להלן פירוט התכניות הייעודיות:

שם התכנית  מס'
 הייעודית

לקוח שם ה
עבורו בוצעה 

 התכנית

תיאור התכנית 
 ומטרותיה

 תקופת התכנית

החל מיום:     .1
 _____/____/___ 

יום: ל ועד
 _____/____/___ 

  פעילהתכנית 
נכון למועד 

 הגשת ההצעות

החל מיום:     .2
 _____/____/___ 

יום: ל ועד
 _____/____/___ 
תכנית פעילה נכון 

למועד הגשת 
 ההצעות

החל מיום:     .3
 _____/____/___ 

יום: ל ועד
 _____/____/___ 
תכנית פעילה נכון 

למועד הגשת 
 ההצעות

 לפי הצורך.שורות *ניתן להוסיף 

                                                      
 אנשים שונים. 1,000תנאי הסף קובע לפחות   13
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 לעיל: 14.614.6תנאי הסף הקבוע בסעיף  .5

-בו שונים אנשים 14_____ ללפחות שירותהמציע נתן  השנים האחרונות 3במהלך 

 . 14זמנית

ידוע למציע כי המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לדרוש אסמכתאות להוכחת  .6

 הנתונים המפורטים בנספח זה.

 כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה  .7

__________ 

 חתימה                                                                                                                    

 אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ 
הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ 

ידי ת.ז. _____________ -מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על
ת/יהיה  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי/

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

  ___________    _________________________         _________ 

 חתימת עו"ד             חותמת ומספר רישיון עורך דין      תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 אנשים. 1000לפי תנאי הסף לפחות   14
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לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  ואישור רו"ח הצהרה: ונספח 

 14.814.8יםהקבוע

במהלך השנים התקשרות בהיקף כספי הרינו להצהיר כי למציע _________ 

]יש למחוק את החלופה שאינה  2020-ו 2019, 2018או בשנים  2019-ו 2018, 2017

ם הכספי המצטבר המפורטים להלן שהיקפ 15עם הגופים הציבורייםרלוונטית[ 

 )כולל מע"מ(:₪ מיליון  2הוא 

היקף כספי )כולל  נושא ההתקשרות שם הגוף הציבורי מס'
 מע"מ(

1.    
2.    
3.    

 לפי הצורך. *ניתן להוסיף שורות נוספות

 למכרז:  14.914.9סעיף 

  2020-ו 2019, 2018 או 2019-ו 2018, 2017המציע ניהל בכל אחת מהשנים 

 , כמפורט להלן:)כולל מע"מ(₪ מיליון  5של לפחות תקציב 

 היקף התקציב )כולל מע"מ( שנה
  
  
  

 

 :חתימת מורשי החתימה

 תאריך __________ חתימה ____________ שם _____________

 תאריך __________ חתימה ____________ שם _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 " לצורך סעיף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, משרדי גוף ציבורי"  15

 ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות.              
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 חוות דעת רואה חשבון על אודות מידע ממערכת הכספים של המציע

 תאריך:_______________

 
 לכבוד

 ______________ )שם המציע(
 
 

 2018, 2017במהלך השנים  וניהול תקציבגופים ציבוריים התקשרות עם   הנדון :
 2020-ו 2019, 2018או במהלך השנים  2019-ו

 
 

אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של 

"( )החברה המגישה הצעה למכרז ________(, מאשר/ת המציע________ )להלן: "

התקשרות המציע עם גופים ציבוריים כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר 

הכלולה בהצעה  ______________)בהתאם לדרישות המכרז(וניהול התקציב

, 2018או  2019-ו 2018, 2017 לשנים למכרז __________ של המציע המתייחסת

המצורפת בזאת ומסומנת ש למחוק את החלופה שאינה רלוונטית[ ]י 2020-ו 2019

 בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. 

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על 

 ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם 

אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות.  הביקורת בוצעה במטרה  נהלי ביקורת

להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. ביקורת 

כוללת בדיקה  מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. ביקורת 

יים שנעשו כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעות

על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו 

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

התקשרות המציע עם גופים ציבוריים וניהול לדעתנו, ההצהרה בדבר 

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה  _________התקציב

 וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

 

 בכבוד רב,                                                                          
 

________________________ 
 

 רואי חשבון
 

 
 הערות: 

ע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקב •
 .2009אוגוסט  –הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל 

 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח. •
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 מנהל הפרויקטפרטים אודות : זנספח 

, ימלא 14.1014.10 המוצע בתנאי הסף הקבוע בסעיף מנהל הפרויקטלצורך הוכחת עמידת 

 המציע את הנתונים הנדרשים בטבלה להלן.

 לעיל ובקורות החיים נכוניםאני מנהל הפרויקט מצהיר בחתימתי כי כל הנתונים המפורטים 

      ___________ 

 חתימת מנהל הפרויקט
 
 

  שם מנהל הפרויקט .1

 יש לסמן את החלופה הרלוונטית: תואר אקדמי .2

  __________ תואר ראשון ב 

 ____________ תואר שני ב 

 מצורפות תעודות אודות השכלה 

 3שנה  2שנה  1שנה  הניסיון הניהוליתיאור  

 ___/____/___ ___/____/__ ___/____/___ שנה שמתחילה ביום: 3 .1

 ___/____/___ ___/____/__ ___/____/___ שנה שמסתיימת ביום:  .2

 מס עובדים __ מס עובדים __ מס עובדים __  ניהול צוות  .3

שם התכנית/  ניהול תכנית או ארגון  .4
 הארגון

_________ 
  

 בתחום:

  קידום
 תעסוקתי

 רווחה 

  מעורבות
 קהילתית

  פיתוח
-כלכלי

 חברתי

 חינוך 

שם התכנית/ 
 הארגון

_________ 
  

 בתחום:

  קידום
 תעסוקתי

 רווחה 

  מעורבות
 קהילתית

  פיתוח
-כלכלי

 חברתי

 חינוך 

שם התכנית/ 
 הארגון

_________ 
  

 בתחום:

  קידום
 תעסוקתי

 רווחה 

  מעורבות
 קהילתית

  פיתוח
-כלכלי

 חברתי

 חינוך 

 3שנה  2שנה  1שנה  ניהול תקציב שנתי 
 ___/____/___ ___/____/__ ___/____/__ שנה שמתחילה ביום:  .5

 ___/____/___ ___/____/__ ___/____/__ שנה שמסתיימת ביום:
    היקף התקציב

 מגזר עם ומוכחת מעמיקה היכרותעבודה או פעילות עם הציבור החרדי, או לחילופין  
 זה

6. 6  
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 ': הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתורחנספח 

החתימה מטעם __________________, מס' רישום:  אני/ו הח"מ מורשי

 "( מצהיר/ים בזאת, כדלקמן:המציע____________________)להלן: "

 בחלופה הרלוונטית: Xנא לסמן  .1

  ייעוץ להפעלת תכנית   03/2021מכרז פומבי מספר ההצעה שהוגשה מטעמי במסגרת

 ,  אינה כוללת פרטים סודיים.לסטודנטים חרדים  וליווי

  הפרטים בהצעתי המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן ]במקרה של

מילוי חלק זה, יש לצרף עותק נוסף של ההצעה, שבו החלקים הסודיים מושחרים[, וזאת 

 מהנימוקים שלהלן:

 

 

 

 

 

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים  .2

)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21במסמכים, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה שונים, עיון 

 , ובהתאם להלכה הפסוקה.1998-, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח1993-התשנ"ג

אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון  .3

ענה ו/או זכות ו/או מציעים אחרים, אם אבחר כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל ט

 תביעה בקשר לכך.

ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה  .4

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

רזים, וכי שיקול הדעת בדבר היקף ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכ .5

זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם 

 להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

 

 

____________________                                          ______________________ 

 תאריך                                                               חתימה + חותמת                           
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 נספח ט: תצהיר לצורך ניקוד האיכות

אני הח"מ ............... נושא ת.ז שמספרה ............, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מתחייב ומצהיר בזאת האמת, וכי אהיה 

 כדלקמן:

 הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ במציע.    .1
לצורך ניקוד רכיב א'  הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .2

 לרכיבי האיכות.
 ניסיון בליווי אקדמי  .3

  ניסיון בייעוץ לקראת אקדמיה .3.1
ועד המועד  1.1.2015מספר מקבלי ייעוץ לקראת אקדמיה מהמציע החל מיום 

 האחרון להגשת הצעות הוא: ______.
 סטודנטיםמתמשך של ניסיון בליווי  .3.2

, הכולל לפחות שני מפגשים בשנה )לא מספר הסטודנטים שקיבלו ליווי מתמשך
 הוא: _____. 1.1.2015החל מיום  כולל מלגות(,

 המגזר החרדיניסיון בעבודה עם  .4
 מספר המשתתפים בתכניות ייעודיות לאוכלוסייה החרדית .4.1

, 1.1.2015מספר המשתתפים בתכניות ייעודיות, שהפעיל המציע החל מיום 
או חינוך )לרבות השכלה  קידום תעסוקתילאוכלוסייה החרדית בתחומים הבאים: 

או הכנה /ו (יחברת-ו/או רווחה ו/או מעורבות קהילתית ו/או פיתוח כלכלי (גבוהה
 : ____.הוא לשירות צבאי או אזרחי ושילוב בהם

 ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה חרדית בתחומי ההשכלה גבוהה .4.2
מספר החרדים להם נתן המציע שירותים בתחומי ההשכלה הגבוהה, החל מיום 

 הוא: ____. 1.1.2015
 ניסיון בניהול תקציב גדול .5

 מלש"ח כדלקמן: 7ניהל המציע תקציב שנתי בהיקף של מעל  1.1.2018החל מיום 
 תקופת ניהול התקציב: החל מיום __/__/___ ועד ליום __/__/___.

