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יו"ר הועדה אודי לנגרמן, עו"ד אלעד זילברשטיין (יעוץ משפטי), רו"ח יניב חברי ועדת המכרזים: 
  סרי (חשבות), עו"ד מירי וייס, עו"ד רונן קראווני. 

 

 

 מכון קינן שפי בע"מ 
מסווגת את הבקשה להארכת התקשרות כהתקשרות המשך שלגביה נדרש אישור ועדת המכרזים 

תקופה של לבעקבות מכרז פומבי   2015בר מ). ההתקשרות החלה בנוב3)(ב)(4(3המנכ"ל לפי תקנה 

שנים (כולל סעיפי האופציה). הבקשה להארכת ההתקשרות נועדה לגשר על הפער עד לבחירת  5עד 

בשבועות הקרובים (וועדת המכרזים קיבלה נוסח של להתפרסם זוכה במכרז פומבי חדש שצפוי 

טיוטת מכרז פומבי והעירה את הערותיה, ועתה הנוסח נמצא בעבודה אצל יועץ מטעם היחידה 

 תחילת או עד  1.8.2021-אישור המנכ"ל להמשך ההתקשרות עד למתבקש ינה). לנוכח האמור המזמ

לפי המוקדם  שעומד להתפרסם בימים אלו, ביצוע התקשרות עם הספק שיבחר במכרז הפומבי

  כולל מע"ם.ש"ח  350,000סכום ההתקשרות הם. ינימב

 

 ההתקשרות אושרה ע"י המנכ"ל. 

 
 2021דמי חבר ללשכה לשנת  תשלום -לשכת רואי חשבון 

 2021המשרד נדרש לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת רואי חשבון תשלומי דמי חבר לשנת 

לתקשי"ר.  ועדת המכרזים מאשרת  25.124מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה 

יד לעניין זה מפאת היותו ספק יחבפטור מתיחור  2021תשלום דמי חבר ללשכת רואי חשבון לשנת 

 ₪.  20,000. סכום ההתקשרות: לפי מצב הדברים בפועל

 

  2021תשלום דמי חבר ללשכה לשנת  -לשכת עורכי הדין 

 2021לומי דמי חבר לשנת עורכי הדין תשהמשרד נדרש לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת 

סווגת מלתקשי"ר.  ועדת המכרזים  25.122מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה 

 כבקשה להתקשרות בפטור ממכרז 2021לשנת  עורכי הדין תשלום דמי חבר ללשכת ל את הבקשה

פי מצב הדברים בפועל זהו הספק היחיד שעמו ניתן להתקשר לצורך -, מאחר שעל)29(3לפי תקנה 

סכום ההתקשרות:   .תעניין זה. מפאת הסכום הגבוה נדרש לקבל אישור של ועדת הפטור המשרדי

 .ש"ח 175,000

 ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.

 
 לתקנות חובת המכרזים  )29(3 עם ספקי מאגרי מידע לפי תקנה 2021לשנת  התקשרות

 או ממכרז תיחורממאשרת התקשרות עם כל אחד מספקי מאגרי המידע בפטור  ועדת המכרזים

פי מצב הדברים בפועל כל אחד ממאגרי המידע הוא בבחינת ספק יחיד. על ) מאחר ש29(3לפי תקנה 

 : , שם המאגר המבוקש, והסכום לשנה (בש"ח כולל מע"ם)מידעהמצ"ב רשימת ספקי מאגרי 

 

   משוערהסכום ה       שם המאגר    ספקהשם  
 5,600     אגרון    אגרון
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 6,500     חשב    חשב
 33,000   תקדיןדינים ועוד,     חשבים

 12,000   דטה חוק ומשפט  דטה חוק ומשפט
 15,000    רב מילים    מלינגו

 117,000     נבו   הוצאת נבו
  5,600    נוהל מפת"ח    מתודה

 12,000   מיסים, מקרקעין   הוצאת רונן
 36,000   דן אנד ברדסטריט  דן אנד ברדסטריט

         ------------  
   242,700          סה"כ

 
הוועדה  ,יצוין כי כל התקשרות עם מאגר מידע היא בבחינת התקשרות נפרדת. לנוכח האמור

 . 2021 דצמבר  -: ינואר ההתקשרותאת ההתקשרויות. תקופת  תמאשר

 

