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 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
 1993-א)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג3-( ו29)3לפי תקנות 

 

מי ציונה בע"מ מודיעה בזאת על  1993-א)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג3-( ו29)3בהתאם לתקנות 
 ביקור במרכז מבקרים של איגודן.: ת חינוכית הכוללת ולילפעכספק יחיד   איגודןכוונתה להתקשר עם 

לו יש ספק יחיד  הינה איגודןחברת , , עו"ד קרן מאור קהלניגביה אזוריתמנהלת מח' לפי חוות דעתו של 
 ולימוד נושאי שפכים והטיפול בהם.לפעילות חינוכית מרכז מבקרים 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל מנכ"ל  החברה באמצעות 

, ולהודיע לו כי קיים ספק אחר 22.12.2019, וזאת עד ליום rina@mei-ziona.co.ilדואר אלקטרוני 
 כאמור.

 

 מי ציונה בע"מ



 www.mei-ziona.co.il מ”אגיד המים והביוב מי ציונה בעת 1-800-800-987
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 לכבוד וועדת מכרזים

 
 איגודן –חוות דעת ספק יחיד הנדון:  

תאגיד המים מי ציונה רואה עצמו כחלק מהקהילה בה הוא פועל ומשתלב תאגיד מי ציונה בע"מ 
קהילתיים, חברתיים וחינוכיים שמתאימים לערכיו. בכל שנה מקצה דירקטוריון התאגיד בפרויקטים 

   תקציב לפעילות חינוכית בעיקר לציבור הילדים.

התאגיד מבקש להשתלב במערך הלימודי הכללי של  משרד החינוך בו לומדים הילדים בשכבות ד'  על 
אל מול מערכי השיעור הקיים  מים ושפכים כנית העשרה בנושא. כחלק משילוב זה נבנתה תנושא המים

מרכז המבקרים של  -בשפד"ן  לביקור של הילדים בתחום המדעים , אשר במהלכה ייסעו התלמידים 
 איגודן .

יתית לבעיות בנושא סביבה וקיימות בכלל ובעיות בנושא משאב בצורה חובמהלך היום ייחשפו התלמידים 
 המים בפרט.

מהלך הביקור במרכז נחשפים החיים שמתחת לפני הקרקע במטרופולין גוש דן. החוויה משלבת ב
 סרטונים לימודיים, הדמיה של סיור בצינור תת קרקעי והיכרות עם תהליכי מחזור המים. 

, והוא היחיד ינו מרכז חינוכי אקולוגי המחויב להרחבת החינוך הסביבתימרכז המבקרים של איגודן  ה
שפכים, וזאת על בסיס המידע שהתקבל מאיגודן, טיפול ביתית בנושא מים ולימודית חוכנית תח  אשר פית

 מניסיונות איתור  אחר ספקים אחרים בתחום ושיחות עם גורמים שונים בתאגידי מים וביוב אחרים .
 

 

 

 בכבוד רב,

 
 

 קרן מאור קהלני, עו"ד 
 מנהלת מח' גביה אזורית

 מי ציונה בע"מ

 
 
 

 גב' רינה קטיף, מנכ"לית מי ציונה בע"מ  העתק:
 חברי וועדת מכרזים

 

 


