
ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 

 8968מש/
 

 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2021 מאיב 06ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 

( תכנית "קוד כשפה שלישית" בחטיבות uingameחברת "שמיר ייעוץ והדרכה" )
 הביניים בנס ציונה 

  התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד 

 החלטה
 

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

 
 -ריבה קלייןהיועצת המשפטית לעירייה,  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

רכזת  -דנה לבני מ. אגף החינוך,  -אילנה נעמןמנהלת אגף החינוך, 
 מכרזים.

 

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

פורסם בעיתון "מעריב הבוקר", "כלכליסיט"  ובאתר  העירייה הודעה כי   13/4/21בתאריך  .1

" יחיד עם חברת "שמיר ייעוץ והדרכהספק  -בכוונת העירייה  להתקשר בפטור ממכרז

(uingame לתוכנית "קוד כשפה שלישית" בנס ציונה. תכנית ייחודית לחיזוק מיומנויות ,)

הלומד בדגש על חשיבה  מחשובית, לפתח יישומים באופן מדורג, לומדים את יסודות שפת 

 ופיתוח אפליקציות אנדרואיד. scratchהתכנות בסביבת 

 אופציה ם תשפ"ב, עםבהודעה צוין כי בכוונת העירייה להתקשר חברת שמיר לשנת הלימודי .2

 ההתקשרות לשנת לימודים נוספת )תשפ"ג(. תקופת את להאריך העירייה של

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

לימודית ייחודית כאמור בהודעה, היה רשאי לפנות למשרדי אגף החינוך בכתב ובצרוף 

 .14:00שעה ב 27/4/21מסמכים עד ליום 

 עד למועד הנ"ל לא התקבלה במשרדי אגף החינוך כל פניה כאמור.

הינו  ספק מורשה של משרד החינוך, בעל אישור לתכנית  –חברת שמיר יעוץ והדרכה  .4

חינוכית של משרד החינוך בשם: חשיבה מחישובית דרך פיתוח תוכנה, סביבת לימוד עם 

וך. הספק היחיד בארץ בעל אישור משרד גישה דרך מערכת הזדהות אחידה של משרד החינ

 . APPINVENTORהחינוך ליחידות התוכן לסביבת 

 לספק ניסיון רב בפיתוח חומרי לימוד דיגיטליים ללימודי תכנות. .5

 4 -חברת שמיר הינה הספק היחידי העונה לדרישת התכנית הייחודית שאנו מקיימים ב .6

במסגרתה  רחשובית, ואשיחשיבה מעל  שהשנים האחרונות לחינוך מיומנויות הלומד בדג

לומדים כלל תלמידי חטיבת הביניים לפתח יישומים באופן מדורג, כשלצורך כך נדרש 
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להשתמש בחומרי למידה איכותיים בשפה העברית, המאושרים ע"י משרד החינוך, וכן נדרש 

 ליווי מקצועי ופדגוגי לצוות המדריכים במהלך השנה. 

לחדשנות  ץ אגף החינוך, יוע(נספח א')מצ"ב  רמי שקדכמפורט בחוות הדעת של הכל 

  פדגוגית.

 המלצת האגף: 

 -בפטור ממכרז שמיר יעוץ והדרכה חברת ים להתקשר עםלאור האמור לעיל אנו ממליצ

לשנת הלימודים תשפ"ב עם אופציה של לתכנית קוד כשפה שלישית בנס ציונה, ספק יחיד 

 העירייה להאריך את ההתקשרות לשנת לימודים נוספת. 

 

 החלטה:

, שמיר יעוץ והדרכהחברת  על התקשרות עם ומחליטה עדה מאמצת את המלצת האגף והו

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

 לימודים נוספת.לשנת  ההתקשרות

 הישיבה ננעלה!
 

 
 

________________________ 
 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 
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 נספח א
 

 חוות דעת מאת רמי שקד
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