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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2022 ספטמברב 8ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
התקשרות בפטור ממכרז ספק  -מיזם ביטחון תזונתי – אשל" חב"דעמותת "

 מיזם משותף-יחיד

 החלטה
 

 .רה"עומ"מ  סגנית –סמדר אהרוני יו"ר הוועדה,  –: אריאל אלמוג חברי הוועדה
 

יעל היועצת המשפטית לעירייה, עו"ד  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים
מנהל  -עמיר קשילעניינים אזרחיים ומנהליים,  ממונה תחום- ישראלי

 רכזת מכרזים. -דנה לבני , אגף רווחה ושירותים חברתיים
 

באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי , הוועדה קיימה את הישיבה בהסכמת הנוכחים
 בווידאו(.

 :ובפני הועדה את חוות דעת מנהל אגף רווחה ושירותים חברתיים, הציג – עמיר קשי

התקבלה הודעה במייל ע"י משרד הרווחה והביטחון החברתי )להלן:  15.6.22 -בתאריך ה .1

 "המשרד" ( בדבר הצטרפות העירייה למיזם ביטחון תזונתי של המשרד.

. בפברואר ברחבי הארץ ערים ורשויות מקומיות 24-ב 2015–2012פיילוט של המיזם בוצע בשנים  .2

. נס ציונה ובאותה שנה נוספו רשויות נוספות למיזם  הושק המיזם רשמית על ידי שר הרווחה 2017

ואשר זכתה בו  134/2022, עפ"י מכרז שפרסם המשרד שמספרו 2022מצטרפת למיזם החל משנת 

 חב"ד. -יחיד עמותת אשלכספק 

הסיוע למשפחות ניתן באופן ממוקד, לאחר בחינה, הן של הרשות המקומית, והן של המשפחה  .3

הזקוקה לתמיכה, בכדי לוודא שמקבלי הסיוע אכן זקוקים לו. הזכאות נקבעת על פי קריטריונים 

 .משרדהשנקבעו על ידי 

 -מהלתקופה עם משרד הרווחה יש הסכם התקשרות  עמותהלבעקבות המכרז שפרסם המשרד,   .4

, או להארכה בארבע תקופות של שנה נוספת כל אחתשל המשרד עם אופציה  30.6.23ועד  1.7.22

 .חלק מהן

הסיוע שיינתן לכל משפחה: מענק סיוע  .משרדהה מבמשפחות יקבלו סיוע משפחתי בהתאם להקצ .5

ריים שיגיעו במשלוח ישירות ק"ג פירות וירקות ט 20מענק של  בכרטיס מגנטי; ₪ 350חודשי בסך 

לבית המשפחה; בנוסף, אושרה מכסה מוגבלת, של ארוחות תמ"ל )תחליף מזון לתינוקות( עבור 

 חבילות תמ"ל בחודש. 5משפחות נזקקות עם תינוקות אשר ויוכלו לקבל סיוע של 

 ה בריאהתזונ, צרכנות נכונה,כלכלה נבונה  : בנושאים, סדנאות בשנה 3 -יזכו להמשפחות בנוסף,  .6

 מיצוי זכויות.ו
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בהודעתו לעירייה המשרד עדכן כי עמותת אשל חב"ד היא היחידה שזכתה להפעיל את המיזם בכל  .7

העלות מתחלקת בין משרד הרווחה,  .₪ 454עלות הסיוע החודשית למשפחה במיזם הינה הארץ. 

עמותת  ₪ 290.71משרד הרווחה ישלם עבור כל משפחה:  הרשות המקומית ועמותת אשל חב"ד.

השתתפות , המשרדשל החלטת ועדת המכרזים  "יעפ. ₪ 115תשלם עבור כל משפחה:  אשל חב"ד

 .₪ 48.45למשפחה לחודש תעמוד על סך  המקומית הרשות

פורסמה בעיתונים "כלכליסט" ו"מעריב הבוקר" ובאתר העירייה הודעה כי  16.8.2022בתאריך  .8

ד ומיזם משותף עם עמותת אשל חב"ד להפעלת ספק יחי -בכוונת העירייה להתקשר בפטור ממכרז

ועד  1.7.22 -מהתכנית בטחון תזונתי באגף הרווחה והשירותים החברתיים בנס ציונה, לתקופה 

 ., או חלק מהןעם אופציה להארכה בארבע תקופות של שנה נוספת כל אחת 30.6.23

להפעיל תכנית אחר המסוגל  גוףאדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים בהתאם לנוסח ההודעה  .9

, רשאים לפנות למשרדנו בכתב בלבד, בצרוף מסמכים ואישורים הביטחון התזונתי בתנאים כאמור

 .14:00שעה ב 29.08.2022 רלוונטיים עד לתאריך

 עד למועד הנ"ל לא התקבלה במשרדי אגף הרווחה כל פניה כאמור. .10

  המלצת האגף:

לאור האמור לעיל ממליץ לאשר התקשרות עם עמותת אשל חב"ד כספק יחיד למיזם הביטחון התזונתי 

להארכה בארבע של העירייה עם אופציה , 30.6.23ועד  1.7.22 -מהשל המשרד בנס ציונה, לתקופה 

או חלק מהן, בהתאם לתקופות ההתקשרות הנוספות של משרד  תקופות של שנה נוספת כל אחת

 .הביטחון החברתי עם העמותההרווחה ו

 החלטה:

כספק יחיד למיזם , אשל" חב"דעמותת " על התקשרות עםומחליטה עדה מאמצת את המלצת האגף והו

, 30.6.23ועד  1.7.22 -מהבנס ציונה, לתקופה הרווחה והביטחון החברתי משרד הביטחון התזונתי של 

או חלק מהן, בהתאם  נוספת כל אחתלהארכה בארבע תקופות של שנה של העירייה עם אופציה 

 .משרד עם העמותההלתקופות ההתקשרות הנוספות של 

 
 הישיבה ננעלה!

 
 
 
 

_____________________ 
 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 
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