
   
 

   
 

 2021/04מכרז מס'  -מענה לשאלות הבהרה
 להקמה והפעלת מערך סיוע כלכלי לסטודנטים חרדים

 
 

מס' 
 שאלה

 סעיף מסמך
 

 תשובה שאלה

האם ניתן לקבל את מסמכי   כללי .1
 ?WORDהמכרז בקובץ  

לא מקובל. הנספחים יצורפו 
 בקובץ וורד.

2.2.2סעיף  מסמך ב' .2 יובהר כי נכון למועד פרסום  
המכרז, סיוע כלכלי נוסף נועד 

לשם השלמת עלות שכר הלימוד 
ו/או הרחבת מעטפת התמיכה 

בסטודנטים חרדים וכלי הסיוע 
שישמשו לכך. מסעיף זה עולה כי 
במידה והמגיש יזכה בהפעלת שני 

המכרזים אז כספי המימון 
התואם יוכלו לשמש להרחבת 
מעטפת התמיכה בסטודנטים 

ה ? מ03/2021החרדים במכרז 
הדין במקרה בו השואל יפעיל רק 

האם כספי המימון  -מכרז זה
התואם יוכלו לשמש להפעלת 

מעטפת ללווי סטודנטים חרדים 
 ?04/2021שלא תחת מכרז 

 הסיוע הכלכלי הנוסף לא ישמש
לשירותים אשר יינתנו במסגרת 

תכנית המעטפת המפורטת 
 .3/2021פומבי מס' במכרז 

 
ובשני המכרזים זאת גם במידה 

ייבחר אותו זוכה וגם במידה 
 זוכה שונה בכל מכרז. וייבחר

2.2.6סעיף  מסמך ב' .3 האם הסיוע הכלכלי אשר יתווסף  
לכספי התוכנית  )מימון תואם(

יוכל לעבור ישירות לסטודנט 
החרדי על בסיס קריטריונים של 

מממן המענק התואם )הכוונה 
למלגות אשר מועברות באופן 

לסטודנט או למוסד ישיר 
 האקדמי(?

 .2.2.3ראו סעיף 

2.2.6סעיף  מסמך ב' .4 האם המימון התואם יכול לכלול  
שת"פ עם תכנית מלגות אחרת 

 כמו פר"ח, פיס וכו'? 

 השאלה איננה מובנת.
 

המימון התואם המוצע 
במסגרת מכרז זה צריך להיות 
מימון פילנתרופי תוספתי אשר 

איננו מתבסס על תקציבי 
מדינה שגם כך מופנים לטובת 

 מלגות.
 

הפעלת תכנית הסיוע עם זאת, 
הכלכלי הנוסף יכולה להתבצע 

 בשת"פ עם תכניות אחרות.
2.2.6סעיף  מסמך ב' .5 האם אפשרי תמורת מימון תואם  

 לדרוש התנדבות?
 השאלה איננה ברורה.

 
תמורת הסיוע הכלכלי הנוסף 

ניתן לדרוש מהסטודנטים 
וככל שמציע יחשוב  התנדבות

לנכון הוא יוכל להתייחס 
 להיבט זה בהצעתו.

 
 -נספח א' .6

מפרט 
 שירותים 

יובהר כי קבלת המלגה    1.9סעיף 
לסטודנטים שהצטרפו למערך 

ג ואילך "המלגות משנת תשפ
מותנית בהשתתפות בתכנית 

הייעוץ והליווי, ועל כן הקבלה 
למערך וקבלת המלגה מותנות 

. המשתתף יוכל להצטרף 1
לתכנית המלגות מבלי לקבל 

מלגה עבור שנות הלימוד טרם 
 הצטרפותו לתכנית. 

 



   
 

   
 

הייעוץ והליווי  באישורו של ספק
כי המשתתף נמצא בתהליך, או 

ג או גוף אחר "באישור מל
במידה וסטודנט שלא . מטעמה

הגיש בקשה למלגה בשנה א' יהיה 
מעוניין להגיש בקשה למלגה 

 בשנה ב', ג' וד'. 
איזו תכנית מלגות תוצע לו אם . 1

 בכלל? 
במידה וכן, כיצד יחושב . 2

 ?התשלום לגוף שיתן מעטפת
תהיה דיפרנציאציה האם . 3

גובה  -בשנות הלימוד ובהתאמה 
 ?המלגה שתינתן לסטודנט

התשלום לגוף בכל שנה . 2
מגובה המלגה  7%-יחושב כ

 .שהסטודנט קיבל באותה שנה
 
 . כיום אין.3
 

האמור בסעיף  בכל מקרה ראו
2.1.3.  

הצעת המחיר כוללת אך ורק   נספח ט' .7
התייחסות לגובה המימון התואם, 
היכן ניתן להציג את עלות הפעלת 

מערך המלגות והשירותים 
 המפורטים בנספח א?

אכן, הצעת המחיר המנוקדת 
במכרז זה כוללת רק התייחסות 

 לגובה המימון התואם.
 

