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 מסמך הבהרות מס' 1
 

 כללי: .1

 -על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, ולצרף את כל הצרופות הנדרשות  .1.1

  בכפוף להבהרות להלן.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום על ידו, גם אם  .1.2

 .שאלותלא הגיש 

הכרת עולם "בתכנית התעודה  הלימוד שכר א"תשפ ל"בשנה: בטופס הצעת המחיר צויין כי תיקון מידע .1.3

)וצפוי להתעדכן  לשנת תשפ"א בלבד ₪ 32,500-סך שכר לימוד זה מתוקן בזה ל. ₪ 35,000יהיה  "הרפואה

 שוב עפ"י החלטת האוניברסיטה לקראת שנה"ל תשפ"ב(. 

 להלן הבהרות: .2

 / הבהרה תשובה שאלה

 (10איכות )סעיף  ניקוד לצבירת טופס
 

עימוד הטופס משובש ומקשה על המילוי שלו, בחלק 
 של 'קהל יעד סטודנטיאלי שגוייס'. 

  

 
 38-40השיבוש אותר ומתוקן. מצ"ב למכתב הבהרה זה עמודים 

 38-40, שמחליפים את עמודים בהם תוקן השיבוש )הנגרר( בעימוד
 בכתב המכרז.

 המחירהצעת 

מדוע המשווק תלוי בהצלחה או כישלון של 
הסטודנט? החברה ביצעה את תפקידה השיווקי 

ולכן עליה לקבל את מלוא התמורה באם הסטודנט 
 שילם, ללא קשר להצלחתו האקדמית.

 

שינוי באבני הדרך לתשלום לספק. למעלה מהצורך יוסבר כי  אין 
לאוניברסיטה שכ"ל תשלום אבני דרך אלו מתחשבות בכך ש

)כגון התעודה הוצאות תוכנית וכן ב תפרס על פני שנת הלימודיםמ
  נהלה, מעבדה וכו'(.ישכר מרצים, מ

עוד תשומת לב כי שתי אבני דרך ראשונות לתשלום מתבצעות ביום 
, בכפוף )כחודש וחצי לאחר תחילת הסמסטר( מדי שנה 31.12

 . 40לאמור בעמ' 
איכותיים ישווק את התוכנית למועמדים חזקה על הספק ש

ורציניים שהוא סבור שיעמדו בדרישות תכנית התעודה וכן יפרעו 
 את מלוא שכר הלימוד בה.

 הצעת מחיר
 

המשווק גייס את הסטודנטים וצריך לקבל את 
שכרו ללא עיכוב. נבקש שכלל התשלום יבוצע עד 

31.12 
 הצעת מחיר

 
השנה הראשונה מבקשים לקבוע מנגנון פיצוי על 

 הקמת המערך השיווקי  הוצאות  עבור

 
לא מקובל. התמורה המוצעת בהצעת המחיר כוללת את כל 

 .הספקהוצאות 

 הצעת מחיר
 

 המקדימים לאלו הנחות מדיניות לקיים ניתן האם
 עלות חשבון על יבוא כמובן וזה שלהם? הרישום את

  בתכנית? הלימוד
 

 
 לא. 

https://tiful.biu.ac.il/node/1882
https://tiful.biu.ac.il/node/1882


 / הבהרה תשובה שאלה

 ביטוח

תלמידים שאינם שלי? מה  מדוע אני צריך לבטח
למשווק? באם תבקשו בכ"ז  מהות הביטוח בהקשר

האם יש צורך להציג ביטוח עם הגשת המכרז  -ביטוח 
  או רק לאחר הזכייה?

 
 הוראות המכרז נותרות על כנן. 

מבלי לגרוע מכך, מובהר כי דרישות הביטוח המנויות במכרז 
כסים את ובאישור הכיסוי הביטוחי מתייחסות לביטוחים המ

אחריותו החוקית של הספק )אחריות מקצועית, אחריות מעבידים, 
 רשלנות או מחדל כלפי צד ג' וכו'(, לפי סוג הביטוח.

