
 2מתוך  1עמוד 

 הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין, עבודות ושירותים 

 23/11/2022תאריך פרסום ההודעה: 

 

 ,  2010-( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע18)3בהתאם לתקנה 

    בע"מ יפעת מידע תקשורתי  בכוונת האוניברסיטה להתקשר עם ספק יחיד: 

ההתקשרות:  התקשורת    מהות  בכלי  אביב  תל  אוניברסיטת  אזכורי  של  יומי  ויום  ליין  און  ניטור 

  המגוונים: רדיו, טלוויזיה, דיגיטל ועיתונות מודפסת

 חמש שנים  ההתקשרות: תקופת 

אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע על  

 12:00 בשעה 06.12.2022ליום ימים ממועד פרסום ההודעה ועד  10כך בתוך 

 

 haspaka@tau.ac.il-michraz כתב בלבד, באמצעות כתובת הדוא"ל:  פניות כאמור יש להעביר ב

 

 03-6407255הפקס: באמצעות או  

 

 : לצרף  לכל פניה יש 

 

 הפונה.  של התקשרות ופרטי מען  ,שם .1
 המוצע.  הספק של ופרטי התקשרות מען  ,שם .2
 המוצע.   הספק  של  ההתאגדות סטטוס .3
 של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות. פירוט בדבר ניסיונו   .4

 

האוניברסיטה  תתקבל אשר פנייה  איזה חסרה תהיה אשר פנייה  או/ו  האחרון המועד  לאחר  במען 

   .ועדת המכרזים ידי  על  תיבחן  לא לעיל, מהפרטים הנקובים 

   מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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 2מתוך  2עמוד 

 21/11/22תאריך: 

 

 לכבוד 

 ועדת מכרזים

 אוניברסיטת תל אביב 

 

 יפעת מידע תקשורתי בע"מ –חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד הנדון: 

 

תקנה   על  בהתבסס  יחיד  ספק  עם  התקשרות  לאשר  מבקשים  חובת  18)  3אנו   חוק  לתקנות   )

 המכרזים. 

יומי של אזכורי אוניברסיטת תל אביב בכלי התקשורת    ההתקשרות:מהות   ויום  ליין  ניטור און 

 המגוונים: רדיו, טלוויזיה, דיגיטל ועיתונות מודפסת.  

 בע"מ  יפעת מידע תקשורתי שם הספק:

 שנים 5 תקופת ההתקשרות: 

 הנימוקים לספק יחיד/חוץ:

ומבדיקה שעשיתי בגופים ציבוריים שונים, חברת  למיטב ידיעתי, על סמך ניסיון רב שנים בתחום,  

בע"מ", מידע יפעת השירותים   היא  תקשורתי  את  לספק  הכלים  את  לו  שיש  היחיד  הספק 

 הנדרשים לאוניברסיטת תל אביב.  

האוניברסיטה מייצרת מדי יום תוכן עשיר בכלי התקשורת השונים ויפעת תקשורת מנטרת עבורנו  

 הטלוויזיה, העיתונות, הרדיו והדיגיטל.  את הפרסומים השונים בערוצי 

כך   בישראל,  התקשורת  גופי  כלל  עם  בלעדיים  בהסכמים  קשורה  תקשורת  יפעת  הבנתי  למיטב 

 .  ולהנגישם ללקוחותיו שמבחינה זו, היא הספק היחיד שרשאי לנטר את הפרסומים

 

 

 בברכה,

 תומר ולמר 

 דובר האוניברסיטה 

 

 

 