הפעלת מערך מלגות תכנית את 
יש להציג בנספח ועלותה ות"ת 

הפעלת תכנית ז' למכרז ואת 
מערך הסיוע הכלכלי הנוסף 

 בנספח ח' למכרז.ועלותה 
מסמך ג,  .8

הסכם 
 ההתקשרות

8.1סעיף  . 
)מקדמה לשם 

בניית מערך 
 הפעלה(

בהתקשרות במכרז של המלגות: 
פעמים בשנה  4התשלום יעבור 

האם  –לפי העברת המלגות בפועל 
ניתן לקבל מקדמה עבור התשלום 

 הראשון של המלגות?

 .8.2ראו האמור בסעיף 

האם תקציב זה עתיד להיות . 1 2.1.2 ב' .9
 מנוצל במלואו? 

מה יהיה גובה מלגה בודדת . 2
לסטודנט? עבור אלו תחומי 

עדיפות/רמות תינתן מילגה? )ס' 
 מסמך א'( 1.7

 לא ניתן להשיב על שאלה זו.. 1
 .2.1.3האמור בסעיף  ראו. 2

להלן,  3.1+3.2ע"פ ס'  2.1.2 ב' .10
 5ההתקשרות הינה למקסימום 

,  08.21שנים המתחילות ב 
. האם הספק 08.26ומסתיימות ב 

צפוי להפעיל את המכרז גם בשנת 
תשפ"ז, אם לא, מדוע פורט סכום 

המלגות המלא לשנה זו ומה 
 המשמעות עבור הספק?

תשומת הלב כי בהתאם 
ההתקשרות  3.2-ו 3.1סעיפים ל

 4) שנים 9הינה למקסימום של 
שנים בהתקשרות הראשונה + 

שנים בתקופת  3
+הארכה נוספת עד ההארכה

לסיום הלימודים של 
. זאת (הסטודנטים בתכנית.
על שאר  3בכפוף לאמור בסעיף 

 תת סעיפיו.
על כן ייתכן כי הספק יפעיל את 

 המכרז גם בשנת תשפ"ז.
שצירפתם לכן הטבלה 

לשאלותיכם )המופיעה 
 בתחתית מסמך זה( שגויה.

 
האם "הפעלה מלאה" . 1 2.2.6 ב' .11

משמעותה ניצול מלא של התקציב 
 ? 2.1.2שבס' 

האם המימון התואם ינוצל . 2
בהתאם לניצול התקציבי של 
סעיף זה. וככל שבסיטואציה 

מסויימת תקציב שנה מסויימת 
 מהנקוב בס' הנ"ל  10%-יפחת ב

. 9ראו תשובה לשאלה . 1
הכוונה להפעלה מלאה הינן 

לשנים שבהן כלל מחזורי 
הלימוד באקדמיה משתתפים 

באופן מלא בתכנית המלגות 
 3-7לפי מכרז זה. כלומר בשנים 

 במכרז זה.



   
 

   
 

 10%האם יופחתו בהתאם 
מסכום המימון התואם )כשיעורו 

 (?2.2.8להלן ס' 

. לא. המימון התואם הינו 2
י בהתאם סכום אבסולוט

להתחייבות הזוכה במכרז זה. 
ביצוע חלקי של תקציבי ות"ת 
לא יפחית את המימון התואם 

אליו יידרש הגוף. יובהר כי 
מדיניות ות"ת כיום היא 

שעודפים שלא בוצעו בתכנית 
בשנה  של ות"ת המלגות

תכנית יגולגלו לתקציב מסוימת 
שנים המלגות של ות"ת ב

עודפים . על כן, גם הבאות
הכלכלי הנוסף שלא  בסיוע

בוצעו יגולגלו לשנים הבאות 
לטובת מערך הסיוע הכלכלי 

 הנוסף.
 

 : אשר יתווסף 2.2.12ראו סעיף 
"עודפים שלא בוצעו בסיוע 
הכלכלי הנוסף מן המימון 

התואם יגולגלו לשנים הבאות 
לטובת מערך הסיוע הכלכלי 

בשנת הנוסף. כמו כן 
רשאית ההתקשרות האחרונה 

את הסכומים שלא  מל"ג לקזז
מן המימון התואם בוצעו 

כך שהספק  מתשלומיה לספק
יממן מסכומים אלו למעשה 

 ."חלק ממלגות ות"ת
שנת תשפ"ב לדוגמא, מתוקצבת  2.2.6 ב' .12

( האם 2.1.2מלש"ח )ס'  33
המשמעות היא שסכום זה יחולק 
בפועל בשנה זו או שהסטודנטים 

של שנה זו יתוקצבו בסכום זה 
לאורך לימודיהם והסכום ישולם 
בהדרגה לאורך שנות התקן? מה 

 הם שנות התקן שחושבו?

התקציב של כל שנה מיועד 
לחלוקה באותה שנה. כאשר 
ות"ת מתחייבת לסטודנטים 

לשנים עתידיות היא עושה זאת 
 על סמך משאבים עתידיים.

