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 :עיקרי המכרז

מוסד להשכלה  א"(, היהמזמינה" או "האוניברסיטה)להלן: " בר אילן  תאוניברסיט .1.1

 . 1958 –חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח בהתאם להוראות מוכר גבוהה 

במגוון נושאים;  לימודי תעודההאוניברסיטה מפעילה מערך לתוכניות ייעודיות שמקיים  .1.2

 ,זו תוכנית ."הכרת עולם הרפואה"תעודה בנושא לימודי  תוכניתבגדר כך מתקיימת גם 

טרמינולוגיה רפואית,  כגון: קליניים-מגוון קורסים פרה  כוללת, ש"ס 45-כשהיקפה 

 רפואיתאתיקה  רפואה חברתית, ביופיזיקה,אנטומיה, היסטולוגיה, ביולוגיה, כימיה, 

מעבדות  ציות,במתכונת הרצאות, תרגולים, סימול מתקיימיםבה הלימודים ר שא, כועוד

 ."('הכרת עולם הרפואה' תוכנית" או "התעודה תוכנית)להלן: " והתנסויות

ללמוד להכיר ומעוניינים אלו הפונה בעיקר לקהל יעד של 'הכרת עולם הרפואה'  תוכנית .1.3

, ולרכוש וטרינריהו שינייםהכללית, רפואת הרפואה ה קורסים בתחוםלהעשרה אישית 

התעודה יוכלו  תוכניתהסטודנטים במתחום הרפואה.  ידע בתכנים נבחרים אלותשתית 

בעולם  נוספים בעלי תחומי עניין משותפיםליצור במסגרתה קשרים עם סטודנטים 

מזמנות תעודה זו  תוכניתדרישות הלימוד ורמת הלימוד הגבוהה ב הרפואה.

 מורכבים לימוד נושאיעם מודרכת התמודדות לסטודנטים הזדמנות מתמשכת ל

  מועילה.בצורה  זמן הלמידהתוך ניהול , מעולם הרפואהומעניינים 

'הכרת עולם  תוכניתב הלימודים משךלשם היכרות כללית ולא מחייבת, יוסבר כי  .1.4

משך התוכנית שונים עקב אילוצים אך לא מן הנמנע כי ) שנה אקדמיתהרפואה' הוא 

בכל  .(בשנה העוקבת יולילחודש עד  אוקטוברחודש מ) יכול להתארך או להתקצר(.

סטודנטים מהווה  35סטודנטים, כאשר רישום של  60מחזור לימוד יכולים להשתתף עד 

בסמסטר הראשון הסטודנטים ילמדו באותו מחזור. התעודה  תוכניתתנאי לפתיחת 

גן של האוניברסיטה ובסמסטר השני ילמדו בקמפוס הפקולטה לרפואה -בקמפוס רמת

השלמות שונות למוד שוב וליהיה צורך לם לפיה אילוצים ייתכנובצפת, בשים לב כי 

בין צפויים להתקיים הלימודים . צפתקמפוס ב הלימודים בתום גן-בקמפוס רמת

ראשון עד חמישי בשבוע, בהתאם ללוח האקדמי הכללי בימים , 21:00עד  08:00השעות 

 לאילוציקבע בהתאם יתהמדוייקת והמלאה  שעותה מערכת ;של האוניברסיטה

  לימודים גם בימי שישי.גם במידת הצורך ייתכנו כאשר , התעודה תוכנית



גיליון  תוכניתכל סטודנט שיעמוד בהצלחה בדרישות לימודי התעודה, יקבל בגמר ה .1.5

' הנושאים את סמליל )לוגו( 'הכרת עולם הרפואה תוכניתציונים ותעודה על לימודיו ב

 אילן. -אוניברסיטת בר

 ההצעים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש העומדאת אלו  ההאוניברסיטה מזמינה בז .1.6

לימודי תעודה 'הכרת  תוכניתגיוס סטודנטים, במיקור חוץ, לשיווק ושירותי למתן 

 .)להלן: "השירותים"( וובנספחיבמכרז זה וגדר מוהכל כ, עולם הרפואה'

עם  ההתקשרות תקופתלהלן.  9לפי התהליך המפורט בסעיף  זוכיםי נשבמכרז יוכרזו  .1.7

מהמועד הנקוב בהודעת תחילת השירותים  ( חודשים24)עשרים וארבעה  אהיכל זוכה 

שתועבר לזוכה על ידי ראש מינהל המערך לתכניות ייעודיות )מל"י(, אך לא מוקדם 

  מיום חתימת הסכם ההתקשרות על ידי האוניברסיטה.

