
 
 
 

 פטור ממכרז שנת 2020 (אפריל-יוני)

 

 פרוטוקול כללי
 

 12.5.20פרוטוקול מיום 
 

בקשה לפטור ממכרז לקבלת שירותי הפקת סרטונים, קריינות ותרגומים  - יובל קנר
 לסרטונים שהופקו ויופקו עבור משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות עם מר יובל קנר לצורך קבלת שירותי הפקת 
מצעותו עבור משרד מבקר המדינה ונציב סרטונים, קריינות ותרגומים לסרטונים שהופקו ויופקו בא

תלונות הציבור, כהתקשרות המשך (הכוללת לפי התקנה גם הרחבת התקשרות) לפי תקנה 
), שלגביה נדרש אישור של מבקר המדינה (סמכות שהואצלה למנכ"ל). היחידה 3)(ב)(4(3

טונים ניתן המזמינה הסבירה כי את השירות המבוקש המתייחס לשירותי קריינות ותרגומים לסר
לבצע רק באמצעות הספק שהפיק את הסרטונים. כמו כן, היחידה המזמינה ביקשה להמשיך 
ולהפיק סרטונים מספק זה כדי 'לשמור על רציפות בשפה הוויזואלית של הסרטונים'. ספק זה 
נבחר באמצעות תיחור שנערך ולאחר מכן ההתקשרות הורחבה בסמכות הנתונה לוועדת 

השתכנעה בנסיבות שהוצגו לה לצורך הרחבת השירות, מכך שהובהר שרק המכרזים. הוועדה 
מי שהפיק את הסרטונים יכול לבצע באופן מיטבי שירותי תרגום וכדומה. עם זאת, אין בסמכות 
הוועדה להרחיב פעם נוספת את ההתקשרות ומסיבה זו היא מועברת למנכ"ל (סמכות המבקר 

סמכות זו הואצלה מהמבקר  ש"ח כולל מע"ם. 100,000שהואצלה למנכ"ל). סכום ההתקשרות: 
 למנכ"ל המשרד. מנכ"ל המשרד אישר את ההתקשרות.

 

 3.6.20פרוטוקול מיום 
 

 ישראל ISACA –קורס להסמכת מבקרי מערכות מידע  – CISAקורס 
בהסתמך על חוות הדעת והבדיקה שערך מר אורן להב בעניין היותה של החברה ספק יחיד לפי 
מצב הדברים בפועל לצורך העברת קורס זה, ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת 

ISACA  ישראל למתן קורסCISA  29(3להסמכת מבקרי מערכות מידע בפטור ממכרז לפי תקנה (
מצב הדברים בפועל, והכל בכפוף לכך שלא יאותרו ספקים נוספים מפאת היותה ספק יחיד לפי 

 ש"ח. 150,000עד תום מועד הפרסום. סכום ההתקשרות: 
 

 העלאת פרסומי המשרד לספריה הדיגיטלית
כדי להבין את הנושא. מדובר במכרז  מנהל אגף מערכות מידעועדת המכרזים שוחחה עם 

אינטגרציה לצורך תחזוקה ופיתוח של יישומים שהמשרד ערך כמכרז פומבי. במסגרת אותו מכרז 
חברות שעמם יש לנו הסכמי התקשרות בסלי התקשרות נפרדים זה מזה (חברת  2פומבי זכו 

ם לחברת מטריקס וחברת מלם). ההתקשרות המבוקשת כאן היא בסלי ההתקשרות שנוגעי
 11,500מטריקס. עפ"י תנאי המכרז יש הגבלה של כמות שעות השירות שניתן לרכוש, וזאת 

שעות בשנה. כמות השעות המבוקשת בבקשה זו לצורך העלאת פרסומי המשרד לספריה 
שעות נוספות מעבר למגבלת השעות שנקבעה. מר סולומון הבהיר כי  2,000הדיגיטלית הם 

יקה לשירות שבגינו נערך המכרז, המיועד בין היתר, לספריה לשירות המבוקש עתה יש ז
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 327,600-שעות) שעלותם כ 2,000-(כהדיגיטלית. לנוכח זיקה זו, ומאחר שהשעות המבוקשות 
ת מכסת השעות שנקבעה לשעה + מע"ם), הן מעבר למגבל ש"ח 140ש"ח (לפי מחיר של 

סמכות שהואצלה למנכ"ל. מנכ"ל  -) 3)(ב)(4(3במכרז, יש לקבל את אישור המבקר לפי תקנה 
 המשרד אישר את ההתקשרות.

