
   
 

   
 

 2021/03מכרז מס'  -מענה לשאלות הבהרה
 להקמה והפעלת תכנית ייעוץ וליווי לסטודנטים חרדים 

 
 

מס' 
 שאלה

 סעיף מסמך
 

 תשובה שאלה

מסמך  .1
 ב'/מכרז

תנאים 
מוקדמים, 

 14.1סעיף 

נבקש לאפשר גם לחברות עסקיות 
 להשתתף במכרז זה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מסמך  .2
 ב'/מכרז

תנאים 
מוקדמים 

 14.8סעיף 

נבקש להכיר גם בהתקשרויות עם 
גופים ומוסדות להשכלה גבוהה, 
היות  והתקשרויות מסוג זה 
רלוונטיים כניסיון והינם בליבת 

 מכרז זה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מסמך  .3
 ב/מכרז

דרישות 
והנחיות 

למגיש 
ההצעה, 

  26.6סעיף 

נבקש לשקול לאפשר קבלני משנה 
הפועלים  בתחום זה  עבור גופים

והינם בעלי מומחיות ספציפית 
 שנדרשת במסגרת מכרז זה.

עומד  26.6האמור בסעיף 
 בעינו. 

 
להסכם יתווסף  3.7בסוף סעיף 

 :כדלקמן
 
במהלך תקופת בכל מקרה, "

ההתקשרות כל שימוש בספקי 
משנה טעון אישור מראש של 
המל"ג לרבות לזהות ספק 
המשנה. המל"ג יכולה לסרב 
או לאשר מכל נימוק שהוא או 

 ללא נימוק כלל. 
האחריות על כי  יובהר

השירותים וטיבם הינה על 
 ."הספק בלבד

 
נספח  .4

א'/מפרט 
 שירותים 

האם יש מניעה לכך שספק הייעוץ  8.4.6-ו 8.4.5
יפעיל את הקורסים המדוברים 
בתחומי הליבה והסדנאות במימון 
מרכזי ההכוון. כלומר, היות והספק 
מאמין כי ביכולתו לספק מוצר 
איכותי העונה על הצורך, והיות ואין 
מימון במסגרת מכרז זה לקורסים 
בתחומי הליבה, יפנה הספק למרכזי 

יבם את מנו מתקצמההכוון שיי
 הספק כגוף הכשרה. 

 .16.3 לא. ראה סעיף

מסמכי  .5
 מכרז

-16עמוד
 14סעיף 

האם שני גופים נפרדים )עמותות( 
יכולים להגיש הצעה משותפת 

 להפעלת הפרויקט במשותף?

 -ו 26.5ראה סעיף לא ניתן. 
26.6. 

 
מסמכי  .6

 מכרז
 13עמוד 

  4סעיף 
מדובר בשירות -לשם הבהרה

)גברים( לסטודנטים חרדים 
 ולסטודנטיות חרדיות )נשים(?

כל השירותים במכרז זה 
מיועדים לגברים ולנשים 

 כאחד.
א'  נספח .7

מפרט 
 שירותים 

רך הסיוע לתגבור לימודי יסוד עמ 7.25סעיף 
האם ניתן  - ומיומנויות מחשב

להתקשר עם ספקי משנה להעברת 
קורסים ואו לשילוב סטודנטים 

 בקורסים קיימים מטעמם? 

 .3ה תשובתנו לשאלה רא

האם ואם כן מה נפקותם של  5.1 ב .8
היעדים והמדדים ביחס לתשלומים 
המגיעים לספק בגין הפעלת 

 הפרוייקט? 

ליעדים ומדדי התפוקות אין 
השפעה ישירה על התשלומים 
המגיעים לספק בגין הפעלת 

 התכנית.
 

 למסמך ב'. 7.5ראה סעיף 



   
 

   
 

 
 

ככל שליעדים ולמדדים יש השלכה  5.2 ב .9
על הספק, וביחוד על התשלומים 
המגיעים לספק מכח ההסכם, הרי 
שלא סביר שהמל"ג תוכל לעדכן 
באופן חד צדדי את היעדים לפי 

 שיקול דעתה. 

 . 8ראו תשובתנו לשאלה 

כיצד ישפיעו היעדים על השיקולים  7.5 ב .10
 להארכת ההתקשרות? 

 לפי אילו פרמטרים? 
וקש להביא פרמטרים אלו מב

לידיעת המציעים בשלב הגשת 
ההצעות על מנת שיוכלו לשקלל את 

 צעדיהם בהתאם. 

הדבר יהיה נתון לשיקול דעתה 
הבלעדי של ות"ת בבוא העת 

 בהתאם לנסיבות העניין.

" מבוקש 40%לאחר "לפחות  13 ב .11
להוסיף "לאורך כל תקופת צבירת 

כחלק מהקבוצה לצורך  הנסיון
 העמידה בתנאי הסף". 

האמור עולה מלשון הסעיף 
ואין צורך בשינוי מסמכי 

 המכרז בענין זה.

אנו מבינים כי "שירות" בסעיף זה  14.6 ב .12
האם  – 14.5משמעו האמור בסעיף 

 נכון? 

 ינוא 14.6השירות בסעיף 
בהכרח בתחומים המצוינים 

 .14.5בסעיף 
במקום "המציע ניהל" מבוקש  14.9 ב .13

לכתוב "תקציבו של המציע כפי 
שהוא רשום בספרי החשבונות של 

 המציע". 
אחרת יוכל פלוני לטעון כי הוא 
"ניהל" תקציב שכלל לא עבר דרכו 

 אלא רק תחת "ניהולו". 

"ניהל" בסעיף זה  הסעיף ברור,
משמעו "ניהל כחלק 

 ממחזורו".

 

הסעיף אינו רלוונטי משום שבמכרז  15.2 ב .14
זה אין תחרות בין מלכ"רים 
לעוסקים. תכליתו של האישור ]כפי 
שנקבע בבית המשפט העליון בתיק 
חברות הסיעוד[ הוא לאפשר למציע 
שהוא מלכ"ר המצוי בתחרות עם 
מציע שהוא עוסק להוכיח למזמין כי 
הוא ]המלכ"ר[ אכן אינו חב במע"מ 

יננו, לא לעניין מכרז זה. בעני
מתקיימת תחרות בין שני סוגי 

 הארגונים ועל הסעיף אינו נדרש. 

לא יהיה שינוי במסמכי 
 .המכרז

האם הזוכה לא יוכל לספק שירותים  16.1 ב .15
תמיכה לבני הקהילה החרדית  /

בתוכניות אחרות שהוא מפעיל 
 כעמותה? 