לא אך  ה הזכות,שמור אוניברסיטהל: זכות ברירה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות .1.8

( 12) עשר-שניםנוספות בנות  תקופות תישביך את תקופת ההתקשרות להאר ה,החוב

של ועדת המכרזים אישור , בכפוף ל, בתנאים זהים או מיטיביםכל אחתחודשים 

 . שנים 4תקופת ההסכם יכול להיות עד על כן, משכה המירבי של . האוניברסיטה

מידע כמפורט במכרז  המציע שיבחר ידרש לעמוד בדרישות סודיות, פרטיות ואבטחת .1.9

 ובנספחיו.

 

 מכרז סגור / פנייה תחרותית מכרז פומבי

 הספקים המשתתפים: מועדים נדרשים:

   24.6.2020 פרסום המכרז:

  תש"ף(תמוז  ד)כ" 16.7.2020 למסירת הצעות:מועד אחרון 

 (RFIקשה לקבלת מידע )ב תש"ף(תמוז, ' )י 2.7.2020 מועד אחרון לשאלות הבהרה:

 מועדים נדרשים:  

   פרסום:  לא  כן תיחור דינמי )אם נדרש(:
מועד שני )הצעות מיטביות / שלב 

   מועד סגירה: אין ב'(:

 

 לא כן הצמדה:   תוקף: ₪   אין  סכום:  ערבות הצעה: 
 

  סעיף בהסכם.לפי הנחיות יועצת הביטוח של האוניברסיטה, נקבע  אישור: לא  כן : ביטוח
 
 
 
 

 מסמכי המכרז )לצרף(:

 לסמן) אחר / אינטרנט אתר / עיתון - הפרסום אופן 
 (האופן את

 טופס) ההצעה הגשת חוברת 
 (הצעה

 (הצעות להציע הזמנה) המכרז כתב     נוסח ערבות 

 המכרז בעקבות הפעילות לביצוע התקשרות הסכם   נספח ביטוח 

 
  



  :נאי סףת

 

 
 

 :בחינת ההצעות
 

 :על פי שלבים אלותתנהל  בחינת ההצעות במכרז

 להשתתפות הסף בתנאי המציעים של מידתםע האוניברסיטה את תבחן הראשון בשלב .1.10

 מציע שעמד בתנאי הסף, יעבור לשלב הבא.. במכרז

מהציון  %22)פרמטרים של איכות  פי על הסף בתנאי שעמדוהמציעים  ידורגו בשלב השני .1.11

ויינתנו להם  להלן 10 (, כמפורט בטבלת אמות המידה בסעיף100נקודות מתוך  22: הסופי

יעברו לשלב בעלי ניקוד האיכות הגבוה ביותר מציעים ה( 5)חמשת  .ציונים מתאימים

 .שלב הראיון –השלישי 

ראש מינהל המערך , האוניברסיטה תקיים, באמצעות צוות מטעמה בראשות בשלב השלישי .1.12

הראיון  .(100נקודות מתוך  20מהציון הסופי:  20%, ראיון )לתכניות ייעודיות )מל"י(

ככל שהוראות שעת חירום ו/או מדיניות  .גן-ברמתיתקיים בקמפוס האוניברסיטה 

הממשלה ו/או מדיניות האוניברסיטה לא יתירו היוועדות פרונטלית, שומרת 



האוניברסיטה על האפשרות לקיים ראיון מקוון מרחוק )כלומר, היוועדות חזותית 

ובמקרה כזה יישלח קישור דיגיטלי מבעוד מועד(. משך כל ראיון  –באמצעות יישום מתאים 

   דק'. 60דק' עד  45-היה כי

 תוכניתמתודולוגיה המפרטת את דק'( עם  15-קצרה )כלהציג מצגת נדרשים המציעים 

הניקוד בראיון יינתן לפי . וכן יידרשו להשיב על שאלות מקצועיות העבודה שלהם

  התבחינים הבאים:

