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פנייה לקבלת הצעות מחיר
הערכת תוכנית הכשרות הקריה החינוכית השיקומית תל שבע

רקע
בנגב חיים למעלה מ 4,000ילדים ומתבגרים עם צרכים מיוחדים ,אשר זקוקים להערכה,
טיפול ושיקום של מקצועות הבריאות :פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק וקלינאי תקשורת .לפני
כעשור היה מחסור גדול בבעלי מקצועות הבריאות דוברי ערבית בנגב .כיום ,לאחר עליית
המודעות למקצועות אילו ופיתוח שירותים ומסגרות לאנשים וילדים עם מוגבלויות ,ישנו
מספר גדולה של אנשי מקצוע דוברי השפה הערבית אשר סיימו את לימודיהם בתחומים
אלו.
בשנת  2011קיבלה ממשלת ישראל החלטהלהקים קריה חינוכית שיקומית על אזורית
שתתן מענה לילדים ומתבגרים ערבים עם צרכים מיוחדים ,הגרים ברחבי הנגב .במסגרת
הפעלת הקריה השיקומית פועלת תוכנית המספקת מערך פעיל ומגוון של הכשרות
לצוותי מקצועות בריאות דוברי ערבית העובדים בנגב.

מטרת התוכנית:
העשרת ידע תאורטי ומעשי ומתן כלים לעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים בעבודה רב
צווותית (טרנסדצפלנרית) .וכתיבת תוכניות ודוחות עבודה מקצועיים .כמו כן הכשרה
והתמחויות בתחומים מסוימים כמו הידרותרפיה ,טכנולוגיה מסייעת ועוד.

דרישת העבודה :הערכת תוכנית ההכשרות
במסגרת הפרוייקט ועל מנת לבדוק את יעילות ואפקטיביות תוכנית ההכשרות לרבות
התכנים שהועברו עד כה .הרשות לפיתוח הנגב מבקשת לקבל הצעות מחיר לביצוע
תהליך הערכה לתכנית ההכשרות בקריה השיקומית.

הערכת התוכנית צריכה להתייחס להיבטים מהבחינה המקצועיות ,ההקשר ,היישום
והתפוקות ברמת איש הצוות והמשתתף לפי שיטת ה,Input ,Context( CIPP -
.)Product ,Process
 .1הערכת הצרכים והמטרות שהוצבו בתכנית
 .2הערכת התשומות -בחינת ההלימה בין צורכי התוכנית לתשומות שהושקעו
 .3הערכת התהליך -יישום התוכנית בפועל
 .4הערכת התוצר -תפוקות של התוכנית
 .5המלצות להמשך

הגשת מועמדות
יש לצרף להצעה:
 מסמכים המעידים על ניסיון רלוונטי בתחום.
 על המציע לפרט את ניסיונו לכל הפחות ב 3 -שנים האחרונות ,בתחום של הערכת
תוכניות הכשרה ,לרבות צירוף המלצות ופרטי אנשי קשר ממליצים.
 הצעה לביצוע תוכנית הערכה הכוללת :עקרונות ,מתדולוגיה ,לוחות זמנים ומחיר
כולל מע"מ.
הערכת הבקשה(ניקוד):
 ניסיון בביצוע פעילות הערכה לתוכניות הכשרה10% -
 הערכה מקצועית של ההצעה 10%
 גובה הצעת המחיר 80%
תנאי ההתקשרות:
 תקופת ההתקשרות והיקפה
 תנאי התשלום :שוטף 60 +
 התשלום המרבי בגין השירותים נשוא בקשה זו לא יעלה על  ₪ 50,000כולל
מע"מ .סך ההתקשרות לא תעלה על ( ₪ 50,000כולל מע"מ)
את הצעת המחיר יש להגיש לא יאוחר מתאריך  20/12/2017לרשות לפיתוח הנגב (לידי
תומר רכטמן) באמצעות הדוא"ל הבאtomer@negev.co.il :
לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות לפאטמה אלג'ואברה -רכזת הכשרות ומקצועות
בריאות ,הקריה החינוכית שיקומית במייל algoabra@post.bgu.ac.il
בכבוד רב,
תומר רכטמן
מנהל תחום התיישבות וקהילה
הרשות לפיתוח הנגב

