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משתתפים :ציפיזילברמן-יו"ר,שחררובין,שמואלמזרחי .

מוזמנים :עו"ד שולמית מנדלמן-כהן ,ערן לבב-גזבר העירייה ,ריבה קליין-
מנהלתאגףהחינוך .

מזכירהוועדה:עמיקםלוי-נגר .

נירהשם-טוב .
רשמה:


ספקיחיד -הודעהעלכוונתהתקשרותממכרז-ספקיחידעםחברת"אתוסניהול
בע"מ",למתןשירותיבנייתקבוצותמנהיגותיישובית-החלטה 
גב'ריבהקליין,מנהלתאגףהחינוך :

 )1פרלמנט הילדים הוא גוף מייצג של ילדי העיר ,הכולל נציגות של תלמידי כל
בתי הספר היסודיים בעיר.
תפקידו של הפרלמנט ליזום ולעודד מודעות אזרחית ואקטיביזם אזרחי של
ילדים צעירים ולשמש כגורם מקשר בין הילדים בעיר לבין הנהגת העיר.
הילדים המשתתפים בפרלמנט הילדים שותפים לתהליכים האזרחיים
והתרבותיים השונים בחברה.
חברת "אתוס" מעניקה לתלמידים את הכלים הדרושים הן מבחינת ידע והן
מבחינת מיומנויות ביצוע .היא מובילה אותם ליזום באופן פעיל פעולות
אזרחיות שייתנו מענה לאתגרים אלה ויתרמו לחברה בה הם חיים .פרלמנט
הילדים העירוני מאפשר לילדי העיר להפוך לחברים משמעותיים בחברה שלנו,
על מנת שיוכלו לקחת אחריות ולפעול למען עצמם ולמען אחרים .

 )2ייחודיותהתכנית :

חברת "אתוס" מפעילה את תכניות פרלמנט הילדים העירוני במספר ערים בארץ.
 התכנית פועלת בעיר מזה  3שנים .התלמידים והצוותים החינוכיים שבעי רצון
מהתהליכים המתקיימים במסגרת התכנית.

 התכנית המוצעת הינה תכנית ייחודית ויחידה במינה בארץ והינם היחידים
המפעילים תכנית לבניית פרלמנט ילדים ,בהתייחס לזכויות הילד.
 התכנית קיבלה הכרה של הקרן הישראלית למען יוניסף ומופעלת בשיתוף עם
הסניף הישראלי של הקרן.
 התוכנית פועלת מכוח אמנת זכויות הילד הבינלאומית של האו"ם ופותחה
בהתאמה לעקרונות האמנה ועוסקת בנושא זכויות הילדים ועקרון ההשתתפות
באופן ייחודי.
 התוכנית כולה מאושרת ומפוקחת על-ידי הפיקוח הארצי לנושא זכויות
הילדים במשרד החינוך.
 לחברה בלעדיות בהובלת הנהגת ילדים עירונית המושתתת על ערכים ,זכויות
ילדים ,אחריות אזרחית וניהוג עצמי.

 )3בתאריך  06בספטמבר  ,2017נעשה פרסום בעיתון "ישראל היום" ,בו ניתנה
הודעת העירייה על כוונה להתקשר עם חברת "אתוס ניהול בע"מ" ,בפטור
ממכרז כספק יחיד ,והזמנת גופים הסבורים שביכולתם לבצע ההתקשרות
לפנות ולהציע עצמם.
לא התקבלו כל פניות בעקבות הפרסום כאמור.
 )4לאור זאת ,אנו ממליצים להתקשר עם חברת "אתוס ניהול בע"מ" ,כספק יחיד,
בפטור ממכרז.

החלטה :
לאורהממצאיםשהתקבלווהאמורלעילבחוותדעתהשלמנהלתאגףהחינוך הגב'
ריבהקליין,מאשריםהתקשרותעםחברת"אתוסניהולבע"מ",כספקיחידלמשך
שנהאחת שנתהלימודיםתשע"ח עםאופציהשלהעירייהלהתקשרלשנהנוספת,
שנתהלימודיםתשע"ט .


ציפיזילברמן,יו"ר 

