
 

 

 משרד מבקר המדינה
 ועדת המכרזים

 
 

 
 2022.4-3 עניינים כלליים

 
רו"ח יניב ד אלעד זילברשטיין )יעוץ משפטי(, עו" , עו"ד ורו"ח דוד בריו"ר הועדה   חברי הועדה:

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

 

תמיכה וליווי חושפי שחיתויות,  -ברוס אופנהיימר  פרופסורבקשה להמשך התקשרות עם  .1
  הדרכה  וייעוץ

 
הוועדה עיינה לקבלת הבהרות.  ציגת המחלקה המקצועיתנועדת המכרזים העלתה את 

 בנימוקים שהוגשו על ידה. 
, וילמתן תמיכה וליוברוס אופנהיימר פרופ' תקשרות עם האת ה ועדת המכרזים מאשרת

 יות. ולצורך ליווי חושפי שחיתשל המחלקה המקצועית הרלוונטית,  הדרכה וייעוץ לעוס"ית
 

ומאחר שנוצר לות, י(, וזאת מפאת החיסכון והיע1()ב()4)3הוא מכוח תקנה הוועדה אישור 
כמו  .בדת המקצועיתהעושל קשר טוב עם היועץ שדרוש להמשך הייעוץ והלמידה השוטפת 

כן הוסבר לוועדה כי לא תידרש תקופת התקשרות נוספת, משום שתקופת הלמידה צפויה 
 . המבוקשתלהגיע לכדי מיצוי בתום ההתקשרות 

 
 כולל מע"מ. ₪  50,000עד  :סכום ההתקשרות המאושר

 
 

 במכרזעד לקביעת זוכה  בקשה להמשך התקשרות  -מ "מיקדן התיכון בע .2
 

 (3()ב()4)3תקנה ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות כהתקשרות המשך לפי 
 שלגביה נדרש אישור מהמנכ"ל. 

הוועדה מציינת כי היא לא רואה מניעה להמשך ההתקשרות משום שהיא נועדה לגשר על 
תקופת הביניים עד לבחירת זוכה לפי מכרז חדש, ולמיטב ידיעת הוועדה פורסם בימים 

 האחרונים מכרז פומבי בנושא. 
 

, ובאופן יחסי בכפוף לתקופת ההתקשרות כולל מע"מ₪  3,038,607 עד  סכום ההתקשרות
 . על כפי שיצוין בסעיף הבאבפו

 
או תחילת התקשרות לפי מכרז חדש, לפי  2023 יוניעד  2022תקופת ההתקשרות יוני 
 המוקדם משני המועדים. 

 
 המנכ"ל אישר את ההתקשרות. 

 
 2202שנת  -מחוזיאדה  -ליגה למקומות עבודה  .3

 
 לקבלת הבהרות.  מנהל המחלקה המזמינהועדת המכרזים הזמינה את 

המחלקה לספורט למקומות עבודה ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם "הפועל  .א
לקבוצה, ₪  1,300, בסכום של 2022ירושלים" לצורך דמי רישום למחוזיאדה לשנת 

ההתקשרות היא ₪.   10,400קבוצות שמשתתפות במשחקים, ובסכום כולל של  8כפול 
בפטור מבירור מחירים, מאחר שזהו הספק היחיד שמארגן את המחוזיאדה לליגות 

 זר הציבורי.למקומות עבודה במג
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 משרד מבקר המדינה

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת אורטל בע"מ כספק יחיד לפי מצב  .ב
הדברים בפועל, לאחר שהוסבר לוועדה שחברה זו נבחרה לארגן אירוח עבור שחקני 

 עובדים ושני מאמנים.  7-כ ומחיפהעובדים  80-מירושלים ישתתפו כהמחוזיאדה. 
 

 .על פי מספר המשתתפים בפועל ₪  146,160 -ל עדסכום ההתקשרות המאושר: 
 

 
ייעוץ ניהולי למנהלים בסיום קורס אופק לפיתוח  -בע"מ  למידה אפקטיבית מתודיקה .4

 מנהלי אגפים
 

ציינה כי למיטב ידיעתה נהלת המחלקה המזמינה שמועדת המכרזים העלתה לשיחה את 
ולכן  ,לכדי מיצוי על אף שטרם הוגשו חשבוניות מידיצפוי להגיע באופן השירות של החברה 

הוועדה מתבקשת לאשר את המשך ההתקשרות כדי למצות את השירות של מנהלי האגפים 
 יצוין כי ההתקשרות החלה במסגרת תיחור.  בנושא.

לאור האמור, ובשל שיקולי חיסכון ויעילות, הוועדה מאשרת את הרחבת ההתקשרות לפי 
  (.1)ב()ב()3תקנה 

 מ. כולל מע"₪  50,000סכום ההתקשרות המאושר עד 
 . ההתקשרות מידיתקופת 

 
 
  הרחבת התקשרות לאספקת כיבוד ללשכות המשרד -למוסדות בע"מ  א.א.ע שווק .5

 
( הרחבת התקשרות בתנאי ההתקשרות 1()ב()4)3דת המכרזים מאשרת לפי תקנה וע

יצוין כי ההתקשרות החלה בהליך של תיחור, כולל מע"מ. ₪  25,000המקוריים בסכום של עד 
ולאור משימות רבות שהוטלו בעניין הזמנת כיבוד נדרש להזמין את המוצרים בדחיפות 

תיחור .  שייבחר במסגרתתקשרות עם ספק חדש הבטווח המידי גבוהה באופן שלא מאפשר 
המזמינה הצהירה כי לאחר חג הפסח יערכו תיחור חדש לצורך התקשרות המחלקה עם זאת 

יעילות והצורך המידי, ולצורך זמן נוסף חדשה. בנסיבות אלה ובשל טעמים של חסכון ו
 תיחור חדש, הוועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות בסכום המבוקש.לערכות ילה

עם  או עד לתחילת התקשרות  ,2022מידי ולכל המאוחר עד אוגוסט  –תקופת ההתקשרות 
 . לפי המוקדם בין שני המועדיםו, התיחור החדש לפיספק חדש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


