משרד מבקר המדינה
ועדת המכרזים
עניינים כלליים 10-12.2021
חברי הוועדה :יו"ר הוועדה  -עו"ד ורו"ח דוד בר ,עו"ד אלעד זילברשטיין )יעוץ משפטי( ,רו"ח
יניב סרי )חשבות( ,עו"ד מירי וייס ,עו"ד רונן קרוואני.
 .1חידוש מנויים לספרות מקצועית לשנת  2022בפטור ממכרז  -ספק יחיד;
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם כל אחד מספקי מאגרי המידע בפטור מתיחור או
ממכרז לפי תקנה  ,(29)3מאחר שעל פי מצב הדברים בפועל כל אחד ממאגרי המידע הוא
בבחינת ספק יחיד ,משום שכל מאגר יש לו מאפיינים ייחודיים .מצ"ב רשימת ספקי מאגרי
המידע ,שם המאגר המבוקש ,והסכום לשנה )בש"ח כולל מע"ם(.
רשימת ספקים
הספק
)(₪
אגרון
חשב
חשבים
חברה כלכלית
מלינגו
הוצאת נבו
מתודה
הוצאת רונן

המאגר
אגרון
חשב
דינים ועוד ,תקדין ,כל עובד
פדאו"ר
רב מילים
נבו
נוהל מפת"ח
מיסים ,מקרקעין ,וכו'

סה"כ

סכום המשוער לשנה
5,600
6,500
53,000
12,000
12,870
126,360
5,600
12,000
-----------233,930

יצוין כי כל התקשרות עם מאגר מידע היא בבחינת התקשרות נפרדת .לנוכח האמור ,הוועדה
מאשרת ההתקשרויות.
 .2תשלום ללשכת רואי חשבון לשנת :2022
המשרד נדרש לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת רואי חשבון תשלומי דמי חבר
לשנת  2021מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה  25.124לתקשי"ר.
ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר ללשכת רואי חשבון לשנת  2021בפטור מתיחור לפי
תקנה .(29)3
סכום ההתקשרות 20,000 :ש"ח.
 .3תשלום ללשכת עורכי הדין לשנת :2022
המשרד נדרש לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת עורכי הדין תשלומי דמי חבר לשנת
 2022מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה  25.122לתקשי"ר .הוועדה מסווגת
התקשרות זו כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה  ,(29)3וזאת עפ"י מצב הדברים בפועל.

