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  -המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית  –הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

 אגודת עמי והקריה האקדמית אונו.  

 

 "החברה"( –)להלן   , מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(החברה למתנ"סיםבכוונת  .1

 "המכון להנגשה קוגניטיבית  - - ,580036028[ ח.פ.] אגודת עמ"י" עם להתקשר

 ומטרותיה: מהות ההתקשרות .2

נפשית  מגבלהוהדרכה לאוכלוסיית מתמודדים עם  , מידעפיתוח והנגשת חומרי תוכן .א

 בעלי קשיים קוגניטיביים שונים כחלק מתכנית עמיתים לזכויות.

 עם מגבלה נפשיתפיתוח כלים ישומיים ומערכי הדרכה מונגשים קוגניטיבית למתמודדים  .ב

 כלים ומיומנויות יישומיים למטה ולשטחידע מונגש פיתוח  .ג
  הנפש בבריאותליווי והדרכה על תהליכי הנגשה קוגניטיבית  .ד

 
 . בשנה₪  150,000-ל עד הינו  המשוער היקף הההתקשרות .3

 חודשים כל אחת. 12היא לשנה בתוספת ארבע תקופות אופציה בנות תקופת ההתקשרות   .4

 ל שנה ובכפוף כל בכפוף לאישור תקציבי בוובלתי מחייב . הכ ההתקשרות מוערךהיקף  .5

למכסת שעות כלשהי ו/או לתקופת  מתחייבתהחברה לא .. להוצאת הזמנה ע"י אנשי המקצוע

 ההתקשרות המלאה. 

 

 :להתקשרות תנאי סף .6

קנת מוגבלויות, תחוק שויון זכויות לאנשים עם הוראות  פי על הספק בקי ומנוסה בעבודה  .א

  . 1918נגישות השירות והתקנים הרלוונטיים ובהם תקן 

לפחות בעל כשאחד מהם  , בעלי תואר שני ומעלה,אנשי מקצוע שלושהלפחות  הספק מעסיק .ב

 בנושא התמחותםאשר  מורשי נגישות השירות,והם כולם בעלי הכשרה  כ שייתואר של

 .לחברהוהם שיספקו את השירותים  .בפרט הנפש בבריאותו בכלל  הנגשה קוגניטיבית

קאים ומפשטים לשוניים שעברו הכשרה לעסוק ימרפאים בעיסוק, גרפ הספק מעסיק   .ג

 .בהנגשה קוגניטיבית

אנשים עם מגבלה  -הליך  ההנגשה כולל קבוצות מבקרים שהם מקרב אוכלוסיית היעד .ד

   .נפשית 

בפיתוח חומרים מונגשים קוגניטיבית באמצעות חמש שנים לפחות בעל ניסיון של הספק  .ה

 בתחום.  מבקרים פישוט לשוני, סמלול הגרפי וארגון התוכן המלווים בקבוצות 

של חמש שנים לפחות בפיתוח כלים ישומיים ומערכי הדרכה מונגשים  הספק בעל ניסיון  .ו

 .קוגניטיבית

 הנגשה קוגניטיבית  תהליכידרכה על הליווי וניסיון של חמש שנים לפחות בבעל הספק  .ז

 
 גורמים נוספים לפעולות הנ"ל ,אשר באפשרותם לספק פתרון ייחודי זה על כל מרכיביו  בהעדר  .7

קבוצת המלווה בלאוכלוסיית המתמודדים בבריאות הנפש פיתוח חומרים מונגשים קוגניטיבית ]
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כה על תהליכי ומערכי הדרכה מונגשים קוגניטיבית, ליווי והדר , פיתוח כלים יישומייםביקורת

 -, 580036028[ ח.פ.] אגודת עמ"י" עםתתקשר החברה [ , בבריאות הנפש הנגשה קוגניטיבית

 המכון להנגשה קוגניטיבית"

 

הנדרשים   רותיםיולספק את הש המסוגל לקיים את ההתקשרות  אדם הסבור כי יש ספק אחר .8

באמצעות מייל  ,מנהלת רכש ,לעלית בביוף  21.7.2016 רשאי לפנות ולהודיע על כך עד לתאריך 

rechesh@matnasim.org.il   2870240/111-073 בטלפון יש לוודא קבלת המייל 

 

 . רצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי. 7

 

 מאיר בינג

 יו"ר ועדת המכרזים
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