 הנ"ל נחוצים גם בשירות מושא מכרז זה. 
 'ב 2 להסכם וגם על גבי נספח 11כפי שכתוב במפורש בסעיף 

. הלאחר הזכיייש להגיש את אישור קיום הביטוחים רק  -להסכם 
אין להגיש את הפוליסות עצמן, אלא רק את אישור קיום 

 הביטוחים החתום על ידי חברת הביטוח.
 

בנוסף יצויין כי האוניברסיטה תבטח את הסטודנטים בתכנית 
חודשים(  3-התעודה בביטוח נפגעי עבודה בגין שהייה )של כ

 בפקולטה לרפואה, לפי דרישת הפקולטה לרפואה. 
 .4.4הסכם שירות, סעיף 

 ניקוד מקנים בתוכנית שהקורסים בהסכם לציין נא
  .ECTS לפי

 לימודי תעודה אינם מקנים נקודות זכות אקדמיות. 
סבורים שיוכלו לקבל הכרה אקדמית זו אם בוגרי תוכנית תעודה 

תעודה במוסד אקדמי אחר, הרי הם עושים הבלימודיהם בתוכנית 
אילן -וניברסיטת בראחריותם בלבד, ומובהר כי אבזאת על דעתם ו

    אינה צד לעניין. 
 

 מפרט השירות

 באחריות זה האם עצמה? המכירה את מבצע מי
 לרבות השיווק תהליך כל לגבי הסיכון האם ה?הזוכ

 ?הזוכה לש ואה מדיה עלויות
 

 
מפרט השירותים הוא חלק  – 1לנספח  1.10האמור בסעיף כל 

 .ובאחריותו )שיוכרז כזוכה(הספק ו של מתפקיד
 

 נעשית על ידי האוניברסיטה. גביית שכר הלימוד

 מפרט השירות

 הציבור יחסי מערך של גיבוי יינתן האם
 ?השיווק פעילות לצורך באוניברסיטה

 

  .ברור מהו ה'גיבוי' עליו מדובר לא
מפרט השירותים הוא  – 1לנספח  1.10האמור בסעיף כל מובהר כי 

 ובאחריותו. )שיוכרז כזוכה(הספק ו של חלק מתפקיד

 מפרט השירות

 שיש ומדיה שיווק בכלי שימוש לעשות ניתן אםה
 חברת  דרך פעילות דיוור, מערכת אוניברסיטה?ל

 כגון האוניברסיטה בערוצי פרסום הדיגיטל,
 ?'וכד פייסבוק

 
  לא.

 1.1מפרט השירות, סעיף 

 לפעול צריך איתם הגורמים לגבי מגבלות ןישנ האם
 ?דיגיטלי לפרסום הקשור בכל

 
 תשומת הלב לתכולת השירות הנדרשת. לא די בהשגת 'לידים'. 

 
במפרט השירותים הקובע כי  1.3מעבר לכך, ראו, בין היתר, סעיף 

יעברו את  -תכנים המיועדים לפרסום וכן פלטפורמת הפרסום 
אישור האוניברסיטה מראש, במידה והם נושאים את שם ו/או 

לאוניברסיטה זכות , וכי סמליל האוניברסיטה על גבי הפרסומים
לדרוש תיקונים ואף להטיל וטו במקרים מתאימים, והזוכה מוותר 

 .בזה על כל טענה כלפי האוניברסיטה בשל כך
 

 1.1מפרט השירות, סעיף 

 גופים עם שת"פים בניית לגבי כלשהם אילוצים שי
  ?פונים/תלמידים להביא רלוונטים להיות שיכולים

 1.4מפרט השירות, סעיף 

 מה המועד האחרון להעברת נתוני המועמדים?

עד חודשיים לפני פתיחת מחזור לימוד חדש בתוכנית התעודה, 
משום שפתיחת מחזור חדש מותנית במס' נרשמים ויש היערכות 

 נוספת שעל האוניברסיטה לעשות.