משרד מבקר המדינה

-2-

מאחר שהבקשה לפטור ממכרז היא בסכום גבוה מ 150,000-ש"ח ) 175,000ש"ח( נדרש אישור
של ועדת הפטור המשרדית.
ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.
 .4שכירות לשכת נצרת  -שותפות המרכז הלבן  -הארכת התקשרות:
במסגרת בירור שהוועדה ערכה עם המחלקה המקצועית נמסר כי פינוי המקרקעין בשלב זה
יהיה כרוך בעלויות כלכליות נכבדות ולכן מבקשים להאריך את ההתקשרות לתקופת הביניים
עד סיום ההליך לבחירת נכס חדש.
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות כהתקשרות שעניינה זכויות במקרקעין לפי
תקנה 14)3א( – זכות שכירות ,שמעבר מהמקרקעין בעת הזו למקרקעין אחרים באופן מידי
יהיה בעל השלכות כלכליות משמעותיות ואינו מעשי בנסיבות העניין ,כל עוד אנו נמצאים
בתקופת ביניים שבה מתגבש מתווה לשכירת נכס אחר שיתאים לצרכי המשרד .בנסיבות אלה
הוועדה מאשרת את ההתקשרות לשנה נוספת בפטור ממכרז לפי תקנה 14)3א( לתקנות.
תקופת ההתקשרות .28.2.2023 – 1.3.2022
סכום ההתקשרות בין  92,025ש"ח עד  114,500ש"ח והכל בהתאם לשער הדולר לפי הנוסחה
שנקבעה בהסכם.
 .5תדיראן טלקום בע"מ  -התקשרות לקבלת שירות תחזוקת מרכזיות המשרד  -ספק יחיד;
המחלקה המקצועית במשרד מסרה כי בזק בינלאומי כבר לא ספקית חשכ"ל ואין עתה מכרז
לתחזוקת מרכזיות אנלוגיות .נמסר כי המשרד בוחן לעבור למרכזיות דיגיטליות בענן )בהובלת
אגף המחשוב( שאין צפי למעבר בקרוב ועד אז צריך להמשיך ולתחזק את מרכזיות המשרד
מתוצרת תדיראן .ההתקשרות המתבקשת היא בתשלום שנתי של  53,038ש"ח כולל מע"מ לכל
המרכזיות .מדובר במחיר זהה להתקשרות הקודמת לשנת  .2020נמסר כי כל ספק אחר יגבה
מאתנו עמלה על התעריף הזה היות ותדיראן נותנת את השירות בעצמה.
בבקשה לקבלת הבהרות נוספות נמסר כי התחזוקה יכולה להתבצע באמצעות תדיראן טלקום
בע"מ בלבד ,שהיא בעלת המוצר .כן צוין כי מתווכי השירות של תדיראן לא סיפקו מחירים
זולים יותר אלא להיפך  -סיפקו מחירים גבוהים יותר.
לאור כל האמור ,ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות עם חברת תדיראן טלקום בע"מ
כספק יחיד ע"פ מצב הדברים בפועל וזאת על-פי תקנה  .(29)3יצוין כי האישור הוא על פי
ההצעה המיטיבה שהתקבלה מהספק לביטול ההתקשרות ללא קנסות בהתראה של  30יום.
סכום ההתקשרות ₪ 53,038 :כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות.30.10.2022 -1.11.2021 :
 .6ברנזון ושות' משרד עו"ד  -הרחבת התקשרות עם משרד עו"ד ברנזון לקבלת שירות משפטי
בתחום דיני העבודה:
יצוין כי ההתקשרות עם עו"ד ברנזון החלה בעקבות פנייה תחרותית לפי תקנה  ,5וההתקשרות
עדיין לא הסתיימה .עתה הוועדה התבקשה להרחיב את ההתקשרות לצורך נוסף שגם הוא
בתחום דיני העבודה.
ועדת המכרזים ביקשה מהיועמ"ש של המשרד לתת הבהרות בנושא .הוועדה השתכנעה שאכן
הנושא הכללי הינו משותף – ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה אולם הייעוץ נשוא הבקשה
מבוקש לנושא אחר בתחום דיני העבודה ולפיכך הוא לא נכלל במסגרת ההתקשרות
הראשונית .כמו כן הוועדה השתכנעה כי אכן נוצרו יחסי אמון מיוחדים עם עו"ד ברנזון
הנחוצים לצורך ההתקשרות החדשה ,ולפיכך הוועדה השתכנעה כי נתקיימו נסיבות שבהן יש
חשיבות לשמירה על האחידות של השירות שנדרשת מטעמי חסכון ויעילות )שכן יידרש לעו"ד
אחר זמן רב ללמוד את הנושא ,להכיר את המטריה המשרדית וליצור עמו יחסי אמון
מיוחדים( ,בנסיבות אלה הוועדה מאשרת את ההתקשרות לפי תקנה )(4)3ב() (1כהרחבת
התקשרות ובכפוף לקבלת אישור צורך מתאים.
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 .7שקד ניהול ופיתוח חוויית עובד בע"מ  -שמירת כשירות מיומנויות חניכה לעובדים חדשים
