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כל האמור במצגת זו אינו בא להוות תחליף לנתונים המצויים  

 .  בחוברת המכרז

 .תגברנה הוראות חוברת המכרז, בכל מקרה של סתירה

 

 



 א יפו"עיריית ת

 

 עמי כץ•

אגף  , צוות יפו ודרום•
 הנדסה

 לווי הליכי המכרז

 

 שריר סילורהדנה •

 סיון מדר•

 צוות היגוי

 

 בני אלון•

 אבי אטיאס•

 אבישר רלי•

 ליזרעד יוסי "עו•

 ערן שקד•

  פירוןד תמי "עו•

 ד סיון אטיאס"עו•

 ינאי יצחק•

 יורם ורחל אלדן' אד•

 



 ?מה במצגת 

 
אודות המכללה 

מעמד הקרקע 

תיאור הפרויקט 

מענק הקמה 

תפעול ואחזקת המעונות 

הליכי המכרז 

 

 

 



 אודות המכללה





 סטודנטים 4,000

 לתואר ראשון ושני

 

 בוגרים   10,000

  

 ס אקדמיים"ביה 5

 תכניות תעודה 5

 

  

 סגל תקני 100

 עמיתי הוראה 300

 סגל מנהלי 100

 

 
 



 תכניות הלימודים

 תואר ראשון
 
 כלכלה וניהול(B.A.) 
 ניהול מערכות מידע(B.A.) 
 מדעי המחשב(B.Sc.) 
 מדעי ההתנהגות(B.A.) 
 פוליטיקה  –חברה(B.A.) 
 סיעוד(B.S.N) 
 
 
 
 



 תואר שני
 
 פסיכולוגיה(M.A. )– 4 מגמות לימוד : 
 

oפסיכולוגיה קלינית 
oנוירופסיכולוגיה שיקומית 
o התכנית היחידה בתחום הנלמדת  בארץ -פסיכולוגיה רפואית 

oפסיכולוגיה תעסוקתית 
                                   

 מנהל עסקים(M.B.A.) 
 מדעי המחשב(M.Sc.) 
 ייעוץ ופיתוח ארגוני(M.A.) 

 
 
 
 



 מצוינות אקדמית ומיצוי הפוטנציאל האישי

 חתכי קבלה גבוהים
 רמת לימודים גבוהה

תכניות לימודים המשלבות       
 תאוריה ויישום במגוון התמחויות

 דגש על איכות הוראה
 פעילות מדעית ומחקר
 תנאי לימוד מתקדמים

 המשפחה האקדמית
 יחס אישי
 אכפתיות

 דלת פתוחה
 אנחנו כאן בשבילכם

 הרצון שתצליחו
 מעורבות חברתית





 פרמטרים
'האונ  

העברית  
 ירושלים

 הטכניון
' אונ  

א"ת  
האקדמית  

א יפו"ת  
' אונ  

אילן-בר  
'  אונ

 חיפה
' אונ  

 בן גוריון 

 2 1.9 1.9 2.2 1.9 2.2 2 רמת הקורסים 

טיב ההוראה של  

 המרצים

1.9 1.7 1.8 2.3 1.9 1.9 1.8 

יחס המרצים 

 לסטודנטים

2.1 1.8 1.8 2.4 1.8 1.9 1.9 

תכנית הלימודים  

 לתואר

1.8 2 1.7 2.1 1.7 1.7 1.9 

שביעות רצון כללית 

מההוראה  

 ומסביבתה

2 2 1.8 2.3 1.9 1.9 2 

 1.8 1.8 1.5 2.3 1.7 2.1 2.2 מזכירות החוג

ס"הלמ המועצה להשכלה גבוהה באמצעות, סקר בוגרי המוסדות האקדמיים   

 סקר בוגרים של מוסדות אקדמיים







 : 2012 ס"הלממנתוני 

 אחרי הטכניון  2מקום , ₪ 11,977 -שכר בוגרי האקדמית לאחר סיום התואר 

 אחרי הטכניון 2מקום , ₪ 14,703 -שנים מסיום התואר  3שכר בוגרי האקדמית לאחר 

מרקר  -דה
25.10.11 



 אחריות חברתית וסביבתית



 פיתוח אקדמי



מדעי  
 הבריאות

 תואר

 שני

 קליני

מדעי 
 הסיעוד

 שלוחת

 חרדים

  קלינאות
 תקשורת

ריפוי  
 בעיסוק

מרכז  
סימולציה  

 רפואית



 פסיכולוגיה

 קלינית

 שיקומית

 תעסוקתית

 התפתחותית

 חינוכית

 רפואית



מדעי 
 הטכנולוגיה

מדעי  
 המחשב

 תקשורת

 מחשבים

תואר שני  
 מחקרי

Big 

Data 

  אבטחת
 מידע בסייבר

(HLS) 

