
                                                                            

 

 

 

 

 84895באר שבע  בית הנשיאים, , 22שדרות רגר 

 08-6233176|  פקס:   08-6239905טל': 

www.negev.co.il 

22 Sderot Rager, Beit Hanesiim, Be’er Sheva 

Phone: 08-6239905  |  Fax: 08-6233176  

www.negev.co.il 

 

 כ"ד ניסן תשע"ז

 2017אפריל  20

 

 מחיר ליעוץ לקידום מודל ניהולי לקריה החינוכית שיקומית תל שבעפנייה לקבלת הצעות  

 

 כללי:

. הקריה מונה היום כ םספר יסודי יוכוללת גני ילדים ובת 3148 החינוכית שיקומית הוקמה במסגרת החלטת ממשלההקריה 

ומהווה מסגרת לילדים בעלי מוגבלויות פיזיות והתפתחויות מתל שבע ויישובי הסביבה. במסגרת  2-21ילדים בגילאי  150

: מרכז אומניות בשלבי תכנון שיקומיים ולצידם בהמשךהתכנון אמורים להיבנות במהלך השנה הקרובה מעונות יום 

 ותעסוקה, חווה חקלאית ופינת חי, מרכז שיקומי, בתי ספר על יסודיים ומרכז ספורט. 

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל באמצעות רשות לפיתוח הנגב הווה בשנים האחרונות הזרועה הביצועית ליישום 

משרד רוה"מ, משרד החינוך, משרד השיכון, הכוללת את:  הועדה הבין משרדיתהחלטת הממשלה להקמת הקריה תחת 

 ן שלםביטוח לאומי וקר ובשותפות ותמיכה שלמשרד הרווחה, משרד החקלאות 

הראשון גיבוש מסגרת שני אתגרים מרכזיים:   . במיזם זה ניצביםהקריה היום מנוהלת על ידי הרשות המקומית תל שבע

אל מול אתגרים אלו נדרש לקדם תשתית  וגרמה.רבניית החלקים שלא בוצעו כחלק מהפ -והשני ישוםתפעולי -ומודל ניהולי

 וכן תוכל לקדם את השלמת ביצוע הפרוגרמה. םתפעול המקום תחת סטנדרטים גבוהים ומקצועייניהול ושתאפשר את 

   

 : מטרה

 תפעולי הרצוי והליך בחירת הגוף שיפעיל את הקריה.-מנחה וליווי המתווה לבחירת המודל ניהולי גיבוש מסמך עקרונות

 

 תוצרים: -יעדים ותכולת העבודה המבוקשת

 הקריה פיתוחהגדרת חסמים ועוגנים לטובת המשך , לרבות אפיון המצב כיום. 

  של מודלים ומסגרות דומים בעולם ובארץסקירה- bestpractice 

  לקריה החינוכית שיקומיתגיבוש עקרונות הפעלה.  

 לניהול. הצגת חלופות אפשריות וישימות 

  הקריה.אפיון תהליך בחירת הגוף להפעלת 

  לרבות איפיון מקצועי ליציאה במכרז ,הליך בחירת הגוף המפעילו קריטריונים בגיבושסיוע. 

 .סיוע בבחינת ההצעות שהתקבלו  

 ועדת ההיגוי המקצועית. אל מולהיה התהליך י*העבודה של היועץ וליווי 
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 :בתנאי סף אלוהיועץ המגיש נדרש לעמוד הגוף המייעץ/ -דרישות

  אקדמאיבעל תואר 

  ניהולי במסגרות הקשורות בלפחות מאחד מעולמות תוכן של פעילות בתחום הרווחה, שנות ניסיון  10מעל בעל רקע של

 והחינוך. השיקום

  הכרות מעמיקה עם מערכות שלטוניות ומוניציפליות, . ₪מיליון  8 לעמערכות בעלות היקף תקציבי של מניסיון בניהול

 לרבות עבודה עם משרדי ממשלה, גופים רלוונטים וקרנות.

 ת מאפיינים דומים  אחת לפחות בעל תניסיון בליווי ויעוץ להקמת מסגר 

 

 :אותם יש להציג ומסמכים רלוונטים קריטריונים לבחינת ההצעות

 75%משקל  –בשלמותה עבור ביצוע העבודהמהמחיר המקסימאלי יש להציג אחוז הנחה  -מחיר 

 על הניסיון יש להציג פרוט  -והשיקוםבניהול וליווי מקצועי של מערכות בתחומי החינוך, הרווחה  -שנות ניסיון של היועץ

 10%משקל  -+ קו"ח (עד שני עמודים)על גבי מסמך פני שנים

 3יש להציג עד  -עבודה בעלת מאפיינים דומים ו/או ממסגרות אותן ניהלגופים עבורם ביצע היועץ מ -חוות דעת המלצות 

 5%משקל  –מכתבים

 עד שני עמודים - יש להציג ניר עמדה ותוכנית עבודה לרבות לוחות זמנים לעמידה ביעדים שהוצבו  -התרשמות מקצועית 

 10%משקל 

 

 פרטים נוספים:

 , הצעות גבוהות מהמחיר המקסימאלי יפסלו על הסף.כולל מע"מ ₪ 50,000 מחיר מקסימאלי לא יעלה על -ההתקשרותגובה 

 ובהתאם לאבני הדרך שיוסכמו על ידי הצדדים.  60שוטף+ -תנאי תשלום

 משך ההתקשרות הינו לשנה אחת או עד לסיום הפרוייקט לשביעות רצון הרשות המאוחר מבין השניים.

 

 tomer@negev.co.ilבמייל ליידי תומר רכטמן  175.9.ות יש להגיש עד לתאריך את ההצע

 למייל זה. 2.5.17לפרטים והבהרות ניתן לפנות עד ה 

 

 

 

 בברכה

 תומר רכטמן

 מנהל תחום התיישבות וקהילה
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