
  ממכרז התקשרויות בפטורבנושא  - 2019רבעוני דו"ח 

 

סעיף הפטור שבבסיס  סיבת ההתקשרות נושא ההתקשרות

 ההתקשרות 

מועד אישור 

ההתקשרות 

ע"י ועדת 

התקשרויות 

 בפטור

גובה ההתקשרות שאושרה ע"י ועדת 

 התקשרויות בפטור 

התקשרות עם היועץ 

 רמי ניסן

התקשרות לצורך בקרה על 

 הטמעת תשתיות המחשוב בחברה. 

( לתקנות חובת 1)3תקנה 

המכרזים ]התקשרות 

 בפטור מסכומים[

 60ההתקשרות אושרה בהיקף של עד  9.10.18

)סה"כ מע"מ ₪ +  280שעות, בתעריף של 

 לפני מע"מ(. ₪  16,800

התקשרות עם חברת 

 יזמקו

מדפסת לייזר  התקשרות לרכישת

 .ונתן שירותיי תמיכה

 חברות שונות.   3-נערכה פנייה ל

( לתקנות חובת 1)3תקנה 

המכרזים ]התקשרות 

 בפטור מסכומים[

 ההתקשרות אושרה במחירים הבאים: 14.10.18

 1,690רכישת מדפסת לייזר בעלות בסך 

;₪ 

עלות שנתית בסך  –מתן שירותי תמיכה 

952  .₪ 

התקשרות עם חברת 

 בזק

התקשרות להחלפת קו תקשורת 

 עם קו תמסורת.

 נערכה פנייה לשתי חברות.  

( לתקנות חובת 1)3תקנה 

המכרזים ]התקשרות 

 בפטור מסכומים[

₪  923ההתקשרות אושרה בעלות של  14.10.18

 לחודש+ מע"מ. 



סעיף הפטור שבבסיס  סיבת ההתקשרות נושא ההתקשרות

 ההתקשרות 

מועד אישור 

ההתקשרות 

ע"י ועדת 

התקשרויות 

 בפטור

גובה ההתקשרות שאושרה ע"י ועדת 

 התקשרויות בפטור 

התקשרות עם חברת 

 הלוי דוויק בע"מ

התקשרות לצורך הקמת ועדה 

 2מקצועית אד הוק לבדיקה של 

מכרזים פומביים לשירותיי ייעוץ 

משפטי חיצוני בתחום המכרזים 

 ובתחום התכנון והבנייה.

( לתקנות חובת 1)3תקנה 

המכרזים ]התקשרות 

 בפטור מסכומים[

ההתקשרות אושרה בהתאם לתעריפי  23.10.18

(, בהיקף של עד 4+ יועץ 1חשכ"ל )יועץ 

שעות עבודה לכל מציע כפול  10) שעות 150

 35,000, ובהיקף כספי של עד מציעים( 15

 .₪ 

 

לאחר אישור הצעת המחיר כאמור, 

מציעים,  22ומאחר שעלה כי בפועל ישנם 

ה של הרחב 9.1.19אושרה ביום 

ההתקשרות במסגרתה אושרה תוספת של 

שעות עבודה נוספות, בהתאם לתעריפי  70

 חשכ"ל.  

התקשרות עם חברת 

תנ"ע ניהול 

 פרויקטים בע"מ

התקשרות לצורך ליווי סטטוטורי 

של פרויקט להגנה על המצוק 

החופי באשקלון דרום, תא שטח 

39 . 

