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 2021 מרץב 16ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
  התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד-עמותת "תעשיידע" 

 החלטה
 

מ"מ יו"ר הוועדה ומ"מ  –סמדר אהרוני יו"ר הוועדה,  –: אריאל אלמוג חברי הוועדה
 מ"מ רה"ע. –רה"ע, נאור ירושלמי 

 
היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד שני חסון  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

גזבר  -ערן לבבממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, -
 רכזת מכרזים. -דנה לבני מנהלת אגף החינוך,  -ריבה קליין ,העירייה

 
והנחיות משרד הבריאות, הוועדה קיימה את הישיבה לאור התפשטות נגיף הקורונה 

 באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו(.

 ה:הציגה בפני הועדה את חוות דעת מנהלת אגף החינוך – ריבה קליין

ובאתר עירייה  הודעה כי  ו"כלכליסט"," הבוקר "מעריב בעיתונים פורסמה 7/2/2021 בתאריך .1
תעשייה למען  – "תעשיידע"עם עמותת ספק יחיד,  –בכוונת העירייה להתקשר בפטור ממכרז 

צאתית על כל גווניה, בתחומי חינוך מתקדם, להפעלת תכניות לימודיות העוסקות בחשיבה המ
 והטכנולוגיה, תוך שילוב אלמנט השיווק והיישום ע"י חיבור לעולם התעשייההמדע 

 והתעשיינים.

 

לשנת הלימודים תשפ"ב, עם " תעשיידע"בהודעה צוין כי בכוונת העירייה להתקשר עם עמותת   .2
 אופציה של העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים נוספת.

תאגיד הסבור כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל תכניות  /אדם  –בהתאם לנוסח ההודעה  .3
רשאי לפנות למשרדי אגף החינוך בכתב ובצירוף בהודעה, היה  לימודיות ייחודיות כאמור

עד למועד הנ"ל לא התקבלה במשרדי אגף החינוך כל  .14:00 בשעה 21/2/21מסמכים עד ליום 
       פניה כאמור.

 :תיאור ייחודיות העמותה .4

  שנים.  27פועלת מזה  "תעשיידע"עמותת 

  מהווה גשר בין התעשייה הישראלית לבין מערכת החינוך ופועלת  "תעשיידע"עמותת
באופן מערכתי ארצי בשיתוף פעולה מלא עם  משרדי  הממשלה, רשויות מקומיות ובתי 

 ספר. 

 " מאושרות על ידי משרד החינוך ועוסקות  "תעשיידעהתכניות הלימודיות של עמותת
 החינוך. בתחומי התעשייה על היבטיה השונים המיועדים למערכת

  מודל תוכניתי ייחודי, המתבסס על למידה חוץ בית ספרית באמצעות   "תעשיידע"לעמותת
 אנשי מקצוע מהתעשייה. 

  שותפה בתהליכי הלמידה בכיתת המצוינות בבית ספר "גולדה". "תעשיידע"עמותת 

 תכניות חדשניות בתחום הטכנולוגי המפותחות יחד עם אנשי התעשייה,  לעמותת תעשיידע
 ניות איכותיות שמתחדשות כל שנה תוך התאמתן להתפתחויות האחרונות בתעשייה. תכ
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  המלצת האגף:

יחיד לשנת  ספק -בפטור ממכרז "תעשיידע"להתקשר עם עמותת ים ממליצ ולאור האמור לעיל אנ

 להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים נוספת.של העירייה עם אופציה , הלימודים תשפ"ב

 

 החלטה:

 -בפטור ממכרז, עמותת "תעשיידע" על התקשרות עםומחליטה עדה מאמצת את המלצת האגף והו

להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת  של העירייה לשנת הלימודים תשפ"ב, עם אופציה ,ספק יחיד

 לימודים נוספת.

 

 הישיבה ננעלה!
 

 
________________________ 

 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 
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