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 2022אפריל,  26
 כ"ה/ניסן/תשפ"ב

 לכבוד:

 ועדת המכרזים

 
 שלום רב,

 ספק יחיד –התקשרות בפטור ממכרז הנדון: 
 

מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם חברת ערי חינוך בע"מ, בראשותו המכללה האקדמית בית ברל 

של חמש שנים אשר מקסימאלית לתקופה , 650,000₪  של מר יעקב הכט, בהיקף שנתי של עד

מוסדות שת ר , וזאת לשם קבלת שירותי ייעוץ, ניהול והקמה, הפעלה וארגון30.09.2026תסתיים ביום 

סיוע ו "מהפכה בחינוך""מנבטה",  ,"מעבדה"פרויקטים הובכלל זה ייזום, הקמה, ניהול וארגון של חינוך, 

 ביצירת קשרים עם רשויות.למרכז "קשת" במכללה 

 
לקבלת שירותי  17.6.2021בהסכם מיום )בפטור ממכרז כספק יחיד( המכללה התקשרה עם ערי חינוך 

ו"מנבטה". התקשרות זו הוארכה בהתאם לתוספת  ייעוץ ייחודיים בקשר עם הפרויקטים של "מעבדה"
עם . כעת מבקשת המכללה להרחיב את ההתקשרות 30.9.2022עד ליום  29.9.2021להסכם מיום 

 .2022יל ערי חינוך מחודש אפרבהתאם להצעת עבודה מטעם , ערי חינוך
 
 

מר יעקב הכט וחברת ערי חינוך באמצעותה הוא פועל הינם בעלי הרעיון, היוזמה, הסודות המסחריים 

וזכויות הקניין הרוחני בשיטה הייחודית שמטרתה יצירת רשת של בתי ספר ומוסדות חינוך והם גורמים 

 מובילים בפיתוח השיטה בארץ ובעולם. 

 

די המסוגל לבצע את הפעילות הייחודית ולספק חברת ערי חינוך ומר יעקב הכט הנם הגורם הבלע

 ם לשם השגת מטרותיה של המכללה.מישירותי ייעוץ למכללה בנושא, כמו גם להוביל ולנהל את המיז

  בעלי ערך כלכלי שאין לו שיעור.המוניטין של ערי חינוך בכלל ויעקב הכט בפרט הם 

 

נוכית והמקצועית האחראית לנושא, בתפקידי כנשיאת המכללה, המהווה את הסמכות האקדמית, החי

אני מאשרת כי לפי מיטב ידיעתי והבנתי חברת ערי חינוך ומר יעקב הכט מהווים "ספק יחיד" למתן 

 השירותים נשוא ההתקשרות האמורה. 

 

לתקנות חובת מכרזים )התקשרויות של  4 -( ו18)3בהתאם לאמור לעיל ובהתאם להוראות תקנות 

אודות כוונתה להתקשר בפטור  הודעה בכוונת המכללה לפרסם 2010 –ע מוסד להשכלה גבוהה(, תש"

 .26.4.2022ממכרז עם חברת ערי חינוך ומר יעקב הכט, באתר האינטרנט של המכללה, החל מיום 

תבקשו ספקים אשר מעוניינים לערער על הקביעה לפיה חברת ערי חינוך ומר יעקב יבמסגרת ההודעה, 

 .9.5.2022הכט הינם "ספק יחיד", לפנות אל המכללה בכתב עד ליום 
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, אבקש את "ספק יחיד"בכפוף לכך שלא תתקבל פניה החולקת על היותה של חברת ערי חינוך בע"מ 

 ההתקשרות האמורה בפטור ממכרז.ועדת המכרזים לאשר את 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 פרופ' יולי תמיר, נשיאה
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