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  514480888 ח.פ. - קרן גרינספון ישראל בע"מ  - לביצוע מיזם משותףהודעה על כוונה 

 
, מודיעה בזאת החברה למתנ"סים מרכזים 1993-תקנות חובת המכרזים, התשנ"גלב 3סעיף בהתאם ל

  514480888 ח.פ. - קרן גרינספון ישראל בע"מהספק עם  רצ(, כי בכוונתה להתקש"קהילתיים בע"מ )חל

( לתקנות חובת 30)3"ספרית פיג'מה" אשר יפעל ללא כוונת רווח ע"פ סעיף  לביצוע מיזם "(קרןלהלן: "ה)

לילדים בגיל  קריאה ספרי במסגרתה מוענקים תכנית אוריינות ייחודית, המהווה  1993-המכרזים, תשנ"ג

  "התחלה חכמה" ברחבי הארץ. רשת  ום שליהמעונות ב , 2-3

 
 ההתקשרות מהות .1

תכנית "ספרית פיג'מה" שואפת להנחיל לילדים אהבה לספר ולעודד עיסוק בערכים ובמורשת 

 ישראלית בחיק המשפחה ובמעונות היום.  -יהודית

 התכנית נוסדה על ידי קרן גרינספון ישראל, והיא פועלת בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. 

דתי, ובחינוך המיוחד -מה פועלת בגנים ובבתי הספר בחינוך הממלכתי, הממלכתי'ת פיגספריי

 והספרים מאושרים על ידי הפיקוח הממלכתי והממלכתי דתי במשרד החינוך.

הספרים כוללים הצעות לפעילויות משותפות של הילדים עם ההורים, המיועדות להעמקת ההבנה 

הקריאה, המפגש עם הספרים מעניק הזדמנות לשיח ויית על חושל הערכים הטמונים בספר. נוסף 

משפחתי ערכי ולפעילות מגבשת ומהנה. הצוות החינוכי מציג את ספר החודש לילדים, ולאחר 

 סביבו כל ילד מקבל עותק הביתה, שי לספריית המשפחה. תוחווייתיפעילות יצירתית 

רשת "התחלה חכמה" המופעלת של  2-3בכיתות גילאי תפעל התוכנית גם , שבנדון מיזםבמסגרת ה

ספרי קריאה  8 במתנה יקבלכל אחד מילדי המעון  )להלן: "המעון"(. על ידי החברה למתנ"סים

 . בשנה במהלך השנה, וכן כל כיתת מעון שמשתתפת בתכנית תקבל שתי ערכות ספרים נוספות

והקרן  לילד₪  50ויות בסך של , כאשר החברה משתתפת בעלקרןהעם  מדובר על מיזם משותף

, לרבות אחראית על בחירת הספרים, הדפסתם הנובעות מהפעלת התכנית נושאת ביתרת העלויות

בנוסף, הקרן תעמיד צוות חינוכי אשר יקיים ואספקתם לכל גני הילדים המשתתפים בתכנית. 

ע לגנים אלו לפחות מפגש אחד בשנה עם צוות כל מעון המשתתף בתכנית וכן תשלח איגרת מיד

 פעמים במהלך שנת הלימודים, שתכיל בין היתר רעיונות לפעילויות הקשורות בספרים.  8לפחות 

 :נימוקי ההחלטה .2

 ספריית פיג'מה הינם בלעדיים בתחום שלהם. .א

 מוזלת עבור הילדים וההורים.    בעלותמתאפשרת התוכנית משאבים כספיים וכתוצאה מכך  גויסו .ב

 ת.הינה ארצי פריסת התכנית .ג



 

  

 
 

 

 .קרן גרינספון ישראל בע"מ" " עם הספקתתקשר החברה לנוכח הנימוקים שהוצגו לעיל,  .3

הנתונות תקופות אופציה  4(, בתוספת חודשים קלנדריים 12שנה אחת ): תקופת ההתקשרות .4

 חודשים כל אחת. 12בנות לחברה, 

 ל ילד המשתתף בתכנית. בגין כ₪  50:   מקסימלית שתתפותה .5

 - לשירז משה 17.9.2020 לתאריך  עד ועדת מכרזים ולרשאי לפנות  דומה מיזם מבקש לבצע גוף ה .6

-073 ש לוודא קבלת המייל בטלפוןי rechesh@matnasim.org.ilבמייל  והתקשרויותרכש מנהלת 

2870111 

 

 

 

 

 

 אלה ירניצקי         

 יו"ר ועדת מכרזים

        

 


