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 תשע"ט, אייר ט"ו ירושלים,

 2019, מאי 20

 לכבוד

 19/19מס' פניה:          

  

 , שלום רב

 

  רי באתר האינטרנט "קמפוס"לקורס הפסיכומטמידע בנוגע  – הנדון: בקשה לקבלת מידע

 30.4.2019דוא"ל מיום סימוכין: פנייתך באמצעות 

 

 .("המשרד" –לשוויון חברתי )להלן  במענה לפנייתכם שבנדון, להלן התייחסות המשרד

 

למשרד אין התקשרות עם חברה בשם "קמפוס". "קמפוס" כי  ,נבקש להבהירראשית  .1

פרויקט דגל של מטה המיזם הלאומי  – ו של המיזם הלאומי ללמידה דיגיטליתשמהוא 

בתחום החינוך "מטה ישראל דיגיטלית"(  –)להלן "ישראל דיגיטלית" אשר במשרד 

שהוקם לטובת צמצום פערים חברתיים, הגברת שוויון ההזדמנויות למגוון , וההשכלה

"מיזם  –)להלן  אוכלוסיות ומתן פתרונות הכשרה גמישים לשוק העבודה המתחדש

פלטפורמה הקים מטה ישראל דיגיטלית  מיזם קמפוס במסגרת (."קמפוס"או  קמפוס"

קורסים  המציעה , campus.gov.ilלאומית מקוונת ללימודים ולהכשרות, הפועלת באתר

מוסדות ו משרדי ממשלה, מבית היוצר של והכשרות במנעד רחב של נושאים ושל תכנים

"(. בין הקורסים פורמה"אתר קמפוס" או "הפלט –)להלן מוכרים להשכלה גבוהה 

 –)להלן  קורס הכנה מקוון לבחינה הפסיכומטרית גםהקיימים כיום בפלטפורמה, נמצא 

  .(או "קורס הפסיכומטרי" "הקורס"

בפטור ממכרז בהתאם  ,edx INC המלכ"רלצורך הקמת הפלטפורמה התקשר המשרד עם 

ה בוועדת . ההתקשרות אושר1993-( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג31)3לתקנה 

המכרזים של משרד ראש הממשלה לרכש והתקשרויות בענייני ענ"א )תחומי תקשוב 

וישראל דיגיטלית( )באותה עת היה מטה ישראל דיגיטלית תחת משרד ראש הממשלה( 

 רלוונטיים.  יםואושרה על ידי החשב הכללי. מצ"ב פרוטוקול

 

התקשר המשרד עם חברת אשכול  (אשר מונגש על גבי אתר קמפוס)הפקת הקורס לצורך  .2

 8סעיף "הספק"(, הזוכה במכרז פומבי שערך המשרד לצורך כך.  –בינה בע"מ )להלן 

 התמורה להסכם ההתקשרות בין המשרד ובין הספק המצ"ב למכתב זה, מפרט את

כי טרם שולמו תשלומים  ,יצוין בהתאם לביצוע בפועל. , כאשר התמורה משולמתלספק

 . המשרד לספק יעל יד
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ללשכת המשולמים על ידי המשרד  ,₪ 4,586,925 עלות הקמפיין לקורס עומדת על 

 . הפרסום הממשלתית

 

למועד הבחינה  ,קורס הפסיכומטרי הראשון שערך הספק על גבי הפלטפורמה .3

 בו השתתפויילוט ונערך במתכונת של פ ,2018בחודש דצמבר שהתקיימה הפסיכומטרית 

שלאחר מכן נפתחה ההרשמה לקורס  . במועדיםרז, בהתאם לאמור במכלומדים 60

 . תוך הטמעת לקחים שנלמדו מביצוע הפיילוטהפסיכומטרי לכלל הציבור 

 

 

 

 בברכה,                                                                                                         

 

 

 יעלה גרין לשם                

 ממונה על העמדת מידע לציבור              

 

 