יזמות  
 טכנולוגית



מדעי  
 הניהול

ניהול  
מערכות 

 מידע

 מתחם 

 יזמות

 וחדשנות

כלכלה  
 וניהול

מנהל 
 עסקים

ייעוץ ופיתוח  
 ארגוני

ניהול  
 השירות



ממשל 
 וחברה

חברה  
 ופוליטיקה

התמחות  
 ל"בחו

 תחנת רדיו

תכנית  
 הפרקטיקום

 מ"פכ

 פסיכולוגיה  

 סוציולוגיה

 כלכלה

 תואר שני

 ם"מודל האו



 תחזית
 

 2020שנת 
 סטודנטים 5500



 פיתוח פיזי



 מתחם אייזנברג
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 עות קיימות או הנמצאות בהליכי ייזום"פ תב"ההדמיה הינה בהתאם לתכנון ע* 





 מעמד הקרקע  



 הקצאת הקרקע למכללה

 בתוך שטח  המקרקעין המיועדים להקמת המעונות נמצאים

 .ובחזקתההמכללה 

   

 מקרקעי ישראל התחייבה להקצות את המקרקעין בפטור רשות

 .  ממכרז וללא תמורה לצורך הקמת מעונות

 

 והעירייה תחכיר את  , לעירייה י"רמהקצאת הקרקע תיעשה בין

 .  הקרקע למעונות בחכירת משנה למכללה

 

 העירייה בנושאשל להזמנה להציע הצעות צורף מכתבה. 

 



 לפני -שינוי קו בניין 



 אחרי -שינוי קו בניין 



 בתוקף   ע"תבלשטח הנדון יש
 למטרת יעוד למעונות  

 הסטודנטים    
 
במסגרת קידום פרויקט המעונות ,

הגישה המכללה בקשה לשינוי  
הנוגעת למיקום המבנים   ע"תב

 וקווי הבניין
 
 התכנית נמצאת בהפקדה

לאחר הצגת  )* 12/5להתנגדויות עד 

המצגת עדכנה הוועדה המקומית את התאריך 
 (  18.5.14האחרון להתנגדויות ליום 

 

 ע"סטטוס שינוי תב

 





 תוספת מעונות מוצעת



 (תכנון עקרוני מוצע)  A-Aמתחם המעונות חתך 



 תיאור הפרויקט



 תיאור הפרויקט

קומות כל אחד   8.5בני עד , הפרויקט יכלול מבני מעונות
 –( קומה עליונה נסוגה+ קומות מגורים 7+ קומת קרקע)

 .מיטות 400על המעונות לכלול לפחות 

 

 קומת הקרקע מיועדת לשטחים נלווים לשירות
מועדון סטודנטים וחדר מחשבים הינם   –הסטודנטים 
 .  בגדר חובה

 

  מתחת לשטח המעונות יוקם חניון תת קרקעי לחניית 

 .כלי רכב 60 -כ     



 לוחות הזמנים לתכנון ולבנייה

הוצאת היתר 
 בנייה

 חודשים 12 

סיום ביצוע יחידת 
דיור לדוגמא  

 מאובזרת בשלמות 

 חודשים 16

 

 גמר שלד

 חודשים 18

קבלת תעודת  )סיום בניה 
ותעודת   4טופס , השלמה

 (  גמר

 חודשים 36



 סימון גבול התארגנות



 סימון גבול פיתוח



 תכנון מוצע -הדמיה 



 תכנון מוצע –הדמיה 



 תמהיל דירות ושכר הדירה המקסימלי

ד מקסימלי  "שכ

צמוד למדד  

02/14 

 דירה טיפוס דירות 'מס  מיטות 'מס

כמפורט בהצעת  

אך לא  המציע  

 ₪  1,890-יותר מ

   200לפחות  200לפחות 
סטודיו ליחיד  

 ללא מרפסת

 42-לא יותר מ 42 -לא יותר מ ₪  2,100
סטודיו ליחיד עם  

 מרפסת

 50-לא יותר מ 50 -לא יותר מ ₪  2,550
דירות סטודיו 

 לזוג

עבור כל  ₪  1,550

 מיטה  /חדר
 46לפחות 

לפחות  ) 23לפחות 

לבעלי   גםדירות  2

 (מוגבלויות

חדרים  2

 לשותפים

עבור כל  ₪  1,350

 מיטה  /חדר
 5לפחות  15לפחות 

חדרים  3

 לשותפים

 סטודיו גג ליחיד   ללא הגבלה ללא הגבלה ₪ 2,300

עבור כל  ₪  2,200

 מיטה  /חדר
 ללא הגבלה ללא הגבלה

חדרים גג  2

 לשותפים



עבור  י היזם"שיווק ורישום הסטודנטים למעונות יעשה ע
 .המכללה

 

תינתן עדיפות לתלמידי המכללה ברישום למעונות. 