ההגבלה נשמעת מחמירה מדי 
בהתייחס לעמותות שזה תחום 

 עיסוקן. 

על המציע במכרז להימנע 
מפעולה אשר תעמיד אותו 
בניגוד עניינים בין מתן 
השירותים למל"ג ובין עיסוקיו 

 האחרים.
 

למכרז.  8לפירוט, ראה נספח 
 )צורף כקובץ נפרד(

לא כל מתן שירות לחרדים 
 יהווה בהכרח ניגוד עניינים.

ההחלטה הבלעדית על כך 
מסורה ליועצת המשפטית של  

 המל"ג.
מבוקש לדייק את הסעיף כך שיחול  16.2 ב .16

רק אם הספק ידע בפועל, או היה 
עליו לדעת, כי השירות ה"כפול" 

 ממומן על ידי גורם שלישי. 
זאת מן הטעם שלא מן הנמנע כי גוף 
שלישי שהספק אינו מודע לו מממן 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
 
יובהר כי הזוכה במכרז זה לא "

יוכל לקבל תמורה בגין 
שירותיו למשתתפים בתכנית, 
בכל שלב, מיותר מגורם אחד. 



   
 

   
 

שהספק נדרש  פעולות מסויימות
לבצען מכח המכרז ואזי התשלום 
לספק יגרע ממנו בגין דבר שלא היה 

 בשליטתו והוא אינו בידיעתו. 

כלומר, מל"ג לא תשלם בגין 
ים או דומים שירותים זה

אשר ושגורם אחר מממן אותם 
ניתנים למשתתפים על ידי 

 ."הספק
מבוקש לתקן את ההפניות לסעיפי  22.3.4.5 ב .17

"[iו "-"ii .]" 
 הסעיף יתוקן כדלקמן:

יובהר כי אין מניעה לצורך "
, 22.3.2, 22.3.1ניקוד סעיפים 

את להציג  22.3.4-ו 22.3.3
, ביותר מסעיף אחד אותו אדם

ובלבד שהוא קיבל את השירות 
בהתאם לקריטריונים 

בכל אחד למפורט המפורטים 
 ."מהסעיפים

מבוקש שהדרישה תהיה  –כאמור  22.3.5 ב .18
לכך שהתקציב יהיה תקציבו של 
המציע עצמו ולא שהמציע "ניהל" 

 תקציב של צד שלישי. 

 .13ראה תשובה לשאלה 

בתשתית פיזית הינה הכוונה  מבוקש להגדיר "תשתית פיזית".  22.3.6.1 ב .19
שקיים מקום קבוע 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 

רחב ציבורי תשתית פיזית. מ
דוגמת ספריה או בית קפה 
איננו תשתית פיזית, כיוון 
שמקום מתן השירות נגיש 
לאנשים נוספים שאינם 
מקבלים את השירות באותו 

 זמן.
 

 30מצופה כי התכנית תכלול עד  האם הוגדרה הגבלת עמודים?  22.4 ב .20
 עמודים.

לאחר "מנכ"ל" מבוקש להוסיף "או  22.5 ב .21
 סמנכ"ל או מנהל מקצועי". 

אל המנכ"ל יוכלו להצטרף 
אנשים נוספים  3עד  לראיון

מטעם המציע. המצטרפים 
להיות המציג של התכנית  ויוכל

 במהלך הראיון.או את חלקה 
האם נדרש המציע  –למען הזהירות  30 ב .22

 להציג ערבות במסגרת הצעתו? 
 ות הצעה.לא נדרשת ערב

מרכז וירטואלי הינו מרכז  מבוקש להגדיר "מרכז וירטואלי".  6.7.3 נספח א' .23
שהמשתתפים פונים אליו 
באופן וירטואלי )מקוון( 

ללא צורך  לקבלת השירותים
 למקום כלשהו. בהגעה פיזית

למפרט  14.1.6ראו סעיף  מבוקש להגדיר "אבחון מקצועי".  7.2.3 נספח א' .24
 .השירותים

 
בין  רצוי כי האבחון יתייחס

לפוטנציאל הלימודי של  היתר
 המשתתף.

למפרט  14.1.10ראו סעיף  מבוקש להגדיר "סדנאות העשרה".  7.3.4 נספח א' .25
 השירותים.



   
 

   
 

למפרט  14.1.10ראו סעיף  מבוקש להגדיר "סדנאות".  7.4 נספח א' .26
 השירותים.

מבוקש לקבוע כי הענקת המילגה  7.5 נספח א'  .27
לסטודנט ]באמצעות ספק המלגות 
שיבחר במכרז המקביל[ יהיה 
בתאום ובאישור ספק המעטפת על 
מנת שלא יפגע התמריץ לסטודנט 

 להשתתף בתהליכי המעטפת. 

, 7.2.7ראו האמור בסעיפים 
 למכרז. 14.1.10 -ו 14.1.9

י" הספק אינו יכול להיות "אחרא 8.4.6 נספח א' .28
במובן המשפטי לכך ש"משתתפי 
התכנית יגיעו למסלולים 
האקדמיים או למכינות עם הידע 

 הנדרש לתחילת לימודיהם". 
הספק יכול לפעול בחריצות הראויה 
לעמידה ביעד זה אך אחריות 
תוצאתית אינה יכולה להיות 

 מושתת על הספק בעניין זה.  

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
יובהר כי אין בהפעלת "

הקורסים על ידי מרכזי ההכוון 
לפטור את ספק הייעוץ  בכדי

והליווי מאחריות לכך 
התכנית  משתתפייסופקו לש

קורסים הכוללים את מלוא 
הידע הנדרש ברמה מתאימה 

ים לימודללמסלולים כהכנה 
 ".האקדמיים או למכינות

". 
מה פירוש "קורסים דומים או  8.4.7 נספח א' .29

מהמל"ג? נוספים" ללא תמורה 
באילו נסיבות מצופה מהספק 

 להפעיל קורסים על חשבונו? 

בכל מקרה שהספק רואה כי 
הוא נדרש לכך על מנת להכין 
את המשתתפים לאקדמיה 

אשר ימנע את  באופן מספק
 .נשירתם

 
מודל התשלום לוקח בחשבון 

פעילויות יקיים כי חלק מה
על חשבונו, ולא תהיה הספק 

תמורה נוספת ממל"ג עבור 
 הפעלת שירותים אלו.

