
  
   

  

  

  ב"ח בתשרי תשע"יום רביעי כ

     2011 אוקטובר 26

  

  

  לכבוד

  מכרזים/וועדת הרכישות

  

  

  באר שבעממכרז לשם תגבור לימודי לילדי עולים בעיר / בקשה לפטור מהצעות מחיר :הנדון

  

  .כיווניםממכרז לנדון התקשרות עם חברת /הנני מביא את בקשתי לקבלת פטור מהצעות מחיר

  

  :רקע) 1

  

מכוח מכרז ) פעילות לימודית אחרת(א"להתחנכות ולמידה מפעילה את תוכנית פלהמחלקה 

 יישובים וביניהם 51-לפי דרישת המשרד התוכנית צריכה לפעול בכ. שזכינו בו ממשרד הקליטה

  .ולכך אנו מחויבים במכרז, באר שבעגם היישוב 

  .באר שבעס השייך לה ביישוב "סים אין מתנ"לחברה למתנ

  .באר שבעבעיר חברת כיוונים לט להיעזר בשירותיהם של הוח, לאור כך

  

  כיווניםמטרת העבודה של חברת )2

  

, תוכנית לתגבור לימודי לתלמידים עולים ובני עולים, א"לבצע הלכה למעשה את תוכנית פל

  .באר שבעבעיר 

  

  כיווניםתהליך העבודה של חברת )3

  

 - '  לתלמידים עולים ובני עולים מכיתות ז האחריות לבצע תוכנית לתגבור לימודיכיווניםלחברת 

אשר תיתן מענה ללימוד ושיפור של הידע במקצועות הליבה לאחר שעות הלימוד , ב"י

הפורמאליות ותחזק ותעשיר את המעורבות החברתית באמצעות 

  . פעילויות חברתיות מגוונות ואטרקטיביות

  

יית עם אופצ, 31/8/12 עד 18/11/11 - מה: משך ההתקשרות הנדרש

  .הארכה לעוד שנתיים



  
  . בשנה)600,000(₪ כ שש מאות אלף  הוא כיווניםהיקף ההתקשרות המשוער עם חברת 

בהתאם לדוחות ביצוע בפועל של העבודה דוחות הערכת תלמידים ,  לעילההתשלום יעבור לחבר

  .כפי שמתבקש ממשרד הקליטה ובהתאם לנוהלי התוכנית

  : עבודהבצע את הת שההדרישות שלנו מהחבר) 4

איתור והעמדה של האתרים ליישומה של התוכנית בהתאם למספר התלמידים  •

  .ולפעילות המתוכננת

מורים ( בתחום בו הם יועסקויהעסקת צוות מורים ומדריכים בעלי ידע דיסציפלינאר •

  ).מתמטיקה ואנגלית, לשון

תלמידים (קליטת תלמידים בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הקליטה  •

  ).עולים ובני עולים

 תלמידים לקבוצה ומתן מענה 13שיבוץ התלמידים בקבוצות למידה שלא עולות על  •

  .לצרכיהם הלימודיים

  .)שבע מהן למידה ושעתיים חברתי( מתן תשע שעות שבועיות לכל קבוצה •

את כל , סים באופן שוטף ובמועדים שיקבעו"ציא לחברה למתנ להמחברת כיווניםעל  •

  .באופן אינטרנטי ופלט מודפס, הדוחות המתבקשים

. לערוך ביטוח על חשבונו לתלמידים למורים ולכל המועסקים במסגרת התוכנית •

  .סים"ולהציגו לחברה למתנ, לתקופת ההסכם

התשלום והביטוח  ולעמוד בתנאי סים"לחתום על הסכם התקשרות עם החברה למתנ •

  . הנדרשים על ידי החברה

  

  

  מכרז/ הנימוקים לבקשה לפטור מהצעות מחיר )5

  

  : מהנימוקים הבאיםכיווניםאני מבקש לאשר את חברת 

  

ל להעסיק ברמת העיר את כל עובדי החינוך " הנה הסמיכה  את החברבאר שבעעיריית   .א

  .הפורמאלי והבלתי פורמאלי השייכים לעירייה 

 . וסמך מקצועימאות עובדי הוראה באר שבע מעסיקה עבור עיריית ים חברת כיוונ  .ב

חברת ולפי מיטב ידיעתנו המקצועית  ,יש צורך בעבודה הדורשת מקצועיות רבה בתחום   .ג

 לספק לנו את השירותים האשר יכול ,ה המקצועיות היחידה החבריא  הכיוונים

 .באר שבעהמקצועיים  הנדרשים  בעיר 

צלחתה נדרשת מידה גבוהה ביותר של לביצוע עבודה זו וה  .ד

 מביעה באר שבע המבצעת ואכן עיריית האמון והערכה לחבר

  . כיווניםאימון והערכה גדולה מאוד לעבודת

 



  

לאור כך שהתוכנית אמורה להתחיל , ת כיווניםיש דחיפות רבה באישור הפטור לחבר  .ה

  .2011נובמבר ל 18ב  בעיר באר שבע

  

 

הן , באר שבע להפעלת התוכנית בעיר ההמיוחדת של החבר בהתבסס על ההתאמה –כאמור 

 המקצועית הגבוהה וההערכה ומידת האמון הרבה הרמת,  עם העירההיכרות, המבחינת ניסיונ

  . ללא קבלת הצעות מחיר נוספותהאני מבקש לאשר, הזוכהיא לה 

  

  בכבוד רב
  ספית חשביה צורי

  ראש מנהל פיתוח קהילה