 1.10מפרט השירות, סעיף 

 ליווי על גם אחריות לקחת צריך המשווק מדוע
  בנפרד. מתומחר להיות צריך הליווי הסטודנטים?

מפרט השירותים הוא חלק  – 1לנספח  1.10האמור בסעיף 
)שיוכרז כזוכה(, ולא ישולם בגינו תשלום נפרד. הספק מתפקידו של 

כאמור מתייחס רק  1.10למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף 
גייס לתכנית התעודה )ולא לסטודנטים שלא שהספק לסטודנטים 

 ו באמצעותו(. גויס
חזקה על נותן השירות שירצה לראות בהצלחת הסטודנטים שגייס, 

 בלימודיהם בתכנית התעודה. 
 

 סודיותנספח 

 ,תלמידים ,הפונים במאגרי שימוש לעשות ניתן האם
 ?ולאוניברסיטה תעודה ללימודי שפנו בוגרים

 
תשומת לב המציעים להוראות החוזה לעשות כן!  איסור מוחלטחל 

לגבי סודיות ואבטחת מידע וכן להוראותיו המפורשות של נספח 
 הסודיות והגנת המידע! 



  ועדת המכרזים
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 / הבהרה תשובה שאלה

 כללי

  זוכים? 2 להיות יכולים במכרז האם

לכתב המכרז, רשאית ועדת המכרזים להכריז  9.6בהתאם לסעיף 
 על זכיית שתי ההצעות בעלות הציון המצרפי הגבוה ביותר, כזוכות. 

 כללי

 אפשר האם בתשתיות, העצומה ההשקעה לאור
  שנים. 22+ ל מעבר המכרז תקופת את להאריך

 לכתב המכרז ישתנה כדלהלן:  1.8סעיף 
 לאוניברסיטה ההתקשרות: להארכת לאוניברסיטה ברירה זכות"

 ההתקשרות תקופת את החובה, להאריך הזכות, אך לא שמורה
, אחת כל חודשים (12) עשר-שנים בנות נוספות תקופות שלושב

של  המכרזים ועדת לאישור מיטיבים, בכפוף או זהים בתנאים
 יכול ההסכם תקופת של המירבי כן, משכה האוניברסיטה. על

 .שנים 5 עד להיות
 

 שתנה בהתאמה.מלהסכם  7.2סעיף 
 

 כללי 
 

 ההופעל כזו תעודה לימודי תוכנית בעבר האם
  ?אצלכם

 
 כן.

 כללי

 ?0-מ מתחילים שכרגע או לידים? קיימים האם

 

( 39-40אין לידים. הנכם מופנים לפרק הצעת המחיר )עמודים 
 המסביר עבור מה תשולם לזוכה תמורה.

 כללי

 ,כן אם בארץ? לאלו דומות תוכניות קיימות אםה
  ?היכן כן, אם ?בחו"ל יש האם ?היכן

 
ככל שמידע זה חשוב לכם, עליכם לעשות כל בירור נחוץ בעצמכם 

 לבירורו. האוניברסיטה אינה מציגה כל מצג בעניין זה.

 כללי

 זו? לתוכנית "הלקוח" פרופיל מה

הנכם מופנים שוב לפרק 'רקע כללי' בכתב המכרז, ובמיוחד 
 שם. 1.3-1.4לסעיפים 

 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 יחידת המכרזים

 
 
 
 
 

 



    מעודכן  

  :7/20' מס מכרזאילן, אוניברסיטת בר 
 שירותי שיווק וגיוס סטודנטים, במיקור חוץ, 

 לתוכנית לימודי תעודה "הכרת עולם הרפואה" 

 

 38עמוד 

 (10טופס לצבירת ניקוד איכות )סעיף 
 

 מזמין השירות 
 )המוסד להשכלה גבוהה בישראל לו ניתן השירות(

 

 הלימודים תוכניתפרטי 
 

   תעודה תוכנית : 
 

 החל בחודש ___ שנת ______, תוכניתמחזור הלימודים ב        
 והסתיים כעבור ___ חודשים, בחודש ___ שנת ______.        

