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 הפעלת תוכנית נתיבים להורות לגיל הרך ולגיל ביה"ס יסודי – 24/2016מכרז מס' . 1

 

סם מכרז להפעלת תוכנית נתיבים להורות לגיל הרך ולגיל ביה"ס היסודי, הוגשה הצעה פור משה חזות:

ההצעה נבחנה ע"י ועדה מקצועית וכן ע"י . "מרכזים חינוכיים טיפוליים –אחת בלבד ע"י עמותת "יד רחל 

 מבקש מצביה הסבר לגבי מהות התוכנית, וכן פרטים לגבי העמותה הנ"ל.היועצת המשפטית. 

 

תוכנית נתיבים להורות הינה תוכנית אחת מתוך עשרות תוכניות הפועלות במסגרת התוכנית  חנה:צביה או

מספר ועדות בהן השתתפו נציגים מכל התחומים,  התקיימו( בעיר. 360הלאומית לילדים ונוער בסיכון )

נו תוכניות. ובהתאם לכך נבנעשה מיפוי צרכים של ילדים ונוער בסיכון שרות פסיכולוגי, חינוך ורווחה, 

הופעלו רק שתי תוכניות מאחר שהתקציב היה קטן. השנה התקציב הוגדל. מנהלת התוכנית  2016בשנת 

 הלאומית בעיר הינה רוית והיא יושבת במתנ"ס ליפקין שחק.

  .על שיפור יחסים ותפקוד בין הורים וילדיםהוא דגש נתיבים להורות הבתוכנית 

 

 : כמה משתתפים בתוכנית ?משה חזות

 

 הורים וילדים. ביה"ס יסודי משתתפים 20 -ו ,בגיל הרך משתתפים הורים וילדים 20 צביה אוחנה:

משתתפים בכל שכבה. בשלב זה המשתתפים בתוכנית הינם  40התוכנית תורחב והיא תכלול  2018בשנת 

ות משפחות המוכרות לרווחה. בשנה השניה יופנו תלמידים מבתי הספר לעובדות סוציאליות והמשפח

 תצטרכנה לפתוח תיק ברווחה, זהו הבסיס ההכרחי לשיתוף פעולה.

 

 משפחות מטופלות. 7 -: אם כך, מדובר בממוצע בלינה שרון

 

במספר הבטים, כגון:  מספר עובדים סוציאלייםמשפחה מטופלת ע"י  לעיתיםמדגישה כי  צביה אוחנה:

 ועוד. נגישותמזונות, 

 

 ת ?: היכן הפעילות מתקיימהרוש-מאיר בן

 

 . . יש שם חדר טיפולי ומטבחון להפעלה: בבית קומקומר, היכן שפועל מועדון הקשישים ביוםצביה אוחנה

 

 : מדוע לדעתך רק עמותה אחת הגישה הצעה ?משה חזות

 

התעניינו שתי עמותות נוספות אך החליטו לא לרכוש.  עמותת "יד רחל" פועלת במקומות : צביה אוחנה

 20שנים פרסמנו מכרז לנושא זה, אך לא הוגשו כלל הצעות מאחר שהיו רק  רבים בארץ. לפני כשלוש

 משתתפים. השנה המספר הוכפל ולכן הוגשה הצעה אחת.

שנים בהפעלת תוכניות טיפוליות לילדים ולהוריהם.  3 -עמותת יד רחל הינה בעלת ניסיון מצטבר מעבר ל

תל אביב, בת ים וגוש עציון. יש לה יכולת לעבוד העמותה פועלת  בישובים רבים, כגון ירושלים, בית שמש, 

עם אוכלוסיות שונות כמו משפחות חרדיות, משפחות כלליות ואפילו אוכלוסיות ייחודיות של חסרי מעמד 
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האחראי אשר הינו הגוף  ,בארץ. ההתרשמות מכל ההמלצות של הישובים וכן מהמלצת משרד הרווחה

עמותת יד רחל, כי מדובר בעמותה מקצועית, המעסיקה עובדים מקצועית וכספית לתוכניות המבוצעות ע"י 

על פי המסמכים שצורפו למכרז העמותה עומדת בכל  ם ויש לה היכולת לבצע את התוכנית הנ"ל.ימקצועי

 המדדים שנדרשו. 