 היקף התקציב בתקופה זו: _____ מלש"ח )כולל מע"מ(.
 ניסיון בניהול פרויקט בפריסה ארצית .6

חודשים רצופים  12יזית, במשך הפעיל המציע שירות עם תשתית פ 1.1.2018החל מיום 
 ישובים כמפורט להלן: לפחות, בו זמנית במספר 

 תקופת מתן השירות: החל מיום __/__/___ ועד ליום __/__/___.
 זמנית הוא: ____ ישובים.-מספר הישובים להם ניתן שירות בו

 נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.ה .7
__________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

 אישור עורך/ת הדין

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן -_____________ שזיהה/תה עצמו/ה על
ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים  אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי

 בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

___________           _________________________               _________    
 חתימת עו"ד             חותמת ומספר רישיון עורך דין             תאריך 
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 נספח י': תכנית עבודה

 ידי המציע-צורף עלי
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 מסמך אודות מנהל הפרויקט לצורף ניקוד האיכות –' יאנספח 

 ידי המציע-יצורף על
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 מסמך ג'

 הסכם ההתקשרות

 שנערך ונחתם ביום בירושלים ביום__________

 בין:

 גבוהה המועצה להשכלה

 , ירושלים43רחוב ז'בוטינסקי 

 ("ג”המל)להלן: " 

 מצד אחד

 לבין:

  _________________________________ 

 מרחוב _________________________________

 "(הספק)להלן:  "

 מצד שני 

מכרז פומבי  ג מעוניינת בקבלת השירותים כמפורט במסמכי”והמל הואיל:
להלן לסטודנטים חרדים  ייעוץ וליווילהפעלת תכנית  03/2021מספר 

להסכם זה  , שהעתקו מצורף"(השירותים"-ובהתאמה: "המכרז" 
 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו; 1כנספח 

סמכי המכרז, לרבות והספק לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במ והואיל:
חלק ומהווה  2במפרט, הגיש הצעתו למכרז, שהעתקה מצורפת כנספח 

 בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל:
  

הכריזה על ___________ישיבתה ביום בועדת המכרזים של המל"ג, ו
 הספק כזוכה במכרז;

בהסכם  הספק, על יסוד הצהרותיו והתחייבויותיו של המל"גברצון ו :והואיל
לקבל על עצמו, את  הספק, וברצון לספקבמכרז, למסור ו זה והצעת

השירותים את כל ההתחייבויות הכרוכות בכך, והכל בהתאם  מתן
 המפורטים במכרז ובהסכם זה; ובכפיפות לתנאים ולהוראות

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם,  והואיל:
 בהסכם זה.הכל כמפורט 

 אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :

 מבוא ונספחים .1

המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו וקביעותיו, מהווה חלק  .1.1
ויקרא עמו בד בבד והוא מהווה בסיס להתקשרות בלתי נפרד מהסכם זה 

 הצדדים לפיו.
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 מצורפים הנספחים הבאים :  זה להסכם .1.2

 .מסמכי המכרז 1נספח 
 הצעת הספק. 2נספח 
 מסמך/י הבהרות. 3נספח 
 .אפיון בסיסי למערכת מידע 4נספח 
 נוסח ערבות ביצוע. 5נספח 
 .אישור קיום ביטוחים 6נספח 
 לשמירת סודיות.התחייבות  7נספח 

במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז )לרבות ההסכם(  .1.3
תכריע ההוראה שבמסמכי המכרז. במקרה  –לבין הוראה כלשהי בהצעה 

של סתירה בין מסמך מאוחר לבין מסמך מוקדם מקרב מסמכי המכרז 
)לרבות ההסכם(, יגבר המסמך המאוחר. במקרים אחרים של סתירה בין 

 ג”המלכם(, תכריע ההוראה שמיטיבה עם מסמכי המכרז )לרבות ההס
. מובהר, כי ג”המל, לפי שיקול דעת ג”המלו/או הפרשנות שמיטיבה עם 

 חסר לא ייחשב כסתירה.

חלוקת ההסכם ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד  .1.4
 ואין לתת להם כל משמעות פרשנית.

 מהות ההתקשרות .2

פי תכנית -ועלמכרז ל כנספח א'רף פי המפרט המצו-השירותים יינתנו על .2.1
 .להסכם( 2נספח העבודה שיגיש הספק במסגרת המענה למכרז )

ימי עבודה ממועד קבלת הודעת הזכייה תקיים המל"ג עם הספק  20בתוך  .2.2
ה ינתנו השירותים פי-עלישיבת התנעה שבה תאושר התכנית הסופית ש

-עלהספק ואשר תתבסס על מענה הספק בשינויים המתחייבים  ידי-על
 מל"ג.   ידי

לאחר ישיבת  ימים 60-מהספק לא יאוחר  ידי-על ויינתנהשירותים  .2.3
 התכנית הסופית. ואישורההתנעה 

 הצהרות והתחייבויות הספק .3

 הספק מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

-עלכי הינו בעל ניסיון מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים  .3.1
הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים,  פי

הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את 
השירותים כמפורט במפרט ובהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד 

הסכם זה במשך כל תקופת   פי-עליבויותיו מילוי מלא של כל התחי
 ההתקשרות לפיו.

השירותים נושא המכרז יינתנו בהתאם למענה הספק למכרז. הספק  .3.2
מתחייב למלא את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל 
נספחיו. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו 

 במקצועיות הגבוהים ביותר. ידי מי מעובדיו, במומחיות ו-ואם על

כי לכל אורך תקופת ההתקשרות יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות  .3.3
 כל דין. פי-עלמסמכי מכרז זה ו פי-עלהנדרשים 

 ,פי הסכם ובין אחרת-בין עלפי דין, -הגבלה, בין עלאו ו/כי אין כל מניעה  .3.4
ותיו את השירותים, וזאת הן מבחינת התקשרוי ג”המלשהוא יבצע עבור 

הקודמות או הקיימות כיום, והן מבחינת העדר ניגודי עניינים בין 
עיסוקיו האחרים הקיימים או העתידיים לבין התחייבויותיו למועצה 

 כמפורט להלן בהסכם זה ובמכרז. 
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התקשרה עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו  ג”המלכי ידוע לו ש .3.5
כן, הספק מתחייב  לדווח והתחייבויותיו בהצעתו במכרז ובהסכם זה. על 

למועצה, לאלתר, על כל שינוי שיחול אצלו שיש בו כדי להשפיע על 
 עמידתו בתנאי הסכם זה והמכרז.

ו/או מי מטעמה אינו אלא  מל"גידוע לו כי הפיקוח שיופעל על ידי ה .3.6
 וו/או מאחריות הספקאמצעי ביקורת, ואין בו כדי לגרוע מהתחייבויות 

תהא רשאית לפקח  המל"גלמילוי כל תנאי ההסכם על נספחיו. מובהר כי 
אך לא חייבת, ובכל מקרה העדר פיקוח לא יטיל אחריות  הספקעל 

 .הספק, ולא יגרע בשום מקרה מאחריותו של המל"גכלשהי על 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבל שירותים -רשאית, על ג”המלכי ידוע לו ש .3.7
ידי צד ג', ולספק -ותי הספק, בין בעצמו ובין עלזהים ו/או דומים לשיר

או כלפי אחרים בגין האמור.  ג”המללא תהיה  כל תביעה ו/או טענה כלפי 
מתחייב  –ידי צד ג' -את השירותים כאמור בעצמו ו/או על ג”המלביצעה 

 הספק לשתף עמם פעולה אם יידרש.

ראש במהלך תקופת ההתקשרות כל שימוש בספקי משנה טעון אישור מ
של המל"ג לרבות לזהות ספק המשנה. המל"ג יכולה לסרב או לאשר מכל 

האחריות על השירותים  בכל מקרה,נימוק שהוא או ללא נימוק כלל. 
 וטיבם הינה על הספק בלבד.

 

 תקופת ההתקשרות .4

תקופת ההתקשרות תהא ממועד חתימת המל"ג על ההסכם עם הזוכה  .4.1
 "(.ההתקשרות הראשונהתקופת )להלן: " 31.8.2024ועד ליום 

-עלבתום תקופת ההתקשרות הראשונה, שמורה למל"ג הזכות  להאריך,  .4.2
 48שיקול דעתה הבלעדי, את תקופת ההתקשרות הראשונה, בעד  פי

תהא רשאית  המל"ג"(. תקופת ההארכהחודשים נוספים )להלן: "
להאריך את ההסכם באותו מועד למשך תקופת הארכה אחת או יותר, 

 במלואן או בחלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

חודשים לפני תום  3מל"ג תודיע על החלטתה בדבר הארכת ההסכם 
 תקופת ההתקשרות הראשונה.

תקופת  בתום בהתקשרות שינויים לבצע תהא רשאית מל"גבנוסף,  .4.3
לחילופין לסיים את  או הזוכה עם בתיאום אתונה, וזההתקשרות הראש

 . ההתקשרות עם הזוכה

תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם הזוכה לתקופות הארכה  מל"ג .4.4
 סיוםל עד ביחס לסטודנטים חדשים, ולהאריך את ההתקשרות הזוכה

 . בתכנית שהחלו הסטודנטים של לימודיהם

חודשים לפני תום  3מל"ג תודיע על החלטתה בדבר הארכת ההסכם 
 תקופת ההתקשרות.

 בחינתההתקשרות, יהיו בין היתר אך לא רק,  הארכתהשיקולים ל .4.5
 . התכנית מדדיעמידת הזוכה ביעדי ו

המל"ג תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות  .4.6
עם הזוכה לאחר תום תקופת ההארכה עד לסיום לימודיהם של 

 הסטודנטים שהחלו בתכנית.

 זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים  .5
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מוסכם על הצדדים כי זכויות הקניין הרוחני בישראל ומחוצה לה, בכל  .5.1
התוצרים שהוכנו במסגרת מתן השירותים נשואי הסכם זה, לרבות 
מחקרים, דוחות, חוות דעת וכן כל תוצאה או מידע שייאסף, ייווצר 

 .ג”המלהספק בקשר להסכם זה, יהיו של  ידי-עלויגובש 

לבצע כל שימוש בתוצרי העבודה של הספק בתוך  תהיה רשאיתג ”המל .5.2
כדי תקופת ההתקשרות ו/או לאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת 
תוספות, השלמות או עריכה מחדש או העברתם לאחר בתמורה או ללא 

על ידי הספק  להלפרסם כל חומר שיימסר  תהיה רשאיתג ”תמורה. המל
מובהר כי הספק לא יהא אחראי לשינויים ו/או  .כחלק מהסכם זה

 ידו.-תוספות אשר לא בוצעו על

חלק מהשירותים ו/או או בהספק לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל  .5.3
תוצאותיהם ו/או התוצרים שיוכנו במסגרתם, בכל דרך שאינה לצורך 

 ג. ”אישור מראש ובכתב של המל, אלא בזה מכרזלפי  יםרותיאספקת הש

ב שאין בתוצרי עבודתו כדי להפר זכויות של צדדים הספק מתחיי .5.4
יתבע על ידי צד תג בכל מקרה בו ”שלישיים, וכן מתחייב לשפות את המל

 גין הפרה נטענת של זכויות כאמור.ב שלישי

למען הסר ספק, הספק וכל גורם מטעמו מוותרים בזאת על כל סעד ו/או  .5.5
ו/או לזכויות  עיכוב ו/או תביעה ו/או טענה ביחס לזכויות יוצרים

מוסריות ו/או לכל זכות קניין רוחני אחרת בתוצרים ו/או בקשר לביצוע 
 הסכם זה.

