
 
 

 

 
 

 
 כ"ו שבט, תשפ"א

 2021פברואר,  8
 
 

 
 "[המכללהיפו ]להלן "-אביב-המכללה האקדמית  של תל

 
 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת טובין ו/או שירותים

 בדבר כוונת  ,2010תש"ע זים המכרלתקנות חובת  )א(3.20בהתאם לסעיף  ,נמסרת בזה הודעה
 Laura Fein Consulting -ייעוץ מבהסכם לקבלת שירותי  , בפטור ממכרז, המכללה  להתקשר

מסוגל אין ספק אחר בישראל אשר  המכללהמיטב ידיעתה של לש וזאת  לאחר"[ הספקלהלן: "]
 לגייס למכללה כספים בארצות הברית.

 

לביצוע שירות   חוץשלפיו הספק הנו ספק  ,א המכללהישנ ,פרופ' ורמן דרורשל  ומצ"ב חוות דעת
 מסוג זה.

 
 

מסוגל לבצע את ההתקשרות האמורה לעיל רשאי לפנות ולהודיע על כך  הואמי שסבור כי 
  ממועד פרסום הודעה זו .  עבודה ימי (10) עשרה למכללה בתוך  

 
 .li@mta.ac.ilrache, באמצעות דוא"ל לכתובת   בכתב בלבדאת הפניות יש להעביר, 

 :לכל פניה יש לצרף

 .שם, מען ופרטי ההתאגדות של הפונה ]אם הוא תאגיד[ .1

 פרטי הספק המוצע, ]אם אין זה הפונה עצמו[ לרבות סטטוס התאגדותו. .2

  השירותים.פירוט מלא של יכולת הספק המוצע לספק את מלוא  .3

 

 מצ"ב חוות הדעת של הגורם המקצועי.

לא  ,ון האמור לעיל או שלא תכלול את מלוא הפרטים המבוקשיםפניה שתגיע לאחר המועד האחר
 תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

 
 

 בברכה,
 יפו-המכללה האקדמית תל אביב
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 ן דבעיאכל מלכבוד: 

 
 
 

  Laura Fein Consulting–מקצועית חוות דעת הנדון: 
 א.ג.נ 

 
בתחום גיוס פועלת לחיזוק קשריה בחו"ל ופועלת בין היתר  מזה מספר שנים המכללה האקדמית

 כספים בארצות הברית. 

הנ"ל, תושבת המקום, גויסה לאחר תהליך של איתור מועמדים וזאת לאחר שהמכללה התרשמה 

לבצע את לא היו מועמדים מתאימים אחרים נ"ל, סיון של היכי נוכח ההמלצות שקיבלה והנ

 השירותים הנדרשים למכללה. 

נוכח משבר הקורונה העולמי,  בהתחשב במצב ובקושי לגיוס כספים ללא הגעה ליבשת ובמיוחד

והעובדה שאין למכללה נציג מטעמה שחי בארצות הברית, האפשרות היחידה של המכללה 

רות עם גייס שהיא בהתקת עבור המכללה בארה"ב בגיוס תרומולמימוש הפוטנציאל הקיים 

ולכן אין בישראל נותן שירותים אחר אשר יכול לספק את  עשירכספים מקומי בעל ניסיון 

 . השירותים למכללה

אשר יכולה לתת  סיונה,יוהן בשל נ כתושבת המקום הן מצאנו כי הנ"ל, היא בעלת יתרון וייחודיות

 לפיתוח הנושא. לולממש את הפוטנציא מענה לצרכי המכללה, לעמוד ביעדים

תקשרות עימה עלולה הנ"ל החלה בגיוס ידידים למכללה בחו"ל באמצעות קשריה והפסקת ה

 החשובים שכבר נוצרו. לפגוע בקשרים 

 

 .חוץכספק  בנ"ללהכיר  מבקשמכיוון שכך אני 

 
 

 ברכה,ב                    

 
 פרופ' ורמן דרור, נשיא                                                                                

 יפו-אקדמית תל אביבהמכללה ה                                                                         
 


