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יו"ר הועדה אודי לנגרמן, עו"ד אלעד זילברשטיין (יעוץ משפטי), רו"ח יניב סרי   חברי הועדה:

 (חשבות), עו"ד מירי וייס, עו"ד רונן קראווני.
 

 

 

 הרחבת התקשרות יועץ בתחום משבר האקלים -פרופ' אלון טל  .1

) הרחבת התקשרות עם פרופ' אלון טל לצורך 1)(ב)(4(3ועדת המכרזים מאשרת עפ"י תקנה 

הרחבת הייעוץ בתחום שדרוש למטלת ביקורת. הרחבת ההתקשרות דרושה בשל הרחבת 

מטלת הביקורת לנוכח דרישת המבקר. המשך ההתקשרות עם היועץ הנ"ל שכבר נתן 

על אחידות השירות, ומטעמי חיסכון  שירות לאותה מטלת ביקורת, נחוצה כדי לשמור

שעות עבודה בתעריף  90כולל מע"מ. סכום זה כולל ₪  36,000ויעילות. סכום ההרחבה הוא 

 שהוסכם עליו בהתקשרות הראשונית. 

 

  יטי וטכנולוגי לניטור מידע התקשרות עם יועץ אנל -בהיר -שירה ריבנאי

מנהלת האגף . ש"ח כולל מע"מ 50,000מדובר בבקשה להרחבת התקשרות בסכום של 

היתר, לצורך תכלול מערכות  מציינת כי היועצת דרושה, בין לביקורת מימון מפלגות

הבחירות ועריכת דוח מסכם לגבי שלוש מערכות הבחירות. בנסיבות אלה, הוועדה סבורה 

, משום שמתייחסת לאותן סבירה בנסיבות הענייןכן מדובר בהרחבת התקשרות כי א

לפיכך, הועדה מאשרת את המשרד ביקש שירות מהיועצת.  רות שלגביהןמערכות בחי

 .30.11.21ההתקשרות תהיה בתוקף עד לתאריך ההתקשרות. 

 

הרחבת  -ניטור מידע על תעמולת בחירות  -יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ 

  התקשרות בדיעבד

 מטרת ההתקשרות היא ניטור מידע על תעמולת בחירות מהתקשורת הכתובה

ומהאינטרנט, ובכלל זה רשתות חברתיות. ההתקשרות הראשונה אושרה לגבי מערכת 

 (כלומר למערכת הבחירות השנייה מבין השלוש).  22-הבחירות לכנסת ה

 

להרחיב את ההתקשרות לצורך קבלת שירות דומה למערכת הבחירות  בנסיבות אלה, ניתן

אכן ניתן לראות בכך ועדת המכרזים סבורה כי (מערכת הבחירות השלישית).  23 -לכנסת ה

המשך טבעי להתקשרות שאושרה, שכן גם מדובר באותו שירות בדיוק וגם היו שלוש 
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אישור  סבירה בנסיבות העניין לצורך מערכות בחירות בזו אחר זו, ולכן זו בקשה

 .שרות המשךהתק

 

תקשרות מאחר שההתקשרות הראשונה לא החלה במכרז ומאחר שנדרשת הרחבת ה

כי ניתן לאשר  הסבורועדת המכרזים (שתי הסיבות המצטברות), ₪  50,000 -בסכום גבוה מ

 ) באישור המנכ"ל3)(ב)(4(3פי תקנה -על ש"ח כולל מע"מ 70,000התקשרות זו בסכום של 

 .(סמכות המבקר שהואצלה למנכ"ל)

 לאחר דיון שנערך אצל המנכ"ל, ההתקשרות אושרה. 

 

 ניטור מידע על תעמולת בחירות  - קשורתי בע"מיפעת המרכז למידע ת

. כדי לקבוע שמדובר ש"ח כולל מע"מ 210,000ובסכום של  24-הבקשה היא לגבי הכנסת ה

גורם מקצועי מהתחום. אין המדובר כאן בסכום פעוט  שלבספק יחיד צריך חוו"ד מפורשת 

פי הדברים שצוינו -מפורשת. על (המחייב רק תיחור) שלגביו ניתן להסתפק בפחות מחוו"ד

לא מדובר בחוו"ד מפורשת מהסוג הזה, מה גם הוועדה סבורה כי מהאגף למימון מפלגות, 

לא ניתן הוועדה סבורה כי שהיא לא כוללת את כל מרכיבי השירות. לכן בנסיבות אלה, 

 כספק יחיד. חברה זולהכריז על 

יל בביצוע ההתקשרות, ההתקשרות ומאחר שנדרש היה באופן מיידי להתחלנוכח האמור, 

 ). 2(3ידי ועדת הפטור המשרדית, לפי תקנה -אושרה על

 

 יועצת למטלת ביקורת  -מ אי.פי. גרופ בע"

בע"מ לצורך התקשרות  ועדת המכרזים מאשרת הרחבת התקשרות עם חברת אי.פי. גרופ

נוספים. ₪  100,000לכל היותר, בסכום של  2022עם יועצת עבור מטלת ביקורת עד פברואר 

), וזאת באותם התנאים של 1)(ב)(4(3ההתקשרות מאושרת כהתקשרות המשך לפי תקנה 

ההתקשרות המקורית שהחלה בעקבות עריכת תיחור. הסיבה להרחבת ההתקשרות היא 

עתה בהליך תחרותי שייתן מענה לשירות המבוקש, ומכיוון שכך,  משום שאנו נמצאים

המשרד מעוניין לקבל שירות בתקופת הביניים עד להתחלת ביצוע ההתקשרות עם מציע 

 שיזכה בהליך התחרותי. 

