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א .מבוא
 .1כללי
 1.1בהתאם לסעיף  23להליך שבנדון ,להלן הבהרות ותיקונים למסמכי ההליך.
 1.2על מנת לא לחשוף את זהות הפונה ,ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה,
אלא בהתאם לסדר הסעיפים במסמכי ההליך ,ועל פי נושאי הפנייה.
 1.3במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה ,הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי
הפונה .בחלק מהמקרים נוסח השאלה מבטא ריכוז של מספר שאלות שנשאלו על
ידי גורמים שונים באותו נושא.
 1.4יובהר ,כי כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלק
בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
 1.5כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן – יש לראותה כבקשה שנדחתה על
ידי ועדת המכרזים.

 .2נוסח מעודכן של מסמכי המכרז
 2.1ההבהרות שלהלן הוטמעו במסגרת נוסח מעודכן של מסמכי ההליך .נוסח זה
יפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך )"הנוסח המעודכן"( ,בשתי גרסאות:
גרסה אחת שבה השינויים מסומנים וגרסה שבה השינויים אינם מסומנים
)שבאמצעותה יש להגיש את ההצעה להליך(.
 2.2בכל מקרה של סתירה שאינה ניתנת ליישוב בין הנוסח המעודכן לבין מסמך
ההבהרות ,יגבר הנוסח המעודכן.

ב .מענה לפניות להבהרות
מס"ד

סעיף

.3

.1

תמצית השאלה

תשובה\הבהרה\תיקון

האם ישנם תחומי מחקר

לא .בהתאם לסעיף  1למסמכי

מוגדרים מראש?

ההליך ,המועמדות היא לביצוע
מחקר כלכלי .בהתאם לסעיף
 2.2לחוזה ,ההחלטה בדבר
נושא המחקר ,תוכנו והיקפו
תתקבל בהחלטה משותפת בין
החוקר לרשות ,והיא תהווה
תנאי מוקדם לכניסת ההסכם
לתוקף .קרי ,היה והצדדים לא
יגיעו להסכמה כאמור –

ההסכם לא ייכנס לתוקף ,לא
יבוצע על פיו מחקר ולא תשולם
לחוקר מילגה.
.4

2.3

.5

8.3

.6

.9

.7

.9

.8

13.1

האם תתאפשר התקשרות עם

בהתאם לסעיף  2.3למסמכי

מועמד העובד במשרה מלאה?

ההליך ,אומדן הרשות לגבי
היקף השעות שיידרש מהחוקר
לצורך ביצוע המחקר הינו כ12 -
חודשי עבודה ,בהיקף של כ-
 160שעות עבודה בחודש .על
המועמד להוכיח יכולתו לעמוד
בתנאי ההתקשרות.

האם ניתן להגיש הצעה

לא .בהתאם לסעיף  8.3למסמכי

משותפת למספר מועמדים? או

ההליך ,לא ניתן להגיש הצעה

האם ניתן לבצע את המחקר

משותפת למספר מועמדים.

בזוגות?
האם רשאי להשתתף בהליך

לא .על פי סעיף  8למסמכי

מועמד אשר אינו עומד בכל

ההליך הצעה שאינה עומדת

תנאי הסף?

בכל תנאי הסף תיפסל.

האם מועמד ללא תואר ראשון

לא .על פי תנאי הסף ,כתנאי

כנדרש בסעיף  9.1למסמכי

מוקדם להשתתפות בהליך על

ההליך רשאי להשתתף בהליך?

המועמד להיות במועד הגשת

והאם מועמד כאמור עם תואר

ההצעה בעל תואר ראשון

שני במנהל עסקים ודוקטורנט

בכלכלה או במינהל עסקים או

בתחום המימון רשאי להשתתף

בחשבונאות או בסטטיסטיקה

בהליך?

או במתמטיקה או בפיזיקה או
במשפטים ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה.

בסעיף  13.1מופיע כי מועמד

טעות סופר ,סעיף  13.1יתוקן

בעל ניסיון מחקרי רלוונטי,

כדלקמן" :מועמד בעל ניסיון

החורג מלימודיו האקדמיים,

מחקרי רלוונטי ,החורג מחובות

יקבל עד  8נקודות עבור ניסיונו

לימודיו האקדמיים ,יקבל עד

זה זאת בשונה מסעיף 13

 10נקודות עבור ניסיונו זה".

המציין כי עבור ניסיון מחקרי

של המועמד יוענק ניקוד של עד
 10נקודות.
.9

19.1

.10

25.1

האם ניתן לציין תוכנות

.1

סעיף  19למסמכי ההליך

סטטיסטיות נוספות על אלה

ישונה

המפורטות בסעיף זה?

הבא .19" :היכרות עם

וינוסח

תוכנות

באופן

סטטיסטיות

ושפות מחשב

)עד 5

נקודות(
.1.1

מועמד שהוא בעל
היכרות

טובה,

ניסיון וידע עם
תוכנות
סטטיסטיות
ושפות

מחשב

יקבל בגין כך עד 5
נקודות.
.1.2

על המועמד לפרט
את ] [1התוכנות
ו/או השפות שהוא
מכיר; ] [2רמת
ההיכרות

שלו

עימן; ] [3נסיונו
בעבודה עימן; ][4
מקור הידע שלו
לגביהן.
מהם מועדי הגשת ההצעות?

כאמור בסעיף  6.1.3למסמכי
ההליך ,המועד האחרון להגשת
ההצעות הינו 9.10.2011

.11

מדוע התמורה אינה בהתאם

התמורה אינה משולמת לפי

לתעריף החשב הכללי ליועץ בעל תעריף שעתי .בהתאם לסעיף 9

תואר שני?

לחוזה המלגה משולמת לחוקר
לשיעורין ובהתאם לעמידה
באבני הדרך המפורטות.
בהתאם לסעיף  8בחוזה ,החוקר

.12

היכן יבוצע המחקר?

.13

האם תינתנה הקלות בשלב

כן .הקלות ,תינתנה כנגד הצגת

הבחינה בכתב למועמד בעל

אישורים מתאימים.

מתחייב לאפשר לנציגת הרשות
או מי שהיא תסמיך לכך לבקר
את פעולותיו ולפקח על ביצוע
ההסכם ,לרבות פיקוח על ביצוע
המחקר.

לקויי למידה?