מה פירוש "סדנאות" ללא תמורה  8.4.9 נספח א'  .30
מהמל"ג? באילו נסיבות מצופה 
 מהספק להפעיל סדנאות על חשבונו?

 לעיל. 29ראו תשובה לשאלה 

אנו מבינים כי הספק לא ידרש  8.4.10 נספח א'  .31
לשלם למרכזי ההכוון בגין השימוש 

 במתקניהם. האם נכון? 

 .נכון

כיצד ישולם לספק בגין שכירת  8.5 נספח א' .32
 משרדים ומתקנים בחלופה זו? 

 .8.6.5ראו סעיף 

אנו מבינים כי המונח "תשלום  8.6.5 נספח א' .33
קבוע" משמעו תשלום לכיסוי מלוא 

 עלויות שכירת החדר. האם נכון? 

 .8.6.5כאמור בסעיף 

לא סביר כי המל"ג תבטל ביד אחת  8.6.6 נספח א' .34
את הפעילות הפיזית ובידה השניה 
תחייב את הספק לאפשר פעילות 

 פיזית למשתתפים שיבקשו זאת. 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
במקרה שבו יובהר כי  "

משתתף בתכנית לא יהיה 
מעוניין לקבל שירותים באופן 

ספק יהיה על  וירטואלי, 
הייעוץ והליווי למצוא דרך 

לאותו  את השירותים לספק
לדוגמא  משתתף באופן פיזי.ל

בעזרת הפניית המשתתף 
 ."למרכז פיזי ביישוב אחר 

מבוקש לגלות למציעים את  13 נספח א' .35
התפוקות בפועל ביחס ליעדים 

 המפורסמים במכרז. 

 לא מקובל.

מבוקש פירוט אודות המצופה מן  14.1 נספח א' .36
, 14.1.6הספק בכל אחד מהסעיפים 

14.1.7 ,14.1.8 ,14.1.9 ,14.1.10 ,
14.1.11 ,14.1.12 ,14.1.14 . 

מצופה מהמציעים במכרז זה 
לכלול את הפירוט הנדרש 

   בתכניתם המוצעת.



   
 

   
 

במקום ")החברה המגישה...("  - חוו"ד רו"ח  .37
מבוקש לכתוב ")העמותה 

 המגישה...(". 
מה נדרש לכתוב לאחר "בדבר" 

 בשורה השלישית? 
מה נדרש לכתוב "בדבר" בשורה 

 הלפני אחרונה? 

 הנספח יתוקן כדלקמן:
ירשם:  במקום "החברה"

  ."הגוף"
יתווסף לאחר המילה "בדבר" 

התקשרות בשני המקומות: "
ציבוריים  המציע עם גופים

 ".וניהול התקציב
לפני "הגבוהה" מבוקש להוסיף  4.1 נספח ט' .38

 "השכלה". 
 הסעיף יתוקן כדלקמן:

 
מספר המשתתפים בתכניות 
ייעודיות, שהפעיל המציע החל 

, לאוכלוסייה 1.1.2015מיום 
החרדית בתחומים הבאים: 
קידום תעסוקתי או חינוך 
)לרבות השכלה גבוהה( ו/או 

מעורבות קהילתית  רווחה ו/או
חברתי( ו/או -ו/או פיתוח כלכלי

הכנה לשירות צבאי או אזרחי 
 ושילוב בהם הוא: ____.

כמה שבועות לפני מועד הארכת  4.2 מסמך ג'  .39
ההסכם יודיע המזמין לספק על 

 החלטתו בדבר הארכת ההסכם? 

מל"ג תודיע על החלטתה בדבר 
חודשים  3הארכת ההסכם 

תקשרות לפני תום תקופת הה
 הראשונה.

למעט קניין רוחני, בין שנרשם ובין  5.1 מסמך ג' .40
שלא, שהיה קניינו הרוחני של הספק 
במועד שקדם לחתימה על החוזה 
ולמעט קניין רוחני, בין שנרשם ובין 
שלא, שנוצר על ידי הספק שלא 

 במימונה הישיר של המל"ג. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מה פירוש "התעריף הממוצע"?  7.5.3 מסמך ג' .41
 כיצד יחושב? מבוקשת דוגמא. 

לדוגמא, אילו בשנה מסוימת 
עברו את אבן הדרך הרביעית 

 1,000)זכאות לתואר( 
-סטודנטים ללא לימודי ליבה ו

סטודנטים עם לימודי  2,000
ליבה, התעריף הממוצע יחושב 

 בעזרת הנוסחא:
 

3,150 ∗
1

3
+ 2,200 ∗

2

3
 

 

המשקולות 
1

3
-ו 

2

3
ים את מבטא 

חלקה היחסי של כל קבוצה 
מסך הסטודנטים שעברו את 

 אבן הדרך באותה שנה.
האם "במהלך הלימודים" משמעו  7.5.4 מסמך ג' .42

גם יום אחד לאחר תחילת שנת 
 הלימודים? חודש? חודשיים? 

 חד ערכית. -מבוקשת הגדרה חד

יוגדר כי סטודנט הצטרף 
לתכנית במהלך הלימודים 
אילו לא עבר אבחון עד 

לאוקטובר בשנת  1-לתאריך ה
התחיל את הלימודים שבה 

 .לימודי התואר
במקום "בנאמנות וברמה מקצועית  12.1 מסמך ג' .43

גבוהה" מבוקש לכתוב "בהתאם 
 לתנאי ההסכם". 

 לא מקובל.

אחר מטעמו" מבוקש לאחר "גורם  16.2.10 מסמך ג' .44
לכתוב "הקשור במישרין 

 לפרוייקט". 

 יתוקן כדלקמן:
לאחר "גורם אחר מטעמו" 

 ".לפרויקט"הקשור  יתווסף
 



   
 

   
 

 מבוקש להבהיר כי ככל שהמל"ג כללי 4נספח  .45
תסיים את ההתקשרות עם הספק 

שנים ממועד החתימה  3טרם חלוף 
על ההסכם תשפה ותפצה המל"ג את 
הספק בגין פיתוח המערכת בשיעור 

 ₪. שלא יפחת מ.... 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

ממשקים הם מורכבים טכנית ועל  1.8 4נספח  .46
כן פיתוחם יקר מאוד. מבוקש 

ת להגדיר את מאפייני הממשקים, א
המערכות אליהן יש להתממשק ואת 

 מנגנוני ההתממשקות המבוקשים. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

בין  APIהאם הכוונה היא לממשקי  1.9 4נספח  .47
כל אחת מהמערכות? האם בדרך 

 אחרת? 