 
 

 9.6.20פרוטוקול מיום 
 

 הארכת התקשרות למתן שירותי ביקורת פנים -רוזנבלום הולצמן רואי חשבון 
יצוין כי זו שנת האופציה האחרונה לפי הסכם ההתקשרות, שלגביה נקבע כי הסכם ההתקשרות 
עם מבקר הפנים הנוכחי יפוג עם ביצוע ההתקשרות עם זוכה חדש בהתאם למכרז שנערך 

 בתקופה האחרונה. 
 

עדה אישרה לבקשת היחידה המזמינה סכום התקשרות ועוד יצוין כי בשנת האופציה הזו, הו
נמוך יחסית בהשוואה לשנים הקודמות שבהם נערכה ההתקשרות. בבקשה זו, היחידה שהינו 

המזמינה אינה מבקשת להאריך את ההתקשרות מעבר לתקופה המקסימאלית שנקבעה במכרז 
 -הקודם, אלא להרחיב את היקף ההתקשרות לצורך משימות ביקורת ספציפיות, בסכום של כ

לכל היותר, משימת הביקורת הספציפית באמצעות  - ש"ח, ומבחינת תקופת ההתקשרות 90,000
מבקר הפנים הנוכחי תיעשה עד חודש אוקטובר, וזאת במקביל לתחילת הסכם ההתקשרות עם 

 מבקר הפנים החדש שנבחר בימים אלה במכרז. 
 

ועדת המכרזים מציינת כי על פי הטעמים שהועלו בפנייה אליה היא השתכנעה שלצורך קיום 
המבוקשת, נדרש לגביה ידע מוקדם והיכרות טובה של מבקר הפנים הנוכחי משימת הביקורת 

 עם המטרייה, וכן יש צורך מיידי בתחילת המשימה בימים אלה. 
 

בנסיבות אלה ועדת המכרזים סבורה כי ניתן להרחיב את ההתקשרות בהתאם לבקשה, וזאת 
הואצלה למנכ"ל. מנכ"ל סמכות ש –) שלגביה נדרש אישור מבקר המדינה 3)(ב)(4(3לפי תקנה 

 המשרד אישר את ההתקשרות.
 
 

 22.7.20פרוטוקול מיום 
 

 הרצאת בנושא חשיפה לאינפוגרפיקה –אלעד דרמון תרבות דיגיטלית 
) התקשרות עם אלעד דרמון תרבות דיגיטלית 1)(ב)(4(3ועדת המכרזים מאשרת עפ"י תקנה 

. יצוין, כי ההתקשרות החלה במסגרת תיחור לצורך הרצאה נוספת בנושא חשיפה לאינפוגרפיקה
הרצאות בתחום. האישור של הוועדה הינו בבחינת התקשרות המשך להתקשרות  5שנערך לצורך 

). היחידה המזמינה הסבירה כי היא שביעת רצון מההרצאות 1)(ב)(4(3הראשונה וזאת לפי תקנה 
ים נוספים שטרם הקודמות, ונדרש להרחיב את ההתקשרות בהרצאה אחת בלבד לעובד

ש"ח כולל מע"ם. עם זאת יצוין, כי מאחר  4,095השתתפו בהרצאה. סכום ההתקשרות: 
שההרצאה היא בעלות גבוהה באופן משמעותי מתעריפי חשכ"ל, נדרש לפעול לפי הוראת 

בעניין תשלום שכר מרצים, ולפיכך אישור הוועדה מותנה באישור חשב המשרד  2.6.0.1התכ"ם 
תעריף. הוועדה מבקשת אפוא כי היחידה המזמינה תפנה לחשבות על מנת לקבל בעניין גובה ה

 החשבות אישרה את ההתקשרות. את אישורה.
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 13הרחבת שירותי תכנון ועיצוב בקומה  –ליאת באר, אדריכלות ועיצוב פנים 
 אביב-בלשכת תל

ועדת המכרזים שמעה את דבריה של אדריכלית המשרד, בעניין בקשתה להרחיב את 
אביב. לדבריה, -בלשכת תל 13ההתקשרות עם גב' ליאת באר האדריכלית שתכננה חלק מקומה 

יש חשיבות שאותה אדריכלית תבצע את המשך התכנון המבוקש לצורך האחידות, זאת משום 
מהקומה. יצוין, כי ההתקשרות המקורית הייתה בסכום  שהגב' באר כבר ערכה תכנון לגבי חלק

