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 35פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

09:10בשעה  11/8/20בתאריך   TEAMSמישיבת הועדה שהתקיימה ב  

משתתפים: 

יו"ר -גב' דוברת וייזר

מ"מ יו"ר  - מר רמי ברלב 

חבר  -מר מיכאל דורון

חברה  בע אלקוביש  גב' בת

מבקר  -מר ניסים בן יקר

אגף מערכות מידע מ' - מר אמיר הראל

ס' גזבר  -גב' רויטל פיטרמן

ס' יועץ משפטי  -עו"ד קרן ג'קמן

מח' משפטית עו"ד עדי דיג הלפרן

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט

09:30באיחור   -מ' מח' מכרזים שרות ותהליכים  - גב' רננה גלוברמן

בהעדר: 

חבר  - מר שמואל גריידי

חבר  - מר יעקב קורצקי

חברה  -  גב' ענבל דדון 

מנכ"לית  - גב' שירלי פאר יגרמן 

סדר היום: 

– BTECH-Uבקשה לפטור ממכרז והתקשרות בחוזה עם "ספק יחיד" חברת 
החלטה. 

דוברת: בישיבה האחרונה של הועדה אמיר ביקש שנאשר לו פטור ממכרז  
  -לאספקת פורטל חינוך מבוסס על כלי  ה BTECH-Uוהתקשרות עם ספק יחיד 

365 OFFICE   של חברת מייקרוסופט המאושר ע"י משרד החינוך כמערכת ניהול



 

למשך שבוע  הועדה היתה כי עליו לפרסם  באתר העיריה ובעיתונות הנחייתלמידה. 
 בתחום הנ"ל. על מנת לבדוק אם יש עוד חברות שעוסקות 

אמיר: בהתאם להחלטת הועדה, בוצע פרסום גם באתר העיריה וגם בעיתונות  
למשך שבוע. לא התקבלו השגות לאורך כל תקופת הפרסום. אי לכך אבקש שהועדה  

 כספק יחיד בתחום הנ"ל.  BTECH-Uתאשר את הגדרת חברת 

כספק יחיד   BTECH-Uו, מחליטה הועדה לאשר את חברת : מכל אלהחלטה
 בתחום הנ"ל. 

 בעד.   –: דוברת, רמי, בת שבע הצבעה

 נמנע.  –מיכאל             

 

 

  BANKבקשה לקבל את המלצת מנהל אגף המיחשוב ולאפשר לו להתקשר עם 
DATA  החלטה.   –בפטור ממכרז ולהגדירה כספק יחיד 

 

אמיר: בהתאם לחוו"ד שלי ולחוו"ד של עו"ד שמונחת לפניכם אבקש לאפשר לאגף  
 כספק יחיד ובפטור ממכרז.   BANK DATAמיחשוב להתקשר עם חברת 

 קרן: האם חוו"ד שקיבלת היא מהחברה אותה אתה מבקש להגדיר כספק יחיד? 

 אמיר: כן. 

  ן.קרן: זה לא תקי

 ד חיצוני. "אמיר: הספק לא מעיד על עצמו, זה התקבל ממנו אבל ממשרד עו

 את שרותי המשרד?  מי שכרמיכאל:  

 אמיר: זה הגיע לא ישירות מהמשרד אלא מהלקוח עצמו. 

דוברת: אולי זה זיוף והמשרד כתב את זה בעצמו. אתה צריך לפנות ישירות לעו"ד  
 שיתן חוו"ד.

 קרן: אתם צריכים לפנות לעו"ד חיצוני.

 אמיר: יש פה גם חוו"ד שלי שאני בדקתי ולעזר יש גם את חוות הדעת של העו"ד. 

תו  לחוות דע 3קרן: אם מסתמכים על חוו"ד של אמיר אז צריך למחוק את סעיף 
ך את חוות הדעת של העו"ד. חוות דעת של ספק שמעיד על עצמו  מולהוציא מהמס

 כיחיד זה לא תקין.

דוברת: קרן אומרת שתפנה לעו"ד בעצמך או שתישאר רק חוות הדעת שלך ולהוריד  
 של העו"ד. חוות הדעתאת 

דוברת: ועדת המכרזים מתעלמת מצרופו של מסמך המלצת העו"ד מטעם הספק 
 המלצתו של אמיר הראל מנמ"ר ומאפשרת לו לצאת בפרסום.  עלומסתמכת 



 

 

החברה הזו היא היחידה שעושה את זה גם   -אמיר: השרות שאני רוצה לקבל  
 השינוע והאיחסון הפיזי בצורה מאובטחת. זו החברה היחידה שעובדת בשוק. 

מיכאל: הגשה לא מבוססת. אתה צריך להכין מסמך מנומק  מה כן קיים בשוק, מה 
לאשר ספק יחיד לדעתי. אני רוצה  ךהסטנדרטים, דרישות..זה לא ענין של מה בכ

דברים שהם מאסט, גיבוי  שלהציע לך להציג דרישות, מפרט נדרש.. להראות שי
תה יכול לומר לאור זה שצריך  אופליין זה עולם ישן, העולם החדש הוא בענן. אולי א

 בתקן.תקן מסוים, בדקת כמה חברות אבל הן לא עומדות 

 דוברת: אני מסכימה עם מיכאל. 

בת שבע: אני מעדיפה שלא יהיה רק ספק אחד שמועמד. רק במקרים חריגים לאשר  
 ס פק אחד. לא הגיוני לי שבתחום הזה זה ספק יחיד. 

: הועדה מבקשת מאמיר ליצור מסמך שיכלול מפרט של מה שנדרש מבחינת החלטה
כל הפרמטרים לאיחסון מרחוק פיזית ולבצע בשוק בדיקה מי קיים. כי החשש של  

שזה ספק יחיד. סקירה של כל הספקים הקיימים בתחום. הנושא  שמוזר הועדה 
 יעלה שוב כשהועדה תקבל את כל המסמכים שביקשה. 

ת בד"כ בתוכנות ומוצרים פיזיים יש טבלת השואות ומשווים בין מיכאל: יש טבלאו
 חברות מובילות אחרת זה נראה תלוש.  3. אני הייתי בודק Vמוצרים ע"י סימון 

 כולם בעד.  –: פה אחד הצבעה

 

 

 

 

 דוברת וייזר

 ס' ומ"מ ראש העיריה ויו"ר הועדה

 

   

    

 

 

              