 

ל העירייה, צביה אוחנה ורוית מנהלת התוכנית ועדה מקצועית אשר כללה את מנכ"ישבה : משה חזות

 . מבקש לשמוע על התפקיד של העמותה במסגרת התוכנית.יר וניקדו את ההצעההלאומית בע

 

כוח אדם מקצועי ולנהל אותו, כולל תדרוך. לעמותת יד רחל יש את  ספק: תפקיד העמותה לצביה אוחנה

 לכך.הדרושים כל הכלים 

 

ת כח האדם : מה מיוחד בצד המקצועי של העמותה שאין באגף הרווחה, מדוע לא להרחיב אלינה שרון

 חוץ ?במיקור ברווחה במקום להשתמש 

 

 מדובר בתוכנית לזמן מוגדר. לא ניתן לקלוט את העובדים כעובדי עירייה. רות שרעבי:

 

 לאחר שנתיים, האם התוכנית תופסק ? יהיהמה  לינה שרון:

 

טפל : התוכנית הלאומית במהותה יכולה להימשך הרבה שנים. כח האדם הקיים ברווחה מצביה אוחנה

 בנושאים רבים, הוא אינו יכול לתת מענה גם לנושא זה.

 

 מעסיקים פרילנסר לתוכנית זו. מה הערך המוסף לדעתך ?בה שוהם נותן כדוגמא את העיר : רועי גבאי

 

העמותה מביאה את כח האדם ומדריכה אותו. במידה ומישהו עוזב, תפקיד העמותה לדאוג  צביה אוחנה:

 לעובד אחר במקומו.

 

 : שואל האם לדעתכם זהו הפתרון האידיאלי ?גבאי רועי

 

 הוא ההתמקצעות בתחום.עמותה ה: היתרון של דוד שטרית

 

: מעבר למה שצביה תיארה, יש מערך שלם של עובדי עירייה המשתלבים בתוכנית, כל אחד רות שרעבי

 בתחומו.

 

. כפי שאמרתי קודם לעיתים : במסגרת תוכנית פאק"ט הוכנסו עובדים סוציאליים לבתי הספרצביה אוחנה

 עובד סוציאלי מטפל אומנם במשפחה אחת אך עם הרבה אספקטים.

 

. מדובר בתוכנית שיכולה להמשך הרבה אני לא בעד מיקור חוץאני מברך על התוכנית, אך : הרוש-מאיר בן

 . מה עלות התוכנית וכיצד היא ממומנת ?שנים ואין התייחסות לעובדים
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המימון הוא של התוכנית הלאומית משרד ₪.  220,000 -מטופלים כ 20 -שנה לעלות ל צביה אוחנה:

 הרווחה.

 שואל לפי מה הוועדה המקצועית קבעה את הניקוד ? הרוש:-מאיר בן

 

מאחר שהוגשה הצעה אחת בלבד. צביה כתבה  ,לכאורה אינה רלוונטית ,טבלת הניקוד דוד שטרית:

 .יה העמותה קיבלה את מירב הניקודהמלצה מפורטת המתייחסת לכל המדדים, על פ

 

 : בכמה עובדים מדובר ?הרוש-מאיר בן

 

 שתנה בהתאם לסוג הטיפול שינתן.אינו קבוע, הוא ממספר העובדים  צביה אוחנה:

 

 : כמה שעות שבועיות התוכנית מעניקה לכל ילד/ הורה ?הרוש-מאיר בן

 

 שלושה שבועות להורים. –שעה שבועית אחת לילד ושעה אחת לשבועיים  צביה אוחנה:

 

 : זה מעט מדי על מנת שתהיינה תוצאות. לינה שרון

 

: ילד שיתמיד בהשתתפותו וימצא צורך להוסיף שעות, בשנה הבאה תתקיים ועדה אשר תדון צביה אוחנה

 בכך.