בהתאם לדרישות המפורטות 
 במכרז.

כספות להעברת  האם תדרשנה 1.10 4נספח  .48
הנתונים? האם תאובטח התקשורת 

 בדרך אחרת? 

בהתאם לדרישות המפורטות 
 במכרז.

מה פירוש לאבטח את נקודת הגישה  1.15.3 4נספח  .49
למאגר? האם אבטחה 
אפליקטיבית? תשתיתית? פיסית? 

 מבוקשת הבהרה. 

בנספח השירותים  17ראו סעיף 
 4על תת סעיפיו, ובנספח  

 להסכם.

האם אפשר לקבל את מסמכי   כללי .50
 ?WORDהמכרז בקובץ 

לא מקובל. הנספחים יצורפו 
 בקובץ וורד.

מסמך ב'  .51
תנאי המכרז 

והוראות  
 למציעים

פרק ד', 
תהליך 
בחירת 

הזוכים, 
 22.3.3סעיף 

מספר המשתתפים בתוכניות 
ייעודיות לאוכלוסייה החרדית 

נקודות(. ניקוד יינתן  5)ניגוד מרבי 
משתתפים. הניקוד  2000 רק מעל

נראה לא מידתי למספר הסטודנטים 
ים בתוכניות תפהחרדים המשת

בתחומים המפורטים. האם ניתן 
 לעדכן את הניקוד בהתאם?

ספירת לא מקובל. יובהר כי 
המשתתפים בסעיף זה איננה 

 .מוגבלת לסטודנטים בלבד

מסמך ב'  .52
תנאי המכרז 

והוראות 
 למציעים

פרק ד', 
תהליך 

רת בחי
הזוכים, 

22.3.6 

בניהול פרויקט בפריסה  ןניסיו
ו נא -נקודות( 3ארצית )ניקוד מרבי 
ניקוד נוסף  ןמבקשים כי יינת

 10-לפריסה גאוגרפית מעל ל
 ישובים.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מסמך ב'  .53
תנאי המכרז 

והוראות 
 למציעים

פרק ד', 
תהליך 
בחירת 

הזוכים, 
 22.5סעיף 

המציע )ניקוד מרבי ראיון עם מנכ"ל 
האם אפשר להגיע עם  -)נקודות 10

 אנשים נוספים לראיון?

 .21ראו תשובה לשאלה 

מסמך ב'  .54
תנאי המכרז 

והוראות 
 למציעים

פרק ד', 
תהליך 
בחירת 

הזוכים, 
  22.6.1סעיף

בנוסף לעמידת מנהל הפרויקט 
לעיל, יצרף המציע  10.14בסעיף 

מסמך המפרט את הערך המוסף של 
מנהל הפרויקט להצלחת התכנית. 

 יא'.המסמך יסומן ויצורף כנספח 
מה הם הרכיבים שיילקחו בחשבון 

 בניקוד מנהל הפרויקט?

ההתרשמות מן המנהל המוצע 
אשר התרשמות כללית תהיה 

ובותיו תשתכלול בין היתר: 
באשר לשאלות המקצועיות 

רלוונטיות שיוצגו בפניו, היקף ו
, התרשמות נושל ניסיו

מיכולותיו האישיות, 
, מוטיבציה וחיבור לתכנית

התרשמות בדבר יכולת המנהל 
לנהל את התכנית באופן 

 ועוד.מיטבי, 



   
 

   
 

 –נספח א'  .55
מפרט 

 שירותים

כפי שמופיע בטבלה  -יעדי תפוקות 13סעיף 
בסיום מכינה ק"א -( 12 )ע"מ  5.1

היעד לשיפור אצל גברים הינו עליה 
בשלוש שנים בעוד אצל  14%של 

 5%נשים היעד לשיפור הינו עליה של 
בלבד. לאור הפערים הגבוהים יותר 
אצל גברים )היעדר לימודי ליבה( 
נדמה שהיעד שנקבע לגברים הינו 

 .גבוה מדי

האם ניתן לעדכן את יעד מסיימי 
רב גברים חרדים מכינה קד"א בק

ולעדכן בהתאם את  5%לעליה של 
 היעד הכללי?

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 –נספח א'  .56
מפרט 

 שירותים

סעיף 
13.1.12 
 14.1.1וסעיף 

בהינתן שנדרש להגיע בשנה 
צעירים לתהליך  3,000-הראשונה לכ

( ושכל 13.1.2ייעוץ ואבחון )סעיף 
צעירים )סעיף  120-רכז מטפל ב

אז נדרש להעסיק בשנה ( 14.1.1
רכזים. עלות של  25הראשונה 

 3,250רכזים היא כ 25העסקת 
אש"ח עלות העסקת רכז  130אש"ח )

בנוסף, להפעלת השנה  לשנה( 
הראשונה נדרש: מנהל תכנית, 

ופרסום, מערכת  קשיווהדרכות, 
מידע קורסי הכנה לאקדמיה 
לצעירים. האם לאור העלויות 
הגבוהות ניתן להעלות את גובה 

 1.5ז על כרהמקדמה שעומד לפי המ
 מש"ח?

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 –נספח א'  .57
מפרט 

 שירותים

סעיף 
14.1.12 

מערכת ממוחשבת למעקב ובקרה.... 
על המערכת להתממשק, ככל הניתן, 

ופן אוטומטי למערכת המידע של בא
מרכזי ההכוון, ושל ספק הסיוע 

 .להסכם 4כמפורט בנספח  ,הכלכלי

האם המערכת מתממשקת עם  .1
  סליספורס?

מה הדין במקרים בהם אין  .2
מערכת מידע )או שהיא אינה 

 מעודכנת( במרכז ההכוון?

על המתמודדים במכרז זה  .1
להציע מערכת שתעמוד 
בדרישות המצוינות 

ובהסכם במכרז 
  ובנספחיהם.

 4בנספח  1.10ראו סעיף  .2
"אפיון בסיסי  –להסכם 

 למערכת מידע".
 

האם מותרת התאגדות של שני   כללי .58
 גופים יחד לטובת הגשת המכרז?

 5ראה תשובה לשאלה 

האם התוכנית עוסקת בבנים   כללי .59
 חרדים בלבד או גם בנות?

התכנית מיועדת לנשים וגברים 
 כאחד.

