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פרוטוקול
ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  22באפריל 2021
מרכז שוורץ רייסמן – מכון ויצמן -התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד
החלטה
חברי הוועדה :אריאל אלמוג – יו"ר הוועדה ,סמדר אהרוני – מ"מ יו"ר הוועדה ומ"מ
רה"ע ,נאור ירושלמי – מ"מ רה"ע.
מוזמנים:

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -היועצת המשפטית לעירייה ,ערן לבב -גזבר
העירייה ,ריבה קליין -מנהלת אגף החינוך ,דנה לבני  -רכזת מכרזים.

לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות ,הוועדה קיימה את הישיבה
באמצעות "זום" (פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו).
ריבה קליין – מנהלת אגף החינוך הציגה בפני הועדה את חוות דעתה:
 .1בתאריך  8/3/21פורסם בעיתונים "מעריב הבוקר" ,ב"כלכליסיט " ובאתר עירייה
הודעה כי בכוונת העירייה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד ומיזם משותף
מרכז שוורץ רייסמן – מכון וייצמן.
 .2בהודעה צוין כי בכוונת העירייה להתקשר עם מרכז שוורץ רייסמן לשנה"ל
תשפ"ב ,עם אופציה של העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים
נוספת.
 .3בהתאם לנוסח ההודעה – אדם /תאגיד הסבור כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל
תכניות לימודיות ייחודיות כאמור בהודעה ,היה רשאי לפנות למשרדי אגף
החינוך בכתב ובצרוף מסמכים עד ליום  22/3/21בשעה  .14:00עד למועד הנ"ל
לא התקבלה במשרדי אגף החינוך כל פניה ,כאמור.
 .4מרכז שוורץ רייסמן לחינוך מדעי הינו עמותה רשומה ,אשר מטרותיה טיפוח
החינוך המדעי בישראל והיא מוסמכת להקים ולתפעל מרכז לחינוך מדעי
שמטרתו הקניית לימודי מדעים ברמה של  5יחידות לתלמידי בתי הספר העל
יסודיים .כל זאת נעשה באמצעות סגל הוראה ,סגל טכני ,ציוד מעבדות ואמצעי
למידה אחרים ברמה גבוהה וייחודית.
 .5המרכז הינו דגם ייחודי של מרכז איזורי לחינוך מדעי ,הלוקח על עצמו אחריות
לחינוך המדעי בחטיבות העליונות.
 .6ייחודיות פרויקט לימודי הפיסיקה במרכז שוורץ רייסמן:


מרכז שוורץ רייסמן פועל בחסות אקדמית של מכון ויצמן למדע ,מוסד מחקר
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מדעי מוביל המצוי בחזית הקדמה המדעית בישראל ובעולם ,ומוסד להשכלה
גבוהה המעניק תואר שני ושלישי בין היתר בפיזיקה ,כימיה והוראת המדעים.


תרומתו של מכון ויצמן למדע לפעילות מרכז שוורץ רייסמן כאמור לעיל ,באה
לידי ביטוי בין היתר בכך שהוא חבר באירגוניים המנהלים של מרכז שוורץ
רייסמן .יתר על כן ,נשיא מכון ויצמן למדע משמש כיו"ר מרכז שוורץ רייסמן.



צוות הניהול של שוורץ רייסמן כולל מומחים במדע וחינוך מדעי ,בעלי תארים
מתקדמים וניסיון רב בהנחית צוות ההוראה.



מנהל שוורץ רייסמן הינו בעל תואר שלישי בפיזיקה ובעל ניסיון קודם בחינוך
מדעי בישראל ובעולם.



צוות ההוראה של מרכז שוורץ רייסמן כולל מורים בעלי תארים מתקדמים
(מסטר או דוקטורט) ,בתחום הדעת להוראת פיזיקה וכימיה לתלמידי תיכון
ברמה של  5יחידות.



למרכז שוורץ רייסמן יכולת מוכחת להכשרת המורים המגויסים ,in service
ויכולת לקיים פיתוח מקצועי מתמשך של צוות ההוראה.



במרכז שוורץ רייסמן מעבדות מתקדמות וציוד חדשני המתאים להוראת פיזיקה
וכימיה ברמה הגבוהה ביותר.



לצוות המרכז הכרות מעמיקה עם מערכות ניסוייות מורכבות וידע מוכח בפיתוח
ניסויים והדגמות מדעיות בפיזיקה וכימיה לתלמידי תיכון.



למרכז שוורץ רייסמן יכולת מוכחת לפיתוח ושימור קשר עם בתי ספר ומחלקות
חינוך בנושאי חינוך מדעי.



בשנת תש"פ סיימו כ  129תלמידים בגרות בפיסיקה ברמה של חמש יחידות.



לפרויקט ניתנת חסות מכון ויצמן המתבטאת בתכנים אקדמיים ותמיכה כספית
משמעותית של  50%מתקציב הפרויקט 100% ,מתקציב הקמת מבנה הלימודים,
מעבדות והמשאב האנושי.

המלצת האגף:
כל היתרונות המפורטים המשולבים בפרויקט יחד עם שיתוף המשאבים מטעם מרכז שוורץ רייסמן -
במכון ויצמן -הופכים אותו לפרויקט ייחודי במינו ,שאין דומה לו .אנו מאוד מרוצים מרמת שיתוף
הפעולה עם מכון ויצמן ובנוסף תכני הלימוד משרתים את יעדי כיתת המצוינות הנ"ל .
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לאור האמור לעיל אנו ממליצים להתקשר עם מרכז שוורץ-רייסמן בפטור ממכרז -ספק יחיד לשנת
הלימודים תשפ"ב ,עם אופציה של העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים נוספת.
החלטה:
הוועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה על התקשרות עם מרכז שוורץ-רייסמן בפטור ממכרז-
ספק יחיד לשנת הלימודים תשפ"ב ,עם אופציה של העירייה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת
לימודים נוספת.

הישיבה ננעלה!
________________________
אריאל אלמוג  -יו"ר הוועדה
מש8941/