( לתקנות חובת 1)3תקנה 

המכרזים ]התקשרות 

 בפטור מסכומים[

ההתקשרות אושרה בהתאם לתעריף  4.11.18

 שעות.  40, בהיקף של עד 1חשכ"ל ליועץ 

 



סעיף הפטור שבבסיס  סיבת ההתקשרות נושא ההתקשרות

 ההתקשרות 

מועד אישור 

ההתקשרות 

ע"י ועדת 

התקשרויות 

 בפטור

גובה ההתקשרות שאושרה ע"י ועדת 

 התקשרויות בפטור 

התקשרות עם יפה 

 יגר

התקשרות לשירותיי קלדנות 

  .לישיבות דירקטוריון

( לתקנות חובת 1)3תקנה 

המכרזים ]התקשרות 

 בפטור מסכומים[

ישיבות לצורך  6 -ההתקשרות אושרה ל 12.12.18

₪  3,750מודל קלדנות, בעלות של בחינת 

 עבור כל ישיבת דירקטוריון. 

התקשרות עם 

ר.רביב מהנדסים 

 יועצים בע"מ

התקשרות לצורך קידום פרויקט 

שיקום שובר הגלים הצפוני בחוף 

 אשקלון. 

נערכה פנייה תחרותית לקבלת 

 4-מהצעות לשירותיי תכנון 

לתיקון שובר מתכננים ימיים 

באשקלון, רמי הגלים המנותק 

רביב זכה בהליך התחרותי והכין 

תכניות לתיקון, אך ביצוע 

העבודות נדחה בשל בעיות 

 רגולטוריות.

ההתקשרות הנוכחית הינה המשך 

ישיר של ההתקשרות הקודמת, אך 

שנים( יש  3בשל משך הזמן שחלף )

 צורך בעדכון התכניות.  

לתקנות  )א( א5 תקנה

חובת המכרזים 

 ננים[.]התקשרות עם מתכ

 

 

. 2015המשך להתקשרות משנת  תקשרותה 23.12.18

עמדה על סך  2015)התקשרות בשנת 

 .+מע"מ(₪  35,000

  בסך  התוכניות התקשרות נוכחית לעדכון

פיקוח עליון +מע"מ +שירותיי ₪  45,000

  מע"מ. +  ₪ 15,000בסך 

 

 



סעיף הפטור שבבסיס  סיבת ההתקשרות נושא ההתקשרות

 ההתקשרות 

מועד אישור 

ההתקשרות 

ע"י ועדת 

התקשרויות 

 בפטור

גובה ההתקשרות שאושרה ע"י ועדת 

 התקשרויות בפטור 

התקשרות עם קובי 

 אמסלם

התקשרות לקבלת שירותיי ייעוץ 

 בתחום כ"א ושכר.

הצעתו של קובי אמסלם נבחרה 

כהצעה הזוכה במסגרת פנייה 

חברות שונות  5-)פנייה לתחרותית 

שנערכה לקבלת בתחום( 

 השירותים האמורים.  

לתקנות  (2)34 תקנה

חובת המכרזים 

התקשרות בפטור ]

 [מסכומים

 

 350ההתקשרות אושרה להיקף של עד  29.1.19
 שעות. 

התקשרות עם חברת 

שחם -שמעוני-ירון

מהנדסים יועצים 

 (YSSבע"מ )

התקשרות לקבלת שירותיי תכנון 

לתיקון שובר הגלים בחוף הסלע 

 בבת ים.

לצורך קבלת שירותים אלה, 

 8-לנערכה פנייה תחרותית 

לקבלת הצעות, ובמסגרת מציעים 

ההליך התחרותי זכתה הצעתה של 

 . YSSחברת 

לתקנות )א(א5 תקנה

חובת המכרזים 

 [התקשרות עם מתכננים]

 

ההתקשרות אושרה בעלות כוללת בסך  18.2.19
 לכל הפרויקט. ₪ 726,500

 

התקשרות עם חברת 

 טריג

התקשרות לצורך ביצוע טיסת 

 -אורתופוטו של קו החוף חדרה

אשקלון, הנדרש לצורך ניטור של 

( לתקנות חובת 1)3תקנה 

המכרזים ]התקשרות 

 בפטור מסכומים[

קשרות אושרה בעלות כוללת בסך ההת 17.3.19
 לאחר מע"מ. ₪  34,992



סעיף הפטור שבבסיס  סיבת ההתקשרות נושא ההתקשרות

 ההתקשרות 

מועד אישור 

ההתקשרות 

ע"י ועדת 

התקשרויות 

 בפטור

גובה ההתקשרות שאושרה ע"י ועדת 

 התקשרויות בפטור 

קו החוף לבחינת השינויים בקו 

 4-נערכה פנייה תחרותית ל החוף.