 הרחבת התקשרותבבקשת היחידה המבקשת צוין כי "במהלך החודשים האחרונים קלט המשרד עובדים חדשים
בכלל חטיבות הביקורת ובנציבות תלונות הציבור .במטרה לקדם את תהליך ההשתלבות
המקצועית של העובדים במשרד ולהקנות להם ידע ,כלים ומיומנויות בתפקיד ,מונו חונכים
עבור העובדים החדשים.
אגף למידה ופיתוח ארגוני פיתח באמצעות חברת "שקד ניהול ופיתוח חוויית עובד בע"מ"
תהליך הכשרה מקצועי ,להקנות לחונכים מיומנויות וכלי חניכה .תהליך ההכשרה לכלל
החונכים בחטיבות הביקורת הסתיים והכשרה המתוכננת לנת"ץ ,מתוכננת בקרוב ,במסגרת
הזמנת הרכש המקורית.
תוך כדי קליטת העובדים החדשים נוצר צורך בהכשרה לחונכים נוספים ולצורך זה נדרשת
הרחבה של הזמנת הרכש כמו גם לצורך שמירת הכשירות ,הידע והמיומנויות של החונכים
הקיימים במהלך תקופת החניכה.
במטרה לקדם את למידת העמיתים להתמודדות עם סוגיות ודילמות ,אנו מבקשים לקיים
מפגשים עתיים של  3-4שעות ,בתדירות דו רבעונית במהלך השנה הקרובה.
קיימת חשיבות רבה שמפגשים אלו יונחו על ידי היועץ הארגוני אשר הנחה את הכשרת
החונכים הבסיסית ,לשביעות רצונם הגבוהה של המשתתפים בשל מקצועיותו ויכולת ההנחיה
האיכותית שלו.
לאור זאת אנו מבקשים להרחיב את ההתקשרות הקיימת עם החברה הספציפית הזו ולא
לצאת לתיחור נוסף ,אשר עלול להימשך זמן רב עד אשר נוכל לקיים את ההכשרות הבסיסיות
ואת שמירת הכשירות וכן לאור האפשרות שבה עלול להיבחר יועץ ארגוני אחר.
לצורך זה נבקש להרחיב את ההתקשרות עם חברת שקד ניהול ופיתוח חוויית עובד בע"מ ,ב
 50,000ש"ח נוספים ,מתקציב אגף למידה".
ועדת המכרזים העלתה את מנהלת האגף לקבלת הבהרות ,שציינה כי הנושא אושר ע"י
המנכ"ל והאישור נמצא במערכות המשרד.
לאור הנסיבות שצוינו ,ועדת המכרזים מאשרת את הרחבת ההתקשרות מפאת החיסכון,
היעילות והאחידות וזאת לפי תקנה )(4)3ב().(1
סכום ההתקשרות :עד  ₪ 50,000כולל מע"מ.
תקופת ההתקשרות :נובמבר  2021עד דצמבר .2022
 .8ת.ד.ל בע"מ אחזקה ושירותים  -תנאים סוציאליים של עובדות הניקיון לשנת 2020
בבקשת היחידה המבקשת צוין כי "ההתקשרות הסתיימה ב 31.12.20-ולאחר סיום
ההתקשרות בוצע חישוב של מענק ארוחות ומענק מצוינות עבור עובדות הניקיון לשנת .2020
ההתקשרות החלה ב.1.1.2016 -
ב 1.1.2019 ,1.1.2018 ,1.1.2017 -וב 1.1.2020-הארכנו תוקפו של ההסכם כל פעם בשנה אחת
נוספת.
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)למשרד ניתנה האופציה להאריך את תוקפו של ההסכם בארבע שנים נוספות ,שנה בכל פעם(".
ועדת המכרזים העלתה את מינהלנית לשכת חיפה להבהרות ,שציינה כי ע"פ ההתחשבנות
שבוצעה ביחד עם חשבות המשרד עולה כי עובדי החברה זכאים לכספים נוספים בגין מענק
מצוינות ומענק ארוחות בסכום של עד  ₪ 25,500כולל מע"מ .עוד צוין כי הסכומים המדויקים
ישולמו לאחר בחינה של רו"ח חיצוני.
מאחר שהמשרד מחויב לשלם את כל התשלומים הללו על-פי הוראות דיני העבודה וההסכמים
השונים ,ועדת המכרזים מאשרת על-פי תקנה )(4)3ב() (1את תשלום ההפרשים לצורך תשלום
מענק ארוחות ומענק מצוינות בסכום של עד  ₪ 25,500כולל מע"מ לחברת ת.ד.ל בע"מ אחזקה
ושירותים.
 .9רוני ולטמן מהנדסים בע"מ  -בקשת הרחבה של ההתקשרות  -הכנת מכרז למגדל התיכון
היחידה המבקשת  -אגף בנא"מ ,מבקשת הרחבת התקשרות עם יועץ לליווי מכרז תחזוקה
ללשכת תל אביב .אגף בנא"מ ציין כי הבקשה מוגשת בהמשך לפנייתם מ  4.9.21ולהזמנה .6088
במסגרת בקשת הבהרות כי הרחבת היקף השעות הנ"ל נדרשות משום שליועץ דרושות שעות
עבודה נוספות לצורך הכנת המכרז המשותף ונמסרו לוועדה פרטים בעניין זה.
ועדת המכרזים מאשרת את הרחבת ההתקשרות עם הספק רוני ולטמן מהנדסים בע"מ ,וזאת
לפי תקנה )(4)3ב() .(1סכום ההתקשרות המאושר  ₪ 13,666כולל מע"ם  -לפי  40שעות בתעריף
 ₪ 292לשעה ללא מע"ם.

