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 בסיון תשע"ו ט"כ

 2016 יולי  5 

 

 מכללת אורנים –הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

 

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

 ,580003978התנועה הקיבוצית ]ע"ר[  ,אקדמאית לחינוךמכללה  -ורניםא" עם להתקשר

 .מרכז למנהיגות בקהילה -עות שדמותבאמצ

 

 ומטרותיה: מהות ההתקשרות .2

 
קהילתית אחודה, באמצעות חיזוק ממדי  -פיתוח שפה פדגוגית שלליווי אקדמאי המשך  .א

 .החברתי והרשתות החברתיות בקהילהההון 

הטמעת והנחלת  אותה שפה בקרב עובדי הארגון במטה ובשדה הפעלת מערך הדרכה,  .ב
 הכשרות מקצועיות שונות.באמצעות קורסים, השתלמויות ו

 פיתוח כלים ומיומנויות יישומיים למטה ולשטח. .ג
 הדרכת וליווי תהליכי בינוי קהילה למטה, למתנ"סים וליחידות שונות של החברה .ד

 
 . שעות הדרכה בשנה  2,500החברה להתקשר עד ל בכוונת  .3

ם כל אחת. חודשי 12היא לשנה בתוספת ארבע תקופות אופציה בנות תקופת ההתקשרות      

בכפוף לאישור תקציבי בבל שנה  לושעות שנתיות. הכ 2,500בהיקף מוערך ובלתי מחייב של 

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

 לתקופת ההתקשרות המלאה. 

 

 :להתקשרות תנאי סף .4

 המל"ג.גוף אקדמאי מוכר ע"י   .א

 התמחותם אשר, בעלי תואר שני ומעלה , חמישה אנשי מקצוע  לגוף האקדמאי לפחות .ב

 .והם שיספקו את השירותים נשוא ההסכם בנושאי פדגוגיה וקהילה.

 .חמש שנים לפחות בהדרכה רלוונטית לעולמות התוכן הנ"לבעל ניסיון של  .ג

         בינוי קהילה בערים, במגזר   הובלת תהליכיליווי וניסיון של חמש שנים לפחות בבעל  .ד

  הכפרי ובמגזר הערבי .

 מסך 15% –בהיקף של כבעלויות ולהשתתפות יכולת מוכחת ודאית לגיוס גופים לשת"פ  .ה

 שתשולם ע"י החברה למתנ"סים.  עלות ההתקשרות 
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 האגף מנהל הוא  הול והפעלת התכנית  על כל היבטיהבלעדי האחראי על ניההגורם המקצועי  .5

הגוף האקדמאי הינו גורם מייעץ הפועל תחת החלטות החברה   .ה חברב לפיתוח קהילה

 למתנ"סים.

 גורמים נוספים לפעולות הנ"ל ,אשר באפשרותם לספק פתרון ייחודי זה על כל מרכיביו  בהעדר  .6

 עםתתקשר החברה קהילתית, מערך הדרכה מותאם, פיתוח כלים יישומיים[ ,  -]שפה פדגוגית

 -שדמות", באמצעות 580003978נוך, התנועה הקיבוצית ]ע"ר[ מכללה אקדמאית לחי -"אורנים

 . "מרכז למנהיגות בקהילה

הנדרשים   רותיםיולספק את הש המסוגל לקיים את ההתקשרות  אדם הסבור כי יש ספק אחר .7

באמצעות  לעלית בביוף מרכזת ועדת המכרזים  21.7.2016 רשאי לפנות ולהודיע על כך עד לתאריך 

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

 

 . רצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי. 7

 

 מאיר בינג
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