 

          :תחום הלימוד 
                רפואה כללית, רפואת שיניים, רפואה וטרינרית, רפואת חירום, סיעוד, רפואה( 

 . דימות רפואית, פיזיותרפיה, גנטיקה או רוקחות בלבד(                                         
               בלבד(, פיסיקה, מדעי המח, או שילוב ביניהם )ביולוגיה, כימיההחיים -מדעי. 

               ._____________________________________ :אחר 

 
         .___________ :שפת הלימוד: עברית  /   אנגלית   /    אחר 

 

         _____ :( /  חו"ל.מקום הלימודים: ישראל )עיר________ 
 

           מספר הסטודנטים שסיים את לימודיהם לאחר שעמדו 
 זו:  _______. תוכניתבחובות הלימודים ב             

 
 ו/או 

 

    לימודים אקדמיים תוכנית: 
 

 החל בחודש ___ שנת ______,  תוכניתמחזור הלימודים ב       
                ___ חודשים, בחודש ___ שנת ______. והסתיים כעבור 

                 .אך טרם הסתיים 
  

          :תחום הלימוד 
                רפואה כללית, רפואת שיניים, רפואה וטרינרית, רפואת חירום, סיעוד, רפואה( 

 . קחות בלבד(דימות רפואית, פיזיותרפיה, גנטיקה או רו                                         
               בלבד(, פיסיקה, מדעי המח, או שילוב ביניהם )ביולוגיה, כימיההחיים -מדעי. 

               ._____________________________________ :אחר 
 

         .___________ :שפת הלימוד: עברית  /   אנגלית   /    אחר 
 

         עיר: _____________( /  חו"ל. מקום הלימודים: ישראל( 
 

           מספר הסטודנטים שסיים את לימודיהם לאחר שעמדו 
 זו:  _______. תוכניתבחובות הלימודים ב             

 
 השירות למזמין כלל:  

)ניתן לסמן מספר 
 חלופות(

 

   הלימודים הנ"ל תוכניתשיווק. 
 

        ה השיווקנעש יש לפרט בקצרה כיצד והיכן: _____________ 
           ____________________________________________ 
           ____________________________________________ 

 

       הלימודים תוכניתקהל היעד הסטודנטיאלי במאמצי השיווק עבור 
  .הנ"ל

            (.18נוער )מתחת לגיל -סטודנטים בני 
               ומעלה(. 18סטודנטים בוגרים )גיל 
 

  הלימודים הנ"ל תוכניתל גיוס סטודנטים. 
 

        נעשה הגיוס יש לפרט בקצרה כיצד והיכן: ______________ 
            ____________________________________________ 
           ____________________________________________ 

       
         ל.הלימודים הנ" תוכניתשגוייס לקהל היעד הסטודנטיאלי 

            (.18נוער )מתחת לגיל -סטודנטים בני 
                 ומעלה(. 18סטודנטים בוגרים )גיל 



                         מעודכן

  :7/20' מס מכרזאוניברסיטת בר אילן, 
 שירותי גיוס סטודנטים, במיקור חוץ, 

 לתוכנית לימודי תעודה "הכרת עולם הרפואה"

 

 39עמוד 
 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 
 צעת המחירה .1

מס ערך מוסף בשיעור החוקי . , שקלית ולא צמודהבש"ח ללא מע"מיש למלא הצעת מחיר  .א

הצעת המחיר היא למתן כל השרותים,  .שתשולם בצירוף לכל חשבונית יתווסף לתמורה

 .התעודה 'הכרת עולם הרפואה' תוכניתלמחזור לימודים אחד של 

מילוי התחייבויותיו על המציע לכלול בחישוב הצעת המחיר את כל ההוצאות הנחוצות לצורך  .ב

הוצאות שיווק : ימה לא ממצה()רש , לרבותולפי כל דין בהתאם לנדרש במכרז ובהסכם

פגישות, נסיעות, הפעלת כוח האדם ותשלום שכרו וההוצאות הנלוות, העסקת וופרסום, 

קניין רוחני ורשיונות שימוש בו, , כלי עבודהביטוחים, שיחות, שכירות נכס והוצאותיו הנלוות, 

