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 14.1.19פרוטוקול מיום 
 

 התקשרות עם חברת יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ לצורך:
 המקוון.. ניטור מודעות בעיתונות כתובה וסרטונים מקודמים במרחב 1
 . ניטור מעברונים ובאנרים בסלולר.2
 : . ניטור עמודי פייסבוק של מועמדים ומפלגות3

ועדת המכרזים מעבירה את הבקשה להתקשרות עם חברת יפעת בפטור ממכרז 
לאישור ועדת הפטור העליונה, זאת משום שעל שניים מתוך שלושת מרכיבי 

למכתב הפנייה), לא נמצאה תקנת פטור ספציפית  3וסעיף  2הבקשה (סעיף 
קנה ת -המאפשרת אישור ההתקשרות בפטור ממכרז. מכיוון שכך, יש תקנה כללית 

) המאפשרת התקשרות בפטור ממכרז אם התקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות 28(3
המצדיקות התקשרות ללא מכרז, והסמכות לתת פטור ממכרז לפי תקנה זו נתונה 

 -לוועדת הפטור העליונה. הטעם המיוחד לבקשת פטור ממכרז בנסיבות אלה 
מפלגות למועד ההיערכות הדחופה הנדרשת מהאגף לביקורת בחירות ומימון 
זה, אינה מעשית הבחירות לכנסת, שלא היה ידוע מראש. עריכת מכרז בשלב 

 בנסיבות העניין. 
 

במכתב הפנייה  יצוין כי קיימת חברה שיש להתקשר עמה  3כמו כן, לגבי סעיף 
לפי המכרז המרכזי של החשב הכללי  חברת באזילה; אולם, האגף לביקורת 

שבע רצון מהשירות שהחברה נתנה לנו בבחירות  בחירות ומימון מפלגות לא היה
לרשויות המקומיות, וזאת מהטעמים שצוינו במכתב הפנייה של האגף לביקורת 
בחירות ומימון מפלגות (המשרד קיבל שירות חלקי וגם זאת באופן שאינו משביע 
רצון). יצוין, כי הסמכות לפטור מהתקשרות לפי מכרז מכרזי, נתונה גם היא לוועדת 

 ב(א).14טור העליונה, וזאת לפי תקנה הפ
 

) כהתקשרות עם ספק 2018ההתקשרות אושרה בעבר הקרוב (יולי   1לגבי סעיף 
יחיד (נדרש לצורך הבחירות לרשויות המקומיות). חלף מאז זמן קצר, ועתה השירות 
הנדרש הוא לצורך הבחירות לכנסת. מלכתחילה, לא נדרש היה להעביר לוועדת 

, אולם מאחר שרוב רכיבי הבקשה הנוכחית 1את הבקשה בסעיף  הפטור העליונה
) נמצאים בסמכות ועדת הפטור העליונה, ובשל הצורך הדחוף של 2,3(סעיפים 

האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, נראה כי הדבר הנכון יותר הוא לאשר את 
, ההתקשרות עם חברת יפעת אצל גורם אחד כדי לא ליצור בירוקרטיה מיותרת

ומאחר שממילא ועדת הפטור העליונה מוסמכת לאשר גם רכיב זה, ועדת הפטור 



ועדת  העליונה מתבקשת לאשר גם רכיב זה כחלק מההתקשרות עם חברת יפעת.
 הפטור העליונה אישרה את ההתקשרות.

 
 

 11.2.19פרוטוקול מיום 
 

ישראל בע"מ  אגרת רישוי לצורך תדר למשרד  מוטורולה סולושנס
: ועדת המכרזים מאשרת תשלום אגרת רישוי לחברת 2019התקשורת לשנת 

. 2019מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ לצורך תדר למשרד התקשורת לשנת 
ההתקשרות היא בפטור מתיחור מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל, זהו הספק 

 ש"ח כולל מע"ם.     15,210התקשרות: היחיד לצורך עניין זה. סכום ה
 
 

 5.3.19פרוטוקול מיום 
 

ג'ון ברייס הדרכה בע"מ  אישור שני מחזורים נוספים של קורס תכנון 
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה לאישור שני מחזורים נוספים של  :ובנייה