 ערבויות ובטחונות .6

וכתנאי להבטחת מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה  .6.1
ימציא הספק, במעמד וכתנאי  לקבלת המקדמה, כהגדרתה להלן,

 ₪ 1,500,000בסך  לחתימת הסכם זה,  ערבות אוטונומית בלתי מותנית
ימים,  120בתוקף למשך כל תקופת ההסכם, בתוספת של  ג”המללפקודת 

ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות. הערבות תהיה צמודה למדד 
 המחירים לצרכן. כשהמדד הבסיסי הוא מדד החודש שבו נחתם ההסכם. 

הערבות תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית  .6.2
חוק הפיקוח על עסקי  הביטוח,  פי-עלשברשותה רישיון לעסוק בביטוח 

 .1981 –תשמ"א 

הערבות תוגש כערבות מקורית בדיוק בנוסח ערבות הביצוע המצורף  .6.3
להסכם ללא תוספות, השמטות או שינויים. לא יתקבל צילום  5 בנספח

 בות. של הער

כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבויות האמורות בסעיף זה תחולנה על  .6.4
 הספק. 

תהא רשאית לחלט את הערבות או חלקה, לפי שיקול דעתה  ג”המל .6.5
הבלעדי, בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי ההסכם ושאר 

-מסמכי המכרז על נספחיהם השונים ו/או בגין נזק שייגרם למועצה על
או עובדיו ו/או קבלני משנה  וכל מי שפועל מטעמו, וזאת /ידי הספק ו

 לכל סעד אחר לפי כל דין. ג”המלמבלי לפגוע בזכויות 

מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים מוסכמים  .6.6
 תהא זכאית לקבל מהספק כל סכום בגין כל נזק שנגרם לו בפועל. ג”המלו

 מודל התשלום .7

הינו מודל תפוקות בכפוף להגדרות  ספקשירותי המודל התשלום עבור  .7.1
 . למפרט השירותים 1414בסעיף המינימום שצוינו 
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בהתאם לעמידת הסטודנט באבני הדרך  ישולם התשלום עבור סטודנט .7.2
 כמפורט להלן. 

אופן חלוקת התשלום בין אבני הדרך נועדה לאזן בין מענה לעלויות  .7.3
ניה לאקדמיה המעטפת בכל שלב, ובין תמרוץ לעמידה ביעדים להפ

התקצוב הנוסף עבור הסטודנטים ללא לימודי ליבה או ולמניעת נשירה. 
הסטודנטים בתחום עדיפות א' נובע מן העלות הנוספת הנדרשת 
להצלחתם בלימודים. תהליך האבחון דומה לכלל הסטודנטים, ועל כן 

 התשלום בעבורו זהה לכלל הסטודנטים.

 אבני הדרך אותם יעבור:להלן התשלום בעבור כל סטודנט בהתאם ל .7.4

 ללא סטודנטים אבן דרך
 ו/או ליבה לימודי

 בתחום סטודנטים
   א' עדיפות

 שלמדו סטודנטים
 ואינם ליבה לימודי

 בתחום לומדים
  א' עדיפות

 ₪  1,200 ₪  1,200 סיום תהליך האבחון 1
לומד בשנה א' במסלול  2

 * בתאריך הקובע אקדמי
1,800  ₪ 1,250  ₪ 

במסלול לומד בשנה ב'  3
 אקדמי בתאריך הקובע

1,350  ₪ 950  ₪ 

 ₪  2,200 ₪  3,150 זכאות לתואר  4
השמה במקצוע הדורש  5

 תואר אקדמי** 
1,350  ₪ 950  ₪ 

 ₪  6,550 ₪  8,850 סה"כ  
 

 :הוראות נוספות ביחס לתשלום .7.5

עבור סטודנטים אשר ילמדו במכינה קדם אקדמית יקבל * .7.5.1
הספק מחצית מאבן דרך זו בסיום המכינה ואת המחצית 

 .א' השנייה כאשר הסטודנט ידווח על ידי הלמ"ס כלומד בשנה

התאריך הקובע בכל שנת לימודים הינו התאריך לפיו 
מיהם הסטודנטים  המוסדות האקדמיים מדווחים ללמ"ס

הפעילים במוסד. התאריך הקובע הינו לרוב בסוף מרץ או 
 תחילת אפריל, ומשתנה במקצת משנה לשנה.

עבור סטודנטים אשר יושמו במשרת סטודנט, יקבל הספק ** .7.5.2
שליש מאבן דרך זו עבור השמת סטודנט ויתר התשלום יועבר 

תחילת כמו כן,  .הדורשת תואר אקדמיבמשרה עבור השמה 
יחשבו כהשמה במקצוע הדורש תואר  מודי תואר שנילי

תואר מלא  שירות צבאי לאחר לימודיכמו כן,  אקדמי.
 ( ייחשב כהשמה.במסגרת עתודה)

סטודנטים )שאינם לומדים  1800עבור ליווי כל סטודנט מעל  .7.5.3
 באותה אבן דרך, בלימודי השלמה בתחומי חינוך והוראה(

יים ועד לזכאות , החל מתחילת הלימודים האקדמשנהבכל 
לכל אבן דרך שיעבור  15%לתואר יקבל הספק תוספת של 

יבוצע לפי התעריף הממוצע של . התמרוץ הסטודנט
 .הסטודנטים באותה אבן דרך

עבור סטודנטים המצטרפים לתכנית במהלך הלימודים  .7.5.4
הרלוונטי תשלום ה יוכפל)במהלך שנים א' או ב' בלבד( 

התשלום בגין סטודנטים אלו .  0.5של נוסף לסטודנט במקדם 
החל מאבן הדרך הבאה למועד כניסת הסטודנט לתכנית.  יהיה
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סטודנטים אלו לא יחשבו למניין התמרוץ התוספתי כמו כן, 
 יל.לע 7.5.37.5.3כאמור בסעיף 

עבור סטודנטים הלומדים לימודי השלמה בתחומי חינוך  .7.5.5
במקדם נוסף של הרלוונטי לסטודנט והוראה, יוכפל התשלום 

מכל אבן דרך החל מתחילת הלימודים האקדמיים. יובהר  0.5
כמו כן,  .כי מקדם זה לא יפעל באבן הדרך של שלב האבחון

ר סטודנטים אלו לא יחשבו למניין התמרוץ התוספתי כאמו
יובהר כי סטודנטים אלו יעברו אבחון  לעיל. 7.5.37.5.3בסעיף 

וכי התשלום  ע"י ספק הייעוץ והליווי עם כניסתם לתכנית
 .0.5לספק בגין האבחון יוכפל גם הוא במקדם של 

 בהתאם להוספת אואת מודל התשלום לספק מל"ג תהיה רשאית לשנות  .7.6
 .הזוכה במכרז ספקהורדת שירותים בתיאום עם ה

 ביצוע התשלוםאופן  .8

תשלומים בתמורה למתן השירות בתקופת ההתקשרות, תעביר המל"ג לספק 
 כדלהלן:

 :מקדמה לשם בניית מערך הפעלה .8.1

מהודעת הספק למל"ג על תחילת הפעלת  ימים 60תוך  .8.1.1
כל של ואישור וקבלה לעיל  2.32.3השירותים בהתאם לסעיף 

, תעביר המל"ג המסמכים הדרושים לשם ביצוע התשלום
לשם בניית מערך ההפעלה. ₪ מיליון  1.5לספק תשלום בגובה 

תשלום זה יקוזז מתשלום מל"ג לספק במהלך השנה השלישית 
תחליט על הארכת ההתקשרות מעבר  ות"תאם  .להתקשרות

, היא תהיה רשאית לוותר על הראשונהההתקשרות  לתקופת
 .הקיזוז והמקדמה תהפוך למענק

 הפער על לגשר מנת ועל התכנית להתנעת נועד המקדמה מתן .8.1.2
( האקדמית דרכו ובתחילת)לפני  בסטודנט ההשקעה זמן בין

 והשמה לתואר זכאות של הדרך אבני את עובר שהוא לזמן
 .הכולל מהתשלום כחצי מהווים אשר העבודה בשוק

ספק תשלום בהתאם למודל אבני ישולם ל שנה אקדמיתרבעון בעבור כל  .8.2
 ידי-עלהדרך במכרז זה, וזאת לאחר קבלת המסמכים הבאים ואישורם 

  הגורמים המקצועיים הרלוונטיים במל"ג:

 חשבון חתום;   .8.2.1

 בסוףהמפרט את מספרי הסטודנטים התקדמות "ח דו .8.2.2
 בהתאם, דרך אבן בכל עמדו אשר, תחילתה לעומתהתקופה 
 התשלום חישוב לצורך הנדרשים הסטודנטים למאפייני

 . הכספי החישוב, בצירוף לספק

מנהלים חתומה כי הנתונים בדיווח הינם אמיתיים   הצהרת .8.2.3
ומשקפים בצורה נאותה את המצב בפועל וכי הספק פועל 

מקבל כספים עבור בהתאם לדרישות ההסכם והמכרז ואינו 
 ממקור אחר. התכנית

, יגיש הספק שנה אקדמית עבור כל ןהראשו התשלוםלקראת  .8.2.4
ת את הכנסותיו והוצאותיו פרטהממעודכנת הצעת תקציב 

. הצעת התקציב ההסכם נושא לשירותים ביחס לאותה שנה
תלווה במכתב מילולי המתאר את הפעילות הצפויה לאותה 

 שנה.
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יעביר  אקדמית כל שנההאחרון בעבור לקראת התשלום  .8.2.5
. חיצוני"ח רו ידי-על חתום שנתי ביצועדו"ח  למל"ג הספק

 :עיקריים חלקים שני יכלול"ח הדו

התקדמות שנתי של כל סטודנט בהתאם "ח דו .8.2.6
לאבני הדרך בהם עמד בתחילת השנה האקדמית 
ובסיומה בצירוף החישוב הכספי, כפי שנקבע 

  במודל התשלום.