 התרשמות מתהליך העבודה של המציע בשיווק וגיוס וליווי סטודנטים. -

)על המציע לשלב במצגת דוגמאות מתוצרי שיווק קודמים לגיוס סטודנטים  התרשמות -

 פה בקצרה על חלקן(.-( השנים האחרונות, ולהסביר בעל5מתאימות לכך מחמש )

 ת תקשורת ומזג שירותי של המציע.יוהתרשמות ממיומנו -

התרשמות מכישורי פתרון בעיות של המציע במסגרת שירותים דומים בסוגם שהעניק.  -

  יע יידרש להציג את עיקרי האתגרים ודרכי התמודדות שנקט לשם פתרונם.המצ

בשלב הגיוס וכן במהלך קיום  –זמינות המציע ליתן את השירותים מושא מכרז זה  -

  התעודה, עד לסיומה. תוכנית

שניתנו לו על ידי כל אחד מהמראיינים בנקודות הציון שיינתן למציע יהיה ממוצע הציונים 

 . בראיון

, וציון המחיר שהשתתפו בשלב הראיוןייפתחו הצעות המחיר של המציעים  ב הרביעיבשל .1.13

 ( ישוקלל עם ציוני האיכות והראיון.100נקודות מתוך  58: מהציון הסופי 58%)

  הבאה: העל פי הנוסח לכל הצעה יחושב ציון מחיר

 58*   ביותר( נמוכההצעת המחיר המינימאלית )ה
= 

ציון מחיר 

 הנבדקתהמחיר ההצעה            )בנקודות(

 

הצעת המחיר הנבדקת והצעת המחיר המינימלית תחושבנה לפי המשקולות 

.  .Error! Bookmark not definedטופס הצעת המחיר בעמוד המפורטים ב

נקודות( ולשאר  58) 100%הזולה ביותר תקבל ציון של המשוקללת  מחירהת הצע

    ההצעות יינתנו ציונים ביחס אליה.

הנקודות שקיבלה ההצעה בסעיפי  פרסכימת מסציון מצרפי על ידי  יחושבלכל הצעה  .1.14

, עם )השלב השלישי( ראיוןבהנקודות שקיבלה ההצעה  פרעם מס ,)השלב השני( האיכות

  . )השלב הרביעי( בסעיף המחירהנקודות שקיבלה ההצעה  פרמס

של ועדת המכרזים אישור ל נההגבוה ביותר תועברהמצרפי ת הציון ובעל שתי ההצעות .1.15

  .ים אלוציעמעל אחד מאם לאשר את ההתקשרות עם החליט תאשר האוניברסיטה 

בדירוג ואחת  זהה שהיא התוצאה הראשונהמצרפית קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה  .1.16

-ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב2מהן היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 

ב הנ"ל, תבחר 2כנדרש בסעיף  ישור ותצהירהגשת ההצעה אבעת , והומצאו על כך 1992

    ההצעה האמורה כזוכה במכרז.

למתן  אחר במכרז לצאת או/ו המכרז את לבטל הזכות את לעצמה שומרת האוניברסיטה .1.17

, לאילוציה דעתה לשיקול בהתאם הזוכה עם הסכם על לחתום לא או/ו האמור השירות

 . ותו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיב

 בשלב השני )איכות( ההצעות דירוג .2

 הסף בתנאי העומדות ההצעות אתתדרג  מטעמה, באמצעות צוות מקצועי שימונה, האוניברסיטה

 : כדלקמן מידה אמות לפי"( הכשרות ההצעות)"



 

 נקודות תיאור סעיף

 .א

 ניסיון נוסף 

הרפואה  מיתחוב]

 החיים[-ומדעי

 נק'( 9)מקסימום 

 [1]הערה 

 

( בשיווק מעבר לזה שהוצג לצורך עמידה בתנאי סףן נוסף )בעל ניסיו

תעודה  תוכניתבוגרים למחזור אחד ]או יותר[ של ובגיוס סטודנטים 

בתחום  –של תוכנית לימודים אקדמית  ו/אוחודשים או יותר  6שמשכה 

הרפואה )רפואה כללית, רפואת שיניים, רפואה וטרינרית, רפואת 

גנטיקה או רוקחות בלבד( פיזיותרפיה, , חירום, סיעוד, דימות רפואית

החיים )ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, מדעי המח, או -בתחום מדעי ו/או

