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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2020בנובמבר  30ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
 

מיזם  –התקשרות בפטור ממכרז ספק יחיד  -עמותת יד לילד המיוחד 
 משותף

 החלטה
 

)לא השתתף בדיון(, סמדר יו"ר וועדת המכרזים -אריאל אלמוג :חברי הוועדה

 –מ"מ יו"ר הוועדה סגנית ומ"מ ראש העיר, נאור ירושלמי  –אהרוני 

 סגן ראש העיר.

 
היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד שני  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

סגן  -מוטי סגלכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, ממונה תחום ב-חסון
 -מנהלת ביה"ס התומר, דנה לבני -ביטוןמנהל אגף החינוך, איילת 

 רכזת מכרזים.
 

לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הוועדה קיימה את הישיבה 

 (.באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו
 

 :ה בפני הוועדה את חוות דעתהמנהלת בית הספר התומר, הציג -איילת ביטון 
 
)להלן:  2005המיוחד" הינה עמותה רשומה שהוקמה בשנת עמותת "יד לילד  .1

 "(העמותה"

 

מטרות העמותה: סיוע ולווי למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הענקת כלים  .2

מקצועיים להורים ובני המשפחה לגידול הילד במסגרת הביתית. קידום יכולות תפקודיות 

בקהילה ובמוסד החינוכי. שילוב מוטוריות ושכליות של הילד המיוחד לסייע לשילובו 

אנשים עם מוגבלויות בצה"ל. פעילות פנאי, תרבות, מנוחה ואירועים עבור הילדים 

 המיוחדים ובני משפחותיהם.

 

העמותה פועלת לקידום ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים למימוש הפוטנציאל הטמון  .3

לתו ואף בצבא בהם ולעידוד עצמאותם. העמותה מסייעת לכל ילד להשתלב בקהי

ובתעסוקה, תוך מתן סיוע וכלים למשפחה ובכך שואפת להסרת מחסומי החברה כלפי 

 השונה.

 

 העמותה עובדת בשיתוף פעולה עם משרד הרווחה, החינוך, הביטחון וצה"ל. .4
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ייחודיותה של העמותה בהפעלת תכנית עבור הכנת ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים  .5

ילה, בצבא ובתעסוקה, ונתינת הזדמנות שווה לקיום חיים לשילוב אופטימלי בחיי הקה

 עצמאיים ככל הניתן.

 

משפחות של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים  5,000העמותה נותנת שירות למעל  .6

בפריסה ארצית ושנתית, ועובדת מול בתי ספר לחינוך מיוחד, מערכי דיור, ולשכות רווחה 

 מקומיות.

 

, וכן "תו מידות 46אישור ניהול תקין בתוקף, אישור לעמותת 'יד לילד המיוחד'  .7

 לאפקטיביות" זו השנה החמישית ברציפות.

 

דירת אימון לחיים  –ייחודיות פעילות העמותה בהפעלת מיזם "דירה בקהילה"  .8

 עבור בית ספר התומר:  -עצמאיים

 
 -, את מיזם 'דירה בקהילה' 17-21העמותה תפעיל עבור בית ספר "התומר", גילאי  .א

 שנים.  4דירת אימון לחיים עצמאיים עבור צעירים בעלי צרכים מיוחדים, מזה 

בכל  תישאיחד עם בית הספר קמפיינים לגיוס כספים עבור המיזם, ו תובילהעמותה  .ב

 ההוצאות הדרושות לפרסום ולהובלת הקמפיין.

שנים בתחום החינוך המיוחד ובתחום הפעלת מערכי דיור  15מותה ניסיון רב של לע .ג

 בקהילה.

 לתלמידי "דירה בקהילה"  התנסות תעסוקתית לפחות אחת לשבוע  תנגישהעמותה  .ד

 ציונה.-על חוזה שכירות עבור דירה בה יפעל המיזם בעיר נס תחתוםהעמותה  .ה

 תחשוףרים עם צרכים מיוחדים, ו( לבוג21מסגרות המשך )מעל גיל  תפעילהעמותה  .ו

 את תלמידי בית ספר "התומר" והוריהם  למסגרות אלו.

מדריכי לילה עבור המיזם שילוו את התלמידים במהלך שהותם  תעסיקהעמותה  .ז

 בדירה.

את כל ההוצאות הכרוכות בהפעלת הדירה למעט כלכלה )חשמל,  תשלםהעמותה  .ח

החזר עבור הוצאות אילו מבית  בלתקגז, מים, כבלים, מיסים, ארנונה, ביטוח( ו

 הספר. 

 את פעילות המיזם בהתאם לדרישות משרד החינוך והרווחה. תבטחהעמותה  .ט

פעילויות העצמה עבור הורים ובני משפחה של ילדים ובוגרים עם  תבצעהעמותה  .י

 אליהם את הורי תלמידי בית ספר התומר. תזמיןצרכים מיוחדים, ו

התלמידים ולסידורי הסעתם למקום ההתנסות על חשבונה לכלכלת  תדאגהעמותה  .יא

 התעסוקתית )אחת לשבוע(.

בעלויות שכר טרחת  תישאערבות בנקאית לקיום הסכם השכירות ו תיתןהעמותה  .יב

 עורך דין אשר יטפל בהסכם.

כל היתרונות המפורטים לעיל יחד עם שיתוף המשאבים מטעם העמותה הופכים את  .9

 דומה לו.המיזם לפרויקט מיוחד במינו, שאין 

 

ובאתר העירייה, בו  "כלכליסט"ו "מעריב הבוקר"נעשה פרסום בעיתון  17.3.20בתאריך  .10

ספק יחיד ומיזם משותף  –על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז ניתנה הודעת העירייה 

והזמנת גופים הסבורים  עמותת יד לילד המיוחד להפעלת מיזם "דירה בקהילה" עם 
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. לא התקבלו כל 29.3.2020לפנות ולהציע עצמם עד ליום שביכולתם לבצע ההתקשרות 

 .פניות בעקבות הפרסום

 

 :המלצה
להפעלת מיזם  "המיוחד להתקשר עם עמותת "יד לילד אגף החינוך ממליץלאור כל האמור לעיל 

הינם היחידים המפעילים מיזם כמפורט לעיל "דירה בקהילה" בבית ספר התומר מאחר ו
 מפעולותיו.ומשתתפים במימון חלק 

 
 :החלטה

לאור הממצאים שהתקבלו כאמור לעיל והמלצת אגף החינוך, מאשרים ההתקשרות עם עמותת 
מיזם משותף, בשנת הלימודים  –"יד לילד המיוחד" להפעלת מיזם "דירה בקהילה" כספק יחיד 

 .תש"פ

 

 הישיבה ננעלה!

 

________________________ 

 יו"ר הוועדהמ"מ   - סמדר אהרוני


