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 על מתן פטור ממכרזדיווח החלטת וועדת מכרזים הנדון: 

 החלטה סעיף בתקנות שם הספק מהות ההתקשרות

ערוצים ערוצי פרסום )

ממומנים שונים כגון: 

מודעות, חיפוש, 

 באנרים(

לתקנות חוק חובת  Google Inc. 3 (20)גוגל 

המכרזים התקשרויות של 

 מוסדות להשכלה גבוהה

ספק העובדה שמדובר ב לאור

וכי אין חוץ )בינלאומי( ייחודי 

, לא בארץ ולא חלופות נוספות

מאושרת ההתקשרות בעולם, 

  הספק גוגלעם 

ערוצי פרסום )ערוצים 

ממומנים שונים כגון: 

 מודעות, קמפיינים(

( לתקנות חוק חובת 20) Meta Inc. 3פייסבוק 

המכרזים התקשרויות של 

 מוסדות להשכלה גבוהה

אור העובדה שמדובר בספק ל

חוץ )בינלאומי( ייחודי וכי אין 

חלופות נוספות, לא בארץ ולא 

בעולם, מאושרת ההתקשרות 

 עם הספק גוגל

 בע"מ יורם לימודים יםדרכישת לי

 

( לתקנות חוק חובת 18) 3

המכרזים התקשרויות של 

 מוסדות להשכלה גבוהה

ספק לאור העובדה שמדובר ב

בעל שירות ייחודי מותאם 

והיחיד הפועל במרחב  לאקדמיה

באופן של מבחן האקדמי 

התאמת מקצוע באתר 

האינטרנט שלו, המפנה 

למוסדות אקדמיים וכן בעל 

וכי אין תוכנית שיתופים ענפה 

בתמהיל חשיפה ,חלופות נוספות

מאושרת ההתקשרות עם  זה, 

 יורם לימודים בע"מ

ם נרשמים ללימודי רכישת לידים

 בע"מ

( לתקנות חוק חובת 18) 3

המכרזים התקשרויות של 

 מוסדות להשכלה גבוהה

ספק לאור העובדה שמדובר ב

בעל שירות ייחודי מותאם 

והיחיד הפועל במרחב  לאקדמיה

באופן של שיתוף האקדמי 

פעולה עם אתר אול ג'ובס 

והפניית מחפשי עבודה לאתרי 

וכי אין מוסדות אקדמיים 

יפה באתרי לחש,חלופות נוספות

מאושרת  דרושים אחרים,



 

 

2 

2 

 

 28.12.21תחילת הפטור: 

 (31.10.22שנה )עד תאריך תוקף ההחלטה: 

 בברכה,

 

 לילך יונאי

 מנהלת רכש והתקשרויות                                                                                                                       

 המכללה האקדמית אחוה                                                                                                                       

 

נרשמים ההתקשרות עם 

 ללימודים בע"מ

אתר פורטל  רכישת לידים

נרד  -מכללות

 אונליין בע"מ

 

( לתקנות חוק חובת 18) 3

המכרזים התקשרויות של 

 מוסדות להשכלה גבוהה

ספק לאור העובדה שמדובר ב

בעל שירות ייחודי מותאם 

והיחיד הפועל במרחב  לאקדמיה

באופן של מול שותפים האקדמי 

לפרסום והפצת מידע על , 

הרשמה למוסדות אקדמיים וכן 

משמש כגוף פרסומי בכל סוגי 

וכי אין חלופות הפלטפורמות 

לסוג זה של חשיפה  ,נוספות

מאושרת ההתקשרות   פרסומית

 נרד אונליין בע"מעם 

אתר לימודים  רכישת לידים

 וטרפיק -בישראל

 

( לתקנות חוק חובת 18) 3

המכרזים התקשרויות של 

 מוסדות להשכלה גבוהה

ספק לאור העובדה שמדובר ב

בעל שירות ייחודי מותאם 

והיחיד הפועל במרחב  לאקדמיה

באופן של הפעלת אתר האקדמי 

מידע מקיף על סוגי התארים 

וההכשרות המקצועיות הניתנות 

במוסדות השכלה גבוהה 

סדות בישראל, המפנה למו

וכי אין חלופות אקדמיים 

מאושרת  ת לחשיפה זו, נוספו

יורם לימודים ההתקשרות עם 

 בע"מ


