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 2021 אוגוסטב 24ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
 – התקשרות בפטור ממכרז - הפעלת מלגות פר"ח – מכון דוידסון לחינוך מדעי

 מיזם משותף

 החלטה
 

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

עו"ד איסרא היועצת המשפטית לעירייה,  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים
מנהלת  -מור ביטון אלרום ממונה תחום בכיר מכרזים והתקשרויות, -עווד

רכזת  -דנה לבני  ,מרכז קהילתי יד אליעזר, מחלקת נוער וקהילה
 מכרזים.

הציגה בפני הועדה  ,קהילתי יד אליעזר, מחלקת נוער וקהילהמנהלת מרכז  – מור ביטון אלרום

 ה:את חוות דעת

מפעל  –"( מפעיל את פרויקט פר"ח מכון דוידסוןמכון דוידסון לחינוך מדעי )להלן: " .1

חונכות ארצי אשר במסגרתו סטודנטים מעניקים שירותי חונכות אישית וקבוצתית 

תי, רגשי ולימודי, תמורת מלגה בסך לתלמידים במערכת החינוך בשלושה מישורים: חבר

 .₪ 10,000של 

 
 (.₪ 4,000מהמלגה ) 40%מכון דוידסון משתתף במימון של 

 

מכון דוידסון הינו היחיד המפעיל פרויקט ייחדו זה ומסוגל להעמיד את המשאבים  .2
 הדרושים להפעלת הפרויקט ולהשתתף בתקציבו.

 

יסט" ו"מעריב הבוקר" ובאתר פרסמה העירייה בעיתונים "כלכל 02.08.2021ביום  .3

מיזם משותף. בהודעה  -ספק יחיד -העירייה, הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז 

הוזמנו גופים הסבורים שביכולתם להפעיל את הפרויקט ולהשתתף במימונו, לפנות 

 ולהציע את עצמם.

 
 כאמור, לא התקבלו כל פניות בעקבות הפרסום עד לתום המועד הנקוב.

 

 האגף המלצת .4

לשנת הלימודים  מכון דוידסון לחינוך מדעיאנו ממליצים להתקשר עם לאור האמור לעיל 

עם אופציה של הרשות להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים נוספת  ,תשפ"ב

 בפטור ממכרז.

 החלטה: .5

 מכון דוידסון לחינוך מדעיעם על התקשרות ומחליטה עדה מאמצת את המלצת האגף והו
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עם אופציה של הרשות להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת  ,הלימודים תשפ"בלשנת 

 לימודים נוספת בפטור ממכרז.

 

 הישיבה ננעלה!
 

 
 

________________________ 
 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 
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