
 
 
 
 
 

( לתקנות העיריות 4)3התקשר עם ספק יחיד עפ"י תקנה הודעה על כוונה ל
 1987-)מכרזים(, התשמ"ח

 
 

 –" 7"תכנית הפעלת  , לצורך "פתחון לב"ארגון עוניינת לאשר את ההתקשרות עם עיריית יבנה מ

התוכנית הלאומית  – 360כחלק מהתוכנית היישובית של , מבית המפעל החינוכי לגעת באופק

 חוות דעת בנושא. וזאת עפ"י לילדים ונוער בסיכון, 

 

אדם הסבור כי קיים ספק המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לעיריית יבנה באמצעות אתר 

או במייל ליועצת המשפטית לעירייה  08-9433446ה ללשכה המשפטית בפקס: ו/או בפני האינטרנט

– tova@yavne.muni.il  'בשעה  6/2/20, עד ליום (9433439-08)לאישור קבלת הפקס/מייל בטל

 בבוקר. 10:00

             

 , מנכ"ל העירייהדוד שטרית       

 

 

 
 
 
 
 

  

mailto:tova@yavne.muni.il


 
 כרזיםמאל: ועדת ה

 
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ
 
 

 -ספק יחיד   1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח4) 3הבקשה מסתמכת על תקנה 
 
 

 יחידה מזמינה:
 

 תאריך חוות דעת:

 360תכנית 
 

5.11.19 
 

 
 

 רקע ופירוט התכונות של הטובין / שירות / העבודה(תיאור מהות ההתקשרות )
 

  יבנה 360תכנית  היחידה:
 

 גיוסם לשירות צבאי משמעותילשם והעצמת בני נוער בסיכון ארוך טווח ליווי  מעוניינת לבצע:
 .הישראלית ושילובם בחברה

 
 580328839ארגון "פתחון לב", ע.ר. התקשרות עם: 

 
 ולשם כך נדרש:

 
תכנית ייחודית המלווה בני נוער בסיכון בכיתות אומץ לאורך ביה"ס התיכון, הצבא ולאחר 

ועל כן  360התכנית מתוקצבת על ידי  הצבא על מנת לסייע להם במעברים משמעותיים  אלו. 
 . 360להופיע במאגר התכניות של מחוייבת 

 
 

 מאפיינים של השירותים הנדרשים הינם: /תכונות 

 ישראליתעד להשתלבותם בחברה ה בסיכוןפיתוח מנהיגות וקידום בני נוער , העצמהחינוך, 

. בני הנוער אשר נבחרים להשתתף בתכנית הינם נערים ונערות בעלי פוטנציאל, )לאחר הצבא(

 .  לעשות שינוי במציאות המורכבת של חייהם כשרון ורצון

 " 7ייחודיות "תכנית 

תקופה ארוכה זו היא ייחודית כי  .שנים רצופות 7 התכנית נמשכת תכנית ארוכת טווח: .1

בצמתים החשובים של החיים: בתיכון, בצבא ובאזרחות.  את בני הנוערה מלווהתכנית 

ומשמעותי בחייהם של  טווח הזמן הארוך של התכנית מאפשר יצירת שינוי אמיתי

המשתתפים. התכנית לוקחת בני נוער המתמודדים עם קשת רחבה של קשיים, 

סוציואקונומי נמוך, ומסייעת להם לפתח את הביטחון העצמי, את  גיעים מרקעמהו

 ולהשיג מיצוי, את תחושת המסוגלות העצמית האמונה ביכולתם להצליח בחיים

 .מקסימלי של הפוטנציאל הטמון בהם



שנים בתיכון  3 –: שלב א' ליווי לשלושה שלבים: התכנית מחולקת תכנית תהליכית .2

 מכיתה י' עד יב'.

התכנים  שנים בצבא. שלב ג' ליווי שנה באזרחות. לכל שלב יש את 3 –שלב ב' ליווי 

את משתתפי התכנית תוך  מובילה  7תכנית שלו.  הספציפיותהייחודים לו ואת המטרות 

מועילים  התכנית, מהיותם תלמידי תיכון ועד להפיכתם לאזרחים התקדמות בשלבי

יכון מכינים אותם לגיוס לצה"ל ולקראת לקראת סיום הת לעצמם ולחברה הישראלית.

