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 י' באלול תשפ"ב ב"ה,  לכבוד
 2022בספטמבר,  6 19/22משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 קת אירועי חבר הנאמנים תשפ"גהפ – 1מסמך הבהרה מס' הנדון: 
  

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

 כללי .1

 . 12:00, בשעה 20/9/2022 במכרז הינו:המועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 . 31/12/2022תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על  .1.2

על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא   .1.3

בבניין   הנמצאת  המכרזים  חדר  408בתיבת  להגשת   209,  האחרון  מהמועד  יאוחר  לא 

  ההצעות.

  המכרזים במועד זה לא תיבדק. הצעה שלא תימצא בתיבת

על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב 

 לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם. 

כל  .1.4 את  לצרף  המכרז,  במסמכי  הדרישות  לכל  מלא  מענה  מתן  על  להקפיד  המציע  על 

  לאים כראוי.האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מ

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.  

זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום   ותמסמך הבהר .1.5

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.

 המסמכים הבאים: מצורפים למסמך הבהרות זה  .1.6

 חוברת הצעה בתצורת וורד  .א

 קבצים בקישור: 

 -https://biu365

nal/schward_biu_ac_il/EuY9ruUzAAmy.sharepoint.com/:f:/g/perso

lOraI70DffiJ4BpEbtrtRuVaiEnYkWiBCNKw?e=AaehJf   

 מציעים מצגת כנס . ב

 שרטוטים של אתר האמפי . ג

 נות של האתר תמו .ד

 תכניות והדמיות  .ה

 .םולצרפם להצעת ניםהמעודכ כיםעל המציעים להוריד את המסמ

 
 

 בברכה, 
 המכרזים יחידת  

 אוניברסיטת בר אילן 

https://biu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schward_biu_ac_il/EuY9ruUzAAlOraI70DffiJ4BpEbtrtRuVaiEnYkWiBCNKw?e=AaehJf
https://biu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schward_biu_ac_il/EuY9ruUzAAlOraI70DffiJ4BpEbtrtRuVaiEnYkWiBCNKw?e=AaehJf
https://biu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/schward_biu_ac_il/EuY9ruUzAAlOraI70DffiJ4BpEbtrtRuVaiEnYkWiBCNKw?e=AaehJf
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 שאלות שהועלו על ידי מציעים: 
 

 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' ס'מ

מכרז   כללי   .1 קובץ  את  לקבל  נבקש 
מנת   wordב    19/22 על 

הנדרש  את  למלא  שנוכל 
 בהקלדה 

קובץ  מצורף  זה  למסמך 
הצעה   וורד.  חוברת  בתצורת 

שונה  תהיה  שהצעתו  מציע 
הח המקורית מנוסח  וברת 

 ייפסל. 

טווח   6.3.2 ניסיון  –תנאי סף  7  .2 את  לשנות  מבקשים 
שנים   משלוש  השנים 

שנים  אחרונות   לארבע 
 אחרונות.

 הסעיף יישאר בעינו 

מחזור   – תנאי סף  8  .3
 עסקים

לטווח    2018להוסיף את שנת   6.5
למציע   ולאפשר  השנים, 
בשלוש  זה  בסכום  לעמוד 

המצוינות   4מתוך   השנים 
 בסעיף זה.

 הסעיף יישאר בעינו 

 ותק המציע ונסיונו   7-8  .4
 מחזור עסקים 

6.3    |
6.5 

מצויינות השנים:    במכרז 
2019 ,2020 ,2021 

האם ניתן לכלול את  –שאלה 
שנת   2018שנת   )בגלל 

 הקורונה(?

 הסעיף יישאר בעינו 

אין   אופן הגשת הצעת המחיר  8 הצעת מחיר 12  .5 ההצעות  הגשת  בחוברת 
 התייחסות להצעת המחיר.

על המציע ליצור קובץ אקסל  
המפורט  למבנה  בהתאם 

בכתב המכרז, ובו   8.4בסעיף  
מתוכנן  כמויות  כתב  להציג 
האירועים   ביצוע  לצורך 
במפרט  המפורטים 

 השירותים. 
בין   הפרדה  לבצע  יש 
 האירועים )גיליונות נפרדים(.