 
חישוב שנות התקן של כל 

סטודנט נעשה לקראת קבלת 
 נטים למערך המלגותהסטוד

 .8.1.4בהתאם לאמור בסעיף 
היא  4במידה והתשובה לשאלה  2.2.6 ב' .13

שישולם בהדרגה, האם כספי 
המימון התואם ישולמו אף הם 

בהלימה לתשלום בפועל בכל שנה 
 משנות התואר?

סיוע במידה ותהיה התחייבות ל
 עבור סטודנטב כלכלי נוסף

, המימון בכל שנה למספר שנים
יילקח מהמימון התואם של 

 אותה שנה.
ניתן להבין שבמידה  2.2.7מס'  2.2.8 ב' .14

שנים,  3וההסכם מסתיים לאחר 
)שבה הספק לא  4אזי החל משנה 

יתן מלגות חדשות אלא ימשיך 
את הקיימות( אחוז המימון 

התואם יורד בהתאמה. להבנתנו 
שנות  3מאחר שאורך מחזור הוא 

 1י שנה תלמיד 4תקן ולכן בשנה 
 5יוצאים מהתחשיב, ובשנה 

יוצאים מהתחשיב. 2תלמידי שנה   
 2.2.8מדוע איפה בטבלה שבסעיף 

בסצנריו של הפעלה לחמש שנים, 
לא בוצעה ירידת אחוז המימון 
התואם כנ"ל? להבנתנו מאחר 

היא שנת ההפעלה המלאה  5ושנה 

תשומת הלב כי בהתאם 
ההתקשרות  3.2-ו 3.1לסעיפים 

 7הינה למקסימום של 
שנים בהתקשרות  4מחזורים )
שנים בתקופת  3+  הראשונה

ההארכה+ שנתיים עד סיום 
 לימודי הסטודנטים(.

על כן הטבלה שצירפתם 
לשאלותיכם )המופיעה 

 מסמך זה( שגויה. תבתחתי
 



   
 

   
 

 6האחרונה שבהסכם. שנה 
: 7. שנה 66.67%אמורה להיות: 

: 9. שנה 0.0%: 8שנה . %33.33
%0.0.  

נא להבהיר האם משמעות ס' זה 
היא שהספק יצטרך לתת סכום 
מימון כמפורט עד שנה תשיעית 

)כולל(, גם אם ההסכם )כולל 
שנים?* 5הארכה( מסתיים בתום   

האם יש צורך לפרט את גובה  2.3 ב' .15
הסכום, ואם כן האם הוא בא 

לידי ביטוי בניקוד ובאיזה 
 17מהסעיפים המרכיבים את ס' 

 להלן.

את גובה אין צורך לפרט 
, והוא איננו בסעיף זה הסכום

 בא לידי ביטוי בניקוד.

"התרשמות מהצעת המציע  4מס'  17.1.3 ב' .16
לסיוע כלכלי נוסף מהמימון 

התואם". נא להבהיר האם מדובר 
על הצעה לשימוש בסכום המימון 

2.2.6-התואם כהגדרתו בסעיפים 
 2.3במסמך ב' או כהגדרתו בס'  8

 במסמך זה.

התכנית של המציעים תתייחס 
על תת  2.2לאמור בסעיף 

 .2.3לאמור בסעיף  ולאסעיפיו 

האם יינתן תשלום נוסף עבור  1.6 ב' נספח א' .17
 פרסום ושיווק.

 .2.1.7ראו האמור בסעיף 

בהינתן שהתקציב המיועד לשנה  7 ג' .18
)וככל  מלש"ח 33א' לדוגמא, הוא 

שהוא נועד לאורך שנות התקן 
שבמחזור ראשון הוא צפוי להיות 

משולם בהדרגה(, מה התקורה 
ששולם בפועל בשנה א'. האם בכל 

מתוך "סך הסיוע  7%מקרה 
הכלכלי" או רק מתוך הכספים 

שישולמו בפועל באותה שנה 
מלש"ח( במידה  11-)קרי: כ

והתשובה היא שהתקורה תשולם 
ע שישולמו רק מתוך כספי הסיו

בפועל. מה קורה בשנים שלאחר 
ואילך ללא  4סיום ההסכם )

ואילך בהארכה( האם  6הארכה, 
ישולמו לספק דמי התקורה עבור 

כל המחזורים אותם התחיל 
להפעיל, או שייתכן מצב שבו 

ייכנס ספק אחר ותשלום התקורה 
 יופסק.

יתוקן כדלקמן:  7.1סעיף 
ואשר נכללת  המילים "

" ית המוצעתבמסגרת התקציב
 יוחלפו במילה "בפועל".

האם ייתכן מצב שבו בחלק מלגות  7 ג' .19
הות"ת "הסכום בפועל" יהיה 

נמוך מגובה התקציב )כפירוטו 
( ?2.1.2במסמך ב' ס'   

 .18-ו 9ראו תשובות לשאלות 

גם תינתן לגוף האם התקורה   מ . 20
 סיוע הכלכלי הנוסף עבור ה

גיוס סיוע אשר יינתן במסגרת הו
 המשאבים הנוסף.

 כן.

 
 
 

על ידי אחד השואלים והינה  10-ו 14הטבלה שלהלן צורפה לשאלות להבנתנו 
 שגויה.



   
 

   
 

 

 

 


