
 (להלן: "תקנות חובת המכרזים" או "התקנות") 1993-, תשנ"גג לתקנות חובת המכרזים1פרסום לפי תקנה 
 

 
 

 -ב הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

.₪ 

 *אם לא צוין אחרת

 קבלת ההחלטה על ידימועד 

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

 עם שרותהתק - לתקנות חובת המכרזים-) 7(3תקנה  פורום תלם  –ועדת ביוקונברגנס 

במסגרת תפקידי , או לפיו בחוק שהוקם תאגיד

 התאגיד על פי החוק שהקימו

הלאומית  האקדמיה 

 למדעים 
115,000 10.01.2021 

לא הוגשה כל  - לתקנות חובת המכרזים) ב(23תקנה  רכישת מוצרי מזון וצריכה

 הצעה למכרז

+  200,000 יינות ביתן בע"מ 
 מע"מ 

05.01.2021 

 ותחזוקה שנתית לפוןניטור שיחות ט

 

וזאת  ("ספק יחיד"). ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה 

לפי תקנה  הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

)(ב), ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה 1א.(א)(3

 ) לתקנות.2א.(א)(3

 29.12.2020 + מע"מ50,000 טיקל סנטר בע"מ 

 (אלכא)ג'וינט ישראל  מימוש זכות ברירה – חובת המכרזים לתקנותג 3תקנה  מיזם מנועי צמיחה כלכליים

 

סך של 
6,112,500 

 כאשר מתוכם 
%  יהיה 25

במימון 
סך  -הג'וינט 

  2,037,500של 

29.12.2020 



 -ב הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

.₪ 

 *אם לא צוין אחרת

 קבלת ההחלטה על ידימועד 

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

עם התקשרות  - לתקנות חובת המכרזים )א()31(3תקנה  דמי חבר בארגון 

 .חוץספק 

כי  ,(ג)א.3תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל 

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש בהתאם 

 .)(ב) לתקנות1א.(3לתקנה 

 

 Scienceארגון 

Business 

יורו  11,500
 לשנה 

23.12.2020 

("ספק   1993-) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג29(3קנה ת דו"ח ההון האנושי בתעשיית ההייטק

 תקנההתאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 .)(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

צבירן ייעוץ וסקרים 

 בע"מ

 23.12.2020 ע"ממ+  50,000

וזאת  ("ספק יחיד"). ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה  נתונים יחודיים עבור הדו"ח השנתי

לפי תקנה  הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

)(ב), ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה 1א)(א.(3

 ) לתקנות.2א.(א)(3

IVC Research 

Center Ltd. 

 23.12.2020 + מע"מ  38,750

 1993-, תשנ"גהמכרזים חובת לתקנות) 2(א)(5 תקנה שירותי ייעוץ

 יועץ מומחה 

ייעוץ וניהול  לוויןאילן 

 בע"מ 
+ מע"מ  400

 לכל שעת ייעוץ 
15.12.2020 

התקשרות  – ) לתקנות חובת המכרזים1)(ב)(4(3תקנה  יעוץ משפטישירותי 

 .המשך

עמית, פולק מטלון 

 ושות' עורכי דין 
ללא תוספת 

 תקציב 
01.12.2020 



 -ב הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

.₪ 

 *אם לא צוין אחרת

 קבלת ההחלטה על ידימועד 

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

 100,000 דואר ישראל המימוש זכות בריר – לתקנות חובת המכרזים ג3קנה ת דיוור
 בתוספת מע"מ 

01.12.2020 

החברה למפעלי  המימוש זכות בריר – לתקנות חובת המכרזים ג3תקנה  מועדון טוב 

ותרבות כלכלה 

לעובדי המדינה 

 (מועדון טוב) 

46,683  01.12.2020 

("ספק   1993-נות חובת המכרזים, תשנ"ג) לתק29(3קנה ת כנסי מדיה 

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 .)(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

כלכליסט, דה מרקר, 

 גלובס

 

 באופן שווה 

300,000  +
 מע"מ 

 
אש"ח +  100

מע"מ  לכל גוף 
 כלכלי 

19.11.2020 

Iconduct -יתוח ממשקים עבור פ

 CRM-מערכת ה

("ספק   1993-) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג29(3קנה ת

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 )(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

 17.11.2020 + מע"מ  56,000  מ"בע סרבאיט

וזאת  ("ספק יחיד"). ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה  גלובלי  מידע

לפי תקנה  הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

)(ב), ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה 1א)(א.(3

 ) לתקנות.2א.(א)(3

CB Information 

Services Inc. 

דולר  140,000
 לשנה 

2.11.2020 



 -ב הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

.₪ 

 *אם לא צוין אחרת

 קבלת ההחלטה על ידימועד 

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

וזאת  ("ספק יחיד"). ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה  אינטליגנציה מלאכותיתב כללי התאמה

לפי תקנה  הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

)(ב), ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה 1א)(א.(3

 ) לתקנות.2א.(א)(3

דולר   350,000  מ "ע ביונדספארק 
 לשנה 

2.11.2020 

וזאת  ("ספק יחיד"). ) לתקנות חובת המכרזים29(3תקנה  ניהול ערוצי תקשורת דיגיטלית

לפי תקנה  הספקלאחר פרסום הכוונה להתקשר עם 

)(ב), ולאחר שלא התקבלו השגות לפי תקנה 1א)(א.(3

 ) לתקנות.2א.(א)(3

קומבוקס תקשורת 

 ואוטומציה בע"מ

105,000 
 בתוספת מע"מ 

13.10.2020 

צאות מרחוק באמצעות ישיבות והר

 ועידות וידאו

("ספק   1993-) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג29(3קנה ת

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 )(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

Zoom Video 

Communications, 

Inc. 

 22.09.2020 דולר  14,000

התקשרות  -) לתקנות חובת המכרזים 1)(ב)(4(3תקנה  ות אדריכל

 המשך.
 02.09.2020  50,000 לית כן אדריזמיכל רו

("ספק   1993-נות חובת המכרזים, תשנ"ג) לתק29(3קנה ת DLDLכנס 

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 .)(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

ארומדיה ישראל 

  בע״מ

 

 27.08.2020 + מע"מ  35,000



 -ב הסכום שאושר ספקה סעיף הפטור נושא ההתקשרות

.₪ 

 *אם לא צוין אחרת

 קבלת ההחלטה על ידימועד 

של רשות  מכרזיםהועדת 

 החדשנות

דינת ישראל ורשות החדשנות חברות מ

 בארגון.

 

לאומי, שהוקם -ןיוריקה הוא ארגון בי

מדינות, על  18, כהסכם בין 1985בשנת 

שיתוף  ולעודדמנת לטפח תחרותיות 

 פ.פעולה במו"

("ספק   1993-) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג29(3קנה ת

תקנה התאם לב ,אישור מנכ"ל הרשות התקבל "). יחיד

ההתקשרות תאושר בלא פרסום הודעה כנדרש כי  ,א.(ג)3

 )(ב) לתקנות1א.(3בהתאם לתקנה 

ארגון יוריקה 

EUREKA 

36,644.89  
 יורו

11.08.2020 

 11.08.2020 104,000 שכר בע"ממלם  המימוש זכות בריר – לתקנות חובת המכרזים ג3תקנה  לושי שכרמערכת ת

 

 

 

 ברי וורםלבירורים ניתן לפנות אל: 

 ברשות מנהל מכרזים והתקשרויות

 3-71579260טלפון: 

 barry.wurm@innovationisrael.org.ilדואר אלקטרוני: 

 