יש  8.4 שלב ג'  12  .6 האם  להבהיר  נבקש 
על  מובנית  אקסל  טבלת 
את  המכילה  האוניברסיטה 
לתמחר.  שיש  הפרמטרים 
באם אין כיצד תיערך השוואה 
אחד   כל  שכן  המציעים,  בין 
מחירים   מבנה  לספק  יכול 

 שונה ולאו דווקא כולל דיו.  

מפרט  הציגה  האוניברסיטה 
המציע   על  אותו  דרישות 

כמויות  "לפצח"  כתב  ולהציג 
המענה ש  מתאים את  יכלול 
 המוצע.

נדרש  8.4  12  .7 מדוע  להבהיר  נבקש 
באם  מפורט  תקציב  להגיש 
תקציב  על  ידכם  על  הוחלט 

הינם  שנקבעו  התקציבים 
לביצוע   מקסימום  סכומי 

 האירועים. 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 

 המכרזים יחידת  
 

 

3 
   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

 Bar-Ilan University | Ramat-Gan,  |  5290002  Israel  

 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' ס'מ

לאירועים השונים )ראה עמוד  
 .ערב גאלה –א'  1, נספי  26

להיות  יכולה  המחיר  הצעת 
יותר ובתנאי שתממש  נמוכה 

 תכנית האירוע המוצעת.את 

לגבי  15  .8 הוראות 
 הכנת ההצעה  

שלוש  12.1 להגיש  ניתן  האם 
קונספטואליות  הצעות 
לאירועים הנדרשים? או שיש 
לכל  תקציב  להוציא  צורך 

 אירוע בנפרד? 

 יש צורך בתקציב לכל אירוע 

ערב -א'1נספח   26  .9
 גאלה 

נבקש להבין טוב יותר מי הם  1.1
מגיעים   מהיכן  האונ',  תורמי 
הגילאים.   טווח  מה  בעולם, 
ערבי  התקיימו  היכן  כן,  כמו 
היו   ומי  קודמים  גאלה 

 הדוברים הראשיים. 
לעניין   פירוט  אין  בדרישות 
בערב  מכם  המצופה  הכיבוד 

  ו.הבהירזה, אנא 

הינם  האוניברסיטה  תורמי 
מ עסקים  ארץ האנשי 

)ארהו קנדה, מהעולם  "ב, 
ברזיל( אנגליה,   , מקסיקו, 

כנס אשר מגיעים לשבוע של  
ממוצע   .חבר הנאמנים בארץ

+ מאוד    80+ עד    40לאים  יג
 . מגוון

כיבוד חברת   .מצופה  על 
זה  האם  להחליט  ההפקה 

או  כיבוד   צלחת " בהגשה 
   ".מזלג

10.   
26 

 
 א'1נספח 

 
 מבוא

תקציב  המקצועית  לדעתנו 
נמוך   הוא מאוד  ערב הגאלה 
האנשים   לכמות  ביחס 
ניתן  ולמפרט המבוקש, האם 

 לשקול הגדלת תקציב זה? 

אולם  בעינו,  יוותר  התקציב 
המרכזי   הדובר  תוחרג עלות 

מגובה ו כחלק  תילקח  לא 
שהוצג  המקסימלי  התקציב 

 במכרז. 
בהתאם, נשמח לקבל מספר  

כולל שאפ דוברים  של  רויות 
 תמחיר.

עבור    א' -1נספח    .11 מקסימלי  ערב תקציב 
את   –הגאלה   להגדיל  נבקש 

עליית  לאור  האירוע,  תקציב 
 . המחירים בשוק

 .ראה לעיל

הדובר   א' -1נספח    .12 את  להחריג  נבקש 
מתקציב  המוצע  המרכזי 

 אירוע הגאלה

 .מקובל. ראה לעיל

תאריכי   א' -1נספח    .13 את  להבהיר  נבקש 
האירועים, בפרט את תאריך  
ערב הגאלה שצריך להתקיים  
בר  לקמפוס  מחוץ  בלוקיישן 

 אילן

 . 14.5.2023-יום א' ה

חנוכת -ב'1נספח   30  .14
מדעי   בניין 

 המחשב 

שעות    3.5.8 באלו  להבהיר  נבקש 
מה  הטקס,  להתקיים  עתיד 
 אורכו ומה סוג הכיבוד הנדרש 

האירוע יתקיים במהלך שעות 
כיבוד בסגנון ארוחת  הבוקר, 



מחלקת רכש מכרזים  
 והתקשרויות 

 המכרזים יחידת  
 

 

4 
   ישראל   |   5290002רמת גן, מיקוד    |   אילן - אוניברסיטת בר 

 Bar-Ilan University | Ramat-Gan,  |  5290002  Israel  

 מענה שאלה / בקשה  סעיף  כותרת  עמ' ס'מ

 –. משך האירוע )אורכו(  בוקר
 לא סופי.