 : מי מפקח על פעילות העמותה ?אלי מזוז

 

 פיקוח במסגרת התוכנית הלאומית.: יש צביה אוחנה

 

לאור חוות דעתה המנומקת של גב' צביה אוחנה לגבי המקצועיות והניסיון של עמותת "יד  :משה חזות

רחל" בהפעלת תוכנית נתיבים להורות, וחוות דעת הוועדה המקצועית, אני מעלה להצבעה את בחירת 

מרכזים חינוכיים טיפוליים" להפעלת תוכנית נתיבים להורות לגיל  –ההצעה היחידה של עמותת "יד רחל 

 הרך ולגיל ביה"ס היסודי.

 
 :1החלטה מס' 

מרכזים חינוכיים –את ההצעה היחידה של "יד רחל  קבלחברי הוועדה ממליצים פה אחד,  לראש העיר ל
 טיפוליים" להפעלת תוכנית נתיבים להורות לגיל הרך ולגיל ביה"ס היסודי.

 
 

________________ 
 משה חזות

 יו"ר הוועדה
 
 

 אישור ראש העיר: 
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 .פתיחת הצעות קול קורא ליצירת מאגר ספקים לרכישת חומרי יצירה וציוד לגני ילדים. 2

 

פורסם מכרז בנושא לפני מספר חודשים אשר לא צלח, לכן הוחלט לפרסם קול קורא אשר  משה חזות:

יאפשר לכל בעל עסק המעוניין להכלל ברשימת הספקים של העירייה לענין אספקת ציוד לגני הילדים. בעל 

. למרות זאת, הוגשו שתי הצעות בלבד והגננת תקבל כרטיס נטען לשימושהעסק יצטרך להתקין מסופון 

האפשרויות העומדות לפנינו הן: מאחר ששתיהן נותנות מענה חלקי בלבד, ע"י סטימצקי ו"תנועה בהנאה". 

בהתאם. לאחר ולבצע שינויים  לערוך חשיבה נוספתלבטל את קול הקורא או לקבל את ההצעות ובמקביל 

 לפרסם שוב קול קורא ללא הגבלה, באם יוחלט על סעיפים מקלים הן יחולו גם על המציעים הנ"ל.מכן 

 

חודשים לרכישת ציוד לגן. הסכום מועבר לחשבון  10לחודש במשך ₪  350: כל גננת מקבלת רות שרעבי

מועברות לגזברות  קבלותה .בנק הגן, הגננת מבצעת רכישות, מציגה קבלות אשר נבדקות באגף החינוך

גנ"י עלתה הצעה לנסות לשכלל את  90 -מדובר ב יוםלבדיקה נוספת ותשלום. מאחר שמספר הגנים גדל וכ

 השיטה ולהקל על הלוגיסטיקה.

 

לגנים הישנים  לעומת זאת,עמלות.  ואינם משלמיםהגנים החדשים פתחו חשבון בבנק הדואר : תמר קופר

השיטה החדשה תחסוך את  סכום המוקצב להם מנוכות עמלות לבנק.בבנקים אחרים ומהיש חשבונות 

 העמלות.

הגננות רוכשות בכל מקום אפשרי, כולל בשוק. הן מביאות חשבונות עפ"י פירוט כללי  הנוכחיתבשיטה 

והמעקב התקציבי אינו קל. שמענו על שיטה הפועלת באשדוד ובאשקלון. רוחמה מנהל מח' גנ"י נפגשה 

 רעיון.עימם והתלהבה מה

השיטה היא התקשרות עם חברה המספקת מסופונים. הגננות תצויידנה בכרטיס נטען חודשי/ רבעוני/ 

. בסוף כל שנתי והן תוכלנה לרכוש בכל חנות שהתקשרה עם העירייה בקול קורא. הדבר מאפשר לנו בקרה

 נקבל חשבונית מהספק לכל גננת. תקופה 

, לכן הוחלט לאפשר לרכוש בשוק חופשי באופן מסוימות בחנויות שאינם קיימיםלעיתים יש מוצרים 

 בשיטה הזו. תבוצענהמוגבל. אך מרבית הרכישות 

 

: המכרז שפרסמנו לא הצליח מאחר שניתנה רשימת פריטים חלקית בלבד שעליה היה צריך דוד שטרית

והחלטנו על  לנקוב באחוזי הנחה. היה חשש שעל שאר הפריטים ידרש מחיר גבוה. לכן ביטלנו את המכרז

פרסום קול קורא לא מוגבל. התנאי הוא רכישת מסופון. רוחמה עניינה ספקים רבים, אך בפועל הוגשו רק 

 שתי הצעות.

