
 

 
 

 

 

ספק /מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחידחוות דעת  הטופס:שם 
 חוץ

 7.8.2מספר הוראה:  התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 7.8.2.1מספר טופס: ט.  פטור ממכרז פרק משני:

01.01.2010בתוקף מיום:   
 שם המאשר: ליאור אגאי

 תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
 2 מתוך 1 עמוד

 
 ועדת המכרזים אל: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד הנדון:

 
 .7.8.2-ו 7.8.1( לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 29)3הבקשה מסתמכת על תקנה 

 
 ות ההתקשרות )רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה(תיאור מה

 
הדורשת ממנו  ,של המשרד התחומים המרכזייםהאקדמיה, הוגדרה כאחת  התודעתית במרחב הפעילות 

עם גופים ישראליים ובינ"ל, הפועלים במרחב זה. זאת ועוד, בעוד שבצפון אמריקה ישנה  יחדלפעול 
רחבי היבשת. לאור האמור בדלה ופעילות  אתגרים רבים יותרקיימים רופה , באיענפה בקמפוסיםפעילות 

לעיל מבקש המשרד להתקשר עם התאחדות הסטודנטים בישראל לטובת ביצוע שני מהלכים, האחד 
 לחיבור סטודנטים בישראל עם עמיתיהם בעולם : באירופה והשני בישראל

  

 יגות סטודנטית אירופאית בישראל.מנה - European Students’ Union (ESU)קיום כנס   .1

 .Students4ILקיום אירוע להשקת קמפיין  .2

 
 האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  לא

 
 סוג ההתקשרות: שירותים

 
 

 ר(”התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל )ע שם הספק:

 מספר הספק 

)ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר 

  עמותה(

580150100 

  ספק יחיד ספק זה הנו: 

 ש"ח כולל כל תשלומי האגרות והמס, ככל שיחולו 634,746 אומדן / שווי ההתקשרות:

 31/05/2018 - 31.12.2017מיום חתימת ההסכם עד ל  תקופת ההתקשרות: 

 

 משרד:
המשרד לנושאים אסטרטגיים 

 והסברה
יחידה 

 מזמינה:
 אגף תודעה 

 1/10/2017 תאריך:



 

 
 
 

ספק /קצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחידחוות דעת מ הטופס:שם 
 חוץ

 7.8.2מספר הוראה:  התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 7.8.2.1מספר טופס: ט.  פטור ממכרז פרק משני:

 

 

 2 מתוך 2 עמוד 1.01.20100 בתוקף מיום:

http://takam.mof.gov.il 

 

ניין היחידה המקצועית במשרד לנושאים אסטרטגיים מבקשת להתקשר עם ההתאחדות כספק יחיד לע

" המיועד לכלל Students4ILוכן הפקת ארוע "  ESUאירוח כנס איגוד סטודנטים מאירופה 
 הסטודנטים בישראל, מהנימוקים הבאים:

אגודות סטודנטים  64התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל משמשת כארגון הגג של  .1
טאות ובמכללות ברחבי סטודנטים וסטודנטיות הלומדים באוניברסי 300,000-בישראל ומייצגת כ

 הארץ.

 1ההתאחדות הוכרה ע"י המועצה להשכלה גבוהה כארגון סטודנטים ארצי יציג, לפי הוראות פרק ד' .2
, הקובעות, בין היתר כי "לא יהיה אלא ארגון סטודנטים 2007-לחוק זכויות הסטודנט, תשס"ז

א לחוק המועצה להשכלה 4יציג אחד". )ראו בנספח את אישור המל"ג(. בהתאם להוראות סעיף 
להתאחדות הסטודנטים, בהיותה הארגון היציג, יהיו שני נציגים במל"ג  - 1958-גבוהה, תשי"ח

 שתפקידם לייצג את ציבור הסטודנטים. 

הבלעדית להגיע לכל סטודנט בעלת היכולת ה מארגונים אחרים, התאחדות הסטודנטים בשונ .3
וסטודנטית, ישירות באמצעות רשימות תפוצה מקוונות של אגודות הסטודנטים השונות, לצד 

 אפיקי פרסום נוספים כגון רשתות חברתיות של אגודות הסטודנטים, פרסומים בקמפוס וכד'. 

( ולוקחת ESUנטים בישראל חברה בארגון הסטודנטים האירופי )התאחדות הסטוד 2007משנת  .4
חלק בהנהלת הארגון וועדותיו. בהתאם לתקנון הארגון, הגוף היחיד המוסמך לארגן כנס במסגרת 

היא ההתאחדות באותה מדינה שבה מתקיים הכנס, כך שלא קיימת אפשרות  ESU  -הארגון ה
 הסטודנטים בארץ תבצע זאת. לארח את נציגות הארגון בארץ מבלי שהתאחדות

התאחדות הסטודנטים בישראל הינה הגוף העיקרי הנמצא בקשר רציף עם התאחדויות הסטודנטים  .5
בעולם בכלל ובאירופה בפרט וככזה הוא היחיד המסוגל רשמית לארח גופים אלו וליצור את 

 החיבור החשוב בין סטודנטים בישראל לאלו באירופה. 

 

 וקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.חוות דעתי זו ניתנת מת
 

 בכבוד רב,                                               
                             

 מרכזת בכירה )אגף תודעה( לאה דוידי

 

 חתימה תפקיד בעל הסמכות המקצועית שם בעל הסמכות המקצועית

 


