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 2.2026-5 כלליים םענייני

עו"ד ורו"ח דוד בר,  עו"ד אלעד זילברשטיין )יעוץ משפטי(, רו"ח  -יו"ר הוועדה חברי הוועדה: 

 עו"ד רונן קרוואני.יניב סרי )חשבות(, 

 

1. Statista התקשרות עם ספקי מאגרי מידע בחו"ל 

 

שהינו ספק מאגר מידע  Statistaהמכרזים מאשרת התקשרות בפטור מתיחור עם ועדת 

בחו"ל שעורכים עמו התקשרות למנוי שנתי. הסיבה להתקשרות בפטור מתיחור היא 

פק, זהו הספק היחיד מאחר שעפ"י בדיקת גב' בורק מנהלת הספרייה וכן הצהרת הס

למאגר סטטיסטי שמעבד דוחות/נתונים ע"י אנליסטים ושמאפשר שימוש בחומר מעובד, 

 בעוד שלדברי גב' בורק מאגרים אחרים אינם מציגים חומר מעובד באופן זה. 

בנוסף, הוועדה מאשרת את בקשת המחלקה המזמינה להתקשרות עם מאגרי מידע 

(, מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל בע"מ ערכות מידעוטלדן מ בע"מ אופיר-נוספים )ארד

 הם ספקים יחידים לשירות המבוקש.

. עם זאת, הגב' בורק מסרה א3יצוין כי אישור ההתקשרות הוא בכפוף לפרסום לפי תקנה 

לנו כי הבקשות הנ"ל כבר פורסמו באתר האינטרנט ובעקבות הפרסום לא התגלו ספקים 

 רסום.נוספים. לכן, אין עוד צורך בפ

STATISTA -  19.8.2022ש"ח כולל מע"מ. תקופת התקשרות:  36,000 -סכום מאושר: כ-

18.8.2023 

ש"ח כולל מע"מ. תקופת התקשרות:  46,000 -סכום מאושר: כ  -אופיר בע"מ -ארד

1.6.2022-31.5.2023 

ש"ח כולל מע"מ. תקופת  16,300 -סכום מאושר: כ  0טלדן מערכות מידע בע"מ 

  1.6.2022-31.5.2023התקשרות: 

 

  תערבילחברה הצ "בקשה להרחבת התקשרות יח -מזאוי פרסומאים בע"מ  .2

 
הרחבת מטעמים של יעילות ובתנאי ההתקשרות הקיימים,  ,ועדת המכרזים מאשרת

. (1()ב()4)3, וזאת לפי תקנה כולל מע"מ₪  30,000עד לסכום של  עם הספק,  התקשרות
עליה לקיים  ,השירותים המבוקשים להמשיך לקבלככל שהיחידה המזמינה תצטרך 

 הליך תחרותי חדש. 
 .  2023עד דצמבר  2022מיוני  : תקופת ההתקשרות

 

 צ למגזר הרוסי"בקשה להרחבת התקשרות יח - קיי סולושנס .3

 
ובתנאי ההתקשרות הקיימים,  וחיסכון ועדת המכרזים מאשרת, מטעמים של יעילות

כולל מע"מ, וזאת לפי ₪  50,000, עד לסכום של סולושנסקיי הרחבת התקשרות עם 
יצוין כי עתה נמצאים בהיערכות לקראת . וכל זאת בכפוף לאישור צורך (1()ב()4)3תקנה 

ככל שהיחידה המזמינה תצטרך עדה מציינת כי והו מכרז שצפוי לתת מענה גם בסוגיה זו.
 תי חדש. להמשיך לקבל השירותים המבוקשים, עליה לקיים הליך תחרו



 - 2 -  
 המדינה מבקר משרד

תחילת  עד, או 18.7.23 עד 18.7.22 מתאריך, וזאת אחת  שנה למשךתקופת ההתקשרות: 
  ביצוע התקשרות לפי מכרז חדש, לפי המועד המוקדם.
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 המדינה מבקר משרד

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


