
ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 

 8873מש/
 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2021 מרץב 16ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
התקשרות בפטור  - שביט למצוינות מדעית במכון ויצמןמסלול  -מכון דוידסון

  ממכרז ספק יחיד

 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

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

 באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו(.

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

הודעה כי  ובאתר עירייה , ""כלכליסיטו" הבוקר "מעריב ניםבעיתוורסם  פ 7/2/21בתאריך  .1

 .מכון וייצמן –ספק יחיד מכון דוידסון לחינוך מדעי  –בכוונת העירייה להתקשר בפטור ממכרז 

 

, עם אופציה של ר עם מכון דוידסון לשנה"ל  תשפ"בכי בכוונת העירייה להתקש בהודעה צוין .2

 ות לשנת לימודים נוספת. העירייה להאריך את תקופת ההתקשר

 

אדם/ תאגיד הסבור כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל תכניות  –בהתאם לנוסח ההודעה  .3

רוף ילימודיות ייחודיות כאמור בהודעה, היה רשאי לפנות למשרדי אגף החינוך בכתב ובצ

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

 פניה כאמור.

 
 :מסלול שביט למצוינות מדעית במכון ויצמן -מכון דוידסון ייחודיות .4

מסלול שביט למצוינות מדעית הינו מסלול ייחודי מבית מכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע 

תכנית שביט מיועדת לחטיבות הביניים ומספקת משאבים . החינוכית של מכון ויצמן למדע

מצוינות מדעית תוך הטמעה של מגוון כלי הוראה ותכנים ייחודיים המאפשרים קידום 

 בביה"ס.

חומרי הלימוד מושתתים על פעילויות העשרה, הרחבה והעמקה של תכנים מתוכנית הלימודים 

במדע וטכנולוגיה, בדגש על פיסיקה. רבות מהפעילויות המדעיות מתבססות על עבודת מעבדה 

מנויות חקר בדרך של למידה חווייתית, עידוד הסקרנות, של תלמידים ומתמקדות ברכישת מיו

פיתוח היכולת המתמטית וחשיבה מסדר גבוה. הוראת המסלול מבוצעת על ידי מורי בית הספר 

תוך הכשרה וליווי אישי מתמשך מטעם צוות המסלול ממכון דוידסון. עבודה מערכתית עם 

 די המדעים בבית הספר כולו.צוות המורים מביאה לכך שהפעלת המסלול מחזקת את לימו



ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 

 8873מש/
 

 

מטרות המסלול הן לשפר את לימודי המדעים בחטיבת הביניים על מנת לשמר ולהגביר את 

העניין של תלמידים במדעים, להעלות את המוטיבציה ללימודי מדעים בתיכון, ולספק 

 לתלמידים בסיס 

שביעות רצון  עולהושאלונים,  ון ויצמן מקיימים סקרים, ראיונותראוי ללימודים אלה. במכ

 .למידים מהפעלת המסלול בבית הספרגבוהה של מנהלים, מורים, הורים ות

  המלצת האגף:

מסלול שביט למצוינות מדעית במכון  -מכון דוידסון התקשר עםל לאור האמור לעיל אנו ממליצים

ספק יחיד לשנת הלימודים תשפ"ב עם אופציה של העירייה להאריך את  –בפטור ממכרז  ויצמן,

מרמת שיתוף הפעולה ומעלה שביעות רצון  האגף מביע ההתקשרות לשנת לימודים נוספת. יובהר כי 

 ובנוסף תכני הלימוד משרתים את יעדי כיתת המצוינות הנ"ל., מכון ויצמן עם

 

 החלטה:

מסלול שביט  -מכון דוידסון  על התקשרות עם ומחליטה עדה מאמצת את המלצת האגף והו

ספק יחיד לשנת הלימודים תשפ"ב עם אופציה של  –בפטור ממכרז , למצוינות מדעית במכון ויצמן

 העירייה להאריך את ההתקשרות לשנת לימודים נוספת.

 

 הישיבה ננעלה!
 

 
________________________ 

 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 
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