 

של ממשל זמין  תחזוקה שנתית לטובת תשתית כרטיסים חכמים -משרד ראש הממשלה 

 2021לשנת  (תהיל"ה)

מאשרת התקשרות עם משרד ראש הממשלה ממשל זמין (תהיל"ה) בפטור ממכרז  ועדת המכרזים

. ההתקשרות היא בפטור 2021לצורך תחזוקה שנתית לכרטיסים החכמים ועמדות דואר לשנת 

ממכרז מאחר שזהו הספק היחיד שבאמצעותו ניתן לרכוש שירות זה. סכום ההתקשרות הוא 

 ש"ח לתחזוקה).  13,200+  לעמדות דוארש"ח  40,600ש"ח ( 53,800

 

 

 CIהרחבת התקשרות עם חברת מידע שיווקי  -שיתוף ציבור 
מסווגת את הבקשה כהרחבת התקשרות שלגביה נדרש אישור מבקר המדינה  ועדת המכרזים

). יצוין כי ההתקשרות המקורית שאושרה ע"י 3)(ב)(4(3(סמכות שהואצלה למנכ"ל) לפי תקנה 

שנים. בחלוף שנה, ומאחר שהסכום נוצל כמעט במלואו  3למשך ₪ מיליון  1הוועדה היא בסכום של 

מינה מבקשת להרחיב את סכום ההתקשרות (ללא שינוי של  כבר בשנה הראשונה, היחידה המז

נוספים. לנוכח האמור נדרש אישור המנכ"ל להרחבת ₪ מיליון   2-תקופת ההתקשרות שאושרה) ב

האישור כאמור.  הוועדה מבקשת כי אגף התכנון יעביר לוועדת המכרזים מסמך הנמקה לצורך 

 בקשת האישור מהמנכ"ל. 

 

  המנכ"ל אישר את הבקשה.

  

 לאומיים-תשלום דמי חבר שנתיים לארגונים בין
לארגוני ביקורת  2020מאשרת בפטור מתיחור תשלום של דמי חבר שנתיים לשנת  ועדת המכרזים

כפי שמפורט ברשימה להלן, שאותה הגישה היחידה המזמינה. הפטור  האומבודסמנים ולאירגוני

לשנת  סה"כ ם לפי מצב הדברים בפועל. מתיחור ניתן בשל היותם של ארגונים אלה ספקים יחידי

 דולר. 2,900-כיורו ו 7,000-: כ2020

 

 להלן רשימת הארגונים: 
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•          IOI  יורו. 1,600-כ :עולמי)ה(ארגון האומבודסמנים 

•          INTOSAI (ארגון מוסדות הביקורת העולמי): יורו 2,700-כ 

•          AOM  יורו 800-כ :התיכון)(ארגון האומבודסמנים של אזור הים 

•          EOI :(ארגון האומבודסמנים של אירופה) יורו 400-כ 

•          ASOSAI (ארגון מוסדות הביקורת של אסיה): דולר 2,900-כ 

•          EUROSAI (ארגון מוסדות הביקורת של אירופה): יורו 1,500-כ 

  

  שירותים מקווניםהרחבת התקשרות לבחינת טיב  -וואן שילוב מערכות בע"מ 

) עם וואן שילוב מערכות בע"מ בסכום 1)(4(3מאשרת הרחבת התקשרות לפי תקנה  ועדת המכרזים

נוספים מטעמי חיסכון ויעילות, ומאחר שתהליך עבודת הביקורת שנעשה בליווי ₪  50,000של 

 היועץ נמצא בעיצומו ועליו לתת ייעוץ גם בשלבים המתקדמים יותר של הביקורת. 
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