 

 קבל את שתי החברות ובעתיד נלך על רעיון אחר, האם אנו מחוייבים אליהם ?נחליט ל: אם משה חזות

 

 : אין לנו מחוייבות כלפי שתי החברות.איתן בראש

 

: בשיטה זו יש מוטיבציה להוזיל מחירים. המחוייבות בקול קורא היא לרכישת מסופון ולמתן טריתדוד ש

 רכישה.סכום הנחת היקף עפ"י 
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לשנה, ובמקביל לאפשר ₪  350,000המטרה היתה לעשות סדר מאחר שמדובר בהיקף כספי גדול של 

 לספקים נוספים להכלל ברשימת הספקים.

 

 ן ומי משלם עבורו ?מה עלות המסופו רועי גבאי:

 

 עבור המסופון.₪  200 -: הספק משלם עלות חודשית של כדוד שטרית

לאור אי הצלחת המכרז, פניה בקול קורא הוא דבר נכון. מהו המענה שינתן עד שיווצר מאגר :אהוד ויצמן

 ספקים ?

 .: הגננות ימשיכו לפעול במתכונת הנוכחית עד שיווצר מאגר ספקים שיתן מענהדוד שטרית

 

 ע"י פרסום בעיתונות ?: באיזה אופן עניינו את בעלי העסקים, האם רק אלי מזוז

 

 : לא רק בעיתונות, אלא גם שיחות טלפוניות עם הספקים שהגננות כיום עובדות איתם.רות שרעבי

 

: יתכן שהנושא לא כל כך ברור להם ומרתיע. מציע לקיים כנס של בעלי עסקים פוטנציאליים בו משה חזות

 תן הסבר על משמעות קול הקורא.ינ

: מציע לאשר המשך עבודה במתכונת הנוכחית במשך שנה, ובמהלכה לאפשר הוספת הרוש-מאיר בן

 . יש לבחור עד חמישה ספקים לכל תחום בכך תיווצר תחרות.אשר יתחיבו לרכוש מסופון ספקים

אין הדבר מחייב רכישת מסופון מציעה לבדוק שימוש בכרטיס כגון גיפט קרד. ככל שידוע לי  רות שרעבי:

 מיוחד לשם כך.

יש חברות רבות שמתעסקות בתחום הכרטיסים וניתן לבדוק אופציות נוספות כדי להקל על  רועי גבאי:

 הספקים.

בעיני הגננת, השימוש בכרטיס נטען מסרבל. יחד עם זאת, אני מזדהה עם הקושי בבדיקת  אלי מזוז:

 יך לאפשר לגננות קניית דברים מסויימים היכן שנוח להן.החשבוניות. בנוסף לכרטיס נטען צר

 מעלה להצבעה את ההצעה הנ"ל:  משה חזות:

 לאשר את שני הספקים, סטימצקי ותנועה בהנאה. .1

 לפרסמו שוב ללא הגבלת זמן לקיים חשיבה נוספת ובהתאם לבצע שיפורים בקול קורא.  .2

 השיפורים יחולו גם על שני הספקים שנבחרו.

 :2 החלטה מס'

 :חברי הוועדה ממליצים פה אחד

 סטימצקי ותנועה בהנאה. :לאשר את שני הספקים .1

 לקיים חשיבה נוספת ובהתאם לבצע שיפורים בקול קורא. לפרסמו שוב ללא הגבלת זמן  .2

 השיפורים יחולו גם על שני הספקים שנבחרו.

 
________________ 

 משה חזות
 יו"ר הוועדה

 
 

 אישור ראש העיר: 


