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 22/7/2019ההודעה:  פרסוםתאריך 

 
 , 2010-התש"ע ,( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(18)3בהתאם לתקנה 

 חיים ברנזון ושות', משרד עוה"ד יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

בכל הנוגע לנושאי ור"ה בהם  קבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעו"ד אסף ברנזון :מהות ההתקשרות

מתקיימים מו"מ ארציים ויש להם השלכות מקומיות על אוניברסיטת תל אביב וכן בנושאים אשר בטיפולו 

 .של עו"ד ברנזון וטרם הסתיימו

 אופציות )כל אחת שנה( 4שנה +  :תקופת ההתקשרות

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

 .17:00בשעה  5/8/2019 ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 10בתוך 

 

 שבלינק כאןכתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת 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

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

  .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא לעיל, מהפרטים הנקובים

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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 22/7/2019תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב
 

 יחידחוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק הנדון: 

 ( לתקנות חוק חובת המכרזים18) 3בהתבסס על תקנה  חוץאנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק 
 .2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 :ספקשם 

 "(היועץ: "להלן) חיים ברנזון ושות', משרד עוה"ד

 : מהות ההתקשרות

כל במעו"ד אסף ברנזון עוה"ד חיים ברנזון, לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי משרד התקשרות עם 
יטת נושאי ור"ה בהם מתקיימים מו"מ ארציים ויש להם השלכות מקומיות על אוניברסהנוגע ל

: בוררות רופאי שיניים; , כגוןוטרם הסתיימו וכן בנושאים אשר בטיפולו של עו"ד ברנזוןתל אביב 
הנובעים  ,מנהלי בכיר –; חוזים אישיים של סגל (פעימה ראשונהבמחקר )מינוי  בר –עובדי מחקר 

 מהמו"מ מול הממונה על השכר אשר מלווה ע"י עו"ד אסף ברנזון.

 : תקופת ההתקשרות

התקשרות עם עו"ד ברנזון לשנה, החל מחתימה על הסכם  הינה המבוקשת התקשרותה
 ובנוסף ייקבעו בהסכם ההתקשרות ארבע אופציות, כל אחת למשך שנה. 

 : חוץהנימוקים לספק 

עו"ד אסף ברנזון, ממשרד עוה"ד חיים ברנזון ושות', נותן יעוץ משפטי לוועד ראשי 
 האקדמי.עם ארגוני הסגל  ייםקיבוצלהסכמים  האוניברסיטאות בכל הנושאים הנוגעים

הייעוץ המשפטי ניתן על ידי עו"ד אסף ברנזון במשך מספר שנים וזאת הודות למומחיותו 
ארגוני הסגל בתחום דיני העבודה בכלל וביחסי המוסדות להשכלה גבוהה מול האישית 
 בפרט.  האקדמי

משפטי זה מומחיותו בתחום זה היא ייחודית וספציפית ונובעת מידיעותיו בתחום 
ומהיכרותו רבת השנים עם הליכי המו"מ המורכבים, המתנהלים משך שנים בין 

. החלק הארי של הייעוץ המשפטי האקדמיארגוני הסגל המוסדות להשכלה גבוהה מול 
הארציים  ההסכמיםמקומי של הנוגעים ליישום ניתן לור"ה, יחד עם זאת ישנם עניינים 

 אביב.-אוניברסיטת תלב ,ר"השטופלו על ידי עו"ד ברנזון מטעם ו

 בכבוד רב,

 אופיר כהן שם: 

 סגן היועצת המשפטית תפקיד: 
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