את הכנסות  הכולל, תכניתכספי של הדוח ביצוע  .8.2.7
 פרט כל או, ביאורים מילוליים, התכניתוהוצאות 

 "ג.מל ידי על שיידרש נוסף

מל"ג תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבקש ניתוחי נתונים  .8.3
, בחינת עמידה אישור הדיווחיםנוספים. זאת בין היתר לצורך  ופירוטים

 ייקבעו על ידה. אשרביעדי התכנית וסיבות נוספות 

ימים מהשלמת הליך אישור  60העברת התשלומים לספק תתבצע בתוך  .8.4
כמפורט  געל ידי מל" המפורטים בסעיף זה הדיווחים הרלוונטיים

 לעיל. 8.38.3-ו 8.28.2 פיםבסעי

  ובקרהפיקוח, מעקב  .9

הספק להפעיל בקרות נאותות על מנת לוודא עמידה בתנאי באחריות  .9.1
 המכרז וההסכם. 

מכרז זה בנפרד  מושא תכניתאת כל רישומי ה נהללהספק  באחריות .9.2
, לרבות רישומי הנהלת החשבונות וניהול הפעילויותובמובחן מיתר 

 הכספים.

 ספק"ג והדיווחים השוטפים של ההמללמעקב ובקרה שוטפים של  בנוסף .9.3
מעקב ובקרה נוספים אחר ביצוע  בצעל זכות"ג מלל .בהסכם זהכמפורט 
 הספק, בהתאם לשיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת. ידי-על התכנית

תהליכי העבודה של הספק  תקינותמל"ג רשאית לערוך ביקורת על  כך .9.4
, עמידה בדרישות המינימום של מכרז זה, לרבות בדיקת תכניתבניהול ה

 אימותתוכנת ניהול פרטי הסטודנטים, וספרי החשבונות של התכנית 
 .ועוד הדיווחים

"ג, המל ידי-על שיוחלט הזמנים ללוח בהתאם או בשנה פעםכן,  כמו .9.5
השוואה של רשימת תעודות זהות של  בדיקתלבצע  רשאית תהא"ג מל

אל מול הנתונים המופיעים במאגרי  בתכניתהסטודנטים המשתתפים 
"ס, מרכזי ההכוון או ספק הלמהגורמים המקצועיים החיצוניים, ובפרט  

 .אחריםהסיוע הכלכלי או גורמים 

כל סטודנט כן, כתנאי לרישום לקבלת הייעוץ והליווי,  על .9.5.1
לגופים אלו, על הסכמתו להעברת פרטיו האישיים יצהיר 

 ייערכו אשר מחקרים לצורך או, התכניתלצורך בקרה על 
 .עליה

לשם כך תוכל מל"ג לדרוש מהספק להעביר את הנתונים  .9.5.2
או לגופים אחרים, והספק יהיה מחויב לבצע את  ללמ"ס

ההעברה באופן מלא לפי הנחיות המל"ג ולפי דרישות הגופים 
באשר לאופן קבלת המידע, ותוך פרק הזמן שייקבע על ידי 

יובהר כי האחריות על אבטחת המידע בעת העברתו  מל"ג.
 תחול על הספק בלבד.
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 ביצוע היעוץ והליווי מהספק אסמכתאות ל לדרוש"ג תהא רשאית מל .9.6
לפנות לסטודנטים באופן מדגמי על מנת לוודא כי הם  ואף, לסטודנטים

קיבלו את הסיוע ו/או לדרוש מהספק הצהרות הסטודנטים על קבלת 
 הסיוע.

"ג כי ישנם פערים בין הנתונים המל ידי-עליימצא  אם –ח דיוו פערי .9.7
את  מיידי"ג, יתקן הספק באופן למלבפועל לבין הנתונים שדווחו 

הנתונים ויגיש דיווח מתוקן. התשלום הבא שיינתן לספק יכלול קיזוז 
תהיה מל"ג  ובנוסףהתשלום העודף ששולם לספק )של כל תקופת הטעות( 

אחוזים מגובה התשלום  50 עד בשיעור שלפיצוי מוסכם רשאית לקזז 
 יסודית הפרה יהווה ₪ אלפי 300 מעל של מצטבר דיוק אייובהר העודף. 

 .זה הסכם של

 קיזוז .10

תהיה רשאית לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר  ג”המל .10.1
 מגיע למועצה מהספק לרבות בגין הסכמים אחרים קיימים ביניהם.

 ג”המלשימוש בזכותה לקיזוז לפי סעיף זה, תודיע  ג”המלבטרם תעשה  .10.2
בטרם ייעשה שימוש בזכות  לספק בכתב בדבר כוונתה לערוך קיזוז.

 הקיזוז תינתן לספק זכות טיעון בכתב כנגד הקיזוז.

בשום מקרה, ועל אף האמור אחרת בכל סעיף המתייחס לקיזוז, ניכוי  .10.3
א יהא רשאי לעכב, ו/או עיכוב הכלול בכל הסכם או חוק שהוא, הספק ל

 פי-עללקזז, לנכות סכום כלשהו מאלה שעליו לשלם )אם עליו לשלם( 
 הוראות הסכם זה.

 יחסי הצדדים  .11

מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם  .11.1
יוצרים אלא יחס שבין מזמין לספק המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר 

וכי רק על הספק תחול האחריות לכל אובדן שירותים וקונה שירותים, 
או נזק שייגרם למישהו, לרבות עובדיו  המועסקים על ידיו או הבאים 

 מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

 פי-עלמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת  .11.2
הסכם זה למועצה לפקח, להדריך, או להורות לספק או לעובדיו או למי 

אלא אמצעי להבטיח  את קיום הוראות הסכם זה במלואן,  מטעמו,
, ג”המלידיו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד -ולספק ולמועסקים על

והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר הסכם 
ו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או פי-עלזה או הוראה שניתנה 

 הסכם זה, מכל סיבה שהיא. פי-על הפסקת מתן השירותים

הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שפועל מטעמו במסגרת  .11.3
 הסכם זה את האמור בסעיף זה.

ידיו בביצוע -הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על .11.4
כל דין,  פי-עלהסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו 

כמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום הוראות ההס פי-עלאו 
של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר 
תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה 

הסכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את  פי-עלשיוצאו 
חוק שעות  פי-עלתשלומים  תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ,

עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות 
 עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב. 
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 11.411.4לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים בסעיף  ג”המלחויבה  .11.5
ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק -לעיל, בגין מי מהמועסקים על

עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם  ג”המלאת 
 כאמור.

 אחריות  .12

 הספק מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה. .12.1

הספק  מצהיר בזה כי הוא בלבד אחראי אחריות מלאה ובלעדית לטיב  .12.2
ידי מי מטעמו. אישורה ו/או -ידיו ועל-ואופן ביצוע ההתחייבויות על

, בקשר לביצוע התחייבויות הספק, אינם משחררים ג”המלהוראותיה של 
 את הספק מאחריות בלעדית להם.

רמו למועצה הספק אחראי לכל הנזקים, ההוצאות או ההפסדים שייג .12.3
ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי כלשהו )להלן: "הניזוק"( בקשר או עקב 

ידי הספק ו/או -ביצוע השירותים לפי הסכם זה, במישרין או בעקיפין, על
ידי מי שהספק אחראי לפי הדין למעשיו או למחדליו לרבות במקרה -על

 של רשלנות או מחדל. 

לשהו בעד נזקים שהספק תחויב לשלם לצד שלישי סכום כ ג”המלאם  .12.4
פי כל דין, יהיה חייב הספק -אחראי להם כאמור בהסכם זה ו/או על

תחויב לשלם, כאמור,  ג”המלעל כל סכום  ג”המלבשיפוי מלא לטובת 
 לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו למועצה בעניין זה. 

במלוא סכום האובדן,  ג”המלבנוסף, הספק מתחייב לפצות ולשפות את  .12.5
פי דין, כאמור לעיל, שנגרמו -, נזק או הפסד להם אחראי הספק עלפגיעה

 ג”המללמועצה ו/או לבאים מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ש
נשאה בהן בקשר  ג”המלשילמה בגינם, ובכלל זה ההוצאות הסבירות ש

לתביעה בגין אבדן, פגיעה, נזק או הפסד כאמור בגינם אחראי הספק 
מתחייבת להודיע בהקדם לספק אודות כל  ג”להמכאמור לעיל, ובלבד ש

תביעה ו/או דרישה כאמור תוך זמן סביר לאחר שנודע למועצה ולאפשר 
פי הסכם זה -על ג”המללספק להתגונן מפניה, והכל מבלי לגרוע מזכויות 

 פי כל דין לכל תרופה ו/או סעד אחרים.-ו/או על

רתה בחוק הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגד .12.6
או תנאי אחר מתנאי  1970 –החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 

הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים 
תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלה, 

לעמוד על קיום ההסכם עם הספק  או לבטל הסכם זה  ג”המלרשאית 
עצמה ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה ו/או לבצע ב

ידי הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף -אמור היה להיעשות על
 ההוראות האחרות בהסכם זה. פי-עלכל דין ו פי-על ג”המללזכויות 

 ביטוח .13

בלי לגרוע מהתחייבויות הספק ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה  .13.1
פי כל דין והסכם זה, הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט -אחראי על

בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק 
בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות 

 קשרות בין הצדדים. הביטוח של הספק לפני ההת

הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו  .13.2
הסכם זה. הספק  מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא  פי-על

בטענה או דרישה כלפי המל''ג  בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח 
ות תחלוף אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביע

 מחברות ביטוח.
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הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות  .13.3
אישור קיום )להלן: " 6כנספח ובאישור קיום ביטוחים המצורף 

"( אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, הנם מזעריים ואין ביטוחים
ומד בהם משום אישור של המל"ג או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון הע

לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר 
 וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למל"ג ולצד שלישי.

הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו  .13.4
ו/או את זכויות המל''ג, יהיה הספק אחראי לנזקים שייגרמו למל''ג  

א תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או באופן מלא ובלעדי ול
 אחרות כלפיה, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המל''ג  כל טענה כאמור.

דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים  פי-עלהספק לבדו יהיה אחראי  .13.5
 שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

כתנאי לחתימת המל''ג על ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה ו 14 .13.6
הסכם זה, ימציא הספק למל''ג את אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות 

-הסכם זה כשהם חתומים על פי-עלבהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש 
ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח 

 הנדרשים.

באישור קיום ביטוחים ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה  14 .13.7
ו/או בפוליסות, ימציא  הספק למל''ג  אותם שוב כשהם מתוארכים 

 לתקופת ביטוח נוספת.

