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 . מורים מוסמכים בתחום השחמט בגני החובה המאושרים ע"י משרד החינוך



 
 עיריית יבנה 

 מזכירות העיריה 
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 שחמט בשיטה אחרת" בע"מ  –חב' "אלתרמן  -ישור התקשרות עם ספק יחיד א .1

  -משחק השחמט בתכנית הפעלת לספק יחיד חב' אלתרמן כ  לאישורמח' גנ"י הוגשה בקשה ע"י : שה חזותמ
בוצע פרסום כנדרש בשני עיתונים ארציים ולא הוגשו בקשות נוספות. היקף כספי שנתי  גני החובה בעיר.  

 סקירה בנושא. מבקש מגב' רוחמה לתת ₪.  325,000הינו 

אליעזר בן  מתקיים  :  רוחמה  החינוך.  במשרד  מס'  לתכנית  ויש  החינוך  משרד  ע"י  מאושרת  אלתרמן  חב' 
על    42  -שיעור אחת לשבוע ב גני הילדים ואנוכי צופות מידי פעם  גני החובה בעיר, מ"מ וממ"ד. מפקחות 

תחרות  הפ התקיימה  מהבית.  ועובדים  מחשבים  יש  מתוקשבת  תוכנית  יש  בנוסף,  בגנים.  התוכנית  עלת 
זכו בתחרות. גנים מיבנה  ושני  בין    ארצית בשחמט  ובדירוג שנע  בוצע משוב  יבנה קיבלה    1-5בחודש מאי 

 . 4.9ציון 
עזר. ההורי  כלי  כל תלמיד מקבל  בחומרים,  גיבוי  יש  במקצועיות,  מופעלת  לומדים את  התוכנית  כן  גם  ם 

 המשחק ומשחקים עם הילדים.

 האם אין עוד חברות המפעילות תוכנית שחמט ומוכרות על ידי משרד החינוך ?  משה חזות:

בפעם הקודמת כשפרסמנו את הנושא פנתה חברה בשם "שחקט" מטבריה, אך לא היה  :  רוחמה בן אליעזר
 ת לא קיבלנו בקשות נוספות. לה אישור משרד החינוך והיא ביטלה את מועמדותה. כע 

 בוצע פרסום כנדרש, אך אף חברה לא התייחסה או הגישה מועמדות.  דוד שטרית:

שרון: השחמטלימוד    לינה  פי    משחק  על  הצלחה  מודדים  כיצד  אסטרטגיה.  ולימוד  רחבה  חשיבה  מקנה 
 ? פרמטרים אלה

אליעזר: בן  מבוגר  רוחמה  בליווי  משחקים  הילדים  התוכנית  תכנית    בתחילת  הדרכה.  קיבל  הוא  שאף 
השחמט פועלת רק בימים בהם הגננת והסייעת הקבועות נמצאות ולא בימים החופשיים שלהן וזאת כדי  
לעמוד על התקדמות הילדים. המדריכה צופה בעת המשחק בילדים ושואלת אותם מדוע ביצעו מהלך כזה  

. יצויין כי התוכנית ממשיכה לפעול גם  או אחר, במטרה לעמוד על דרכי החשיבה והאסטרטגיה של הילדים
 בכיתות א'. 

: 1החלטה מס' 

תכנית  להפעלת  לראש העיר לאשר את חב' אלתרמן שחמט כספק יחיד חברי הוועדה ממליצים פה אחד,
ט.השחמט בכל גני החובה מ"מ וממ"ד בעיר בשנת תשע" 

 ________________
משה חזות 

יו"ר הוועדה 

יר:אישור ראש הע 




Accessibility Report


		Filename: 

		פרוטוקול ועדת מכרזים - 8.10.18.pdf




		Report created by: 

		, ronen@acc.org.il

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 30

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