 

 התקשרות לעניין הכשרה מקצועית בנושאי מיסוי  -איילת אור בע"מ 

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת איילת אור בע"מ לצורך הכשרה מקצועית 

בנושאי מיסוי עבור עובדי המשרד הרלוונטיים. ההתקשרות מאושרת בפטור מתיחור, 

מאחר שעפ"י מכתבו של מנהל אגף הביקורת העוסק בתחום המיסוי, זאת החברה היחידה 

שבוע בנושאים הרלוונטיים לאגפים שמציעה השתלמויות רבות לאורך כל השנה מדי 

ש"ח כולל מע"ם. תקופת ההתקשרות: שנת  5,900-העוסקים בנושא. סכום ההתקשרות: כ

2021  . 
 



 משרד מבקר המדינה  - 3 - 

 

 הארכת התקשרות -שותפות המרכז הלבן 

) שלגביה נדרש 3)(ב)(4(3ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה כהתקשרות המשך לפי תקנה 

למנכ"ל). יצוין כי ההתקשרות הראשונה החלה אישור מבקר המדינה (סמכות שהואצלה 

ומאז היא מוארכת מידי תקופה באישור המבקר. בתקופה זו אנו נמצאים  2005בשנת 

בהליכי מכרז פומבי לבחירת לשכה אזורית, ומפאת האמור הבקשה היא להאריך את 

ההתקשרות הקיימת במשך שנה נוספת או עד לתחילת התקשרות חדשה בהתאם למכרז, 

 92,026סכום ההתקשרות  1.3.2021-28.2.2022המוקדם מבניהם. תקופת ההתקשרות לפי 

, סכום 4.6ועד  3.7 -יצוין על פי הסכם ההתקשרות, אם שער הדולר יעלה מעבר ל₪. 

 ₪.  114,500ההתקשרות השנתי יגדל עד 

 ההתקשרות אושרה. 

 

פסי בלימה מגומי עמיד לרכבים בחניון במשרד מבקר  -עודד מאור סימנים בע"מ 

קשרות להתקנת פסי בלימה להתקשרות קודמת שנעשתה התהמשך  -המדינה בתל אביב 

  בחניון בירושלים

דנה בנושא, ובמסגרת הדיון שוחחה עם נציגי היחידה המזמינה ובכלל זה ועדת המכרזים 

ע לא נערך מכרז מלכתחילה. מנהל בנא"מ. הוועדה בחנה מול היחידה המזמינה מדו

מהיחידה המזמינה נמסר כי התבקשו לבצע את התקנת פסי הבלימה בתוך זמן קצר באופן 

שלא ניתן היה מלכתחילה לפעול לעריכת מכרז, וכן למשרד לא היה ידע מספיק לעניין טיב 

השירות ופרטים נוספים בעניין השירות, באופן שהיה מאפשר עריכת מכרז באופן מיטבי. 

כמו כן, באותו שלב הדרישה היתה לפסי בלימה בלשכה משרדית אחת בלבד. בנוסף, 

הובהר לוועדה כי השירות שניתן עד כה נעשה באופן מיטבי ביותר, הותקנו פסי בלימה 

באופן איכותי וזאת לאחר שהמשרד נאלץ להקדיש זמן רב לצורך ההיערכות להתקנת פסי 

. הוועדה סבורה כי מלכתחילה מן הראוי היה הבלימה כדי שהדבר ייעשה באופן מיטבי

לערוך מכרז ובמידת הצורך לשכור יועץ מתאים שיסייע בנושא. עם זאת, לנוכח ההסברים 

של היחידה המזמינה והאילוצים השונים, וכן העובדה שהדבר כבר נעשה באמצעות תיחור, 

ה הנוספים הוועדה מאשרת המשך התקשרות עם הספק הנוכחי לצורך התקנת פסי הבלימ

וזאת במיוחד מטעמי חיסכון ויעילות, וכן תנאי ההתקשרות הינם זהים. יצוין כי 

התקשרות ההמשך תסייע ליעילות מאחר שנדרשת עבודה מקיפה לפני תחילת העבודה, 

ואילו מהלכים אלה כבר נעשו באמצעות הספק הנוכחי, וכן המחיר שנקבע לצורך מתן 

₪  50,000ועדה להתקשרות המשך הוא בסכום של עד השירות הינו נמוך למדי. אישור ה

 ). 1)(ב)(4(3כולל מע"מ, וזאת לפי תקנה 
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