
 

                                                                      

 

 2022נובמבר  06

 "ב חשון תשפ"ג י

 לכל מאן דבעי, 

 

()א(  1א)א()3הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה הנדון: 

 "monday.coM" התקשרות עם  1993- ( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג29)  3ולתקנה 

 

כוונת תאגיד השידור הישראלי להתקשר עם "מפורסמת בזאת   .1 "  Monday.comהודעה בדבר 

 )להלן: "הספק"(.  

 

למועד   .2 הנכון  הדברים  מצב  לפי  המקצועי,  הגורם  של  ידיעתו  למיטב  המצ"ב,  הדעת  חוות  לפי 

 הודעה זו, הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון. 

 
כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל רשאי לפנות בכתב לכתובת:    אדם הסבור .3

ayelete@kan.org.il  ולהודיע כי קיים ספק  בלילה,    24:00בשעה    12.20225.יאוחר מיום  , לא

פרטי ההתקשרות עימו וניסיונו.  אחר המסוגל ליתן את השירותים הנ"ל, בצירוף פרטיו המלאים,  

 (.  2א)א()  3בהתאם לתקנה    יובהר כי פניות שלא יצוינו בהם פרטים אלו כאמור, לא ייחשבו כפניות

 
 

 

 בכבוד רב,  

 איילת אלינסון  

 רכזת ועדת המכרזים  
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 1993-התשנ"ג( לתקנות חובת המכרזים, 29)  3()א( ולתקנה 1א)א()3חוות דעת בהתאם לתקנה 

 

 Monday.com: שם הספק

   31.12.2023 עד ליום 01.01.2023 ה מיוםשנ :תקופת ההתקשרות

   ₪ כולל מע"מ 270,000כולל מע"מ: השנתית  סכום ההתקשרות 

 :השירות / העבודה הנדרשת 

Monday    לטפורמת לניהול עבודה גמישה וקלה לשימוש ולהתאמה אישית, המספקת פתרון לניהול  פהיא

פרויקטים, משימות ותהליכים באגף או בארגון כולו ומותאמת לכל סוגי האגפים והחטיבות בארגון וכן  

 משמשת ככלי עבודה מול ספקים חיצוניים לתאגיד. 

ניתן לנהל תהליכים המתאימים לכלל החטיבות ויכולת לחבר ולתת שקיפות למערכת כולה    Mondayעם  

  על תהליכים חוצי ארגון.

 

 מאפיינים של השירותים הנדרשים: 

אי ,תהליכים של אוטומציה ,משימה ברמת תקשורת ,תהליכית שקיפות מאפשר זו בפלטפורמה השימוש

 .דיווח מגוונות לותויכו מדויק סנכרון  ,קיימים כלים עם נטגרציה

 

 סיבות ונימוקים להיותה של החברה ספק יחיד: 

נותן  הכלי    . קייםכיום במשק עוד כלי המערב כל כך הרבה יכולות בפתרון אחדאין  דת הח"מ,  עמלפי  

 יוצר חוסר שקיפות ומקשה על שיתוף פעולה בין גורמים שונים.  , דבר שמענה רק למקרה שימוש ספציפי

Monday    ,מאפשר לאינטגרציות עם המון מערכות  דבר הממשק פשוט  במאפשרת הרבה מאוד תהליכים

    ., כולל של צדדים חיצוניים לתאגידשונות בקלות

ב יכול להעני   Monday-לאור האמור, מבוקש להכיר  ק את השירותים  כספק היחיד שבנסיבות העניין 

 כמתואר 

 בכבוד רב,                                                                                    

 ן מאיה קדוש אילו              

 יגיטל וד  מערכות מידע  ת מנהל                                                                     

  

                                                                       

 