 רלוונטית.השאלה אינה  מי מפעיל את התכנית כיום?  כללי .60
 

נודה לקבלת תרשים זרימה/הסבר,  6.2 מסמך ב' .61
המתאר את מערכת היחסים בין 

 מרכז ההכוון לבין רכז התכנית

"ממשק  – 8-ו 7.5פים ראו סעי
עם מרכזי ההכוון" על תת 

 –סעיפיו בנספח א' למכרז 
 מפרט השירותים.

האם במשפט "שיתופי פעולה עם  6.4 מסמך ב' .62
מרכזי צעירים.. גופים אחרים" 
הכוונה היא כי גופים אלו יעבירו 
לרכז התכנית מידע אודות חרדים 
או יוצאי המגזר החרדי שאינם 

 .11ראו סעיף 
 

ך על המציעים להתייחס לכ
 בתכניתם.



   
 

   
 

חרדים, המעוניינים לקחת חלק 
 בתכנית?

כמו כן, נודה לדוגמאות לגבי שת"פ 
 אפשריים

נבקש את אישורכם כי ההגדרה  14.4 מסמך ב .63
שנים  3מצטבר משמעה כי במהלך 

אנשים שונים  1000רצופות היו 
שעברו ייעוץ ויתכן כי בשנה אחת 

ובשנה  600בשנה שניה היו  300היו 
 .100שלישית היו 

 אכן.

האם ניהול בית ספר לנוער חרדי  14.10.4 מסמך ב .64
כניהול תכנית העונה יכול להיחשב 

 לסעיף זה?

אכן. בית ספר הינו ארגון 
 בתחום החינוך.

האם הניקוד הוא למספר מקבלי  22.3.1 מסמך ב .65
ייעוץ במצטבר החל מיום 

1/1/2015? 

סעיף בכפוף לאמור בכן. 
22.3.1.2. 

האם תלמידי תיכון לקראת . 1 22.3.2 מסמך ב .66
סיום לימודיהם נכנסים תחת 

 של סטודנטים?קטגוריה 
האם הניקוד הוא למספר . 2

סטודנטים במצטבר החל מיום 
1/1/2015? 

לא. סטודנט הינו מי שלמד .1
במוסד אקדמי המוכר על ידי 

 המל"ג.
. כן. בכפוף לאמור בסעיף 2

22.3.2.2. 

האם הפעלת תיכון . 1 22.3.3 מסמך ב .67
לתלמידים/ות חרדים נחשב 

 לתכנית ייעודית?
בסעיף זה הוא האם הניקוד . 2

למספר משתתפים במצטבר החל מ 
1/1/2015? 

 כן.. 1
 
 בכפוף לאמור בסעיףכן. . 2

22.3.3.3. 
 

האם תלמיד בית ספר חרדי שעבר  22.3.4.1 מסמך ב .68
סדנת הכנה לאקדמיה עונה 

 לקריטריון של סעיף זה?

על המציעים במכרז זה לפרט 
את הניסיון באופן מלא 

העבודה לרבות משך הרלוונטי 
עם המשתתף, ומידת היותה 
פרטנית ומל"ג תבחן כל מקרה 
לגופו, והכרעתה בעניין תהיה 

 סופית.
נספח א  .69

מפרט 
 שירותים

. מי אחראי לביצוע האבחון, האם 1 7.2.3
המציע הזוכה או מרכז הכוון שבו 

 המציע פועל?
. מה ההבדל בין ייעוץ שנותנת 2

לצורך הדוגמא עמותת קמ"ח 
הכוון בערים החרדיות לבין במרכזי 

 האבחון הנדרש במכרז זה?
. במידה והאבחון מתבצע ע"י 3

מרכז ההכוון, האם המציע הזוכה 
משלם למרכז ההכוון עבור 

 האבחון?

. יובהר כי לא 7.5ראה סעיף . 1
יבוצעו על ידי הספק אבחונים 
לקראת השמה בתעסוקה, אלא 
אבחונים לקראת לימודים 

 אקדמיים.
 .14.1.6-ו 7.2.3פים ראה סעי. 2
ראה תשובה לשאלה . 3

הראשונה. יובהר כי אין 
העברת תשלומים בין הספק 

 למרכזי ההכוון. 
נספח א  .70

מפרט 
 שירותים

. מי אחראי לביצוע תגבור לימודי 1 7.2.5
וסדנאות, האם המציע הזוכה או 

 מרכז הכוון שבו המציע פועל?
. במידה והלמידה מתבצעת ע"י 2

ההכוון, האם המציע הזוכה מרכז 
משלם למרכז ההכוון עבור 

 הפעילות?
. מה קורה במצב בו הפעילות 3

הלימודית וסדנאות המיומנויות לא 
 עומדת בצפי המציע הזוכה? 

למתן השירותים . האחריות 1
. הוא יכול הספקהינה על 

להשתמש בשירותים של מרכזי 
בסעיף לאמור ההכוון בהתאם 

במפרט השירותים על תת  8
 סעיפיו.

 . לא.2
 8.4.9-, ו8.4.7 פים. ראו סעי3

 למפרט השירותים.



   
 

   
 

האם יהיה באפשרותו לקיים . 4
סדנאות שהוא מבצע בעצמו במרכז 

 ההכוון? 
האם יהיה עליו לשלם בעבור . 5

 שימוש במבנה?

למפרט  8.4.10.2. ראו סעיף 4
 השירותים.

 . לא.5

נספח א  .71
מפרט 

 שירותים

העשרה לפיתוח האם סדנאות  7.3.4
מיומנויות יתקיימו בקמפוסים או 

 במרכזי ההכוון?

על המציעים להתייחס 
בתכניתם למיקום הסדנאות. 
המיקום יסוכם בין מל"ג לגוף 

 3הזוכה בהתאם לסעיף 
 למפרט השירותים.

נספח א  .72
מפרט 

 שירותים

האם הסדנאות המצוינות בסעיף  7.4
זה יתקיימו בקמפוסים או במרכזי 

 ?ההכוון

 .71לשאלה ו תשובה רא

נספח א  .73
מפרט 

 שירותים

מי הם שני המפעילים, אשר  8.1
 מפעילים כיום את מרכזי ההכוון?

 השאלה איננה רלוונטית

  .א
נספח א  .74

מפרט 
 שירותים

למי יהיה כפוף היועץ של המציע  8.4.1
ברמה הניהולית וברמה המקצועית 

 למנהל מרכז הכוון או למציע? –

הרכזים הינם עובדים של גוף 
הייעוץ והליווי וכפופים לו מכל 

לרבות ניהולית  –בחינה 
 ומקצועית.

