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על סדר היום:

אישור התקשרות עם ארגון "פתחון לב" לצורך הפעלת "תוכנית 7" מבית המפעל החינוכי    .1
לגעת באופק. 

חיים מסינג:  פורסם נושא כוונת העירייה להתקשר עם ארגון פתחון לב  כספק יחיד לצורך הפעלת  

"תוכנית 7" . לא התקבלו  פניות נוספות מגופים המפעילים תוכנית זו. מבקש מר וית להסביר על מהות  

התוכנית.  

רוית רונן: התוכנית הינה  חלק מהתוכנית  הישובית של  360  התכנית הלאומית  לילדים ונוער בסיכון.  

תוכנית  שבע  יחסית חדשה   בעיר.  ה תכנית  מלווה ב ני נוער בכיתות אומץ בבי"ס גינזבורג,  2  כיתות י' ו -  

2  כיתות י"א,  במשך  7  שנים.  3  שנים בתיכון,  3  שנים בצבא ושנה אחרי הצבא  עד  ל השמה בלימודים  

או בעבודה.   

אנו מחוייבים לבחור  תוכנית מתוך מאגר התוכניות של   360, ו" פתחון לב" הוא ספק יחיד לתוכנית זו.  

נערכה בדיקה במקומות אחרים ולא  נמצא גוף נוסף המפעיל " תוכנית 7".  

וליווי   משמעותי  גיוס  לצה"ל,  הכנה  התלמידים,  בצרכי  משפחות  גם    סיוע  ניתן  התוכנית  במסגרת 

במשך 3 שנים –  אלופים בצבא שמסייעים בשחרור חסמים ומניעת נשירה מהצבא. 
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י'.  אנו   עוד  2  כיתות  נוספו  עלות התכנית לכל כיתה הינה  49,405  *  2  כיתות יא' =  98,810  ₪  השנה 

משלמים    60,000  ₪ לשתי הכיתות  ו פתחון לב השיג תורמים ליתרה. בשנה הבאה יפ תחו עוד  2  כיתות  

י' חדשות בעלות של כ-  98,810 ₪ לשתי הכיתות.   

סה"כ עלות בשנת 2020: 158,810 ₪   

סה"כ עלות בשנת 2021: 257,620 ₪   

חיים מסינג: כמה זמן התוכנית פועלת ביבנה ?  

רוית רונן: זו השנה השניה.   

חיים מסינג: האם יש נתוני הצלחה לתוכנית ?  

רוית רונן:  רצ"ב מחקר אורך שנערך על ידי פרופ' יזהר אופלטקה מאוניברסיטת תל אביב.

לינה שרון: מדוע הנושא לא הובא לוועדת המכרזים בתחילת ההתקשרות ?  

נפתחה   שהשנה  כ-  140  אלש"ח. מאחר  עד  של   כספי  בהיקף  ללא מכרז  דוד  שטרית: ניתן להתקשר 

כיתה נוספת ההיקף הכספי של ההתקשרות  גדל, מכיוון שמדובר בספק יחיד לתוכנית זו, פורסם נושא  

כוונת ההתקשרות כספק יחיד. 

אהוד ויצמן: מברך על התוכנית, מדובר בפרויקט מוצלח.  

יהודה דנינו: האם התוכנית פועלת גם בחינוך הדתי – חרדי ?  

רוית רונן:  כעת התוכנית פועלת רק בגינזבורג מבחינה תקציבית.  

לינה שרון: כמה שעות שבועיות התוכנית פועלת ?  

רוית רונן: התוכנית פועלת 4 ש"ש, 12 ילדים בקבוצה.  

לינה שרון: כיצד התוכנית משתלבת עם תוכנית צהל"ה ?  

רוית רונן: בדקנו את הנושא. תוכנית צהל"ה לא פועלת בכיתות אומ"ץ.  

חיים מסינג: מעלה להצבעה המלצה לאשר את ארגון "פתחון לב" כ ספק יחיד להפעלת "תוכנית  7"  

מבית המפעל החינוכי לגעת באופק.  
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: 1החלטה מס' 

ועדת המכרזים ממליצה פה אחד לאשר את ארגון "פתחון לב" כספק יחיד לצורך הפ עלת  

"תוכנית 7" מבית המפעל החינוכי לגעת באופק. 

 ________________ 
חיים מסינג

יו"ר הווע דה 

 ירהע שא רורשיא


	מיום שני, כ"ב שבט תש"פ, 17/2/20
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