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 "ט/שבט/תש"פכ

 /ועדת השלושהאל: ועדת המכרזים
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד: הנדון
 

שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם התקשרות עם מי ) 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"גל( 29)3הבקשה מסתמכת על תקנה 
ספק יחיד(, לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי  – למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות )בתקנות

 ;(א)א(3תקנה 
 

 מהות ההתקשרות )רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירותים/העבודה(: .1
 

מתנדבי שנת שירות בעיר נשר לאורך שלוש שנים. העמדת רכזת מלווה לקומונה, השכרת  12הפעלת קומונה של לפחות 
 . שילוב יח' הנוער בתהליך בחירת הש"ש, העירונית ובתי הספר הנוערדירה והשתלבות בפעילויות יחידת 

 
 

 פרטי הספק וההתקשרות: .2
 

 שם הספק
 

 מספר הספק )ח.פ / מס' מזהה אחר(

מרכז חינוכי להכשרת  –תנועת החלוץ  )עמותת דרכים 
 ציונית(  -מנהיגות חלוצית

580331478 

 
 נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד* )במידת הצורך יצורף לחוות הדעת כל מסמך רלוונטי נוסף(: .3

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

ברוח מורשת החלוצים, הציונות ההומניסטית ומגילת העצמאות: ציונות המשלבת מחויבות וחיבור לתרבות ולמורשת 
 תנועת החלוץ פועלת בשבעה מוקדים בארץ. ערך האדם.   היהודית עם תפיסה דמוקרטית ואוניברסלית שבמרכזה שוויון

בוגרי התכנית בוחרים להיות אזרחים אקטיביים, מובילים ומנהיגים במערכת הביטחון, בשירות הציבורי, במערכות החינוך, 
במערכת המוניציפאלית, במגזר השלישית ובמגוון עמדות השפעה ומעורבות חברתית.  מטרת שנת השרות של החלוץ היא 

בעיר זקוקים לחיזוק, ולעזור בצמצום פערים לימודיים וחברתיים, להכניס את המתנדבים לנקודות שבהם החינוך והקהילה 
במתן תוכן ותעסוקה לנוער, ביצירת מנהיגות נוער פנימית במסגרות החינוכיות ובעידוד יציאה לשנת שירות, מכינות קדם 

ווחה ברשות. צבאיות ושירות צבאי משמעותית. מטרת שנת השירות של החלוץ הינה להיצמד ליחידת הנוער ולמסגרות הר
המתנדבים נכנסים למשימות קבועות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, במרחב הקהילתי ובפרויקטים חברתיים של העיר. לצד 

מתנדבים הפועלים בעיר שלושה בקרים וארבעה ערבים  12-15הפעלת אירועים חברתיים עירוניים.  כל קומונה מונה בין 
 האחראי מטעם החלוץ.  ומלווים במדריך מלווה המהווה הגורם

ש"שנים בעיר נשר והשתלבו במסגרות יחידת הנעור ובבתי הספר בעיר  13( פעלה תנועת החלוץ עם 2019-2020) פבשנת תש"
 נכנסוהמתנדבים  בשנת התנדבות ייחודית ומוצלחת במיוחד.  המתנדבים תרמו רבות להצלחת החינוך הבלתי פורמלי בעיר. 

 אירועים חברתיים כלליים סביב ימי שיא בלוח השנה. מגוונות והפעילו למשימות 
 התכנית פועלת ברשויות מקומיות בהתאם להנחיות מנהל חברה ונוער. תנועת החלוץ נתנה מעטפת מקצועית ביותר ו

לא התקבלו פניות של גופים נוספים לתנועת החלוץ המעוניינים להפעיל שנת שירות  –לאחר בדיקה עם גופי שנת שירות נוספים 
 התוכנית הנ"לאשר עונה על צרכי העיר ומספק  ספק יחיד בתחומו הינו תנועת החלוץ  למעשהבעיר נשר. 

 

 
 לאור הנימוקים שנמנו לעיל אנו מבקשים לערוך את ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. .4

 
 חוות דעתי זו ניתנה מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.  .5

 בכבוד רב,
 אור מורדו
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