
 

 

 

 והכוון י ייעוץשירותרשימת תאגידים  המעניקים  –קול קורא 
 ולבוגריה של האוניברסיטה הפתוחה לסטודנטים לימודי-תעסוקתי

ידי המועצה -כמוסד להשכלה גבוהה עלמוכרת  ")האו"פהאוניברסיטה הפתוחה (להלן:" .1

. נכון להיום, )1958-לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 9להשכלה גבוהה (לפי סעיף 

 מרכזי לימוד ברחבי הארץ.  50 -כב סטודנטים 45,000-באו"פ למעלה מלומדים 

פועל לסייע לסטודנטים יקנט הסטודנטים השמה והכוון תעסוקתי בד -מדור אופג'וב .2

  ולבוגרים בנושא של תעסוקה וקריירה. 

המעניקים שירותי  תאגידים רשימתמעוניין ליצור  המדור זה, בתחום פעילותהלק מכח

 .אקדמאייםו סטודנטיםאשר תופץ בקרב  לימודי-תעסוקתי והכווןייעוץ 

בקרב הסטודנטים של האו"פ ובוגריה את הרשימה מדור אופג'וב יפרסם  במסגרת זאת, .3

שברשימה על פי בחירתם לצורך  תאגידיםהיוכלו להתקשר עם  אלומהשנים האחרונות. 

המצורף לטופס הגשת  לתנאים המפורטים בכתב ההתחייבות בהתאםזאת , שירותקבלת 

מעת בדואר האלקטרוני, בדיוור ישיר ואופג'וב הפרסום יעשה באמצעות אתר  המועמדות.

  .אופג'וב ו הבלעדית של מדורלעת ועפ"י שיקול דעת

 ., אם בכללמספר נועציםהאו"פ אינה מתחייבת למובהר בזאת כי  .4

 : להיכלל ברשימה תנאי סף .5
או תאגיד עפ"י  א. על מגיש המועמדות להיות תאגיד רשום (חברה או עמותה או שותפות

 .או יחידת משנה בתאגיד )חוק

ב. התאגיד מחזיק באישורים תקפים של ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 .לימודי-תעסוקתי והכווןייעוץ היא בין היתר מתן או יחידת משנה בו ג. מטרת התאגיד 

בהתאם וזאת השירותים הבאים, לפחות אחד מיציע או יחידת משנה בו ד. התאגיד 

 לתנאים המופרטים בכתב ההתחייבות:

פגישה יכולה להיות המטרת : פגישת הכוון/ייעוץ אישי בנושא תעסוקה/קריירה )1

הכנת לצורך  לראיון עבודה, , לצורך הכנהאבחון נטיות/כישורים/שאיפות לצורך

 .וכיו"בקורות חיים 

  :מלא שיכלול ייעוץהכוונה/תהליך  )2

  שיחה שמטרתה היכרות וקבלת מידע על הנועץ •

לאבחון נטיות מקצועיות, יכולות וכישורים,  מבחנים/מבדקים מערכת •

 נטיות אישיותיות, רצונות והעדפות

 סיכוםמשוב ו רתהה שמטשיח •

תם וחייב, כי הוא פועל תחת חוקי משרד הבריאות, וחמתאו יחידת משנה בו . התאגיד ה



 

 

  ההתחייבות המצורף לטופס הגשת מועמדות. על כתב

הסטודנטים יבחן ויבדוק את ההצעות שתתקבלנה אצלו מכוח קול  נטדיקמדור אופג'וב ב .6

את השירותים ארצית והיכולת לספק הפריסה הבתנאי הסף,  עמידהקורא זה, ובכלל זה 

 .בשפות נוספות

 להחליט על פסילתה של הצעה שתתקבליהא רשאי  הסטודנטים נטדיקמדור אופג'וב ב .7

דעתו אצלו במענה לקול קורא זה, והכול בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לשיקול 

יהיה רשאי להפסיק הליך זה, לפי  הסטודנטים נטדיקמדור אופג'וב בהבלעדי והמוחלט. 

 שיקול דעתו הבלעדי, או לערוך בו שינויים בכל עת, בלי שלמי מהמשתתפים בהליך תהיה

יהיה  הסטודנטים נטדיקמדור אופג'וב בבקשר לכך.  וזכות, תביעה או טענה כלשהי כלפי

ם רשאי בכל שלב, לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם וכן לנהל מו"מ עם גורמי

 הצעות.הגישו נוספים שלא 

רק  כלפי מי מהפונים. האו"פכדי לחייב את  אין בהיענות לפנייה זו כי מובהר בזאת .8

ועמידה בתנאים בכתב ההתחייבות המופיע לצד טופס  תאגידיםהיכללות ברשימת ה

  הגשת המועמדות תחייב את הצדדים לו.

ופרסום רשימת התאגידים לצורך  מספר נועציםלמען הסר ספק, האו"פ אינה מתחייבת ל .9

קבלת השירות, לפי קול קורא זה, יעשה לאחר שניתן יהיה להציע לסטודנטים את 

  .ובשפות נוספות (מלבד בעברית) השירותים בפריסה ארצית בצפון, במרכז ובדרום

בפנייה לדואר   14.02.2017 מיוםניתן להגיש שאלות הבהרה לקול הקורא לא יאוחר  .10

פניות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל לא תענינה. . opjob@openu.ac.ilאלקטרוני שכתובתו 

באתר מדור אופג'וב בקישור:  28.2.2017יפורסמו במרוכז החל מיום תשובות לשאלות 

http://www.openu.ac.il/opjob. 

טופס תאגיד העומד בתנאי הסף, ומעוניין בהתקשרות כאמור, יגיש הצעתו באמצעות  .11

 ) ויצרף את המסמכים הנדרשים בטופס כשהםאופג'וב(המפורסם באתר  המועמדות

יוגש במעטפה סגורה במשרדי דיקן הסטודנטים, בדרך  צורפותיוחתומים. הטופס על 

. הצעה לקול  333חדר  3, בניין הכיכר קומה 4353701 רעננה, 808ת"ד , 1האוניברסיטה 

 .2017 במרץ 16 מיוםהקורא יש להגיש לא יאוחר 

 

 מיכל גולדרייט                  ד"ר מושיק לביא

 אופג'וב רמ"ד                 דיקן הסטודנטים
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