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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  
והפעלת תוכנית נוער שותה מים ודעת  ת חינוכית  ול ילפע כספק יחיד   ד"ר אמנון שפי  כוונתה להתקשר עם  

 לחטיבות הביניים.  

ד"ר אמנון שפי הינו ספק יחיד , קהלני, עו"ד קרן מאור גביה אזוריתמנהלת מח'  לפי חוות דעתו של 
 תוכנית העשרה בנושא מים ומדע לחטיבות הביניים.  ל

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

, ולהודיע לו כי קיים ספק אחר  15.01.2020, וזאת עד ליום rina@mei-ziona.co.ilדואר אלקטרוני 
 כאמור. 

 

 מי ציונה בע"מ 



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

 
   Teach-Hi–חוות דעת ספק יחיד  הנדון:  

 
 

קהילתיים, תאגיד המים מי ציונה רואה עצמו כחלק מהקהילה בה הוא פועל ומשתלב בפרויקטים 

חברתיים וחינוכיים שמתאימים לערכיו. בכל שנה מקצה דירקטוריון התאגיד תקציב לפעילות חינוכית  

כחלק מהשתלבות במערך הלימודי הכללי של  משרד החינוך בו לומדים הילדים     בעיקר לציבור הילדים.

בנושא זה מול מערך   תוכנית העשרה , התאגיד מבקש לשלבעל נושא המיםבחטיבות הביניים ובתיכונים 

-Hiבעזרת תוכנית נוער שותה מים ודעת של  ד"ר אמנון שפי וחברת    התלמידים השיעור הקיים של  

Teach 

שיעור    כימער והיא מותאמת לצרכי מי ציונה, כוללת   ד"ר אמנון שפיעל ידי  פותחה התוכנית הלימודית

משולבת  וראה רב תחומית של מדעים  הו , טכנולוגיה במים, מבוססת על בנושא שימוש מושכל במים 

   סביבה, גיאוגרפיה, היסטוריה, מורשת, אזרחות כלכלה וערכים. ובין היתר : של תחומי דעת  במגוון רחב

 . תוכנית והמורשה היחידי להפעלת התוכניתזכויות יוצרים של ה בעל  והינ  ד"ר אמנון שפי 

אשר   תוכנית חינוכית בנושא מים לנוער ו אשר פיתח  יםהיחיד הינם     Hi-Teachד"ר אמנון שפי וחברת 

אחר   , מניסיונות איתור ד"ר אמנון שפי מ, וזאת על בסיס המידע שהתקבל מורשה על ידי משרד החינוך

 תאגידי מים וביוב אחרים . שונים בושיחות עם גורמים ספקים אחרים בתחום  

 

 

 

 בכבוד רב,

 
 

 קרן מאור קהלני, עו"ד 
 גביה אזוריתמנהלת מח' 

 מי ציונה בע"מ 
 

 
 

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

 

 