 קורס תכנון ובנייה עבור עובדי המשרד באמצעות חברת ג'ון ברייס הדרכה בע"מ
החברה), כבקשה להתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה לפי  -(להלן 
). יצוין כי ההתקשרות עם החברה החלה בעקבות מכרז פומבי 3)(ב)(4(3תקנה 
שבו זכתה החברה להעביר את הקורס בשני מחזורים. עפ"י תנאי המכרז  1/2017

שרה מחזור נוסף. ניתן היה לאשר מימוש אופציה למחזור נוסף. ועדת המכרזים אי
לאחר מכן, היחידה המזמינה ביקשה לאשר מחזור נוסף מעבר למה שנקבע 
במכרז. ועדת המכרזים אישרה זאת כהתקשרות המשך למחזור אחד נוסף. לפני 
כחודשיים הסתיים המחזור הרביעי של הקורס, ולנוכח ביקוש רב של עובדי 

י המשרד, היחידה המשרד לקורס ולאור הצלחתו של הקורס ותרומתו לעובד
המזמינה מעוניינת לערוך שני מחזורים נוספים של הקורס באמצעות החברה. 
לגבי המחזור הראשון כבר יש רשימת המתנה במשרד, ולגבי המחזור הנוסף 

 ייתכן שיהיה צורך. 
 

הסיבה לבקשה היא מטעמי חיסכון ויעילות, מאחר שלדברי היחידה המזמינה 
שרד מבקר המדינה אשר נותן מענה מדויק לצרכי החברה פיתחה קורס יחודי למ

הביקורת ובירור התלונות בנושא תכנון ובנייה. נמסר כי עריכת מכרז פומבי חדש 
ובניית תכנית לחברה שתזכה במכרז, כרוכה במשאבים כספיים ובמשאבי זמן. 
כמו כן, היחידה המזמינה ציינה כי עובדי משרד רבים כבר השתתפו במחזורי 

דמים והיו שבעי רצון מהקורס. היחידה המזמינה הודיעה לוועדה שלא הקורס הקו
תבקש לערוך מחזור קורס נוסף מעבר למחזור השישי, ואם יהיה צורך בכך 

 תערוך מכרז פומבי חדש לצורך עריכת קורס. 



 
כמו כן, היחידה המזמינה מסרה לוועדה כי המחזור החמישי והמחזור השישי 

). בנסיבות אלה, לאחר שכבר 2019ה הנוכחית (שנת המתוכננים, יערכו עוד בשנ
מומשה האופציה, והוועדה גם עשתה שימוש בסמכותה לאשר מחזור אחד מעבר 
לאופציה, הבקשה מובאת לאישורו של מבקר המדינה. סכום ההתקשרות: 

    מבקר המדינה אישר את ההתקשרות. ש"ח כולל מע"ם (לשני מחזורים).  67,000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פרוטוקול מערכות מידע



 
 

 21.1.19פרוטוקול מיום 
 

 

)  קבלת שירותי אנליסטים STKIחברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (
ועדת המכרזים מאשרת  :ספק יחיד בתחום המחשוב בפטור מבירור מחירים

) בפטור מבירור STKIהתקשרות עם חברת שוורצקוף איטגרציית ידע בע"מ (
מחירים, לצורך שירותי אנליסטים בתחום המחשוב. ההתקשרות היא בפטור 
מבירור מחירים מאחר שזהו הספק המוכר היחיד לשירותי ניתוח שוק המחשוב 
בארץ. כמו כן, היחידה המזמינה פרסמה באתר האינטרנט את הכוונה 

מע"ם. תקופת ש"ח כולל  29,250להתקשרות עם ספק יחיד. סכום ההתקשרות: 
 .1.3.19-28.2.20ההתקשרות: 

 
זוקה שוטף לשירותי קבלת מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ  שירות תח

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת מטאור פלוס : 2019לשנת דפי בנק 
למערכות מידע בע"מ לצורך שירות תחזוקה שוטף לשירותי קבלת דפי בנק לשנת 

בפטור מבירור מחירים בשל היותה כספק יחיד לענייני . ההתקשרות היא 2019
 17,410ההתקשרות:  ת שהחברה הנ"ל הקימה במשרד. סכוםתחזוקה של המערכ

       ש"ח כולל מע"ם.
 

 
 


