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התקשרות
:החלטת וועדת מכרזים-מתוך פרוטוקולהיקף התקשרותתוקף ההתקשרות

מ"מלם מערכות בע14.21
ביצוע שדרוג - המשרד לשוויון חברתי

מערכת לניהול מתנדבים והתנדבות
(1) 34

הזדמנות 
עסקית

22.7.2021
עד לתום ביצוע 

השירותים
מ"מע + 150,000

לנוכח לוח זמנים הקצר לביצוע העבודה הנדרשת הוועדה מאשרת התקשרות "
+  ₪ 150,000 בהיקף של עד 520044041פ .ח' מ מס"עם חברת מלם מערכות בע

."לתקנות (1) 34מ לפי סעיף פטור "מע

מ"תפעול נטו בע20.21
לאירוע השקה " אלו הם בנאי"מופע 

עם המשרד לשוויון חברתי
מ"מע + 25,000חד פעמי9.12.21פטור אומן3(11)

פ .ח' מס" מ"תפעול נטו בע"וועדת מכרזים מאשרת את ההתקשרות עם " 
באירוע השקה עם " אלו הם בנאי" עבור קיום המופע המוסיקלי 515614899

."המשרד לשוויון חברתי

מ"רובוטק בע15.21
רכישה של ערכות לגו לצורך - קרב

לימוד תכנית רובוטיקה
לשנה ₪ 400,000- כ22.9.202131.12.2024ספק יחיד3(29)

רובוטק "באתר החברה תפורסם הודעה על כוונה להתקשרות עם חברת 
-  כספק יחיד לצורך רכישה של ערכות לגו ללימוד תכנית רובוטיקה"  מ"בע

נוסח הודעת ההתקשרות וחוות דעת המחלקה המקצועית יועברו לאישור 
במידה ולא יועלו התנגדויות עד לתום המועד .לשכה משפטית טרם פרסום

-מאושרת עד ל"  מ"רובוטק בע"ההתקשרות עם , הנדרש לפי התקנות
.לתקנות (29) 3 לפי סעיף 31.12.2024

מ"סטודיו טל רם בע15.21
הפקה ופרסום של עיתון - קרב

אינטרנטי בית ספרי ייחודי בבתי 
הספר היסודיים בארץ

לשנה ₪ 120,000- כ22.9.202131.12.2024ספק יחיד3(29)

סטודיו טל "באתר החברה תפורסם הודעה על כוונה להתקשרות עם חברת 
כספק יחיד להפקה ופרסום של עיתון אינטרנטי בית ספרי ייחודי בבתי "  רם

-  הספר היסודיים בארץ בהם פועלת התכנית כחלק ממיזם חינוכי טכנולוגי
נוסח הודעת ההתקשרות וחוות דעת המחלקה המקצועית יועברו לאישור 

במידה ולא יועלו התנגדויות  עד לתום המועד . לשכה משפטית טרם פרסום
- מאושרת עד ל"  מ"סטודיו טל רם בע" ההתקשרות עם , הנדרש לפי התקנות

.לתקנות(29) 3 לפי סעיף 31.12.2024

קיום השתלמויות לעובדי חינוך טיפול מכון חרוב16.21
ופדגוגיה בנושא ילדים נפגעי 

התעללות והזנחה

 155,000₪- כ1.9.2130.8.22ספק יחיד3(29)

לקיום , " מכון חרוב"מימוש אופציה שנייה והארכת ההתקשרות עם "
השתלמויות לעובדי חינוך טיפול ופדגוגיה בנושא ילדים נפגעי התעללות 

 ₪ 155,000 בהיקף התקשרות של עד 31.8.22מאושר עד לתאריך ,  והזנחה
. "לתקנות (א)ג 3בכפוף להארכת ההסכם הקיים וזאת לפי סעיף לפי סעיף 

17.21
חברת גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר 

מ"בע
34 (8)אספקת ציוד משרדי

התקשרות 
הנעשית עם מי 
שזכה במכרז 

מרכזי

בהתאם לצורך21.10.2130.6.22

 לתקנות (8) 34ועדת מכרזים מאשרת את ההתקשרות בפטור מכוח סעיף "
 לאספקת ציוד משרדי 14/2017עם שני הזוכים במכרז מרכזי , חובת המכרזים

" מ ו"חברת גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע:  של מינהל הרכש הממשלתי
ככל שהתקשרות זו . 30.6.22וזאת עד לתאריך "  מ"בע (1974)חברת קרביץ 

תוקף ההתקשרות של , (מימוש אופציה)י מינהל הרכש הממשלתי "תוארך ע
."החברה עם ספקים אלו יובא לדיון בוועדת המכרזים

34 (8)אספקת ציוד משרדי"מ"בע (1974)חברת קרביץ 17.21

התקשרות 
הנעשית עם מי 
שזכה במכרז 

מרכזי

בהתאם לצורך21.10.2130.6.22

 לתקנות (8) 34ועדת מכרזים מאשרת את ההתקשרות בפטור מכוח סעיף "
 לאספקת ציוד משרדי 14/2017עם שני הזוכים במכרז מרכזי , חובת המכרזים

" מ ו"חברת גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע:  של מינהל הרכש הממשלתי
ככל שהתקשרות זו . 30.6.22וזאת עד לתאריך "  מ"בע (1974)חברת קרביץ 

תוקף ההתקשרות של , (מימוש אופציה)י מינהל הרכש הממשלתי "תוארך ע
."החברה עם ספקים אלו יובא לדיון בוועדת המכרזים

20.21
 Lloyd's of Londonחברת הביטוח 

 Ronnieבאמצעות ברוקר הביטוח 
Elementary Insurance Agency שירותי ביטוח סייבר

(א) (31) 3 

התקשרות עם 
22.12.2122.12.2265,000$ספק חוץ

באתר החברה תפורסם הודעה על כוונה להתקשרות בפטור כנדרש בתקנות "
 Ronnie באמצעות ברוקר הביטוח Lloyd's of Londonעם חברת הביטוח 

Elementary Insurance Agencyנוסח הודעת  . עבור שירותי ביטוח סייבר
ההתקשרות וחוות דעת המחלקה המקצועית יועברו לאישור לשכה משפטית 

 (31) 3במידה ולא יועלו התנגדויות ההתקשרות תאושר לפי סעיף . טרם פרסום
."לתקנות (א)