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור  .13.8
דין,  פי-עלהסכם זה ו/או  פי-עללעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק 

בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, 
והמצאתם לידי המל''ג  כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המל''ג  

 אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל''ג  תהיה רשאית לבדוק את אישור  .13.9
ת אך לא תהיה חייבת לעשות כך. למען קיום הביטוחים ו/או הפוליסו

הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המל''ג  או מי מטעמה אינה 
 הסכם זה. פי-עלדין או אחריות  פי-עלפוטרת את הספק מאחריות 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המל''ג  תהיה רשאית לבקש מהספק  .13.10
טוחים על מנת לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום בי

ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא  פי-עללהתאימם להתחייבויות 
תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול 

 עקב כך על המל''ג   אחריות כל שהיא.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע  .13.11
מצאת או אי הסדרת ביטוח ההסכם עקב אי ה פי-עלההתחייבויות 

דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב  פי-עלכנדרש, יישא הספק 
 כאמור.

דין לנזק, אבדן והפסד שסיבתם סכום  פי-עלהספק לבדו יהיה אחראי  .13.12
לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות 

 הפוליסה. 

ו דרישה ו/או תביעה כנגד הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/א .13.13
המל''ג ו/או הבאים מטעמה בגין נזק שהיא זכאי לשיפוי ) או שהייה זכאי 

הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר  פי-עלאלמלא תוכן הפוליסה ( 
שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל 

 ון לספק.בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזד
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הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו:  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.  .13.14
 ביטוח אחריות מעבידים. ביטוח אחריות מקצועית.

כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות  .13.15
העצמיות יחולו על הספק.  סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף 

מטעמה, הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע  כלפי המל''ג  והבאים
נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל 
כלפי מבטחי המל''ג  והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח 

כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי  שנערך על ידי המל''ג.
י לפגוע בזכויות המבטח ו/או בחובות אולם אין בביטול החריג בכד

סעיף  צפוי-הדין. כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי פי-עלהמבוטח 
לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא 
אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המל''ג לכל הפחות 

ספק בתום לב לא תפגע יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של ה 60
 בזכויות המל''ג  לקבלת שיפוי.

בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין:  .13.16
זיהום פתאומי. מרמה ואי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. 
דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע. פגיעה בפרטיות. אובדן השימוש 

בגין קבלני משנה. אובדן מידע ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות 
 ומסמכים. 

 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו: .13.17

סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי  .13.17.1
מיום ההתקשרות בין המל''ג  לא יהיה מאוחרהרטרואקטיבי 

 לבין הספק.

 6סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של  .13.17.2
או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה חודשים לאחר ביטול 
הספק, ובתנאי שאין ביטוח אחר  ידי-עלמרמה או אי תשלום 

המכסה את חבות הספק  באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה 
 שפקעה.

הפוליסה לביטוח אחריות סיכוני צד שלישי תכלול כיסוי ביטוחי בגין:  .13.18
י שחייב תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה כנגד מ

בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב 
הפקודה לביטוח כל רכב מנועי. פגיעה בכל רכוש  פי-עלבהסדרת ביטוח 

 כולל רכוש בבעלות המל''ג. שימוש במכשירי הרמה.

נוסח הידוע בשם  פי-עלהפוליסות )מלבד אחריות מקצועית( תהיינה  .13.19
 לו בכיסוי הביטוחי.'ביט' או נוסח אחר הדומה 

 הרחבי שיפוי: .13.20

הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת  .13.20.1
בגין אחריותה למעשה ו/או טעות ו/או  שיפוי לטובת המל''ג

מחדל של הספק ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב 
הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחידי 
המבוטח בנפרד. פוליסות אחריות מקצועית לא תכלול כיסוי 

 בגין תביעות הספק כלפי המל''ג.

המל''ג באם תחשב ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את  .13.20.2
 כמעבידה של עובדי הספק.

גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת  .13.21
ביטוח ₪.  1,000,000 –הביטוח וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 
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 -אחריות מעבידים, כפי הפוליסה של הספק. ביטוח אחריות מקצועית 
1,000,000 .₪ 

ים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או ככל שלדעת הספק קי .13.22
לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף 

 ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

-עלביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד קיים לספק  אחריות  .13.23
 כל דין. פי

קום בהסכם זה, ולאורך כל תקופת מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מ .13.24
ההסכם, מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על 

הסכם זה  פי-עלהחוק ו פי-עלכל צוויו ותקנותיו. על הספק חלה החובה 
לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות 

 חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

ות סעיף זה )ביטוח( על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע הורא .13.25
מחיובי הספק לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המל''ג חבות כל שהיא. 
לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, 
כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המל''ג  שלא היו קיימות כלפיו, 

הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק )למעט אלמלא נערך 
 המל''ג ( מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של  .13.26
 ההסכם.

 המחאת זכויות  .14

מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב  .14.1
או את ביצוע האמור בו או חלקו הסכם זה  פי-עלזכות מזכויותיו 

המחאה  ג”המל. אישרה ג”המללאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של 
הסכם זה למרות  פי-עלאו הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק 

לשחרר את הספק מאחריותו כלפי  ג”המלהאמור לעיל, לא יהיה באישור 
 בדבר הוראות הסכם זה. ג”המל

שעבד, להמחות או להעביר בדרך אחרת את תהא רשאית להסב, ל המל"ג .14.2
ו, במלואן או פי-עלהסכם זה ו/או את התחייבויותיה ו/או זכויותיה 

שיקול דעתה, לכל גורם אחר, ללא צורך בהסכמה נוספת  פי-עלבחלקן, 
נותן בזאת, מראש, את הסכמתו להעברת זכויות ו/או  הספק. הספקמאת 

על כל  הספק, יחתום המל"גכאמור לעיל. לבקשת  המל"גהתחייבויות 
 המל"גהמסמכים הדרושים לצורך העברת זכויות ו/או התחייבויות 

 כאמור לעיל.

 שמירת סודיות ואבטחת מידע; איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים .15

 7נספח סודיות בנוסח   לשמירת התחייבות על לחתום מתחייב הספק .15.1
כי כל גורם להסכם זה שיהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הספק מתחייב 

שיועסק מטעמו של הספק יחתום על התחייבות לשמירת סודיות 
 ולמניעת ניגוד עניינים בהתאם להוראות מפרט השירותים.

אי פרסום מידע: הספק ומי מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע  .15.2
הסכם זה, אין  פי-עללשם ביצוע התחייבויותיו  ג”המלידי -שיימסר לו על

חזירו למועצה בתום השימוש. ההתחייבות לשמירת לפרסמו, ועליו לה
 הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

שמירת סוד: הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור  .15.3
או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או  ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או 
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תשומת לב הספק מופנית  הסכם זה. פי-עלבעת ביצוע התחייבויותיו 
, שעניינם איסור ועונש 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118-ו 91לסעיפים 

ידי בעל חוזה, לרבות קבלן, עם גוף מבוקר -על מסירת ידיעות רשמיות על
 .1958 -כמשמעותו בחוק מבקר המדינה , תשי"ח 

 הפרטיות, הגנת חוק הוראות את מכיר הוא כי ומאשר מצהיר הספק .15.4
 ומכל זה מחוק כמתחייב ויפעל יעשה והוא ותקנותיו 1981-א"התשמ

 הספק. ברשות שימצא המידע לשמירתו של הנוגע אחר חוק

 חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר: .15.5

הינו נחלת הכלל או הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא  .15.5.1
 .המל"גכלפי  הספקכתוצאה מהפרת כל התחייבות בה מחויב 

 שימוש במידע סודי. פותח באופן עצמאי ללא .15.5.2

 ידי צד ג' ללא חובת סודיות.-על לספקנמסר  .15.5.3

הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת  .15.5.4
 .ג”המלהסודיות של 

במועד הגילוי, או שפותח על ידיו  הספקיה ברשותו של הוא ה .15.5.5
באופן עצמאי, בלי שהשתמש לצורך כך במידע שנמסר לו 

 .כתוצאה מההתקשרות בהסכם זה

רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית  .15.5.6
ואשר נשמרו בזיכרונם  ג”המלשל הזוכה  הכלולים במידע של 

 של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה.

כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית או רשות  פי-עלחובה לגלותו  .15.5.7
על כל  למל"גיודיע מידית  שהספקמוסמכת, בכפוף לכך 

דרישת מידע כאמור )אם הדין או החלטת הערכאה המוסמכת 
להתגונן כנגדה ויסייע לו  למל"גאינם אוסרים זאת(, יאפשר 

 כמיטב יכולתו בהתגוננות כאמור.

 אספקתהספק מתחייב להחזיר למועצה כל חומר שקיבל ממנו בעת  .15.6
מיום  ימים 14-מולא יאוחר  ההתקשרותהשירותים בהסכם זה עם סיום 

 סיום תקופת ההסכם.

, ובלבד שלא יהיה בכך ג”המלהספק רשאי לתת שירותים לאחרים זולת  .15.7
משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים למועצה לבין עיסוקיו האחרים 
או כל פגיעה בחובותיו לפי הסכם זה. ההחלטה האם מתן השירותים 

ה לאחר יוצרת או עלולה ליצור פגיעה במתן השירותים למועצה נתונ
 .ג”המללשיקול דעתה הבלעדי של 

 ניגוד עניינים: .15.8

הספק מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם ובמהלך  .15.8.1
, לא יתקיים )ולא צפוי ג”המלתקופת ההתקשרות עם 

להתקיים( כל ניגוד עניינים לפי כל דין, לרבות ניגוד עניינים 
פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, -בין התחייבויותיו על

או האישיים )להלן: "ניגוד עניינים"(. "ניגוד  המקצועיים
 עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. 

הספק מתחייב כי ככל שתיווצרנה נסיבות ביחס לספק ו/או  .15.8.2
מי מטעמו, העלולים להעמידו/ם במצד של ניגוד עניינים או 
במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור 
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ויותיו לפי הסכם זה, יהיה עליו להודיע על באופן עם התחייב
 פי ההנחיות שיקבל.-ולפעול על ג”המלמיידי לנציג 

לא יוכל לספק למוסדות להשכלה  הספק מצהיר כי ידוע לו כי .15.8.3
קשורים במישרין או בעקיפין, לשירותים הגבוהה שירותים, 

 .זה הסכם נושא 

למשתתפים  יולא יוכל לקבל תמורה בגין שירות כמו כן, הספק .15.8.4
מיותר מגורם אחד. כלומר, מל"ג לא , בכל שלב, בתכנית

תשלם בגין שירותים זהים או דומים הניתנים למשתתפים 
 אשר גורם אחר מממן אותם.