צוע השירותים וכל הוצאה ועלות נוספות הכרוכות ונלוות לבי מיסים, אגרות והיטלים וכו'

האוניברסיטה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא . מושא מכרז זה

ולא תישא בכל עלות ו/או הוצאה נוספת מעבר להצעת המחיר  במסגרת המחירים המוצעים

 .סופית ומוחלטתכוללת, הצעת המחיר הנקובה על ידי המציע הינה . שלהלן

בתנאי התשלום הנהוגים באוניברסיטה בלבד, הבאות  לפי אבני הדרךתשלום התמורה ייעשה  .ג

 וזאת בכפוף כמובן –, באמצעות זיכוי חשבון הבנק של הזוכה או בשיק לטובתו (30)שוטף+

על הזוכה להגיש  . לצורך ביצוע התשלוםלהעדר מניעה חוקית לעשות כן )כגון צו עיקול(

  .1976 -ז"התשל מוסף ערך מס בחוק כמשמעותה מס לאוניברסיטה חשבונית

 (קלית ולא צמודהש בש"ח, ללא מע"מ,) הצעת המחיר .ד

 הודות למאמצי)הזוכה בגין כל סטודנט בגיר שגייס 

התעודה  תוכניתונרשם ללימודים בהשיווק שנקט( 

'הכרת עולם הרפואה' וגם סיים את לימודיו 

את שפרע לאוניברסיטה לאחר  ,תעודה זו תוכניתב

 יקבל הזוכה: –יו עבור לימודמלוא שכר הלימוד 

 סך קבוע עבור כל סטודנט 
 שקלי כום)החל מהסטודנט הראשון( )ניתן לנקוב ס

 (₪ 1,250ולא יעלה על  ₪ 500-שלא יפחת מ

 
₪ ________ 

 
 מדי שנה. 31.12

 

15% 

  

 תעודה זו.  תוכניתשיחושב מסכום שכר הלימוד הנהוג עבור הלימודים ב תוספת השווה לאחוז המוצע,

 בשנה"ל תשפ"א שכר הלימוד ו/או כל שנת לימודים. ב מעת לעת בתקנון שכ"ל בגין כל מחזור ונקה היכפי שי)

 (. es.co.il/-http://biu. ראו גם דף התכניות לתוכניות ייעודיות:₪ 005,23התעודה הוא  תוכניתב

 כולל 60-החל מהסטודנט הראשון ועד הסטודנט ה

  .)אך לא יותר ממספר המקומות שנפתחו בפועל למחזור הלימודים המדובר(

 (.6%ולא יעלה על  1%-)ניתן לנקוב שיעור תוספת שלא יפחת מ

 

% ___ 
)במילים: ________ 

 (אחוז___________

 
 מדי שנה. 31.12

 

25% 

 כולל 60-ועד הסטודנט ה 41-החל מהסטודנט ה

 .ו בפועל למחזור הלימודים המדובר()אך לא יותר ממספר המקומות שנפתח

 (.11%ולא יעלה על  5%-)ניתן לנקוב שיעור תוספת שלא יפחת מ

 

% ___ 
)במילים: ________ 

 (אחוז___________

 

מועד סיום מחזור 
הלימודים 

 התעודה. תוכניתב

 

20% 

 כולל 60-ועד הסטודנט ה 46-החל מהסטודנט ה

  .ל למחזור הלימודים המדובר()אך לא יותר ממספר המקומות שנפתחו בפוע

 (.19%ולא יעלה על  10%-)ניתן לנקוב שיעור תוספת שלא יפחת מ

 

% ___ 
)במילים: ________ 

 (אחוז___________

 

מועד סיום מחזור 
הלימודים 

 התעודה. תוכניתב

 

20% 

 ותמשקל
לשקלול 

הצעת 
 –מחיר זו 

לצורך חישוב 
 ציון המחיר:

 מועד לתשלום
 )אבן דרך(.