חנוכת -ב'1נספח   30  .15
מדעי   בניין 

 המחשב 

שהקמת  3.5.10 להבהיר  נבקש 
הצללה או בינוי של אוהל לא 
כלול בתקציב המוגדר לאירוע  

 ₪(  50,000זה )

 נכון

לאירוע    ב'-1נספח    .16 מקסימלי  תקציב 
  –חנוכת בניין מדעי המחשב  

תקציב  את  להגדיל  נבקש 
 אירוע 

 יהיה שינוי בתקציבלא 

לאירוע    ב'-1נספח    .17 במה  נדרשת  האם 
 חנוכת בניין מדעי המחשב?

 לא 

האם נדרש ריהוט אלטרנטיבי   ב'-1נספח    .18
בניין   חנוכת  אירוע  לטובת 

 מדעי המחשב?

 .כן. לקבלת הפנים

אנשים    ג-1נספח    .19 כמה  להבהיר  נבקש 
הבמה  על  לשבת  מתוכננים 
באירוע   הנשיאות  בשולחן 
לשם  ד"ר  תואר  הענקת 

 כבוד? 

 . 30-כ

של    ג-1נספח    .20 רשימה  לקבל  נבקש 
מקבלי התארים בהקדם ע"מ 
 שנוכל לחברם לתוכן האירוע.

 עדיין אין רשימה כזו 

נבקש לקבל סרטון מסכם של    ג-1נספח    .21
אירוע עבר של הענקת תוארי  
ד"ר לשם כבוד, כמו כן נבקש 
מסרטוני   לאחד  דוגמא  לקבל 

 הזוכים

 מצ"ב.
https://www.youtube.co

m/watch?v=VkUUhc6h6
IQ&t=14s 

מ דוגמא  זוהי  כי  לב,  - שימו 
בשל    2021 מצומצם  ארוע 

 .הקורונה
https://www.youtube.co
m/watch?v=qTQSrpv25

30 
התארים    בוסרטון ותיק יותר  

 . חולקו ברוב עם באמפי 

רמת   ג-1נספח    .22 מהי  להבהיר  נבקש 
בקבלת  הנדרשת  ההסעדה 
ד"ר  הענקת  אירוע  של  פנים 
צריך   מה  כן  כמו  כבוד,  לשם 

 . לכלול בר השתייה

ההסעדה   גבוהה   –רמת 
 . " צלחת מזלג" בסגנון 

השתייה   בר    – מבחינת 
 משקאות קלים, יין ובירה. 

הענקת  -ג'1נספח   31  .23
לשם  ד"ר  תארי 

 כבוד

מקבלי  כללי הם  מי  הבהירו  אנא 
 התואר ד"ר לשם כבוד. 

מקבלי  מי  הוחלט  לא  עדיין 
 ד"ר לשם כבוד לשנת תשפ"ג 

https://www.youtube.com/watch?v=VkUUhc6h6IQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=VkUUhc6h6IQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=VkUUhc6h6IQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=qTQSrpv2530
https://www.youtube.com/watch?v=qTQSrpv2530
https://www.youtube.com/watch?v=qTQSrpv2530
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ב   יהיו  תואר  מקבלי  כמה 
2023  . 

האם יש מקבלי תואר שאינם 
 . ישראליים, אם כן מהיכן 

האם ניתן לקבל את האוטוקד  1.3 ג'1נספח  31  .24
 של האמפי?

למסמך זה מצורף שרטוט של  
 .האתר

סרטוטים       .25 לקבל  ניתן   האם 
מקומות  של  אוויר  וצילומי 

בנין מדעי המחשב,   –האירוע  
 אמפי לאירוע המרכזי. 

מצ"ב הדמיות של בניין מדעי  
של   אויר  וצילומי  המחשב 

 האמפי.

