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 33פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

14/7/20מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

חבר  - מר יעקב קורצקי

חבר  - מר רמי בר לב 

מוזמנים: 

ס' גזבר  גב' רויטל פיטרמן

מבקר  - מר ניסים בן יקר

יועץ משפטי  - עו"ד מיכה בלום

ס' יועץ משפטי  מזרחי  עו"ד קרן ג'קמן

מח' משפטית  עו"ד עדי דייג הלפרין 

אגף מחשוב ' מ - מר אמיר הראל 

ס' מנהל אגף חינוך  - מר רוני עזורה 

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט

מ' מח' מכרזים, שרות ותהליכים  - גב' רננה גלוברמן

בהעדר:

חבר  - מר שמואל גריידי

חברה  גב' בת שבע אלקובי 

חברה  - דדוןגב' ענבל 

חבר  - מר מיכאל דורון 

מנכ"לית גב' שירלי פאר יגרמן 



 

 

 

 סדר היום:

בקשה להמשך  – EDUILכספק יחיד פורטל חינוך  U-BTECHחוו"ד ביחס לחברת  
 התקשרות. 

אמיר: זוהי בקשה לספק יחיד לחברה שנותנת לאגף חינוך שרות שנותנת לאגף חינוך שרות של  
 שנים.    3. זה הוקם לפני 365פורטל אינטרנטי מבוסס על פלטפורמה של מייקרקוסופט, אופיס 

ל  זה הפורטל היחיד על גבי פלטפורמה זו שמאושר ע"י משרד החינוך. זו בקשה לצאת בהצהרה 
U-BTECH יחיד.  כספק 

רוני: תלמיד ברמה"ש מתחבר בחיבור אחד "הזדהות אחידה" באמצעות שם המשתמש והסיסמה  
של משרד החינוך. קיים לו זיהוי אישי בכל המערכות כולל בצ'אטים ובחדרי לימוד. התלמיד  

משוייך אוטומטית למורים שלו ולכיתות והמגמות בהן הוא לומד, העבודה עם החברה החלה ב  
 שור ועדת רכש/יועצים. תחת אי 2016

החברה מספקת  במסגרת השרות לאורך השנה כולל בשעות אחה"צ  מוקד תמיכה אנושית 
 לתלמידים, מורים ואנשי צוות לכלל המערכת כולל מוצרי מייקרוסופט. 

כל בי"ס משתמש במערכת להקמת הפורטל הבית ספרי ולהכנה ולשליחת מידענים רבעוניים  
 להורים ולתלמידים. 

ואז עליכם לחזור לועדה ובמידה שלא יהיו התנגדויות  הועדה מאשרת לכם פרסום בעיתון מיכה: 
 הועדה תאשר חברה זו כספק יחיד.

 

 כולם בעד.  –: פה אחד הצבעה

 

 דיון  –נוהל ישיבות בתקופת שעת חרום 

דוברת: מצאנו צורך בתקופת הקורונה לכנס את ועדת המכרזים מרחוק ולקיים נוהל לתקופת  
 חרום. האם ניתן להשתמש בזה גם לא בתקופת קורונה? 

מיכה: זו ועדה מייעצת, סודית, סגורה ואני לא חושב שזה אפשרי אלא אך ורק בחרום. השימוש  
 בזום יכול לחשוף את החומר גם לאנשים שאינם קשורים לועדה וזה יכול לדלוף החוצה. 

המחלקה תתקן את הנוהל   –משפטית לגבי  הנוהל שהוגש היום לועדת המכרזים ע"י המחלקה ה 
 ותגיש נוהל מתוקן לועדה. שהעבירו לה הנוכחים בישיבהע"פ הערות שהגישה, 

 כולם בעד  –פה אחד  הצבעה:

 

 

 

 

 דוברת וייזר 

 ס' ומ"מ ר' העיר ויו"ר הועדה  

 


