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 " "חברת מוסדות חינוך ותרבות ושיקום שכונות בת"א "  - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 
, מודיעה בזאת החברה למתנ"סים מרכזים 1993-בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

חברת מוסדות חינוך ותרבות ושיקום שכונות הספק עם  תקשרצ(, כי בכוונתה לה"קהילתיים בע"מ )חל

ה והפעלה של כיתת נשים ערביות להשלמת השכלה להקמ "(חשמונאים" -להלן ) 510623721ח.פ  "בת"א

 תומכת תעסוקה.

 
השלמת השכלה תיכונית תומכת תעסוקה לדוברי ערבית באמצעות צוות מורים  ההתקשרות מהות .1

ערבית במקצועות :  אנגלית ,ערבית , מתמטיקה, עברית, יישומי    למקצועות הנדרשים, לדוברי

 הלימודים יתקיימו  מחשב, אזרחות , מדעי ההתנהגות. כל המורים   מוסמכים על ידי משרד החינוך.

חודשים, כאשר בחודשים יולי ופברואר  10 –שעות בכל בוקר במשך רצוף של כ  6ימים בשבוע  5

 ר של משרד החינוךייגשו התלמידים לבחינות גמ

 :תנאי סף להתקשרות .2

הספק מפעיל מרכז השכלה לדוברי ערבית ביפו המאושר על ידי אגף חינוך למבוגרים  א.  .א

 במשרד החינוך, על סמך ניסיון קודם בעבודה עם האגף.

המרכז מופעל על ידי צוות הכולל מנהל/ת וצוות מורים לדוברי ערבית במקצועות : אנגלית,  .ב

עברית יישומי   מחשב, אזרחות , מדעי ההתנהגות, כאשר  כל מורה מוכר  ערבית מתמטיקה,

 ומאושר על ידי אגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך.

בשלוש השנים האחרונות הגיש המרכז את תלמידיו לבחינות גמר בשני מועדים במהלך שנת  .ג

 הלימודים.

ה הלומדת ובו כיתה עם אמצעי עזר, שירותים מרכז ההשכלה פועל  במבנה  נגיש לאוכלוסיי .ד

 18לנשים ולגברים, פינת אוכל, משרד ובו מחשב, פקס ומדפסת  חדר מחשבים ובו לפחות 

 מחשבים. 

של רשות  ואישורלמבנה בו פועל המרכז ניתנו אישורי בטיחות של הרשות המקומית  .ה

 הכבאות .

ת לספק את מכלול הדרישות לעיל נמצא, כי  לאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו ניסיון מוכח ומסוגלו .3

 הינו הגוף היחידי המסוגל לעמוד אלה. ""חברת מוסדות חינוך ותרבות ושיקום שכונות בת"א

 

 



 

  

 

 

לקיום פעילות הולמת של השלמת השכלה לדוברי יכולת הינם בעלי בהעדר גופים נוספים אשר  .4

"חברת  עם הספקתקשר החברה תבהתאם למכלול הדרישות הנזכרות לעיל ערבית שנה"ל תשע"ז 

  ."מוסדות חינוך ותרבות ושיקום שכונות בת"א

 3(, בתוספת חודשים קלנדריים 12שנה אחת ): מאישור ספק יחיד ולמשך תקופת ההתקשרות .5

 חודשים כל אחת. 12תקופות אופציה בנות 

עת תגבור.  לש₪  130 -חדשים , ו 10-לחודש, אך לא יותר מ לתלמיד₪  654:   המקסימלית התמורה .6

 מבחנים. 40למבחן מיון, עד      ₪  28כמו כן   

גוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לקיים את ההתקשרות ולספק את השירותים הנדרשים רשאי  .7

במייל  והתקשרויותרכש מנהלת  -לגברת עלית בביוף  ,25.04.17לתאריך  לפנות ולהודיע על כך עד

elit@matnasim.org.il 073-2870240המייל בטלפון  ש לוודא קבלתי. 

 צ"ב חוו"ד הגורם המקצועי.ר .8

 

 

 

 מאיר בינג               

 יו"ר ועדת מכרזים         

        

 