החלו וגם מחזור  ואותשהלימודים ב – אלו בלבד( ענפיםשילוב בין 

 להגשת ההצעות למועד האחרוןהחודשים שקדמו  60הסתיימו במהלך 

סטודנטים  7פחות את לימודיהם לסיימו שבכל מחזור כאמור ובלבד 

עבור מוסד/ות והכל , לאחר שעמדו בחובות הלימודים בתכני)ו(ת

רשימת המוסדות להשכלה גבוהה להשכלה גבוהה בישראל )לפי 

המופיעה באתר המועצה להשכלה גבוהה, בכתובת האינטרנט: 

(http://che.org.il. 

 על מלוא הדרישות הנ"ל יינתנו למציע בגין כל הוכחת ניסיון שעונה

 נקודות נוספות. 9נקודות, ובסה"כ ניתן לצבור בתבחין זה עד  3

 9עד 

 נק'

 . ב

 

 ניסיון נוסף 

]בתחום דעת אחר 

שאינו רפואה או 

 החיים[-מדעי

 נק'( 4)מקסימום 

 

( בשיווק מעבר לזה שהוצג לצורך עמידה בתנאי סףבעל ניסיון נוסף )

תעודה  תוכניתבוגרים למחזור אחד ]או יותר[ של  ובגיוס סטודנטים

בתחום  –של תוכנית לימודים אקדמית  ו/אוחודשים או יותר  6שמשכה 

 מחזור ואותשהלימודים ב –)שאינו רפואה או מדעי החיים(  דעת אחר

להגשת  למועד האחרוןהחודשים שקדמו  60החלו וגם הסתיימו במהלך 

 7יימו את לימודיהם לפחות ובלבד שבכל מחזור כאמור ס ההצעות

עבור , והכל סטודנטים לאחר שעמדו בחובות הלימודים בתכני)ו(ת

רשימת המוסדות להשכלה מוסד/ות להשכלה גבוהה בישראל )לפי 

גבוהה המופיעה באתר המועצה להשכלה גבוהה, בכתובת האינטרנט: 

(http://che.org.il. 

 הוכחת ניסיון שעונה על מלוא הדרישות הנ"ל יינתנו למציעבגין כל 

 נקודות נוספות. 4נקודות, ובסה"כ ניתן לצבור בתבחין זה עד  2

 4עד 

 נק'

 ג.

 ניסיון נוסף 

 ]עדכניות[

 נק'( 9)מקסימום 

 

בגין כל הוכחת ניסיון שעונה על מלוא דרישות הניסיון הנוסף בתחומי 

מחזור הלימודים המוצג בה החל ו (..א10סעיף הרפואה ומדעי החיים )

החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  24וגם הסתיים במהלך 

 6, ובסה"כ ניתן לצבור בתבחין זה עד נוספות נקודות 2למציע  נוינתי –

 נקודות נוספות.

 6עד 

 נק'

בגין כל הוכחת ניסיון שעונה על מלוא דרישות הניסיון המקצועי בתנאי 

סעיף במלוא דרישות הניסיון הנוסף בתחום דעת אחר ) ו/או( 7סעיף סף )

 24מחזור הלימודים המוצג בה החל וגם הסתיים במהלך ו(, .ב.10

 תינתן למציע –החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות 

 נקודות נוספות. 3נקודה נוספת, ובסה"כ ניתן לצבור עד  1

 3עד 

 נק'

הניקוד העודף בתבחין זה נובע מעמדת האוניברסיטה שככל שלמציע יש ניסיון : 1הערה ]   ----    : "עד" משמע: עד בכלל.כללי
לרתום ניסיון מקצועי הולם ורלבנטי בידיו יש אזי וממועד סמוך יותר להווה, בתחום דעת דומה יותר לזה הנחוץ בהתקשרות זו, 

 .[יותר וכן מיומנויות עדכניות יותר

 

 אשר את פרסום המכרז.ל מתבקשתועדת המכרזים 
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