קבלת  34  .26 אירוע 
 התואר

סרטונים   2.4.3 כמה  להבין  נבקש 
להכין.   יש  תואר  מקבלי  של 
האם הכנת הסרטונים כוללת 

אם כן היכן בארץ  – צילום ימי 
מדובר, מה אמור להיות אורך 

 .של כל סרטון

האם  ההפקה  של  החלטה 
או  מקבל  כל  על  סרט  להכין 
מקבלים.   כמה  שכולל  סרט 

 .יכול לכלול מקבלים מחו"ל

קבלת  34  .27 אירוע 
 התואר

הבהירו   2.4.4 אנא  תדמית,  סרטון 
קיימים   חומרים  יש  האם 
או  סרטון  לערוך  יש  שמהם 
צילום,   לימי  נדרשים  שאנו 
תדמיד   סרט  והפקת  ראיונות 

 מאפס. 
מעבר  תמה  יש  האם 

 ל"משפיעים על המחר היום" 
בסרטון   לשלב  שתרצו 

 .התדמית 

אך   קיימים,  חומרים  יש 
בהתאם לרעיון שיוצע לסרטון  

 . לום נוסףיבחן הצורך ביום צי

קבלת  34  .28 אירוע 
 התואר

אמנים   2.4.8 אלו  הבהירו  אנא 
 .השתתפו בטקסים אלו בעבר

שלמי   -לדוגמא   ארי,  בן  חנן 
דאור,  דוד  קובי אפללו,  שבן, 

 . להקת שלווה

 חוברת הגשת הצעה   – 2נספח 

29.   
54 
 

המציע     – צוות 
מהנדס  

 קונסטרוקציה

 
7.1 

להגיש  יהיה  ניתן  כי  נבקש 
הנדסה   את חברת  ולצרף 

 פרופיל וניסיון החברה.

 מקובל

 הסכם – 3נספח 

לאחר  )ג(1.6 ההסכם - 3נספח  64  .30 הרביעית,  בשורה 
נבקש  "הביטול",  המילה 
"לרבות  להוסיף את המילים: 
החזרים   נזק,  ביטול,  דמי  כל 
וכיו"ב בגינם יחויב הספק על 

 ידי צדדים שלישיים." 

 הסעיף יישאר בעינו 
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זה,  4.5 ההסכם - 3נספח  66  .31 סעיף  לתקן  נבקשכם 
זה,  מסוג  בהסכמים  כמקובל 
הספק   אחריות  שבו  באופן 
תוגבל לנזקים ישירים בלבד,  
אחראי  יהיה  לא  שהספק  כך 
או  תוצאתיים  נזקים  בגין 
אובדן   )כגון  עקיפים  נזקים 
רווחים   אובדן  מוניטין, 

 וכדומה(.  
 

אחריות  כי  להבהיר  בנוסף 
לסכום   תוגבל  מסוים  הספק 

 . גובה ההתקשרות( –)למשל 
  

לגבי  תחול  לא  מקרה  ובכל 
נזקים, אובדן או חיוב שיגרמו 
של   מחדל  או  מעשה  בשל 
האוניברסיטה או מי מטעמה, 
ו/או במקרה של פעולה על פי  

 הנחיותיה.

 לא מקובל 
 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 
 
 

 מקובל לא 
 
 
 

 מקובל

זה  5 ההסכם - 3נספח  66  .32 סעיף  למחוק  נבקש 
לאוניברסיטה  שכן  בשלמותו 
של   במקרה  סעדים  ממילא 
הספק   מצד  ההסכם  הפרת 
גם  כמו  והדין,  ההסכם  מכוח 
זכות סיום ההסכם באופן חד  
צדדי. לחילופין, נבקש כי לפני  
תעמוד   מוסכם  פיצוי  הטלת 
ואפשרות  שימוע  זכות  לספק 
נבקש  כן  ההפרה.  תיקון 

 - להפחית את סכומי הפיצוי ב
50%  . 

 לא מקובל. 
א': - 3לנספח    5כאמור בסעיף  

יעשה  מוסכם  פיצוי  מימוש 
מהמועד   14לאחר   יום 

שתוצא על כך  הודעה לספק  
למסור   לו  תאפשר  אשר 

 טענותיו בנושא. 