ש"ח כולל מע"ם והיא נעשתה באמצעות תיחור. כעת, מבוקשת הרחבה על סך של  45,630של 
ש"ח כולל מע"ם. יצוין כי לאחרונה  87,000-ש"ח כולל מע"ם. סה"כ עלות תכנון הקומה כ 41,300

, שבו המציעים הציעו הצעות שנעו בין אביב-נערך הליך תחרותי לקומות נוספות בבניין בתל
ש"ח לקומה.  20,000ש"ח לתכנון קומה שלמה, ונבחרה ההצעה בגובה  50,000-ש"ח ל 20,000

בהתחשב בכך, ולנוכח פער המחירים הגדול בתכנון קומה שלמה בין התעריפים שהוצעו ליתר 
ציינה  ת המשרדאדריכלי, ונוכח העובדה ש13הקומות לבין התעריף הכולל המבוקש לקומה 

בפני הוועדה כי לא בטוח שהפרויקט יצא לפועל, הוועדה סבורה שתחילה יש מקום לקבל 
החלטה על ביצוע הפרויקט בטרם אישור העלות הגבוהה הכרוכה בתכנון הפרויקט. לאחר 

לחברי הוועדה כי לא הובנה כראוי, וכי ההחלטה על ביצוע  אדריכלית המשרדהישיבה הסבירה 
בהשוואה להצעות שהתקבלו  13קבלה ותוקצבה. לעניין עלויות ההצעה לקומה הפרויקט הת

כי לא ניתן להשוות בין קומה טיפוסית בבניין אדריכלית המשרד לקומות אחרות בבניין הסבירה 
אדריכלית מ"ר). לכן,  250, שהיא קומה הרבה יותר מורכבת (סביב 13לבין התכנון של קומה 

הוסיפה כי הצעתה של הגב' באר היא ריאלית, וכי יתר הקומות בבניין בתל אביב הרבה  המשרד
פחות מורכבות. לנוכח הבהרות אלה, ועדת המכרזים מאשרת את הרחבת ההתקשרות בסכום 

 ).1)(ב)(4(3ש"ח כולל מע"ם, עפ"י תקנה  41,300של 
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 פרוטוקול מערכות מידע
 

 

  12.5.20 פרוטוקול מיום
 

ומערכת שכר  SAP –שירות אחזקה שנתית עבור ממשקים  –שכר בע"מ  מלם
 משכי"ת

ועדת המכרזים מאשרת רכישת שירותי תחזוקה לממשקים עם מלם שכר בע"מ בהליך של ספק 
 SAP), מאחר שחברת מלם שכר בע"מ בנתה ממשקים אלה בין מערכת 29(3יחיד עפ"י תקנה 

י מצב הדברים בפועל יכולה לתחזק מערכות אלה. לבין מערכת שכר משכי"ת, והיא היחידה עפ"
 .2020ש"ח כולל מע"ם. תקופת ההתקשרות: שנת  70,200סכום ההתקשרות: 

 
 

  3.6.20פרוטוקול מיום 
 

הקמת מודול ניהול  – 2Dהרחבת מערכת לניהול מסמכים  –נס.אי.טי. בע"מ 
 25-2010הצהרות שרים עפ"י מכרז מרכזי סע"ר 

להתקשרות עם נס.אי.טי. בע"מ, לצורך הרחבת מערכת  15.4.19בהמשך לאישור הוועדה מיום 
הקמת מודול ניהול הצהרות שרים, ועדת המכרזים מאשרת הארכת תוקף  – 2Dלניהול מסמכים 

, ללא 14.4.2021), וזאת עד לתאריך 1(ב)(ב)(3ההתקשרות לבקשת היחידה המזמינה לפי תקנה 
 .15.4.19מה שאושר בוועדה מיום עלות נוספת מעבר ל

 
 

  29.6.20פרוטוקול מיום 
 

 :ZOOM-רישוי התחברות ל – NAOTECHחברת 
לצורך רישוי התחברות  NAOTECHועדת המכרזים מאשרת את הבקשה להתקשרות עם חברת 

שבה אושר  2020). ההתקשרות החלה במארס 1)(ב)(4(3כהתקשרות המשך לפי תקנה  ZOOM-ל
 50רישיונות. בבקשה זו, מאושר להתקשר לצורך קבלת  50להתקשר עם החברה לצורך קבלת 

