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 פ"התש בכסלו א"יב"ה, 
 2019 בדצמבר 9

 2019-122 מנ
 לכבוד 

 ג'רמי רגנשטיינר 
 מנהל מחלקת מכרזים והתקשרויות 

 כ א ן 
 

 שלום רב, 
 )ע"ר( בקשה להתקשרות עם התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקההנדון: 

 
להפעלת הנבחרת משרד החינוך, קול קורא וומצטיינים  מחוננים לקידום מדעני העתיד מרכזבחודש אוגוסט השנה פרסמו 

 הסף שלהלן: תנאיבמציעים אשר עומדים הורשו להגיש בקשות הישראלית במדעי המחשב. )מצ"ב נספח א'(. 

  המעניקה תואר שלישי במדעי המחשב.אוניברסיטת מחקר בישראלהמציע הוא , 

  ניסיון קודם של עבודה עם תלמידות ותלמידים מחוננים או מצטיינים בגילים הרלוונטייםלמציע. 

אילן הגישה הצעה כמענה לקול הקורא הנ"ל. בהצעתה שהוגשה, האוניברסיטה הציעה הפעלת הנבחרת -אוניברסיטת בר

כמו גם גיוס, רישום ומיון תלמידים, הפעלת תהליך אימונים לקראת ההשתתפות באולימפיאדות הבינלאומיות, שכוללת 

תנאי לחץ והתמודדות עם כישלונות, פעילות חברתית הכנת התלמידים לתחרות בתחום המנטלי, כמו למשל התמודדות ב

 )מצ"ב נספח ב'(. ועוד. 

בחודש אוקטובר השנה, האוניברסיטה קיבלה הודעה על זכייה בקול הקורא ומאז התחילה בפעולות לאימון הנבחרת 

 הישראלית במדעי המחשב )מצ"ב נספח ג'(. 

 וניהולייםדורשת משאבים לוגיסטיים ם הישראלית במדעיבחרת הפעלת הנ, לצד ניהול ופיקוח אקדמי מתקדם על כל היבטיו

שמופעלת באמצעות  )ע"ר( התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה. מחוננים ומצטיינים רבים בדגש על התמחות עם בני נוער

שקיבלה את אישור משרד החינוך להגיש תלמידים בכיתה  הינה היחידההמרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה )ע"ר( 

 (.ד' )מצ"ב נספח יחידות לימוד ובשל כך ייחודיותה של התוכנית וחשיבותה 5י' לבחינת הבגרות במתמטיקה בהיקף של 

לפיכך, ההצעה שהוגשה על ידי האוניברסיטה כללה את התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה המוכרת והידועה בעבודתה עם 

מרכיב זה בהצעת האוניברסיטה . י"ב' -אפייני תלמידים מתבגרים בכיתות י'של הנבחרת והמתאימה למלוסיית היעד כוא

נרתמה למשימה באופן התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה מן הראוי לציין כי היווה מרכיב מכריע בזכייתה בקול הקורא. 

 על:  תלהיות אחראיבין היתר התבקשה מלא ולא פורמלי ו

 קשר רצוף עם גורמי התכנית השונים לצורך עדכון, תיאום, וביצוע מרכיבי בלהיות , ההפעלה של עלובפ וניהול תכלול

 הפעלת התכנית.

 ובכללם תיאום ההיבטים  ,רוכים ביציאת משלחת לתחרות בחו"לנושאים אדמיניסטרטיביים והלוגיסטיים הכ

 הביטחוניים והבטיחותיים.

  ,מחנות השונים במהלך השנה התיאום כלל הנושאים האדמיניסטרטיביים והלוגיסטיים של פעילות הנבחרת הבוגרת

 , ועוד. ובתקופת הקיץ

 

 

 

http://www.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en
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בשל ההתמחות   ההצעה בהגשת עימהנבחרה מראש על ידי האוניברסיטה להשתתף , עמותת נוער מוכשר במתמטיקה היינו

 האוניברסיטה שבין ההתקשרות את להסדיר נדרש הקורא בקול זכתה שהאוניברסיטה לאחר, כעתשלה בתחום.  חודיתיהי

 עמותה כאמור. הבאמצעות  שמופעלתמוכשר במתמטיקה  לנוער התכנית ובין

ברי כי לאחר שההצעה שאושרה כללה מראש את עמותת נוער מוכשר במתמטיקה, וזה אף היה, כאמור, מרכיב משמעותי 

ה, הרי לא ניתן היום לפנות לספק אחר ועמותת נוער מוכשר במתמטיקה היא היחידה המסוגלת בבחירת האוניברסיטה כזוכ

 ן לספק את השירות. יבנסיבות העני

 

לעניין הפעלת הנבחרת במדעי  כספק יחיד )ע"ר( לאור זאת, אני מבקש להגדיר את התוכנית לנוער מוכשר במתמטיקה

 . 31.12.2020 עד לתאריךו ₪ 1,000,000 עד  היקף ההתקשרות המבוקש הינו .המחשב

 
 

 אודה לאישור ועדת המכרזים. 
 
 
 

 בכבוד רב,

 
 פרופ' משה לוינשטיין

 פעילות הנוער באוניברסיטהמשנה לנשיא ואחראי על 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק:
 עו"ד דורית יוסף, לשכת היועץ המשפטי

 עופר שרגאי, סמנכ"ל תפעול
 שני מזרחי, סגנית מינהלית למשנה לנשיא
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