33.  66 
 

"בכפוף   7.1 ההסכם - 3נספח  להוסיף:  נבקש 
להסכמים שייחתמו בין הספק  
ואשר  שלישיים  צדדים  לבין 
ובכפוף   המזמין,  ע"י  אושרו 
חומרים   שישנם  לכך 
שמטבעם לא ניתן לתת בהם 
כגון   ג',  לצד  יוצרים  זכות 
יצירות  או  ארכיון  חומרי 

 אומנות קיימות וכיוצב'" 

כל  על  מדובר  מקובל.  לא 
הספק   ידי  על  שיוכן  חומר 

 מתן השירות.  במסגרת

 7.4 ההסכם - 3נספח  66  .34
 

נוסח  את  לשנות  נבקש 
"קניין   הבא:  לנוסח  הסעיף 

 מקובל לא 
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אשר   עסקי  רעיון  ו/או  רוחני 
הוכן עבור האירוע יהיו שייכים  
לאמור   בכפוף  לאוניברסיטה, 

מתחייב   7.1בסעיף   והספק 
לא לעשות בהם שימוש בלא 
של   המפורשת  הסכמתה 
 האוניברסיטה בכתב ומראש"

סעיף   7.5 ההסכם - 3נספח  67  .35 את  למחוק  נבקשכם 
לחילופין   במלואו.  השיפוי 
כך  הסעיף,  את  לתקן  נבקש 
שחובת השיפוי תהיה בכפוף  

כי -לפסד יפסק  בו  חלוט  דין 
החבות הינה בתחום אחריותו 
זה,  הסכם  פי  על  הספק  של 
שהאוניברסיטה  לכך  ובכפוף 
מיידית  הספק  את  תעדכן 

כל   הגשת  ו/או בדבר  טענה 
תאשר  תביעה,  ו/או  דרישה 
בכל  בעצמו  לטפל  לספק 
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 
מידע  לו  תמסור  כאמור, 
בכל  תתפשר  ולא  רלבנטי 
ללא  הספק  שבאחריות  עניין 

 אישורו מראש ובכתב.

הסעיף   את  למחוק  הבקשה 
 נדחית.  

 
 מקובל להוסיף בסוף הסעיף:  
את  תעדכן  האוניברסיטה 

בד מיידית  הגשת הספק  בר 
ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל 

זו  תביעה הצהרה  ,  שעניינה 
בעצמו  לטפל  לספק  תאשר 
ו/או  דרישה  ו/או  טענה  בכל 
לו  תמסור  כאמור,  תביעה 
תתפשר  ולא  רלבנטי  מידע 
הספק   שבאחריות  עניין  בכל 

 ללא אישורו מראש ובכתב. 
 
 

+    7.8 ההסכם - 3נספח  67  .36
13 

מתפעלת  מארגנת,  חברתנו 
דוגמת וספקה   רבים,  כנסים 

הכנס נשוא המכרז, למוסדות 
ולגורמים   שונים  גבוה  חינוך 
וארגונים פרטיים או ציבוריים,  
אין בעצם  כי  ונבקש להבהיר 
כמו  עניינים.  ניגוד  משום  כך 
פסילת  טרם  כי  נבקש  כן, 
עניינים   לניגוד  בחשש  מציע 
יערך לו שימוע בו יתאפשר לו 

 להביע את עמדתו.

. בשים לב לשמירה על מקובל
עשיית  ואי  הסודיות  חובת 
ייחשף  אליו  בחומר  שימוש 
השירות  למתן  מעבר  הספק 

 עצמו.  

נבקש להוסיף שככל שיידרשו  8.3 ההסכם - 3נספח  67  .37
שירותים   עבור  מקדמות 
לטובת  )לדוגמא  מסוימים 
אלו  מקדמות  קייטרינג( 
 ישולמו ע"י המזמין ובאישורו. 

תאפשר  האוניברסיטה 
העברת מקדמות בגובה שלא 

על   מעלות   10%יעלה 
 האירוע. 

כך  9 ההסכם - 3נספח  67  .38 הסעיף  את  לתקן  נבקש 
שיובהר שחילוט הערבות הינו  
מראש  הודעה  מתן  תוך 

 מקובל
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ימים ואי   14ובכתב לספק של  
הנדרשות  הפעולות  מילוי 
יש  זה.  זמן  בפרק  מהספק 
מתן  של  זה  עקרון  להחיל 
כל  על  מראש  הודעה 
זכות  הכוללים  הסעיפים 

 לחילוט ערבות.  
כמו כן נבקש כי החילוט יהווה 
 פיצוי כולל וסעד יחיד ובלעדי. 

