פרוטוקול ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  03באוקטובר 2019
ספק יחיד ומיזם משותף עם קרן גרינספון ישראל (חל"צ) להפעלת ספריית
פיג'מות -החלטה
חברי הוועדה :אריאל אלמוג  -יו"ר הוועדה ,סמדר אהרוני -סגנית ומ"מ רה"ע ,נאור
ירושלמי-סגן ראש העיר.
מוזמנים:

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -היועצת המשפטית לעירייה ,עדי מכבי-
פרויקטורית גני ילדים ,רינת אלון  -עוזרת סגנית רה"ע.

עדי מכבי -פרויקטורית גני ילדים ,הציגה בפני הוועדה את חוות דעתה של ריבה קליין  -מנהלת אגף
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בתאריך  17/9/19פורסמה בעיתונים "גלובס" ו"המבשר" ובאתר העירייה ,הודעה כי בכוונת
העירייה להתקשר בפטור ממכרז  -ספק יחיד  -עם קרן גרינספון ישראל (חל"צ) (להלן" :קרן
גרינספון") ,להפעלת תכנית "ספריית פיג'מה".
בהודעה צוין כי בכוונת העירייה להתקשר עם ספרית פיג'מה לשנת הלימודים תש"פ ,עם
אופציה של העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים נוספת.
בהתאם לנוסח ההודעה ,אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל תכנית
כאמור ,היה רשאי לפנות למשרדי אגף החינוך בכתב ובצרוף מסמכים ואישורים רלוונטיים עד
לתאריך  26/9/19בשעה .14:00
עד למועד הנ"ל לא התקבלה במשרדי אגף החינוך כל פנייה כאמור.
תיאור ייחודיות התכנית:
 למשרד החינוך התקשרות בפטור ממכרז עם קרן גרינספון בעילת ספק יחיד ,על פי תקנה
 ) 29(3לתקנות וחברת המכרזים ,למטרת ביצוע תכנית ספריית פיג'מה בגני ילדים.
 מטרת התוכנית להנחיל לילדי הגן אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים ומורשת,
בחיק המשפחה ובגן הילדים .ולאפשר לאוכלוסיות חלשות לקבל ספרים לביתם במחיר
סמלי.
 במסגרת התוכנית כל ילד בגן משלם סך של  ₪ 60ומקבל  8ספרי קריאה במהלך שנת
הלימודים  ,עותק מכל ספר ניתן לגן.
 מדובר בתוכנית לימודים בה יש השלמה של הלמידה בבית ותהליך הלמידה בגן.
לאור האמור ,אני ממליצה להתקשר עם קרן גרינספון בפטור ממכרז  -ספק יחיד ,לשנת
הלימודים תש"פ עם אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים נוספת.

החלטה:
לאור הממצאים שהתקבלו והאמור לעיל בחוות דעתה של ריבה קליין ,מאשרים התקשרות עם קרן
גרינספון ישראל (חל"צ) ,כספק יחיד-מיזם משותף ,בכפוף לתקצוב מאושר בתחום זה ,לשנת
הלימודים תש"פ ,עם אופציה של העירייה להארכה לשנת לימודים נוספת.

הישיבה ננעלה!
____________________
אריאל אלמוג יו"ר הוועדה

