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 docx.122024סימוכין:
 הודעת פטור ממכרז 

 כוונה להתקשר עם  עמותת מנור כברי )מצרף יוצרים משמעות בלמידה( 

כניות קיימות וטובות  וִמְצָרף אשר מטרתה ליצור למידה משמעותית בבית ספר בית יהושע באמצעות צירוף ת עיריית נשר מבקשת להפעיל בנשר תכנית  

ולשם כך מבקשת להתקשר עם עמותת מנור כברי )מצרף יוצרים    –כניות חדשות וייחודיות, כך שהשלם המתקבל יהא גדול מסכום חלקיו  וושילובן עם ת

 משמעות בלמידה( בנוהל ספק יחיד.

כניות חדשות וייחודיות,  וכניות קיימות וטובות ושילובן עם תוית ִמְצָרף כשמה כן היא. מטרתה ליצור למידה משמעותית בבית הספר באמצעות צירוף תתכנ

 כך שהשלם המתקבל גדול מסכום חלקיו. 

יישם אותה, אלא היא יחד עם צוות מוביל של בית  ייחודיות התוכנית שהיא איננה מגיעה אל בית הספר עם תכנית בנויה ומלמדת את צוות המורים כיצד ל 

 כניות הייחודיות לכל בית ספר. והספר מזהה את הצרכים של בית הספר, את התפיסה החינוכית ובונה תכנית עבודה תלת שנתית ליישום הרעיונות והת

  :כנית תענה על שלושה צרכים הנראים בשטחוהת

  והתקופההתאמת תהליכי הלמידה לצרכי הגיל  •

 מענה לקושי הנראה בבתי הספר בהטמעת תהליכי למידה חדשניים כתרבות בית ספרית ולא כפרויקט חולף   •

  .ניצול הכוחות החזקים בכל בית ספר להובלת השינוי בהתאם לצרכים הייחודיים לבית הספר •

ותפים בתהליך: מנהלים, מורים ותלמידים ולאפשר לכולם  בדרך פעולתה, תכנית מצרף שמה לה למטרה, ליצור הזדמנויות ללמידה משמעותית לכל הש

 התנסות משמעותית בתהליך, כך שלאחר שלוש שנים של ליווי בית הספר יכול להמשיך ולהתפתח בעזרת כוחות פנימיים.

 העקרונות המנחים בתוכנית: 

 .הארגון משפיע על פדגוגיה ולכן בשניהם צריך לחול שינוי •

 .ת על מנת ליישם את הרעיונות הפדגוגים במשאבים הקיימיםיצירתיות כדרך לפתרון בעיו   •

   .ויתור וזיהוי הליבה כך שתתאפשר למידת חקר הדורשת יותר זמן והעמקה  •

 .בחירה המספקת תחושה של שותפות ומעלה את המוטיבציה הפנימית לעשייה ולמידה •
ירות בית הספר, סדר העדיפויות ומערכת השעות. בכל בית ספר נבנות  בעקבות התהליך של תכנית מצרף, מתפתחת תרבות בית ספרית, המשפיעה על סד 

  כניות ייחודיות לו הנובעות מהחשיבה הפדגוגית המשותפת לצוות בית הספר. כל זאת, נעשה תוך התאמת התהליך לצרכי בית הספר בראיה מערכתיתות

 כוללת. מודל הטמעת השינוי הינו מדורג ולאורך שלוש שנים לפחות.

 1.9.21-30.8.22מבקשת עיריית נשר לקבל הצעה להפעלת תוכנית זהה לתקופה שבין   -לפיכך 

 עמותת מנור כברי )מצרף יוצרים משמעות בלמידה( הצהירו כי ביכולתם הבלעדית לספק השירותים המבוקשים וזאת בשל ייחודיותה בתחום.

ת החינוך לפיה עמותת מנור כברי הינה ספק יחיד בעל היכולת להפעיל תוכנית  מצויה בידי עיריית נשר, חוות דעת שניתנה ע"י גורמים מקצועיים ממחלק

 ייחודית זו. 

 מבקשת עיריית נשר להתקשר עם עמותת מנור כברי כספק יחיד.   1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 4) 3לאור כך ובהתאם להוראות תקנה  

בכתובת מייל    15.08.2021ע את ההתקשרות רשאים לפנות למשרדנו וזאת לא יאוחר מיום  אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים ספק אחר המסוגל לבצ

heli@nesher.muni.il    אל הפניה יש לצרף פרטים מלאים של פרטי הפונה ופרטי הספק לרבות אסמכתאות  8299210-04יש לוודא העברת מייל בטלפון .
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