 
הרכזים הינם עם זאת, 

אורחים )קבועים( במרכזי 
בהתאם  לנהוגההכוון ועליהם 

מנהלי של להנחיות לנהליהם ו
 . םמרכזיה

נספח א  .75
מפרט 

 שירותים

האם עבור השתתפות חרדים  8.4.5
אלו יצטרך ספק הייעוץ בקורסים 

 לשלם למרכז ההכוון?

 לא.

נספח א  .76
מפרט 

 שירותים

כמה צעירים חרדים  -יעדי תפוקות 13.1.2
מבצעים כיום תהליכי ייעוץ ואבחון 

 בפעילויות השונות?
 

 לא ידוע

נספח א  .77
מפרט 

 שירותים

כמה סטודנטים חרדים מתחילים  13.1.3
בכל שנה את לימודיהם 

 באקדמיה/מכינות?

ראו טבלה מצורפת בסופו של 
 קובץ זה.

 1,350-בשנת תשע"ח החלו כ
תלמידים חרדים את לימודי 

 המכינה.
נספח א  .78

מפרט 
 שירותים

 הסעיף יתוקן כדלקמן: למה הכוונה בכל מחזור? 14.1.1
 120משרת רכז מלאה לכל  "

אשר נמצאים בשלב משתתפים 
של לפני הלימודים האקדמיים 

במכינה הקדם אקדמית,  או
 משרת רכז מלאה לפחות ו

במהלך שנת הליווי הראשונה 

בכל מחזור )שלב האבחון 

משתתפים  200לכל והמכינה
אשר נמצאים במהלך פעילים 

בשאר לימודי התואר האקדמי 
 ."שנות הליווי

נספח ה  .79
תצהיר 

אנשים שונים. נא  13ללפחות ____ 3סעיף 
 13 -משמעות ה הבהרתכם מה

 טעות סופר. 
מדובר בהפניה להערה 

 בתחתית העמוד. 



   
 

   
 

להוכחת 
 תנאי סף

 הסעיף יתוקן.

נספח ה  .80
תצהיר 

להוכחת 
 תנאי סף

 14נתן שירות ללפחות ______ 5סעיף 
אנשים שונים... נא הבהרתכם מה 

 ?14 –משמעות ה 

 טעות סופר. 
מדובר בהפניה להערה 

 בתחתית העמוד. 
 הסעיף יתוקן.

נספח ז  .81
פרטים 
אודות 
מנהל 

 הפרויקט

ניות או ארגון כניהול ת 4בסעיף  4סעיף 
 חסרה רובריקה של חינוך

 תוקן.י

נספח ט'  .82
תצהיר 

לעניין ניקוד 
 האיכות

נראה כי נפלה טעות סופר בסעיף זה  4.1
והוא אינו ברור. כמו כן חסר בו 

 תכניות בתחום החינוך

 38ראו תשובה לשאלה 

את חוברת המכרז נבקש לקבל   כללי .83
בקובץ וורד על מנת שנוכל למלא 

 בתוכה בהדפסה

לא מקובל. הנספחים יצורפו 
 בקובץ וורד.

מסמכי  .84
 המכרז 

עמוד  14.4
15  

 תנאי סף  
בסעיף זה נקבע כי תנאי סף 
להשתתפות במכרז הוא: "למציע 

שנים לפחות  3ניסיון מצטבר של 
בייעוץ  השנים האחרונות 7במהלך 

לימודים אקדמיים והכוונה ל
 אנשים שונים." 1000ללפחות 

תנאי זה מצמצם מאוד את מספר 
המציעים הפוטנציאלים, המסוגלים 
לעמוד בתנאי המכרז, ופוגע בתחרות 

להרחיב  באופן קשה. לפיכך נבקש
את דרישת הניסיון בסעיף זה, כך 

ניסיון ביעוץ  שניתן יהיה להציג גם
והכוונה מקצועיים סביב נושאים 

נים הקשורים להתמודדות מגוו
סטודנטים באקדמיה או לפעילות 
המכוונת לתוכניות עתידיות עבור 
תלמידים בשנת הלימודים 

 לקראת סיום לימודיהם. האחרונה,
 

ייעוץ המונח " .הסעיף ברור
 "ללימודים אקדמייםוהכוונה 

לפני גם והכוונה  כולל ייעוץ
הלימודים האקדמיים וגם 

 האקדמיים.במהלך הלימודים 

מסמכי  .85
 המכרז

22.4.4.1  
  21עמוד 

 הליך האבחון 
נבקש הבהרתכם מהו הליך האבחון 
שהמציע נדרש להציג במסגרת סעיף 
זה. האם האבחון צריך להתייחס 
לנטיות ותחומי עניין או שמדובר 
באבחון תעסוקתי מקיף הכולל גם 

 כישורים ומיומנויות. 

 .24ראו תשובה לשאלה 

 מסמכי .86
 המכרז

עמוד  7.2.7
32  

עמוד  14.1.9
39 

 השתתפות בתכנית הייעוץ והליווי
האם החובה המוטלת על הסטודנט 

כוללת בתוכה את  7.2.7בסעיף 
 ?  14.1.9הדרישות בסעיף 

  

 כן.
 

מסמכי  .87
 המכרז

14.1.15 
 40עמוד 

 היקפי משרה 
נודה לקבלת הבהרתכם מהם היקפי 

 המשרה הצפויים לצוות ההנהלה:
 4מנהל הפרויקט, מנהל ההדרכה, 

רכזי אזורים, מנהל 
 אדמיניסטרטיבי ומשרדים להנהלה. 

מנהל הפרויקט יהיה במשרה 
 מלאה.

היקף המשרה של שאר 
הגורמים נתון לשיקול המציע 
ויוצג במסגרת הצעת התכנית 

 במכרז זה.
מסמכי  .88

 המכרז 
עמוד  16.3

40 
 אין שינוי במסמכי המכרז. פיצויים מוסכמים 



   
 

   
 

נבקש כי בנוסף לזכות הטיעון 
שתינתן לספק טרם הטלת פיצוי 
מוסכם, תינתן לספק אפשרות 
לתיקון ההפרה הנטענת וכי פיצוי 
כספי יוטל על הספק, רק במידה 
שהספק לא יפעל לתיקון ההפרה 

יום מיום מתן ההודעה בדבר  14תוך 
 ההפרה. 

