
 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

הפעלת  לצורך "(,קדימה מדע)להלן: " 513927541" ח.פ. word ortעמותת "קדימה מדע 

 "(.ההתקשרות)להלן: "פרויקט מדעי וטכנולוגי במוסדות החינוך בעיר דימונה 

 

 :עיקרי ההתקשרות הינם כדלהלן .2

במסגרת הפרויקט תבצע ותעביר עמותת קדימה מדע במוסדות החינוך בעיר  .א

 דימונה לגילאי הגן ועד לתיכון קורסים בהתאם למפורט להלן:

 רובוטיקהקורסים בתחום ה-   

סה''כ מספר  מספר הקבוצות טווח גילאים התוכנית שם
 משתתפים

 1,254 209 ד'-גני חובה fllג'וניור 

FLL '70 7 ט'-ד 

FTC '30 2 י''ב-ח 

FRC '40 2 י''ב-ט 

 1,394 220 סה''כ 
 

   קורסים בתחומי מדע וטכנולוגיה– 

 
תכניות הרובוטיקה תופעלנה בכל גני החובה ובכל בתי הספר, מיסודי ועד לתיכון,  .ב

 בעיר דימונה. הפעילויות תתקיימנה בתוך מוסדות החינוך. 

קדימה מדע תערוך בעיר דימונה ימי שיא אשר יהיו פתוחים לכלל הילדים וההורים  .ג

בעיר. ימי השיא יהיו בנושאים הקשורים למדע ולטכנולוגיה כגון: "שבוע חלל", 

 "שבוע קוד" וכו'. 

 במסגרת הפרויקט תערוך קדימה מדע סיורים לימודיים לתלמידים. .ד

 אחת. הפרויקט כולו יופעל על ידי חברה מפעילה  .ה

 ההתקשרות הינה לשלוש שנים. .ו

לשנה. העמותה ₪  700,000-העלות השנתית להפעלת הפרויקט מוערכת בכ .ז

 כל אחת מהן.₪  330,000והעירייה תשתתפנה במימון הפרויקט בסך של 

מספר משתתפים  טווח גילאים מספר קורסים
 בקבוצה

מספר  סה''כ
 ממוצעמשתתפים 

 247 15 יסודי/חטיבה/תיכון 15-18



₪  40,000-העמותה תהא רשאית לגבות מהורי התלמידים המשתתפים בפרויקט כ .ח

של  תהעמותה לא תקבע מכסה מינימליעבור חוגים נוספים מעבר למפורט להלן. 

 נרשמים לקיומם של החוגים. 

 

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

הגורם היחיד המקיים את הפעילות עמותת קדימה מדע הינה הגורמים המקצועיים בעירייה, 

 כמפורט לעיל.

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

עד לשעה  26/9/21 -ה ראשוןלא יאוחר מיום המפורטים לעיל, מוזמנים לפנות לעירייה, וזאת 

12:00  . 

  , באמצעות דוא"ל מנהל אגף החינוך ,מקס פרץ ד"רלהעביר בכתב בלבד, לידי פניות כאמור יש  .5

olga@Dimona.muni.il  08-6563106יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון. 

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

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

 ר, בצירוף אסמכתאות התומכות בטענות הנטענות בפנייה.האח

  

 בנימין ביטון
 ראש העירייה               
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