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 2021 אפרילב 22ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
  התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד- של קרן רמון תכנית "רמון ספייסלאב"

 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 

 
גזבר  -ערן לבב, היועצת המשפטית לעירייה -כהן -ןעו"ד שולמית מנדלמ :מוזמנים

 רכזת מכרזים. -דנה לבני מנהלת אגף החינוך,  -ריבה קליין ,העירייה
 

הישיבה לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הוועדה קיימה את 
 באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו(.

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

אתר העירייה הודעה כי ב"כלכליסיט" ובונים "מעריב הבוקר", פורסם בעית 8/3/21בתאריך  .1
  .רמוןקרן ספק יחיד ומיזם משותף  –העירייה להתקשר בפטור ממכרז בכוונת 

 

תשפ"ב, עם אופציה של העירייה ונת העירייה להתקשר עם  קרן רמון לשנה"ל בהודעה צוין  כי בכו .2
 להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים נוספת. 

 

אדם/תאגיד הסבור כי קיים גוף אחר המסוגל להפעיל תכניות לימודיות   –בהתאם לנוסח ההודעה  .3
ובצרוף מסמכים עד ליום  לפנות למשרדי אגף החינוך בכתב ייחודיות כאמור בהודעה, היה רשאי

 .14:00בשעה  22/3/21
 

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

המאפשרת לתלמידים  ,קרן רמון הינה תכנית מצוינות המיועדת לתלמידי חטיבות הביניים .4
ועושה שימוש לעורר  ,הבינלאומיתלשלוח ניסוי לתחנת החלל הזדמנות ייחודית והיסטרית 
 לחלום הכי רחוק שניתן.ו בתלמידים השראה ומוטיבציה

 

. מדובר במסגרת קרן רמון ובשיתוף סוכנות החלל הישראלית ומשרד החינוךהתכנית הינה  .5
 .21-מאה הבומיומנויות  ם החלל לטובת פיתוח כישורי לומדתוכנית חינוכית שעושה שימוש בעולב

שיתמודד על  מחקר -  ובמסגרתה יוגש תוצר סופי, את המורה והתלמידיםהתוכנית מעצימה 
 הזכות להישלח לתחנת החלל הבינלאומית.

 

נוך יהתוכנית ייחודית בתחום החלל והיא מתאימה לתפיסה הפדגוגית שמתפתחת בקריית הח .6
 בפארק המדע.

 

שהן חוד החנית של וליצירת קשרים עם חברות  21 -בית הספר מכוון לקידום מיומנויות המאה ה .7
 סיורים במימון הקרן לאורך כל התוכנית. 2בנוסף מתקיימים  העולם הטכנולוגי,
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התוכנית נותנת מענה ייחודי בהקשר החלל ותשתלב עם לימודי המדעים והמתמטיקה שבכיתת  .8
היא מוכרת ומעודדת על ידי משרד החינוך ותקדם לא רק את התלמידים שיתנסו בה , המצוינות

 גם למורי בית הספר שילוו אותה וידריכו בעצמם את התלמידים. כי אם 

 

התוכנית מאפשרת הרחבה של פעילות מעבר לקבוצת המצוינות גם לחוויה עבור תלמידי בית הספר  .9
 בימי עיון וחשיפה.

 
 

  המלצת האגף:

 להתקשר עם קרן רמון בפטורלאור האמור לעיל אנו ממליצים ים ממליצ ולאור האמור לעיל אנ

עם אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת  ,תשפ"בספק יחיד לשנת הלימודים  -ממכרז

 לימודים נוספת.

 

 

 החלטה:

ספק יחיד  -ממכרז בפטור קרן רמון על התקשרות עםומחליטה עדה מאמצת את המלצת האגף והו

 עם אופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לשנת לימודים נוספת. ,תשפ"בלשנת הלימודים 

 

 הישיבה ננעלה!
 

 
________________________ 

 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 
 
 
 

 8940מש/
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