מסמכי  .89
 המכרז 

עמוד  16.5
  4סעיף  41

החלפת מנהל פרויקט במהלך השנה 
הראשונה להתקשרות מסיבות 

נבקשכם למחוק  –התלויות בספק 
פיצוי זה שכן היה והחלפת המנהל 
תעשה בשיתוף פעולה מלא מול 
המל"ג בהתאם להוראות סעיף 

, אין זה סביר להטיל פיצוי 15.1
כספי בסכום כה גבוה בעת החלפת 

חית מנהל. לחלופין נבקשכם להפ
את סכום הפיצוי לסכום של עד 

 בלבד.₪  3,000

 אין שינוי במסמכי המכרז.

מסמכי  .90
 המכרז

 
 

 –מסמך ג' 
הסכם 

 ההתקשרות

 30סעיף ו.
 28עמוד 

 
 

 – 6סעיף 
 58עמוד 

 
 

 ערבויות ובטחונות
נבקש להפחית את סכום הערבות 
שעל הספק להנפיק במסגרת 
ההתקשרות לסכום שלא יעלה על 

על מנת להימנע ₪,  200,000
 מהכבדה שלא לצורך. 

 
 

 .95ראו תשובתנו לשאלה 

 –מסמך ג'  .91
הסכם 

 התקשרות 

 10.2סעיף 
 62עמוד 

  :קיזוז
בטרם ייעשה שימוש בזכות נבקש כי 

הקיזוז תינתן לספק זכות טיעון 
 בכתב כנגד הקיזוז. 

 מקובל.
התוספת המוצעת תתווסף 

 לסעיף.
 

 עדיין לא. האם נחתם חוזה מול מרכזי ההכוון 6.2 ב'   .92
מה משמעות התנאי "ניסיון...  14.4 ב' .93

בייעוץ והכוונה ללימודים אקדמיים 
..." האם מדובר 1000ללפחות 

בייעוץ והכוונה שכללו המלצה או 
הכוונה ללימודים אקדמיים, או רק 
בייעוץ והכוונה שהתוצאה המעשית 
שלהם היתה שהנועץ פנה ללימודים 

 אקדמיים.

לצורך ספירה בסעיף זה אין 
שתתף הכרח כי הומלץ למ

לפנות ללימודים באקדמיה, או 
 שהוא פנה ללימודים בפועל.

"עסק בשליטת אשה". מאידך,  15.11 ב' .94
נדרש  14.1במסמך זה בסעיף 

שהמציע יהיה מלכ"ר וכדו'. נראה 
ב' 2שבמצב זה לא יכול לחול סעיף 

לחוק חובת המכרזים אשר מגביל 
את תחולת החוק ל"עסק" המוגדר 

בישראל  שם כ: "חברה הרשומה
שמניותיה אינן רשומות למסחר 
בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי 
תשקיף, או שותפות הרשומה 

 "בישראל
בהתאם נבקש לתקן את סעיף 

 במסמך ב' 15.11+20
 

 .במסמכי המכרזלא יהיה שינוי 

האם יוכל הזוכה לוותר על קבלת  30 ב'  .95
המקדמה לשם בניית מערך הפעלה 

ובהתאם לא ( 8.1)מסמך ג' ס' 
 להמציא ערבות ביצוע?

 בסוף הסעיף יתווסף כדלקמן:
 

הספק רשאי לוותר על קבלת 
 8.1)כאמור בסעיף  המקדמה



   
 

   
 

 ובהתאם חלקה,על או  להסכם(
הערבות לסכום ופחת גובה י

ובלבד  לגובה המקדמה זהה
הערבות לא גובה מקרה שבכל 

גם ) ₪מיליון  1סך של פחת מי
 ךהיה נמויהמקדמה גובה אם 

 .(כךמ
 

בתקופת ההארכה בכל מקרה, 
למכרז(  7.1הגדרתה בסעיף כ)

רבות בתקופת יופחת גובה הע
 1-ההתקשרות הנוספת ל

 ₪.מיליון 
האם התכנית מיועדת גם  1 ב' נספח א' .96

לסטודנטים הלומדים לתארים 
 מתקדמים?

 7.5ראו הוספת סעיף 
התכנית  -"תארים מתקדמים 

כוללת גם הכוונה לקראת 
שני במהלך התואר תואר 

הראשון. לימודים בפועל 
בתואר שני ייחשבו כהשמה 
במודל התשלומים. לא יינתנו 
תשלומים מעבר לכך על ייעוץ 
לקראת תארים מתקדמים או 
ליווי במהלכם. מל"ג רשאית 

 "לשנות זאת באופן בלעדי
הנסיון מוכיח כי יש מקומות ישוב  6.7.2 ב' נספח א' .97

נגדות חרדיים בהם קיימת הת
להקמת מיזם אקדמי. במידה ולא 
ניתן יהיה לפתוח מוקד בצורה 
נאותה באחד המקומות, האם 

 תשקל חלופה.

למפרט  8.6אכן. סעיף 
השירותים )על תת סעיפיו( 

 מתייחס גם למקרה כזה.

האם אבחון יתבצע בכל מקרה לכלל  7.2.3 ב' נספח א'  .98
הפונים, בלי קשר לתהליך שעברו 

 במקום אחר?)אם עברו( 

 כן.

מה ייחשב כ"השתתפות בתכנית  7.2.7 ב' נספח א' .99
הייעוץ והליווי", האם לצורך עמידה 
בתנאי זה יצטרך הסטודנט לעבור 
גם את פרק "תהליך האבחון" אצל 
ספק הליווי? אם לצורך הדוגמא 
סטודנט אובחן אצל גוף חיצוני והחל 
לימודי מכינה או תואר ביוזמתו 

לתכנית הליווי  ונכנס במקביל
והייעוץ, האם יוכר כמשתתף לצורך 
קבלת המלגה גם ללא אבחון וייעוץ 

 בגוף המפעיל את תכנית הליווי?

כל משתתף אשר יצטרף 
לתכנית הייעוץ והליווי יעבור 

 אבחון של גוף הייעוץ והליווי.
 

גם סטודנטים יובהר כי 
המצטרפים לתכנית במהלך 

ב' ידרשו לעבור  -שנים א' ו
אבחון ע"י ספק הייעוץ והליווי 
עם כניסתם לתכנית וכי 
התשלום לספק בגין האבחון 

 .0.5יוכפל במקדם של 
 

 7.5.4סעיף ראו הבהרה ב
 להסכם.

