
 

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

 19/9/2019ההודעה:  פרסוםתאריך 

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

 מערכות בע"מ קודקס יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

בשירותי הספק לליווי ותמיכה בפרויקט השמת סטודנטים למשפטים שימוש  :מהות ההתקשרות

 במשרות התמחות, לרבות תכנון, הפקה ותפעול אירועים והרצאות מקצועיות בפקולטה למשפטים.

 .אופציות 2שנה +  :תקופת ההתקשרות

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

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

 

 כתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת שבלינק כאןפניות 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

  חוות דעת הגורם המקצועי.מצ"ב 
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 2019בספטמבר  19תאריך:                              לכבוד,
 ועדת המכרזים,

 אוניברסיטת תל אביב
 
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחידהנדון: 

 

( לתקנות חוק חובת המכרזים 18)3בהתבסס על תקנה  אנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק יחיד
 .2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 512834037מערכות בע"מ, ח.פ.  : קודקסשם הספק

 .חברה העוסקת בהשמת מתמחים ועורכי דין בענף המשפט 

 .אופציות )כל אחת שנה( 2שנה +   :תקופת ההתקשרות

בשירותי הספק לליווי ותמיכה בפרויקט השמת סטודנטים למשפטים במשרות שימוש : מהות ההתקשרות
 התמחות, לרבות תכנון, הפקה ותפעול אירועים והרצאות מקצועיות בפקולטה למשפטים.

מתכננת האוניברסיטה, באמצעות המרכז לקריירה  2020-2019תש"ף במהלך שנת הלימוד האקדמית 
חיצוני לצורך ליווי ותמיכה בפרויקט השמת סטודנטים  ומשפט בפקולטה למשפטים, להיעזר בגורם

צועיות לסטודנטים הרצאות מק, רבי משתתפים אירועים 3במשרות התמחות. הפרויקט כולל   למשפטים
 250 -בפרויקט צפויים להשתתף כ וליווי והשמה של הסטודנטים עד למציאת מקום התמחות מתאים.

  .מהמגזר הציבורי והפרטי מעסיקים 70 -וכסטודנטים 

 :לאור האמור לעיל, הפרמטרים העיקריים הנדרשים מהספק לצורך ביצוע הפרויקט הינם כדלקמן

יועצים(, מיומן,  10 –צוות גדול )כ . ניסיון רב שנים בשוק המשפט בכלל ובהשמת מתמחים בפרט .1
 איכותי, בעל ניסיון והכשרה ייעודית בתחומים הבאים: 

 מציאת התמחות במשפטים;טודנטים בתהליך ייעוץ וליווי ס .א
הכנה לראיונות והתנהלות הדרכות בנושא מציאת התמחות לרבות כתיבת קורות חיים,  .ב

 ;נכונה
, תוך שמירה על רמה גבוהה של ביצוע לרבות מתן ותפעול אירועי השמה תכנון, הפקה .ג

 ;בהפקת האירוע ובמהלכו וטיפול מיידי בבלת"מים מענה ושירות למשתתפי האירוע
, אשר עונה על כלל הצרכים בתהליך השמת הסטודנטים בשוק דינאמי מידע ייחודיתמערכת  .2

ריכוז המשרות בשוק השמת מתמחים )מגזר ציבורי ופרטי(, הגשת מועמדות, ומשתנה, לרבות 
ומעקב  ניהול אירועים ושיבוצים, דיוורים, בחירת אופציות ישיבה, אישורי הגעה, ניהול הקשר

 סטטוסים )סטודנטים ומעסיקים(;
 

בשוק  המעסיקיםמירב ארוכי שנים עם  ו/או מסחריים הכרות מעמיקה וקשרים אישיים .3
 ;ההתמחות

טלפון, מייל,   -זמינות מרבית לסטודנטים ולמרכז לקריירה ומשפט במגוון אמצעי תקשורת  .4

 ועוד; WhatsApp צ'אט, רשתות חברתיות, 
מעטפת שיווקית הכוללת עיצוב ומיתוג האירועים באופן חדשני ומזמין ובכלל זה קרייאטיב,  .5

 אפיון ועיצוב;

בניהול תהליכי הגיוס ליחידות השונות של משרד  ונוכח העובדה כי לספק בלעדיות נוכח מידע זה
ליכי הגיוס, המשפטים ומערכת בתי המשפט וכפועל יוצא מכך, היכרות עם כל הדרישות הייחודיות בתה

 חברת קודקס היא החברה היחידה שמסוגלת לספק את מכלול השירותים הנדרשים לפקולטה למשפטים.

 בברכה,

 יעל שחףעו"ד שם: 

 הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמןתפקיד: מנהלת המרכז לקריירה ומשפט של 
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