יובהר כי לא יתקיימו העברות כספים בין הספק למרכזי  .15.8.5
ההכוון בגין שירותים הקשורים באופן ישיר או עקיף לשירותי 

 תכנית זו.

 ם הפסקת ההסכ .16

תהא רשאית להפסיק הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה  ג”המל .16.1
ימים  60הבלעדי, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל, בהודעה בכתב של 

מראש. בתקופה שעד לסיום ההתקשרות, על הספק למלא באופן מלא 
ומקצועי את כל התנאים, ההתחייבויות, נהלי העבודה, אספקת השירות, 

 תנאי המכרז.   פי-עלוכל המוטל עליו 

רשאית להפסיק את  ג”המללעיל, תהא  16.116.1למרות האמור בסעיף  .16.2
, ג”המלההתקשרות עם הספק לאלתר או במועד שייקבע בהודעת 

 בהתקיים לפחות אחד  מהתנאים  המוגדרים להלן:  

, ולא תיקן אותה יסודיתשאינה הספק הפר את ההסכם הפרה  .16.2.1
 .בדרישת המל"ג הנקוב במועד

תהא רשאית  ג”המלהספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .16.2.2
פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר לספק -)אך לא חייבת( על

לתקן את ההפרה בפרק הזמן הנקוב בדרישת בכתב מאת 
 .ג”המל

הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב  .16.2.3
ו/או נכסים  נכסי הספק או על נכסים מהותיים של הספק

הדרושים לספק לצורך מתן השירותים, ובלבד שהעיקול 
 )שלושים( ימים מיום הטלתו. 30האמור לא הוסר תוך 

במקרה שימונה לספק כונס נכסים זמני / קבוע  מפרק סופי /  .16.2.4
זמני לעסקי או רכוש הספק. על הספק להודיע  מיידית 

 למועצה על מינוי כונס הנכסים/המפרק כאמור לעיל.

פק המחה ו/או הסב ו/או שיעבד ו/או העביר בדרך אחרת הס .16.2.5
ההסכם, במלואן או  פי-עלאת ההסכם ו/או את זכויותיו 

 מראש ובכתב.  ג”המלבחלקן, ללא אישור 

הספק בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי  .16.2.6
 יכולת פירעון.

 במקרה שהספק הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון. .16.2.7

צו הקפאת הליכים לספק. על הספק להודיע מיידית  אם יינתן .16.2.8
 למועצה בדבר מתן הצו כאמור.

 אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.   .16.2.9
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מצוי במצב הקשור לפרויקט אם הספק ו/או גורם אחר מטעמו  .16.2.10
 של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים.

אם הספק חדל לנהל עסקיו או לספק שירותים כדוגמת  .16.2.11
המכרז או אם הספק נקלע למצב המונע ממנו השירותים נושא 

 להמשיך בפעילות סדירה.

הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו, על מנת לצמצם  .16.3
 את הנזק שעשוי להיגרם למועצה כתוצאה מסיום הסכם ההתקשרות.

במקרה שיובא ההסכם לידי סיום כאמור, יהא הספק זכאי לתשלום רק  .16.4
כמועד  ג”המלבגין השירותים שניתנו בפועל עד למועד הנקוב בהודעת 

סיום ההסכם, ומעבר לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או  פיצוי 
 .ג”המלנוסף מ

בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום, תהא הסיבה לכך אשר תהא, תהיה  .16.5
ידי הספק או -ג רשאית להשתמש בכל מסמך או מידע שהוכנו עלהמל"

עובדיו או הפועלים מטעמו עבור המל"ג, במסגרת ביצוע השירותים או 
 לעניין ביצוע הסכם זה.

אם הוחלט על הפסקת ההתקשרות עם הספק יעביר הספק באופן מסודר  .16.6
המל"ג זאת על  ידי-עלאת כל שנדרש למל"ג ו/או לספק החדש שייבחר 

 נת לשמור על רצף שירותי וביטוחי תקין.מ

 שונות .17

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים  .17.1
והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונספחיו או בכל תביעה 
הנובעת מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים מבחינת העניין בעיר 

 בלבד. ירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל  .17.2
 חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

ידי הצד או -כל שינוי בהסכם זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על .17.3
 הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי.

הוא של הסכם זה  במקרה הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל ש .17.4
מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה 

 לכל מקרה אחר בעתיד.

לא אכף מי מהצדדים  או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות  .17.5
הסכם זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת  פי-עלהמוקנות לו 

 רה או זכויות אחרות כל שהן.מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמו

-עלהתרופות והסעדים  -אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסכם זה  .17.6
 פי-עלהסכם זה הינם בנוסף, ובלי לגרוע, מכל סעד או תרופה אחרים  פי

 כל דין.

כותרות הסעיפים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש  .17.7
 לפרשנות ההסכם.

 הודעות .18

 הינן כמפורט בראש ההסכם. ג"המלכתובות הספק ו .18.1

פי הסכם זה תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן עם מסירתן, -הודעות על .18.2
שעות מיום משלוחן בדואר, אם נשלחו  48במידה ונמסרו ביד, ותוך 
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כאילו הגיעו במועד  -בדואר, ואם נשלחו בפקסימיליה או בדוא"ל 
 .שליחתן בכפוף לקבלת אישור טלפוני בדבר קבלתם

 

 באנו על החתום :ולראייה 

 

 

 ______________________                  __________________________     
                      הספק                  ג”המל               
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 אפיון בסיסי למערכת מידע: 4נספח 

 כללי .1

מכרז זה ויתעד אותה, באמצעות מערכת  ושאמ ינהל את הפעילות ספקה .1.1
, אשר תתמוך בניהול ותפעול שוטף של כל מרכיבי משתתפיםניהול תיקי 

מהווים בסיס מחייב להלן . העקרונות הכלליים המוצגים הפעילות
 להצעה אשר יגיש הספק במכרז זה.

משתתף ממוחשב לכל אחד תיק של וניהול  הפתיחהמערכת תאפשר  .1.2
 אשר יכלול את כלל הפרטים, כמפורט בנספח זה.מהמשתתפים בתכנית 

המערכת תאפשר קליטת מסמכים סרוקים ושיוכם לתיק המשתתף  .1.3
 הרלוונטי.

המערכת תאפשר הוצאת דו"ח סיכום טיפול במשתתף, מתיק המשתתף,  .1.4
 בכל רגע נתון.

מותאמים אשר  מסרים בדואר אלקטרוניהמערכת תאפשר שליחת  .1.5
 אישית למשתתפים בתכנית.

תאפשר הגדרת משך זמן לביצוע משימה והתרעה על חריגה  המערכת .1.6
 .מלוחות הזמנים שהוגדרו למשימה

 ,חריגיםבדבר מקרים המערכת תתמוך בניהול תזכורות ותציף דוחות  .1.7
הכל בכפוף  .ג”לפי דרישת המלמזמן לזמן ג ”אשר יועברו לידיעת המל

 להצעת הספק ולהתנהלות השוטפת בין מל"ג והספק.

תתממשק אל בסיס הנתונים של ספק הייעוץ והליווי  מערכת המחשוב .1.8
של ספק הסיוע הכלכלי. בנוסף, אם מל"ג וזרוע העבודה יחתמו על הסכם 

גם אל מערכת תתממשק שיתוף פעולה עם מרכזי ההכוון, מערכת המידע 
 המידע של מרכזי ההכוון.

אפשרות לקליטת נתונים תכלול התממשקות למערכות מידע אחרות,  .1.9
 אליהן באופן אוטומטי.והוצאת נתונים מהמערכות האחרות 

רשאית להקל, זמנית או באופן קבוע, בדרישה יובהר כי מל"ג  .1.10
להתממשקות אוטומטית עם מרכזי ההכוון באופן בלעדי, ובפרט במקרה 
שמערכת המידע של מרכזי ההכוון לא תאפשר התממשקות אוטומטית 

העביר את הנתונים בדרך אליה. במקרה זה, מל"ג רשאית להורות ל
 מאובטחת אחרת שאיננה כוללת ממשק אוטומטי.

יובהר, כי מל"ג רשאית לדרוש מהספק לבצע התאמות במערכת על מנת  .1.11
שתתממשק עם גופים נוספים, וכי למל"ג שמורה ההחלטה הבלעדית 

ובכל מקרה, ככל שתחליט  האם להוסיף תשלום לספק בגין ההתאמות
. עוד יובהר, ם לתעריפי חשכ"ל הרלוונטיםלשלם התשלום יתבצע בהתא

כי, במידת הצורך, הספק יתאים את הממשק הממוחשב לגוף אשר אליו 
  יתבקש ליצור ממשק.

יעשה אך ורק באמצעות  תכניתלמען הסר ספק, ניהול מערך המידע של ה .1.12
בדרך אחרת, מערכת המידע והספק לא יהא רשאי לנהל את המידע 

נתונים/מידע  הקלדת( וWord/Excel)בדרך של רשימות ובפרט לא 
 . בדרך אחרת שלא באמצעות מערכת המידע תכניתהקשורים ל

עבודה והשימוש במערכת המידע יחויבו לעבור הכשרה על ה הספקעובדי  .1.13
 .בתחילת עבודתם
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תמיכה בניהול רמות הרשאה שונות לבעלי תפקידים שונים וכן בידול בין  .1.14
כגון: עדכון, הוספה או מחיקה של  צפייה לעדכון הנתונים )בכל הדרכים,

 רשומה(. 

 המערכת תאפשר חיבור מרחוק ואפשרות לקבלת גישה לצפייה בנתונים .1.15
במערכת המידע לבעלי  וליצירת דו"חות ועיבודים כלליים המפורטים

בקרה זאת בין היתר למטרת  ה.ג או מי מטעמ”הרשאה, לרבות המל
  ומעקב אחר הפעילות השוטפת.