 
 
 
 
 
 
 

 לא מקובל 

כי  11 ההסכם - 3נספח  68  .39 שיובהר  נבקש 
האוניברסיטה לא תסרב אלא 
ומנומקים   סבירים  מטעמים 

 וללא עיכוב.

 מקובל לא 

זה    5 א'-3נספח  69  .40 סעיף  למחוק  נבקש 
תהא  קיזוז  )זכות  בשלמותו 
נבקש  לחלופין,  דין(.  פי  על 
להגביל את הקיזוז לחוב קצוב 
לספק   שניתנה  ולאחר  בלבד 
הכוונה  על  בכתב  הודעה 

 ימים מראש.  14לבצע קיזוז 

 לא מקובל 

א' לנספח  3נספח   69  .41
 ההסכם - 3

זאת  6 "ותעשה  להוסיף  נבקש 
 מטעמים סבירים 

 לא מקובל 

מקצועית,  1.3 ביטוח-ג'-3נספח  71  .42 אחריות  ביטוח 
לבקשת חברת הביטוח נבקש 

סעיף   המזמין  322למחוק   ,
 יוגדר כצד ג' 

  מקובל

43.  73  
 1ג'-3נספח 

 
- 

כולל  ביטוחים  קיום  אישור 
קודים   השירותים  בפירוט 
לשירותים   רלוונטים  שאינם 
הנדרשים, נבקש להותיר את 

הפקת   –בלבד    026קוד  
 אירועים/אולמות אירועים. 

 מקובל

נבקש   1ג'-3נספח  73  .44 ביטוחים,  קיום  אישור 
המציע   על  האם  להבהיר 
חברת  לחתימת  לדאוג 
כבר  זה  אישור  על  הביטוח 

 ההצעה בשלב 

להמציא  יידרש  הזוכה  רק 
 אישור ביטוח 

45.    
 כללי 

מצגת  - לקבל  ניתן  האם 
בכנס  שהוצגה  הדרכה 

 מציגים? 

 כן. מצ"ב

46.    
 כללי 

האם ניתן לקבל את הלוגו של   -
החדש  הנאמנים  חבר 

 בפורמט פתוח? 

 יועבר לזוכה  הלוגו
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מיתוג       .47 ספר  לקבל  ניתן  האם 
 של האוניברסיטה. 

 "ב מצ
https://onedrive.live.com
/?authkey=%21AM3Rv4
q4BF8a9sk&cid=C7D9A
D76500880B3&id=C7D

9AD76500880B3%2174
arId=C7D9AD765019&p

0880B3%21105&o=One
Up  

נוהלי      .48 את  לקבל  ניתן  האם 
 טקסי האוניברסיטה

 , יועבר לזוכה לא בשלב זה

יש      .49 מקהלות   / הלהקות  מהן 
 לאוניברסיטה 

ישנה מחלקה למוזיקה בה יש 
להקות וכן ישנה להקה בשם 

 כלים שלובים

 
  

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM3Rv4q4BF8a9sk&cid=C7D9AD76500880B3&id=C7D9AD76500880B3%217419&parId=C7D9AD76500880B3%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM3Rv4q4BF8a9sk&cid=C7D9AD76500880B3&id=C7D9AD76500880B3%217419&parId=C7D9AD76500880B3%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM3Rv4q4BF8a9sk&cid=C7D9AD76500880B3&id=C7D9AD76500880B3%217419&parId=C7D9AD76500880B3%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM3Rv4q4BF8a9sk&cid=C7D9AD76500880B3&id=C7D9AD76500880B3%217419&parId=C7D9AD76500880B3%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM3Rv4q4BF8a9sk&cid=C7D9AD76500880B3&id=C7D9AD76500880B3%217419&parId=C7D9AD76500880B3%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM3Rv4q4BF8a9sk&cid=C7D9AD76500880B3&id=C7D9AD76500880B3%217419&parId=C7D9AD76500880B3%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM3Rv4q4BF8a9sk&cid=C7D9AD76500880B3&id=C7D9AD76500880B3%217419&parId=C7D9AD76500880B3%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AM3Rv4q4BF8a9sk&cid=C7D9AD76500880B3&id=C7D9AD76500880B3%217419&parId=C7D9AD76500880B3%21105&o=OneUp
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