עיריית דימונה
הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז – ספק יחיד
עפ"י תקנה  )4(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח1987-
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עיריית דימונה (להלן" :העירייה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם חברת
"תעצומות -להיפגש עם ההצלחה בע"מ" (להלן" :החברה") ,לצורך הפעלת תכנית העצמה לתלמידים
וצוותים חינוכיים בתחום המיומנויות החברתיות (להלן" :התכנית").

.2

עיקרי ההתקשרות הינם כדלהלן:
א.

איתורם של ילדים שקופים ודחויים חברתית בבתי הספר בגילאי היסודי וסיוע להם
בפיתוח כישורים חברתיים.
מיקוד מקצועי בפיתוח כישורים חברתיים בשילוב של עבודת מניעה עם תכנית התערבות
ללמידה רגשית -חברתית.
תכנית ההתערבות כוללת שלושה הביטים של עבודה עם מחנך הכיתה ,אקלים כיתה
ותיווך למיומנויות חברתיות לתלמידים .על התכנית להיות בנויה בהתאם למחקרים
העדכניים ביותר בפיתוח למידה רגשית -חברתית.
מטרות ויעדי התכנית הינן:
שלב א'" -גיוס לבבות" לתוכנית החברתית • :הצגת תכנית
()1
ההתערבות בפני הצוות המפעיל • .הכרות עם הבובות
המתווכות ומודל למשחק כיתתי ,מודל הTSGלהוות תחליף
לרחוב או לבית שאינו מטיב.
שלב ב' -משקפיים חברתיים • :העברת מיפוי חברתי לכיתה.
()2
• ניתוח תוצאות המיפוי ,בחירת שני ילדים לעבודה חברתית-
אישית.
שלב ג' -הקבוצות החברתיות • :הנחיית הקבוצות
()3
החברתיות ,על ידי הצוות ,אחת לשבועיים.
שלב ד' -תכנית אקלים חברתי ,בזיקה לפעילות הקבוצתית:
()4
• פעילות לכלל הילדים -שימוש במשחק כמקדם מיומנויות
חברתיות (מודל  • )TSGהדרכה על תיווך אירועים מזדמנים.
• הטמעת נורמות חברתיות.
שלב ה' -בניית תוכנית חברתית אישית • :בניה והעברת
()5
תכנית חברתית אישית.
שלב ו' סיכום ומשוב • :העברת המיפוי החברתי בשנית• .
()6
מפגש מסכם ,הצוות המפעיל ,יחד עם החברה המפעיל.

ה.
ו.

התכנית תפעל במהלך שנת הלימודים הקרבה ,החל מיום .1.9.2019
התכנית תופעל על ידי צוות יועצים חינוכיים בעלי תואר שני או עובדים סוציאליים בעלי
הכשרה בתחום המיומנויות החברתיות בלבד.

ב.
ג.
ד.
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בהתאם להוראות תקנה  )4(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח ,1987-ובהתאם להמלצת הגורמים
המקצועיים בעירייה ,החברה היא הגורם היחיד המקיים את הפעילות כמפורט לעיל.

.4

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עפ"י התנאים המפורטים
לעיל ,מוזמנים לפנות לעירייה ,וזאת לא יאוחר מיום חמישי ה 8/08/19 -עד לשעה .12:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד ,לידי הגב' ענת ברוך ,עיריית דימונה ,באמצעות דוא"ל
 anatb223@gmail.comיש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון .08-6563241

.6

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ,פרטי ההתקשרות עמו (לרבות שם מלא ,מספר
ת.ז/.ח.פ ,כתובת ,מספר טלפון ,מספר פקס וכתובת דוא"ל) ,וכן את פרטיו של הגוף האחר ,בצירוף
אסמכתאות התומכות בטענות הנטענות בפנייה.

.5

בנימין ביטון
ראש העירייה