גוף  7.3ע"פ הנאמר במסמך א' ס'  7.2.7 ב' נספח א' . 100
הסיוע הכלכלי שייבחר, יפעיל את 

. ככל תכנית המלגות החל מתשפ"ב
שבשנת תשפ"ב לא תותנה קבלת 
מלגה בהשתתפות בתכנית הייעוץ 
והליווי, מה יהווה תמריץ עבור 

לוח הזמנים של הקמת מערך 
שר הייעוץ והליווי איננו מאפ

לדרוש מהסטודנטים להיכנס 
 לתכנית כבר בתשפ"ב.



   
 

   
 

הסטודנטים להשתתף בתכנית 
הליווי והייעוץ? נבקשכם לתקן סעיף 
זה כך שכבר מתשפ"ב השתתפות 
בתכנית הליווי תהיה תנאי לקבלת 

 מלגה.
נבקש להוסיף: "וזאת ללא תשלום  8.4.10.2 ב' נספח א' .101

תמורה ע"י הספק" )כמו בסעיף 
 שלפניו(

 מקובל.
 .בהתאם לבקשה הסעיף יתוקן

במידה והפעילות הפיזית תבוטל ע"י  8.6.6 ב' נספח א'  .102
מל"ג, באיזו צורה יסופקו שירותים 
פיזים למשתתפים הדורשים זאת? 
ומה משמעות "יהיה עליו למצוא 

 דרך"?

 .34ראה תשובה לסעיף 

מה משמעות מרכז פיזי ובמה הוא  11.2 ב' נספח א' .103
 שונה ממוקד? מה המפרט שלו?

שקול  "מרכז פיזיהמושג "
. כלומר "מוקד פיזימושג "ל

 מוקד שאיננו וירטואלי.
פורט מה יקרה במידה ולא לא  11.3 ב' נספח א' .104

ייחתם הסכם. האם גם במקרה זה 
עשוי הספק להידרש להקמת 
מרכזים פיזיים במימון המל"ג 

 לטובת יוצאי החינוך החרדי?

על  11.1בהתאם לסעיף 
המציעים להתייחס בתכניתם 
כיצד יפעילו מרכזים לטובת 
יוצאי החינוך החרדי וזאת 

 .11.2בהתאם לתנאי בסעיף 
 

ייחתם הסכם בין ככל שלא 
יחול  ,מל"ג לזרוע העבודה

על תת  8.6סעיף האמור ב
סעיפיו גם ביחס למוקדים 
המיועדים ליוצאי החינוך 

אשר אינם מקיימים  החרדי
 .אורח חיים חרדי

  
 
 

מה משמעות עמידה או אי עמידה  13 ב' נספח א' .105
 ביעדי תפוקות?

 .8ראו תשובה לשאלה 

שנת ההתקשרות הראשונה היא  13.1.2 ב' נספח א' .106
 10תשפ"ב או תשפ"ג? )ראה שאלה 

 לעיל(

 תשפ"ב.שנת הלימודים 

בהנחה שהתמריץ המרכזי  13.1.3 ב' נספח א' . 107
לסטודנטים חדשים להשתתפות 
בתכנית הייעוץ והליווי הוא המלגה 
הצפויה בתכנית הסיוע הכלכלי 
)להבנתנו הפונים ללימודים ברמת 

רפו לכאורה כלל( עדיפות ג' לא יצט
ובהינתן העובדה שע"פ התקציב 
המפורט במכרז הסיוע הכלכלי 
יינתנו מלגות למספר מקסימלי של 
סטודנטים בדומה למה שהיה עד 

בתשפ"ב וכו'(,  1500-היום )עד כ
האם לא נכון לצפות שמספר 
המאובחנים יהיה בהלימה למספר 

 ?1500-המלגות = כ

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז.

סל השירותים צריך להיות 
מספיק משמעותי כדי שיגיעו 

קבלת ללא סטודנטים גם 
 .מלגהה

מל"ג שומרת לעצמה את 
הזכות לשנות את מדיניות 

 .ות"ת מלגות

 

האם מספר הרכזים צפוי להיות  14.1 ב' נספח א'  .108
דיפרנציאלי ומשתנה לפי מספרי 
הסטודנטים שיהיו בפועל או שהוא 

תח יעדי יקבע מראש ע"פ מפ
 התפוקות או מפתח אחר?

מספר הרכזים ייקבע  בהתאם 
למספר המשתתפים בתכנית 
בפועל בשלביה השונים, וזאת 
בהתאם למפתח של מספר 



   
 

   
 

סטודנטים לרכז אשר יוצע על 
ידי המציעים במכרז זה ואשר 
לא יעלה על המפתח המצוין 

 .14.1.1בסעיף 
מספר איך תתבצע הלימה בין  14.1 ב' נספח א' .109

הרכזים הגדול )ע"פ יעדי התפוקות 
בשנת ההפעלה השלישית(  40-60 -כ

מוקדים  10לבין התשתית הצפויה? )
 בני חדר אחד(

המינימלי מספר המוקדים 
)כולל ליוצאי החינוך  12הוא 

החרדי( אולם הספק יוכל 
מוקדים  12-להפעיל יותר מ

לרבות מוקד וירטואלי. כמו כן 
במהלך יובהר כי פגישות הליווי 

הלימודים אינן חייבות 
 להתקיים בתוך מרכזי ההכוון.

מבוקש שזכות הקניין תהיינה  5.1 ג'  .110
משותפות לספק ולמל"ג כמקובל 

 במכרזי ממשלה דומים.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 סיום תהליך האבחון.  7.4 ג' . 111
מתי מסתיים האבחון ומתגבשת . 1

זכאות לתשלום, האם במתן המלצה 
 ע"י היועץ? 

מה קורה במידה והאבחון אינו . 2
ממליץ על לימודים אקדמיים 
)והנועץ הופנה למרכז הכוון( האם 
 תהיה זכאות לתשלום בגין האבחון?

תהליך  14.1.6ככתוב בסעיף  .1
האבחון יסתיים בבניית תכנית 

 .למשתתף עבודה
 .כן. 2

 
 טבלה המפרטת את מספר הסטודנטים החרדים בתואר ראשון בשנה א' – 77במענה לשאלה 

 לפי מגדר

 נשים גברים סה"כ  

 1,589 873 2,462 תשע"ד

 1,655 927 2,582 תשע"ה

 1,769 900 2,669 תשע"ו

 1,802 1,037 2,839 תשע"ז

 1,922 962 2,884 תשע"ח

 2,083 1,082 3,165 תשע"ט

 2,085 1,076 3,161 תש"ף
 


