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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2021 ייולב 13ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
 -פרוייקט מחשב לכל ילד  -עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי 

  מיזם משותףהתקשרות בפטור ממכרז  

 החלטה
 

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

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

רכזת  -אירית ברוק ממונה תחום בכיר מכרזים והתקשרויות, -עווד
 רכזת מכרזים. -דנה לבני , פרוייקטים חינוכיים אגף החינוך

 

 ה:הציגה בפני הועדה את חוות דעת ,אגף החינוך רכזת פרוייקטים חינוכיים – אירית ברוק

פורסם בעיתון "מעריב הבוקר", "כלכליסיט"  ובאתר  העירייה הודעה   16/06/21בתאריך  .1

עם עמותת "המפעל הלאומי  -מיזם משותף -כי בכוונת העירייה  להתקשר בפטור ממכרז

לפיתוח חברתי" להפעלת פרויקט "מחשב לכל ילד" והזמנת גופים הסבורים שביכולתם 

 .לבצע את ההתקשרות לפנות ולהציע עצמם

לשנת  עמותת "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי"בהודעה צוין כי בכוונת העירייה להתקשר  .2

ההתקשרות לשנת לימודים  תקופת את להאריך העירייה של אופציה , עםאהלימודים תשפ"

 (.בנוספת )תשפ"

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 

 .14:00בשעה  30/06/21מסמכים עד ליום 

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

מחשבים ורכיבים משלימים למשפחות ציוד במסגרת הפרויקט, העמותה תספק הדרכות,  .4

ניסיון רב בפיתוח חומרי העמותה ספק בנוסף תמעוטות יכולת שאותרו ונמצאו זכאיות.  

 כנות.ולימוד דיגיטליים ללימודי ת

 : המלצת האגף .5

 "המפעל הלאומי לפיתוח חברתי"עמותת  להתקשר עםים לאור האמור לעיל אנו ממליצ

עם אופציה של העירייה להאריך  א,לשנת הלימודים תשפ", מיזם משותף -בפטור ממכרז

 את ההתקשרות לשנת לימודים נוספת.
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 החלטה: .6

"המפעל הלאומי  עמותתעל התקשרות עם ומחליטה עדה מאמצת את המלצת האגף והו

עם אופציה של  א, לשנת הלימודים תשפ"מיזם משותף -בפטור ממכרז לפיתוח חברתי"

 העירייה להאריך את ההתקשרות לשנת לימודים נוספת. 

 

 הישיבה ננעלה!
 

 
 

________________________ 
 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 
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