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 הודעת פטור ממכרז

 בעיר נשר פעלת שנת שירות הכספק יחיד לצורך  החלוץ""תנועת  כוונה להתקשר עם 

לאורך שלוש השנים ולהתקשר לטובת העניין עם תנועת "החלוץ" מתנדבים   12מסגרת שנת שירות של עד  עיריית נשר מבקשת להפעיל

 השכרת דירה המותאמת לקומונה והנחייה ורכז מלווה.

חינוכי מיסודה של המדרשה באורנים, שמטרתו לכוון צעירים להגשמה קהילתית משימתית, ברוח  –תנועת החלוץ היא ארגון חברתי 

מורשת החלוצים, הציונית ההומניסטית ומגילת העצמאות: ציונות המשלבת מחויבות וחיבור לתרבות ולמורשת היהודית עם תפיסה 

 שבמרכזה שוויון ערך האדם.  תואוניברסלידמוקרטית 

שנת השירות היא תכנית שמזמינה צעירים לפני גיוס לחיות שנה בקומונה משימתית ברשויות מקומיות, ולהתנדב בעשייה חינוכית וחברתית 

 בעיר. 

יחידת הנוער העירונית שמה לה למטרה לפתח תוכניות לבני נוער אשר יעשירו את עולמם ולחשוף אותם לתחומי מנהיגות שונים ותקדם 

החזון לתכנית  ונית, זהות יהודית, גישה ביקורתית וקבלת האחר בישראליות משותפת כשבוגר האזרח המעורב עומד כאידיאל.פיתוח זהות צי

מחד בני הנוער בעיר חווים דמות של מדריך בוגר המשמש דוגמה אישית לנתינה, אחריות, סולידריות חברתית ושותפים  -שנת שירות בעיר 

 של בוגר עצמאי ותורם הלוקח אחריות על חיו כאזרח מוביל ומשפיע בחברה הישראלית.ומאידך השינשינים יחוו חוויה 

והוויה של אוזן בשעות הפנאי ואירועים קהילתיים  פרויקטיםפעילות השינשינים מבוססת על עבודה קהילתית עם בני נוער מקומיים, הובלת 

 ובבתי הספר בעיר. רכז פעילות החינוך הבלתי פורמאלית לנוער יחידת הנוער העירונית כמהשינשינים יפעלו במסגרות  קשבת תומכת.

בין היתר הדרכה, הנחיה, ליווי צמוד,  תהכולל לתוכנית זומספקת מענה מקיף  אשר "החלוץ"להתקשר עם עיריית נשר לשם כך מבקשת 

ולהמשכיות שנתית  1.9.20-1.7.21תוכנית זהה לתקופה שבין לצורך זה מבקשת עיריית נשר לקבל הצעה להפעלת  .מתאימיםהעברת תכנים ו

משרה הלוקח  100%מתנדבים, שכירת דירה המותאמת לקומונה, והעמדת רכז מלווה ב 12, הפעלת קומונת שנת שירות של עד של שלוש שנים

 ., שילוב יח' הנוער בתהליך בחירת הש"שחלק לפחות פעמיים בשבוע בפעילויות היחידה בעיר

פעילותו מוכרת על ידי משרד החינוך, וייחודיותה בתחום, לספק השירותים המבוקשים וזאת בשל  םכי ביכולת והצהיר "החלוץ" תנועת

מצליחה הפועלת שנים תוכנית כנית ווהיות התאיכות הצוות המוביל את הפרויקט , פעילות חינוכית מוכרת הפועלת בישובים אחרים בארץ

 ועל כן הנ"ל עומדת בדרישות מהספק. וניסיון מוצלח קודם בעיר נשר בישראל

ספק יחיד בעל היכולת להפעיל  והינתנועת "החלוץ" לפיה החינוך מצויה בידי עיריית נשר, חוות דעת שניתנה ע"י גורמים מקצועיים ממחלקת 

 .תוכנית ייחודית זו

כספק תנועת "החלוץ" מבקשת עיריית נשר להתקשר עם  1987 -כרזים( התשמ"ח ( לתקנות העיריות )מ4) 3לאור כך ובהתאם להוראות תקנה 

 יחיד.

בכתובת  30.3.2020הסבורים כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאים לפנות למשרדנו וזאת לא יאוחר מיום  תאגידאדם ו/או 

אל הפניה יש לצרף פרטים מלאים של פרטי הפונה ופרטי הספק  .04-8299205יש לוודא העברת מייל בטלפון  dalit@nesher.muni.ilמייל 

 לרבות אסמכתאות ליצירת קשר.

 בברכה,

 צחי שומרוני,

 מנכ"ל עיריית נשר