 

י סטודנטים הלומדים  "בכל מקרה המעונות יאוכלסו רק ע
 .ת"י הות"במוסדות אקדמיים מתוקצבים ע

 

 היזם יקיים חשבון יעודי להכנסות הפרויקט אשר ישועבד
 .לגורם המממן ולמכללה

 אכלוס הפרויקט



 מענק הקמה

 כסכום סופי  ₪  13,400,000היזם יהיה זכאי למענק הקמה בסך
 .מ וללא הצמדות"כולל מע

 

 מעלויות ההקמה  25%לפחות  –יתר המימון הינו באחריות היזם
 .ימומנו ממקורות עצמיים של היזם

 



6,700,000  ₪ 

כנגד הצגת היתר  
בנייה וקבלת 
 ערבות מקדמה

3,350,000 ₪ 

כנגד השלמת 
גמר יציקת רצפת 

 2קומה 

3,350,000  ₪
כנגד הצגת טופס  

 ותעודות גמר 4

13,400,000 ₪ 

 כ מענק"סה

 אבני הדרך לקבלת המענק



 תפעול המעונות

 יגבו  ( 'ארנונה וכד, מים, חשמל)תשלומים בגין צריכות שוטפות
 .בנפרד בהתאם לשימושים בפועל וצריכות

 בכפוף לאישור   –היזם רשאי להציע שירותים נוספים בתשלום
 .המכללה

  מתן הרשאה לשימושים מסחריים בשטחים הנלווים בקומת
 .הקרקע בכפוף לאישור המכללה

שילוב של אמצעים  –בהתאם לאמור במסמכי המכרז  -אבטחה
 .טכנולוגיים ואבטחה פיזית

מינוי מנהל מעונות מטעם היזם וצוות תפעול ותחזוקה. 

 



 תחזוקת המתחם

תחזוקת המתחם כולו באחריות היזם באופן מלא ובלעדי. 

 

מהותית וחידוש מערכות וציוד, מונעת, תחזוקה שוטפת. 

 

עמידה במפרט האחזקה ובלוחות הזמנים לקריאת תקלות. 

 

נקי ומסודר, השבת המתחם במצב תחזוקתי ותפעולי מצוין  ,
 .  וכשכל המערכות פועלות כראוי



 הליכי המכרז



 תנאי סף עיקריים –הליכי הגשת הצעות 

 מ"כולל מע₪  4,000תשלום עבור השתתפות במכרז בסך 

הקמת חברת מטרה 

 25,000,000הון עצמי לבעל מניות של לפחות  ₪ 

  מחזור הכנסות שנתי ממוצע לבעל המניות של לפחות
 2011-2013ח בשנים "ש 45,000,000

מכתב יכולת או גיבוי בנקאי 

הגשת עיקרי תכנית פיננסית בפורמט שצורף למסמכי המכרז 

 יוכח באמצעות קבלן ראשי מטעם )ניסיון קודם בהקמה
 (המציע

 יוכח באמצעות מפעיל מטעם המציע  )ניסיון קודם בהפעלה
 (או בעל מניות במציע

 

 

 



 פרסום המכרז

 

פ  "פרסום ע•
חוק חובת 

 המכרזים

שאלות  •
 ותשובות

 הגשת הצעה

 

 :תחרות על •

 דמי ההרשאה •

איכות המציע •
 וההצעה

 איכות התכנון•

בדיקת עמידה 
 בתנאי סף

 

 ניסיון בהקמה•

ניסיון בהפעלה  •
של פרויקטים  

 דומים

חוסן / איתנות •
 פיננסי

 ניקוד ההצעות

 

איכות מציע והצעה •
(10%) 

איכות התכנון    •
 %(30) 

גובה דמי •
ההרשאה והצעה 

 (60%)פיננסית 

 שלבי המכרז



 מועדי המכרז

 המועד תאריך

 להגשת שאלות הבהרהמועד אחרון  14.5.2014

 הצעותראשון להגשת מועד  20.7.2014

 מועד אחרון להגשת הצעות 24.7.2014



 !בהצלחה

 
 .  כל האמור במצגת זו אינו בא להוות תחליף לנתונים המצויים בחוברת המכרז

 .תגברנה הוראות חוברת המכרז, בכל מקרה של סתירה

 

 