היא האפליקציה היחידה  ZOOMרישיונות נוספים וזאת מאחר שעל פי מצב הדברים בפועל, 
כן גורמי חוץ, ולא ניתן לערוך שיחות באפליקציה מסוג שמרבית המינהל הציבורי עובד עמה ו

אחר עם גורם שאין לו את אותה אפליקציה אחרת. נוצר מצב שבעקבות מגפת הקורונה ועמה 
היא האפליקציה הדומיננטית, ולכן ניתן ליצור קשר בין  ZOOMאפליקציית  -העבודה מרחוק 

קשת ההתקשרות היא החברה היחידה גורמים שונים באמצעות אפליקציה זו. החברה שעמה מבו
. יצוין כי האפליקציה שניתן ZOOMשבאמצעותה ניתן לקבל רישוי התחברות לאפליקציית 

דקות, ולאור הצורך בעריכת ישיבות מרחוק שאינן  40להורידה בחינם מוגבלת לשיחות של עד 
מבוקשת מוגבלות בזמן, נדרש הצורך ברכישה. לנוכח האמור, ומאחר שהרחבת ההתקשרות ה

 14,040ש"ח, ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות. סכום ההתקשרות:  50,000אינה עולה על 
 . 23.7.21 - 1.7.20דולר כולל מע"ם. תקופת ההתקשרות: 

 



 - 5 -  
 
 

 AZUREהרחבת השימוש לתחזוקת שרתי פיתוח ובדיקות ענן  –נס.איי.טי. בע"מ 
 של מיקרוסופט

 ופרוטוקול ועדת המכרזים  22.12.19בהמשך לאישור מבקר המדינה מתאריך 
, חל עיכוב בקידום המכרז המרכזי באמצעות החשכ"ל ולכן, הוגשה בקשה נוספת 17.12.19-מ

להארכת התקשרות. ועדת המכרזים בדקה עם מנהל האגף למערכות מידע היכן הדברים 
 2020רז המרכזי, וזאת כדלקמן: בתחילת שנת עומדים כיום, ונמצא כי חל קידום בנושא המכ

פורסם המכרז המרכזי, הוגשו כבר ההצעות למכרז, ועתה המכרז נמצא בעיצומו. לפי הערכת 
 חודשים.  9-מנהל האגף למערכות מידע הצפי לסיום הליכי המכרז המרכזי הוא בעוד כ

 
וד יצוין, כי הסיבות שבגינן ישנה עדיפות משמעותית להתקשרות באמצעות מכרז מרכזי הן ע

 כדלקמן: 
 

עלויות נמוכות באופן משמעותי מעלויות שעשויות להתקבל במכרז עצמאי משלנו, וזאת  .1
 בעיקר בשל היתרונות לגודל;

ש קושי מורכבות ההתקשרות היא רבה וישנם אלמנטים חשובים שבמכרז עצמאי משלנו י .2
 להכילם, כגון נושאים של אבטחה, בקרה, גיבוי.

יש לנו אינטראקציה עם הסקטור הציבורי כולו, וחשוב לעבוד בסנכרון.  –ההיבט הציבורי  .3
אם נצא למכרז עצמאי משלנו, לא נוכל להתחבר למכרז המרכזי בעת שניתן יהיה 

 להתקשר באמצעותו.
 
 

המרכזית היא להתקשר באמצעותו והחריג הוא  בנוסף לכל אלה, בעת שיש מכרז מרכזי, הדרך
 להתקשר במכרז עצמאי של המשרד. 

 

לנוכח כל האמור, ועדת המכרזים סבורה שבנסיבות אלה, ובמיוחד לנוכח העובדה שהמכרז 
המרכזי כבר פורסם והוגשו הצעות, כך שגם שהעניין מתקדם לאטו, הוא עדיין מתקדם ויש 

ז המרכזי. על כן, ועדת המכרזים ממליצה על המשך חשיבות רבה להתקשר באמצעות המכר
, או עד למועד שבו 2021התקשרות עם חברת נס.איי.טי. בע"מ בתקופת הביניים, וזאת עד ליוני 

יתאפשר להתחיל את ביצוע ההתקשרות עם החברה שתזכה במכרז המרכזי, והכל לפי המוקדם 
להתקשרות כהתקשרות המשך לפי מבניהם. בנסיבות אלה, ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה 

) שלגביה נדרש אישור מבקר המדינה (סמכות שהואצלה למנכ"ל המשרד). 3)(ב)(4(3תקנה 
 מנכ"ל המשרד אישר את ההתקשרות. דולר כולל מע"ם. 78,000סכום ההתקשרות: 
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