
 עיריית דימונה
 

 ספק יחיד –הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז 
 1987–תשמ"חה( לתקנות העיריות )מכרזים(, 4)3עפ"י תקנה 

 
"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם העירייהעיריית דימונה )להלן: " .1

השתתפות בתכנית  לצורך "(,האוניברסיטה)להלן: "גוריון בנגב   -אוניברסיטת בן 

 "(.ההתקשרות)להלן: "   הידע מגיע לכולם" -"אוניברסיטה בעם

 

 :עיקרי ההתקשרות הינם כדלהלן .2

התכנית הינה יוזמה ייחודית, במסגרתה פותחת האוניברסיטה את שעריה בפני  .א

אוכלוסיות מוחלשות ומאפשרת להן לרכוש ידע חיוני ושימושי בתחומים הנלמדים 

לרפואה, מבוא לפסיכולוגיה ומבוא למנהל עסקים אשר מבוא  -באוניברסיטה

התכנית תפעל החל מיום . מנחים לתואר ראשון -מועברים על ידי סטודנטים

.)והכל בכפוף להנחיות משרד הבריאות באשר 2021חודש מאי סוף ועד ל 24.11.20

 לנגיף הקורונה(

ותים המופנים על ידי אגף רווחה והשיר המשתתפים בתכנית הינם מבוגרים .ב

החברתיים בעיר דימונה. מרבית המשתתפים בתכנית מגיעים מרקע סוציואקונומי 

 קשה וסובלים מפערי ידע משמעותיים.  

. עלות התכנית למשתתף הכוללת לימודים, 50 -מספר המשתתפים בתכנית הינו כ .ג

לאוניברסיטת בן גוריון וחזרה, ארוחת ערב קלה, ציוד ועזרי  מדימונה הסעות

  .עיקר מתרומותאשר משולמים ב₪  2,500נה הי –לימוד 

עלות ההשתתפות של עיריית . ₪ 250השתתפות עצמית לתלמיד עומדת על סך  .ד

  לכל תמיד.  ₪  300דימונה הינה בסך 

נדרש כי התכנית תופעל על ידי מוסד אקדמי המוכר במסגרת התכנית  .ה

 "אוניברסיטה בעם" ואשר נמצא בדרום הארץ בלבד. 

 

, ובהתאם להמלצת 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3תקנה  בהתאם להוראות .3

היא הגורם היחיד המקיים את הפעילות כמפורט  מדריכההגורמים המקצועיים בעירייה, ה

 לעיל.

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עפ"י התנאים  .4

עד לשעה  18/11/20 -לא יאוחר מיום שני הוזאת  המפורטים לעיל, מוזמנים לפנות לעירייה,

12:00  . 

המחלקה לעבודה מנהלת  ,אתי וקניןלהעביר בכתב בלבד, לידי הגברת פניות כאמור יש  .5

יש לוודא  etiv@dimona.muni.ilעיריית דימונה, באמצעות דוא"ל בסוציאלית קהילתית 

 .073-2756121קבלת הדוא"ל בטלפון 

פרטיו המלאים של הפונה, פרטי ההתקשרות עמו )לרבות שם מלא,  לכל פנייה יש לצרף את .6

מספר ת.ז./ח.פ, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל(, וכן את פרטיו של הגוף 

 האחר, בצירוף אסמכתאות התומכות בטענות הנטענות בפנייה.

 

 

 בנימין ביטון
 ראש העירייה               


