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ל ממשל זמין תחזוקה שנתית לטובת תשתית כרטיסים חכמים ש -משרד ראש הממשלה  .1

 2202לשנת דואר  (תהיל"ה) ועמדות
 

התקשרות עם משרד ראש הממשלה ממשל זמין (תהיל"ה) בפטור  מאשרת ועדת המכרזים
. ההתקשרות 2022לשנת  רטיסים החכמים ועמדות דוארממכרז לצורך תחזוקה שנתית לכ

 היא בפטור ממכרז מאחר שזהו הספק היחיד שבאמצעותו ניתן לרכוש שירות זה. 
 

 . ש"ח 53,800רות הוא סכום ההתקש
 

 
 לקבלת שירות יעוץ פנסיוני לפורשים פנסיוני הרחבת התקשרות עם יועץ .2

 
 50,000של סכום ההתקשרות החלה בעקבות תיחור, שבמסגרתו נבחר יועץ פנסיוני ספציפי ב

לאור כך ו ההתקשרות צפויה להסתיים,. , לצורך מתן שירות יעוץ פנסיוני לפורשיםש"ח
קראת פרישה שהדבר שהמשרד מעוניין להמשיך את מתן השירות בנושא הנ"ל ויש עובדים ל

 מאשרת  , הוועדהאותם עובדיםיש לכך השלכות כספיות רבות לגבי גם , ורלוונטי עבורם
 עד לביצוע תיחור חדש בנושא. ביניים לתקופת  היועץ הפנסיוניעם  התקשרות המשך

 
  כולל מע"מ עפ"י תנאי ההתקשרות המקורית.₪  20,000עד  -סכום ההתקשרות 

 
חר במסגרת ביאו עד לתחילת התקשרות עם ספק שי 30.6.22עד  -תקופת ההתקשרות 

 ניהם. התיחור, לפי המוקדם מב
 

  בהקדם האפשרי.  תיחורעריכת ל לפעול ביקשההוועדה 
 
 

 החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ  .3
 

ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי 
כהתקשרות עם ספק יחיד לפי מצב הדברים בפועל.  2022המדינה בע"מ (מועדון טוב) לשנת 

זאת מאחר שמועדון טוב הוא הגוף היחיד הרלוונטי שמאגד הנחות לעובדי מדינה על רכישות 
ועדת הפטור ות הפנאי. אישור ההתקשרות מותנה באישור שונות הנוגעות בעיקר לתרב

 ש"ח. 225,000 -מפאת סכום ההתקשרות המבוקש  המשרדית
 ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות. 

 
 

 הזמנת רכש להדמיות  -תוספות ושינויים במבנה חיפה  -גולן אדריכלים בע"מ  .4
 

גולן  מרכי האדריכל  . נמסרלקבלת הבהרות שוחחה עם אדריכלית המשרדועדת המכרזים 
רישות בוועדת תכנון הבנייה וד ה לבניין השימור בשל חילופיםנדרש להשלמת היתר הבניי

 נוספות. 
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שנערכה באמצעות  ולאחר בדיקהפק, סמהנוספת  לבחון קבלת הנחה הועדת המכרזים ביקש
הוא א אישור מסגרת והו ההתקשרות המבוקש אישור נמסר לוועדה כי המחלקה המקצועית

 השעות.  דאות שתנוצל כל מסגרתואין ו ,תעריף חשכ"לל בהתאם
), וזאת 1)(ב)(4(3את הרחבת ההתקשרות לפי תקנה בנסיבות אלה ועדת המכרזים מאשרת 

 . "ח כולל מע"מש 19,697עד לסכום של 
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