ג או מי ”כי כל המידע שייצבר אצל הספק יהיה נגיש למל ,ובהרי .1.15.1
 בכל זמן נתון ולכן על הספק לעדכן את המידע בזמן אמת ,המטעמ

 . ובתכיפות יומיומית

כי בזמן תקופת ההתקשרות למל"ג תהיה אפשרות לצפייה  ,יובהר .1.15.2
בלבד בנתונים, ללא אפשרות להעתיק אותם באופן אשר ייצר העתק 

למל"ג תהיה אפשרות  ,מחשבי המל"ג. כמו כן של מאגר המידע על
)ללא נתונים אישיים פרטניים,  להוריד עיבודים ודו"חות כלליים

 אל מחשבי המל"ג.כהגדרתם לפי החוק להגנת הפרטיות( 

מאגר, וכי אין לכי על הספק לאבטח את נקודת הגישה  ,יובהר .1.15.3
בדרישות אלו לגרוע מאחריותו המלאה של הספק על אבטחת המאגר 
והמידע הנמצא בו, וכי אין בדרישה זו ליצור כל מחויבות של המל"ג 

 לאבטחת המידע במאגר.

גיליונות אלקטרונים, עיבודים ודו"חות להמערכת תאפשר יבוא ויצוא  .1.16

זאת, בין היתר,  .ג”שיוגדר על ידי המל ,כל סוג קובץ אחר, או Excelכגון 
, ואם באופן חד אם בתדירות קבועה -לפי דרישתה  למל"ג םהעברתלשם 
, יגיטליתבמתכונת ד תתבצע ,ככל שיועברו ,ג”העברת הדוחות למל פעמי.

 .וללא הקלדה כפולה של נתונים

הספק מתחייב למסור, תוך פרק זמן כפי שיוחלט על ידי מל"ג, כל מידע  .1.17
הקשור להתקשרות לפי מכרז זה, אשר יתבקש על ידי המל"ג אל המל"ג 

נתונים המצויים או למי מטעמה. המידע עשוי לכלול הצלבות על בסיס 
 בהתאם למפורט במכרז זה במערכת על פי השדות הנדרשים לתיעוד,

, כמו גם הצלבת נתונים בעזרת ג”המלוספות מצד נ ובהתאם לבקשות
 הממשקים הממוחשבים עם גופים אחרים, כפי שצוינו במכרז זה. 

המל"ג תוכל להחליט לקבל את העיבודים לצורך בקרה דרך צפייה  .1.18
במערכת המידע, או בעזרת ייצוא הנתונים לקובץ חיצוני )דוגמת אקסל 

נתונים מפורטים המל"ג תקבל אך או כל פורמט שיוחלט על ידי המל"ג(. 
ורק דרך צפייה במערכת המידע. יובהר כי מל"ג תהיה רשאית לקבל 

 פירוט כיצד הופק העיבוד מנתוני המאגר.

ובהתאם  מזמן לזמןהמערכת תאופיין בגמישות ותאפשר לבצע התאמות  .1.19
ככל  ,הלי התכניתוובהתאם לשינויים בנ הו/או מי מטעמ המל"גלהנחיות 

לך תקופת ההתקשרות, לרבות הוספת שדות, תהליכי שיחולו במה
 .מזמן לזמןככל שיידרשו  ,עבודה, דוחות וממשקים

 המערכת תעמוד בכל הסטנדרטים המקובלים בתחום מערכות המידע .1.20
תשמור על עדכניות טכנולוגית של המערכת המוצעת בהתאם למקובל ו

ה יובהר, כי המל"ג אינ ., ובפרט בתחום אבטחת המידעבאותה עת
 אחראית בשום צורה ואופן על אבטחת המידע במאגר, שהספק יפעיל.
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 תהליכי עבודה .2

, הלן, תיאור תהליכי העבודה העיקריים, בהם מערכת המידע נדרשת לתמוךל
 :ועליהם להיכלל בהצעת המציעים במכרז זה

פתיחת תיק פרט משתתף, הכולל: פרטים  :לתכניתיטת הפונה קל .2.1
אישיים )שם, כתובת, מס' טלפון ומידע אישי אחר כגון אנשי קשר במעגל 

תאריך האבחון קרוב(, תאריך פנייה למרכז, תאריך פגישת אינטייק 
וסיכום שלו, סטטוס המועמד )תוך תיעוד תאריכי ההתחלה והסיום של 

תף על אבני הדרך כל סטטוס(, תשלומים שהספק קיבל בגין המשת
)לרבות השונות, תכנית העבודה כפי שהוסכמה עם המשתתף, טפסים 

 .טופס האינטייק של המשתתף וטופס הסכמה להשתתפות בתכנית(

האישית, דרך  תכניתהחל משלב בניית ה :תיעוד הליך הטיפול במשתתף .2.2
 תכניתהאישית. לגבי כל מרכיב ב תכניתליווי המשתתף במהלך ביצוע ה

לרבות תיעוד פגישות, , תועד בכל עת סטטוס השתתפותהאישית י
)פרונטליות,  לרכזי התכנית יופניותו תכתובות ושיחות עם המשתתף

כגון תיעוד השירותים שניתנו למשתתף , מייל(-טלפוניות או באמצעות אי
  השתתפותו בקורסים, סדנאות ועוד.

 דוחות .3

בית, או לפי חתכים ברמה פרטנית, אגרגטי מערכת המידע תוכל להפיק דוחות
בהתאם לדרישות מל"ג )כגון: לפי תאריכי הצטרפות לתכנית, לפי מוסד 

 לימודים ועוד(.

 הוראות נוספות .4

יופסק ההסכם בין ספק הייעוץ והליווי לבין המל"ג, מכל סיבה  אם .4.1
 שהיא, או שתסתיים תקופת ההתקשרות:

יעביר הספק למל"ג או למי מטעמה את הבעלות המלאה על מאגר  .4.1.1
המידע ועל הנתונים הנמצאים בו על כל המשתמע מכך, לרבות 
רישום הבעלות ברשם מאגרי המידע. זאת ללא תמורה מצד 

 המל"ג או מכל צד אליו תבחר המל"ג להעביר את הבעלות.

הספק יעביר את קבצי הנתונים העדכניים ביותר שברשותו נכון  .4.1.2
דית לזמן סיום התכנית. יובהר כי למל"ג שמורה הזכות הבלע

לקביעת אופן קבלת הנתונים, כמו גם את אופן פירוט הנתונים 
 אותם תקבל.

ומורשי הגישה יחדלו לעשות כל שימוש במידע ו/או במאגר הספק  .4.1.3
המידע, ובכפוף להוראות כל דין יחזירו ו/או ישמידו את כל 
המידע וכל עותק ממאגר המידע הנמצא ברשותם בהתאם 

ישמיד את מאגר המידע  לא יובהר כי הספק. המל"גלהוראת 
או  האו למי מטעמלמל"ג מרשותו בטרם הועבר מאגר המידע 

 ג.”בטרם ניתן אישור לכך מהמלו

ככל שספק הייעוץ והליווי יתקשר עם ספק מערכות מידע לשם הפעלת  .4.2
ה, ו/או מי מטעמ המל"גזכויות מערכת המידע, מתחייב הספק לעגן את 

 בנושאים הבאים:ת בפרט וזאעם ספק מערכת המידע שיערוך בהסכם 

עם סיום  האו למי מטעמלמל"ג העברת הנתונים ממערכת המידע  .4.2.1
, בכפוף ובהתאם ההתקשרות עם ספק הייעוץ והליוויאו ביטול 
 .המל"גלדרישות 
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במקרה של ביטול או סיום ההתקשרות של ספק הייעוץ והליווי  .4.2.2
עם המל"ג, מכל סיבה שהיא, ספק מערכות המידע יסכים 

חלופי אחר אשר יכנס בנעליו  בספקהייעוץ והליווי  קספלהחלפת 
ההסכם ביניהם וזאת על מנת  פי-עלבכל הנוגע לזכויות והחובות 

שהמל"ג תוכל להעביר את מערכת המידע ותפעולה לידי ספק 
 חליפי.

ג את טיוטת ההסכם עם ספק "ימציא למלספק הייעוץ והליווי  .4.2.3
יקת התנאים לשם בד מערכות המידע, בטרם חתימה על ההסכם

 .שלעיל

 ספקלמען הסר ספק, אין בהסכמת המל"ג לחתימת הסכם בין  .4.2.4
הייעוץ והליווי לבין ספק מערכות מידע כדי להפחית מאחריותו 

 פי-על והתחייבויותיהייעוץ והליווי למלא אחר כל  ספקשל 
 המכרז וההסכם.
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 ערבות ביצוע – 5נספח  

 תאריך: _____________

 _______________ שם הבנק/חברת הביטוח
 מס' הטלפון ________________________
 מס' הפקס: ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד 
 גבוהה המועצה להשכלה
 43רחוב ז'בוטינסקי 

 ירושלים

 ערבות מס'____________הנדון: 

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _______________ )במילים 

________)__________________________________________________

מתאריך _____________           )תאריך תחילת המחירים לצרכן שיוצמד למדד  

)להלן  אשר תדרשו מאת: ________________________ תוקף הערבות(

 עם הזמנה/חוזה _______________________________ . "( בקשרהחייב"

ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה  15את הסכום הנ"ל תוך אנו נשלם לכם 

אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון 

כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש 

 תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

מתאריך ______________ עד תאריך  ערבות זו תהיה בתוקף 

_______________. 

ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח  פי-עלדרישה 

 שכתובתו_______________ .

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה

שם הבנק/חב' הביטוח __________________ מס' הבנק ומס' הסניף   

                               __________    

       ________________  ________________        ________________ 

 שם מלא                      חתימה וחותמת             תאריך                              



 

 
 

 

 ביטוחיםאישור עריכת  – 6נספח

 
 לשימוש המועצה להשכלה גבוהה בלבד 

 
הקמה והפעלת אישור קיום ביטוחים בהסכם עם ______________בקשר ל 03/2021מכרז מספר 

 תכנית מעטפת ייעוץ וליווי
 

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים
האישור__________  

בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח 
המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט 
שור.במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האי  

מבקש האישורמ מבוטחה  מעמד מבקש האישורמ אופי העסקה   

שם:  המועצה להשכלה 
 גבוהה 

 שם: 
 

הקמה והפעלת תכנית 
 מעטפת ייעוץ וליווי

מזמין שירותים☒  
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ.
 

