
 

 

 

 ספק יחיד -בפטור ממכרז ה להתקשרהודעה על כוונ

 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח4)3על פי תקנה 

 

מערכת בגני הילדים ברחבי העיר מבקשת להפעיל "( העירייה)להלן: "עיריית גבעת שמואל  .1
 , מבחינה פדגוגיתהמותאמים לגיל הרך ממוחשבים הכוללת כלים ,למידה אינטרנטית

 .וטכנולוגית
 

מותאמת פדגוגית  צריכה להיות המערכת על המערכת לכלול את התכונות הבאות: .2
 , בתכנים, בעיצוב ובפונקציות של הכליםוטכנולוגית לשלבי ההתפתחות של הילדים בגן

המערכת צריכה  ומותאמת לתכנית הלימודים בגן הילדים ומאושרת על ידי משרד החינוך.
, מי דעת ותכנים הנלמדים בגן הילדיםחוהמכיל ת ,מותאם לגיל הרך להכיל מנוע חיפוש

אשר רוכשים  ,ם למשתמשיםמיהמותא ומעבד תמלילים יעודי מאובטח דואר אלקטרוני
המותאם לתכנים גיליון אלקטרוני בהדרגה אוריינות לתקשורת באמצעות השפה הכתובה, 

עם התאמות לגיל הרך. גרפית, דע בצורה היהנלמדים בגן ומאפשר לילדים ארגון והצגת מ
על המערכת לאפשר יצירת תיק עבודות פרטי לכל ילד ולאפשר שמירתם בתיקיות אישיות. 

וגדר משתמש אשר י ,לכל גננת וילדועל המערכת להיות נגישה הן בגני הילדים והן בבתיהם  
והוראה , וכן המערכת צריכה לכלול אפשרות לתקשורת זהה אותו באופן ייחודי ומאובטחי

 . מרחוק בשעות חירום
 

ינה מערכת ה( בע"מ, 2009גוגלה )כלי גוגלה שפותחה על ידי חברת  ידי העירייה חוו"ד לפיהב .3
וגוגלה הינה החברה היחידה בארץ וכוללת את התכונות הנ"ל פותחה בישראל שייחודית 

 .ובעולם המספקת שירות זה
 

, מבקשת 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח4)3בהתאם להוראות תקנה  .4
"גוגלה" להפעלת מערכת למידה אינטרנטית, בגני הילדים  חברתהעירייה להתקשר עם 

 .שנת הלימודים תשפ"אל בעיר כספק יחיד
 

מציע אחר בעל ניסיון בהפעלת מערכת למידה אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים  .5
ת בגני ילדים המותאמת לגיל הרך ואשר כוללת את כל התכונות המפורטות לעיל, אינטרנטי

רשאים לפנות לעירייה בכתב בלבד, בצירוף מסמכים ואישורים רלוונטיים עד לתאריך 
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 . 03-5319284 בטלפון: המייל
 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות )לרבות שם מלא, ת.ז/  .6
ח.פ, כתובת, מס' טלפון קווי ונייד, מס' פקס ודוא"ל(, וכן את פרטיו של הגוף ולצרף 

   על ידו.אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות 

 
 

 בכבוד רב,  
  ייה, ראש העיריוסי ברודני 
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