 
עד לחישוב הזכאות הר: מוב

לתמורה הסופית של הזוכה 
האוניברסיטה, ייחשב  ע"י

לידי כל תשלום שבוצע 
 כמקדמה בלבד. הזוכה 

הצעת המחיר בש"ח, 
ללא מע"מ, שקלית 

 .ולא צמודה

http://biu-es.co.il/


                         מעודכן

  :7/20' מס מכרזאוניברסיטת בר אילן, 
 שירותי גיוס סטודנטים, במיקור חוץ, 

 לתוכנית לימודי תעודה "הכרת עולם הרפואה"

 

 40עמוד 
 

 המציע תחתימ
 חותמת התאגיד(בצירוף )בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע 

 

 כולל 60-ועד הסטודנט ה 53-החל מהסטודנט ה

  .חזור הלימודים המדובר()אך לא יותר ממספר המקומות שנפתחו בפועל למ

 (.32%ולא יעלה על  15%-)ניתן לנקוב שיעור תוספת שלא יפחת מ

 

% ___ 
)במילים: ________ 

 (אחוז___________

 

מועד סיום מחזור 
הלימודים 

 התעודה. תוכניתב

 
20% 

 

שתחושב לו מהווה מקדמה על חשבון התמורה המגיעה שיבוצע לזוכה כל תשלום מובהר כי  .ה

לקיום מלא של התנאים התעודה ובכפוף  תוכניתפי רק עם סיום מחזור הלימודים בבאופן סו

הזוכה מתחייב להשיב לידי האוניברסיטה ללא דיחוי ולפי דרישה  .לעיל 9.4המנויים בסעיף 

ראשונה ממנו בכתב, כל תשלום שקיבל לידיו ואשר מתברר בעניינו, בכל עת שהיא לאחר מועד 

 נו קיבל את התשלום, כי לא היה זכאי לקבלו.סיום מחזור הלימודים בגי

התעודה,  תוכניתהזוכה לא יקבל תשלום כלשהו ואף לא החזר הוצאות בגין מחזור לימודים ב .ו

כגון רישום של פחות מעשרים  –אשר לא נפתח בפועל בשל סיבה שאינה קשורה באוניברסיטה 

ו מחזור, ו/או בשל הוראה ימים לפני המועד הצפוי לתחילת הלימודים באות 7סטודנטים עד 

ממשלתית המגבילה את פעולתה הרגילה של האוניברסיטה ו/או בשל הוראות בטחון הציבור 

 או בריאותו. 

 הזוכה לא יקבל תשלום כלשהו ואף לא החזר הוצאות בגין:  .ז

 התעודה באופן עצמאי ולא דרך הזוכה. תוכניתסטודנטים שנרשמו ל .א

 עלה(. ומ 18סטודנטים שאינם בגירים )גיל  .ב

 התעודה ו/או לא סיימו אותה.  תוכניתסטודנטים שנשרו מלימודיהם במהלך  .ג

תעודה זו ו/או שלא פרעו את שכר הלימוד  תוכניתסטודנטים בעלי חוב שכר לימוד ב .ד

 התעודה במלואו. תוכניתב

b. התעודה 'הכרת עולם הרפואה' בהיקף חלקי:  תוכניתעבור סטודנט הלומד ב 

 תוכניתהרגיל והמלא בהלימודים היקף מ 50%-מף הנמוך בגין סטודנט הלומד בהיק .א

  . כלשהי תמורה יקבל לאהתעודה: הזוכה 

הרגיל והמלא הלימודים היקף מ 50%עבור סטודנט הלומד בהיקף חלקי העולה על  .ב

בחישוב התמורה  . בשיעור יחסי זהה בלבד תמורה יקבלהתעודה, הזוכה  תוכניתב

בחישוב ובלבד שהם מקיימים  י סעיף זה כאחרוניםהמגיעה לספק ייחשבו הסטודנטים לפ

 לעיל. 9.4גם את כל תנאי סעיף 

 

 

 

 

 
   

 המציעחתימה וחותמת  המציעשם מלא של החותם בשם  תאריך