, 43מען : ז'בוטינסקי 
 ירושלים

 מען

 סוג הביטוח
חלוקה לפי 

גבולות 
אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף  

יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום
 בהתאם לנספח ד'

אחריות צולבת  – 302 ₪ 1,000,000   ביט  צד ג'  
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
כיסוי לתביעות  – 315

 מל''ל
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
ראשוניות – 328  
רכוש מבקש  – 329

האישור ייחשב כצד ג'  
אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף  - 309 ₪    ביט 
 לטובת מבקש האישור

מבוטח נוסף היה  -319
וייחשב כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח
ראשוניות – 328  
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אחריות 
 מקצועית

אובדן מסמכים – 301 ₪ 1,000,000      
אחריות צולבת  – 302  
דיבה, השמצה  -303

 והוצאת לשון הרע
ויתור על תחלוף  - 309

 לטובת מבקש האישור
מבוטח נוסף בגין  – 321

מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור
מרמה ואי יושר  – 325

 עובדים
בפרטיותפגיעה  – 326  
שיהוי עקב \עיכוב – 327

 מקרה הביטוח
ראשוניות – 328  
 6תקופת גילוי  – 332

 חודשים
 
 

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות 
 המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:

 יועצים/מתכננים  - 038

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח  יום 60שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 התחייבות לשמירה על סודיות – 7נספח 

גבוהה לבין הספק,  המועצה להשכלההוסבר לי כי עקב או בקשר להסכם שייחתם בין 
האמצעות מורשי החתימה מטעמו הח"מ, יתכן כי אקבל לאחזקתי או יבוא לידיעתי מידע 
או ידע כלשהו לרבות תכתובת, חוות דעת, חומרים, תכניות, מסמכים, רישומים, 

ות מסוגים שונים, שאינם מצויים בידיעת שרטוטים, סודות מסחריים/עסקיים ו/או ידיע
כלל הציבור או מידע שידיעתם תשמש כ"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו יכול 
להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, באמצי אחסון אלקטרוני או בכל כלי 

גרוע מכלליות ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך בלי ל
 האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(;

הינו נחלת הכלל או הפך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא מידע ש( 1המידע לא יכלול: )
פותח באופן מידע ש (2המל"ג; )כלפי  הספקכתוצאה מהפרת כל התחייבות בה מחויב 

( מידע 4; )צד ג' ללא חובת סודיותידי -על לספקנמסר ( 3; )עצמאי ללא שימוש במידע סודי
מידע  (5; )ג”המלהינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של ש
במועד הגילוי, או שפותח על ידיו באופן עצמאי, בלי  הספקיה ברשותו של הוא הש

רעיונות, ( 6; )שהשתמש לצורך כך במידע שנמסר לו כתוצאה מההתקשרות בהסכם זה
 ג”המלתפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה  הכלולים במידע של 

 (7; )ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה
כל דין ו/או צו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת, בכפוף לכך  פי-עלחובה לגלותו 

על כל דרישת מידע כאמור )אם הדין או החלטת הערכאה  מל"גליודיע מידית  שהספק
להתגונן כנגדה ויסייע לו כמיטב יכולתו  למל"גהמוסמכת אינם אוסרים זאת(, יאפשר 

 בהתגוננות כאמור.

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל 
המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג  ג”המלאדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי 

המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למועצה או לצדדים נזק וגם מהווה עבירה  ג”המל
 ;1977-לחוק העונשין, תשל"ז 118פלילית לפי סעיף 

 גבוהה כדלקמן: המועצה להשכלהנוכח האמור, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 י נפרד הימנה.המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלת .1

 לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממנו. .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן  .3
השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל 

להשתמש במידע או לנצלו שימוש עצמי אחר שלא ובכפוף לאמור לעיל, לא 
לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או 

 לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהן, את המידע.

-ובלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4
מוסד כלשהם לקבל את  ידי הספק או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או

המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא 
לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או 

 כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.

ש כדי לקיים את התחייבותי לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרו .5
פי כתב התחייבות זה ובין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים -על

 מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור  .6
 אי מילוי החובה. בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על 
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פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל -להיות אחראי כלפיכם על .7
סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, 
וזאת בים אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם 

 אחרים.

יד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ להחזיר לידיכם ולחזקתכם מ .8
שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או 

ג. כמו כן, ”שקיבלתי מכל אדם או גוף מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המל
 הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא כל חומר כאמור או של המידע.

שאפר התחייבות זו ושאגלה מידע כאמור השייך למועצה, תהיה  בכל מקרה .9
 למועצה זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת הסודיות לעיל.

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זו לרבות  .10
וחוק הגנת הפרטיות,  1977-מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

 .1981-התשמ"א

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל  .11
 הוראות התחייבות זו.

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת  .12
 פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.-המוקנית למועצה על

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 ___________ ת.ז: _______________ חתימה: ______________שם מלא: 
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 התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים של המציע  - 8נספח 

 ]למילוי וחתימה ע"י המציע עצמו[

 

אני הח"מ, _______________, ת"ז  ____________, בשם המציע __________________, 
 3/2021מס' ח.פ. ____________מתחייב בזאת כדלקמן במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז פומבי 

 תכנית ייעוץ וליווי לסטודנטים חרדיםוהפעלת להקמה 

על ידי המציע שירותים למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או  ככלל, לא ינתנו .1
למוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל הקשורים 
במישרין או בעקיפין בשירותים נושא המכרז. ככל שבעת הגשת ההצעה או במהלך 

אל תקופת ההסכם, מעניק או יעניק המציע שירותים למוסד להשכלה גבוהה בישר
 –ו/או למוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

במכרז זה )ואם זה מתחייב המציע לדווח על כך למועצה עם הגשת המועמדות 
בכל במהלך תקופת ההסכם אזי ידווח על כך למועצה בטרם יתן את השירותים. 

יגוד עניינים נתונה מקרה, ידוע למציע והוא מסכים כי החלטה בדבר קיומו של נ
להכרעתה הבלעדית של  היועצת המשפטית של המועצה והחלטתה בנושא תהא 

 סופית.

 

 המציע איננו מוסד להשכלה גבוהה.  .2

 

המציע, בעלי השליטה בו ונושאי המשרה בו אינם בעלי מניות ו/או חברים באופן חלקי או  .3
ל ו/או של מוסדות אחרים מלא, ישיר או עקיף, בתאגיד שהוא מוסד להשכלה גבוהה בישרא

הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל; לעניין סעיף זה "בעלי שליטה" 
 לרבות שותפים.

המציע, בעלי השליטה במציע ונושאי המשרה בו הנמנים לא יהיו בעלי תפקיד או עובדים  .4
מוסדות  במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד

להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית במוסד כאמור. לעניין סעיף 
 זה "בעלי שליטה" לרבות שותפים.

לעיל יחולו גם על קרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעלי  1-4ככלל, הוראות סעיפים  .5
אש, השליטה/בעלי המניות במציע ונושאי המשרה בו, אלא אם התקבל אישור המועצה מר

 כי אין בכך משום חשש לניגוד עניינים.

אין למציע כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד  .6
עניינים עם מכרז זה ומתן השירותים נשוא מכרז זה, או ליצור חשש לניגוד עניינים 

 כאמור. 
ר, אודיע על אם במהלך מתן השירותים יעלה חשש לקיומו של ניגוד עניינים כאמו .7

 כך ליועצת המשפטית של המועצה ללא דיחוי.
המציע לא יעשה שימוש, בכל הקשור למתן השירותים וכל הקשור עימם, בתוצרי  .8

השירותים על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל 
המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים. התחייבות זאת 

 ייחסת גם לתקופה שלאחר סיום ההתקשרות ללא הגבלת זמן.מת

 ולראייה באתי על החתום:

 

___________       __________________            
________________ 

 חתימת המצהיר/ה    שם המצהיר/ה    תאריך 
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 התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים של המציע  -א 8נספח 

 ]למילוי וחתימה ע"י מנהל הפרוייקט המוצע[

 

אני הח"מ, _______________, ת"ז  ____________, בשם המציע __________________, 
מס'  במכרז פומביח.פ. ____________מתחייב בזאת כדלקמן במידה והמציע יוכרז כזוכה 

 תכנית ייעוץ וליווי לסטודנטים חרדים.והפעלת להקמה  3/2021

לא ינתנו על ידי שירותים למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסדות ככלל,  .1
אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל הקשורים במישרין 
או בעקיפין בשירותים נושא המכרז. ככל שבעת הגשת ההצעה או במהלך תקופת 

ות אחרים ההסכם, אעניק שירותים למוסד להשכלה גבוהה בישראל ו/או למוסד
אני מתחייב לדווח על  –הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל 

במכרז זה )ואם זה במהלך תקופת ההסכם אזי כך למועצה עם הגשת המועמדות 
בכל מקרה, ידוע לי ואני מסכים אדווח על כך למועצה בטרם יתן את השירותים. 

להכרעתה הבלעדית של  היועצת  כי החלטה בדבר קיומו של ניגוד עניינים נתונה
 המשפטית של המועצה והחלטתה בנושא תהא סופית.

 

אינני בעל מניות ו/או חבר באופן חלקי או מלא, ישיר או עקיף, בתאגיד שהוא מוסד  .2
להשכלה גבוהה בישראל ו/או של מוסדות אחרים הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה 

 שליטה" לרבות שותפים. גבוהה בישראל; לעניין סעיף זה "בעלי
אינני בעל תפקיד או עובדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או במוסדות אחרים  .3

הפועלים ביחד או ליד מוסדות להשכלה גבוהה בישראל, למעט בתפקיד של הוראה אקדמית 
 במוסד כאמור. לעניין סעיף זה "בעלי שליטה" לרבות שותפים.

חולו גם על קרובי משפחה מדרגה ראשונה של בעלי לעיל י 1-4ככלל, הוראות סעיפים  .4
השליטה/בעלי המניות במציע ונושאי המשרה בו, אלא אם התקבל אישור המועצה מראש, 

 כי אין בכך משום חשש לניגוד עניינים.

אין לי כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם  .5
 ם נשוא מכרז זה, או ליצור חשש לניגוד עניינים כאמור. מכרז זה ומתן השירותי

אם במהלך מתן השירותים יעלה חשש לקיומו של ניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך ליועצת  .6
 המשפטית של המועצה ללא דיחוי.

לא אעשה כל שימוש, בכל הקשור למתן השירותים וכל הקשור עימם, בתוצרי השירותים  .7
ומרכיביהם לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים  על כל חלקיהם נספחיהם

שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע השירותים. התחייבות זאת מתייחסת גם לתקופה שלאחר 
 סיום ההתקשרות ללא הגבלת זמן.

 ולראייה באתי על החתום:

 

___________       __________________            
________________ 

 חתימת המצהיר/ה    שם המצהיר/ה    תאריך 

 