חברות שונות וחברת טריג זכתה 

 במסגרת ההליך התחרותי. 

 

התקשרות עם חברת 

רימון אדריכלים 

 בע"מ 

התקשרות לקבלת שירותיי ייעוץ 

וליווי בתחום התכנון הסטטוטורי 

 והכנת היתרי בנייה. 

 5-פורסמה פנייה תחרותית ל

הצעתה של חברת חברות שונות. 

רימון זכתה כהצעה זוכה במסגרת 

 הליך תחרותי לקבלת הצעות. 

לתקנות  (2)34 תקנה

חובת המכרזים 

התקשרות בפטור ]

 [מסכומים

בהתאם לתנאי הפנייה התחרותית, אושרה  3.4.19
עם  2ההתקשרות לפי תעריף חשכ"ל ליועץ 

+ מע"מ, ולהיקף  10%הנחה קבועה של 
ודה לחודש, לפרק שעות עב 50-משוער של כ

 חודשים.  12זמן של 

התקשרות עם חברת  

Moffatt & Nichol  

התקשרות לצורך הכנת מודלים 

לשיקום שובר הגלים בחוף הסלע 

במסגרת הסכם התקשרות  בבת ים

 קיים שיש לחברה הממשלתית עם

M & N. 

( לתקנות 6)34תקנה 

 .חובת המכרזים

 להרצת המודלים בבת ים הינה  ההתקשרות 6.5.19
  .£ 65,080בסך 



סעיף הפטור שבבסיס  סיבת ההתקשרות נושא ההתקשרות

 ההתקשרות 

מועד אישור 

ההתקשרות 

ע"י ועדת 

התקשרויות 

 בפטור

גובה ההתקשרות שאושרה ע"י ועדת 

 התקשרויות בפטור 

התקשרות עם המכון 

    הגיאולוגי

הניטור  התקשרות להמשך ביצוע

השנתי לנסיגת המצוק ולקבלת 

וביצוע טיסת  דו"ח ניטור שנתי

ליידר אווירי לאורך החוף בשנת 

2019 . 

 

 

( לתקנות חובת 34)3סעיף 

 המכרזים

]התקשרות עם יחידת 

עיסוקה סמך שעיקר 

במחקר מדעי, לצורך 

 שיתוף פעולה[

 ההתקשרות אושרה בהתאם למתווה:  6.5.19

: )ביצוע טיסת ליידר אווירי( א'לביצוע שלב 

 כולל מע"מ;₪  24,090תשלום בסך 

 

)עריכת דו"ח שנתי לניטור  לביצוע שלב ב'

)הסכום ₪  125,010: תשלום בסך המצוק(

  (.15%כולל תקורה של 

 
התקשרות עם רשות 

  העתיקות

התקשרות לצורך שירותיי פיקוח, 

ט אספקה, הובלה במסגרת פרויק

ושינוע חול לאשקלון צפון, תא 

  .38שטח 

 

עבודות הפיקוח במסגרת 

התקשרות זו, הינם על שטח 

ההתארגנות של הקבלן המבצע 

   באזור המרינה באשקלון. 

( לתקנות חובת 7)3סעיף 

]התקשרות עם המכרזים 

 תאגיד שהוקם בחוק[

 

 

 

אושרה לשירותיי הפיקוח ההתקשרות  12.5.19

 .₪ 1,450יומי של  בתעריף

 

 


