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   הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד -  אקדמיית אלקסמי - ח.פ. 580163574
 

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

להלן: ) 580163574 ח.פ.–קדמיית אלקסמי אהספק עם  צ(, כי בכוונתה להתקשר"קהילתיים בע"מ )חל

טיפול, ביחידות לקידום נוער 'תכנית -לצורך הכשרה ארצית של עובדי חינוךכספק יחיד   "(חברה"ה

 היל"ה' לצורך הרכת הורים לנוער בסיכון בחברה הערבית.

 
 ההתקשרות טרתמ .1

י חינוך טיפול לקשר בין עובד מרביתבעבודת קידום נוער עם נערים בסיכון, ישנה חשיבות  .1

 והורים, לשם כך, יש לתת בידי העובדים ידע בתחום הורות ומשפחה.

 מתן כלים להדרכת הורים ויצירת שיח המעודד מעורבות של הורים בחיי ילדיהם.  .2

 היכרות עם השינויים שעוברת המשפחה הערבית בישראל בתקופה הפוסט מודרנית. .3

 כון בחברה הערבית. התמחות במורכבות העבודה עם משפחות לנוער בסי .4

משפחות במסגרת פרקטיקום, ביחידות  4-5התנסות בתהליך הדרכת הורים פרטנית עם  .5

 לקידום נוער. 

ההכשרה תותאם לתפיסת ה"דיאלוג המשתף" בקידום נוער, הרואה את ההורה כשותף   .6

 לתהליך ההתערבות. 

הטיפול במסגרת ההכשרה ייחשפו המשתלמים למחקרים ותיאוריות חדשניות מתחום  .7

 בהורות ומשפחה. 

 תנאי סף להתקשרות .2

בהכשרת אנשי מקצוע שנים  10של לפחות ניסיון מוכח על מנהל ההכשרה להיות בעל  .1
ניסיון של  -וכן בתחום עבודה פרטנית וקבוצתית עם הורים ומשפחות בחברה הערבית.

 שנתיים לפחות בהכשרות לעובדי נוער בסיכון.

מרצים  בעלי ידע והכשרה מתחום הורות ומשפחה, טיפול זוגי  3-4צוות מרצים יכלול  .2
משפחתי, ומשפחות בסיכון, היכרות ומומחיות בעבודה עם משפחות בחברה הערבית 

 בישראל, דוברי שפה הערבית. 

 הילה בחברה הערבית. -היכרות עם מורכבות עבודת עובד חינוכי טיפולי בקידום נוער .3

כיתות מקבילות, שיעורי הפרקטיקום יתקיימו בשתי  1-2ות לימוד בהיקף של הקצאת כית .4
קבוצות במקביל בשתי כתות נפרדות. הכיתות נוחות מרווחות ומצוידות בכל הציוד הנדרש 

 ללמידה: חיבור לאינטרנט, מחשבים, מקרן וכיו"ב. 

יה נגיש ונוח מכיוון שמדובר בהכשרה של עובדים מכל הארץ, נדרש כי מקום הלימודים יה .5
 להגעה עבור המשתתפים. 

ניסיון מוכח לספק את מכלול הדרישות לעיל ו מסוגלותלאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו  .6
באופן  בתנאים אלוהגוף היחידי המסוגל לעמוד  ה הינ אקדמיית אלקסמינמצא, כי  

 .מצטבר

 
 



 

  

 
 

 

 

שעות הדרכה  80שעות ) 160בהיקף של  31.7.2022 -עד לשנתית התקשרות דו  :תקופת ההתקשרות .3

 בכל שנה(.

 

השירותים הנדרשים רשאי לפנות ולהודיע על כך כלל גוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לספק את  .4

במייל  והתקשרויותרכש מנהלת  - שירז משהגב' ל 12/07/2020לתאריך  עד

rechesh@matnasim.org.il  .073-2870111 ש לוודא קבלת המייל בטלפוןי  

 ו"ד הגורם המקצועי.צ"ב חור .5

 

 אלה ירניצקי 

 יו"ר ועדת מכרזים

 

 

          

        

 


