החשב הכללי  -ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 1598

פרטים כלליים
התקבל בוועדת הפטור
01.03.2022

המשרד הפונה
משרד ראש הממשלה

תאריך השלמות
14.04.2022

תאריך דיון
15.06.2022

פרטי ההתקשרות המבוקשת
נושא ההתקשרות

מטרת הפניה

תקנת חוק

הפעלה וניהול סטודנטים לביצוע
פעילויות לאוכלוסיות יעד של
המשרד

הרחבת התקשרות

)(4)3ב()(3

חברי ועדה נוכחים
עמוס שקדי
כסלו שקד
גל אמיר

תפקיד
סגן בכיר לחשב הכללי
יועצת משפטית
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

תפקיד בוועדה
יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת וועדה

מועד החלטת ועדת
מספר פנייה
מכרזים הפונה
25.01.2022

8000710026

החלטת הוועדה
הוועדה ממליצה על  :אישור ההתקשרות לפי תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים
תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
ספקים
שם ספק
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישרא
פרטי תקופה
תאריך תחילה
מבוקש

תאריך תחילה
מאושר

תאריך סיום
מבוקש

01.03.2022

15.06.2022

30.09.2022

ח.פ.
580150100

סטטוס ספק

סוג ספק

תאריך סיום
מאושר

אומדן

סכום מאושר

מטבע

30.09.2022

5,000,000

2,500,000

שקלים ישראליים
חדשים

ההחלטה מותנית באישור של :החשב הכללי

דיון ונימוקים
 .1המשרד לשוויון חברתי )להלן – המשרד( מבקש הרחבת התקשרות עם התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל )להלן –
הספק(.
 .2ביום  05.11.2017התקשר המשרד עם הספק מכוח מכרז לאיתור ,גיוס ,הפעלה וניהול סטודנטים בפריסה ארצית לביצוע
פעילויות שונות למען אוכלוסיית היעד של המשרד .ההתקשרות הייתה עד ליום  30.09.2018בתוספת שלוש אופציות ,בנות שנה
כל אחת )להלן – הפרויקט(.
 .3הספק נדרש במהלך ההתקשרות ,לגייס  700סטודנטים בפריסה ארצית לביצוע תוכניות שונות עבור אוכלוסיית היעד של
המשרד.
 .4במהלך מימוש האופציה השלישית והאחרונה ,ובעקבות ההתמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו על אוכלוסיית הסטודנטים,
התגבשה תוכנית של המשרד ,המשרד להשכלה גבוהה וזרוע העבודה ל לביצוע פעילות חברתית בתחומים מגוונים בקהילה ,ובין
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היתר התנדבות עם אזרחים ותיקים ,ניצולי שואה ,במטרה למנוע נשירה מהלימודים בשל חוסר יכולת לשלם שכ"ל )להלן –
הפרויקט המורחב( ,כאשר הרחבת ההתקשרות אושרה על ידי ועדת הפטור  ,מכוח תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים
עד ליום .30.09.21
 .5מעת לעת אושרו הארכות התקשרות לפרויקט ולפרויקט המורחב עד ליום .30.09.2022
 .6בימים אלו ,המשרד עובד על פרסום מכרז לאיתור ,גיוס ,הפעלה וניהול סטודנטים בפריסה ארצית לביצוע פעילויות שונות
למען מעורבות חברתית ,לקראת שנת הלימודים הקרובה .טיוטת המכרז נמצאת בשלבים ומסמכי המכרז צפויים להתפרסם
בתקופה הקרובה.
 .7הרחבת ההתקשרות המבוקשת כעת היא עבור איתור ,גיוס ,הפעלה וניהול מערך של כ 900-סטודנטים בפריסה ארצית ממגזר
המיעוטים עבור מסלול מרכזי צעירים במסגרת הפרויקט המורחב ,בהתאם להחלטת ממשלה  550מיום ,24.10.2021
שבמסגרתה נרשמה הודעת המשרד כי יפעל להקצות לפחות  25%מתקציבי המלגות שמחולקות לסטודנטים על ידו לחברה
הערבית .יצוין כי במסגרת המכרז החדש שפרסומו צפוי כאמור ,יינתן ביטוי גם להקצאה ייעודית זו.
 .8הרחבת ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
 .9גב' סופי פרכטמן  ,רכזת משרדים מנהליים ממליצה לאשר את ההתקשרות עבור שנת הלימוד הנוכחי בהיקף של  2.5מלש"ח.
מאשרים
פרטי אישור

שם פרטי ושם משפחה

אישור

גל אמיר

אישור
אישור
אישור

כסלו שקד
עמוס שקדי
יהלי רוטנברג

תפקיד
מנהל מינהל הרכש
הממשלתי
יועצת משפטית
סגן בכיר לחשב הכללי
החשב בכללי באוצר

אישור החשב הכללי:
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר  3000004823לעיל,
לפי תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים.
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תפקיד בוועדה
חבר/ת וועדה
יועץ/ת משפטי/ת
יו"ר ועדה
גורם מאשר נוסף

הערות