עד  השתלבות מוצלחת בחיים האזרחיים סיום השירות הצבאי מכינים אותם לקראת

 משולבים במסגרת לימודית או במקום עבודה מסודר.בני הנוער ש

שנים.  7: כל מנחה שמצטרף לתכנית מתחייב למסלול ארוך טווח של ייחודיות המנחים .3

בעלי תואר ראשון או שני, מוסמכים בהנחיית קבוצות ובעלי  ם" ה7המנחים של "תכנית 

מנחים בעלי כריזמה ואישיות יוצאות דופן, היכולים הניסיון בעבודה עם בני נוער. 

וסמכות ויכולים לייצר מרחב מוגן ובטוח עבור בני הנוער.  להוות דמות מעוררת אמון

 . כןוע"י מנהלת הת הכשרה מיוחדתהמנחים עוברים 

כן, מנהלת ויז'ן השבועי הקבוע לכל מנחה ע"י מנהלת התומלבד הסופרו יז'ן:סופרו .4

יז'ן ממנהלת הפרויקטים החינוכיים. בין ומקבלת באופן קבוע סופרו כן עצמהוהת

הבקרה והמשובים במהלך כל השלבים  הגורמים להצלחת התכנית הוא המעקב הצמוד,

 של התכנית: תיכון צבא ואזרחות.

מרבית המשתתפים מגיעים מרקע סוציואקונומי נמוך,  הצורך סיוע הומניטרי בעת .5

הומניטרי עבור משפחות משתתפי התכנית: בסלי מזון,  –וכשעולה הצורך במתן סיוע 

למשפחות בכל מה  ביגוד, כלי בית וכו'... ארגון פתחון לב מסייע באופן דיסקרטי

 שנדרש.

 

 

כנת חוות דעת כולל פירוט מקורות האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים וה

ם ספקים, פגישה או שיחה עם לדוגמא חיפוש באינטרנט, התכתבות ע)מידע ופעולות שננקטו 

 וכדומה(:חיפוש בעיתונות הכתובה ספקים, פרסום 

 

התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון ניתן להפעיל תכניות הנמצאות במאגר  360במסגרת 

תכניות של אחד מחמשת משרדי  251מכיל  360בלבד. מאגר התכניות של  360התכניות של 

הממשלה השותפים לתכנית: רווחה, חינוך, בריאות, קליטת עליה והמשרד לבטחון פנים. על 

האמון על בנוסף, נעשתה בדיקה עם משרד החינוך . 360גר התכניות של במאנערך חיפוש כן, 

 לגבי תכניות קיימות )רצ"ב מכתב מנכ"לית משרד החינוך לגבי ספק יחיד(. נושא הכנה לצה"ל 

 



ם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי ממצאי הבדיקה )א

כתבה חוות הדעת ספק הסיבות להיות הספק שלגביו נהתאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת 

 (:יחיד

 

השמה בעבודה לשנים  ומתחייבים  7לא נמצאו ספקים נוספים המלווים בני נוער בסיכון לאורך 

 או בלימודים.

 

 והערות נוספות:נימוקים 

התכנית הלאומית לילדים ובני נוער בסיכון  360חשוב לציין, כי התכנית שבע מתוקצבת על ידי 

המחייבת שהתכניות המופעלות ברשויות יבחרו מתוך מאגר התכניות של אחד מחמשת משרדי 

 הממשלה השותפים לתכנית: רווחה, חינוך, בריאות, קליטת עליה והמשרד לבטחון פנים. 

 
 
 

 לא ם בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל:האם קיי
 

  הסכםסוג ההתקשרות : 
 

 
 
 

 לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
 

 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 
  רווית שבן רונן שם בעל הסמכות המקצועית:

 
  יבנה 360מנהלת  תפקיד בעל הסמכות המקצועית:

 
 5.11.19  תאריך:

 

 
 "פתחון לב"שם הספק: 

 
 580328839 מספר הספק  )ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה(:

 
 עמותהספק זה הנו: 

 
 תייםשנתקופת ההתקשרות המבוקשת: 

 

 
 
 

 ספק יחיד
 .131.12.202 עד יום 1.1.2020מיום 

 
 ₪       . 98,810סכום ההתקשרות 

 
 1841/000784 ף תקציביסעי

 



 


