
 עיריית דימונה
 

 ספק יחיד –הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז 
 1987–תשמ"חה( לתקנות העיריות )מכרזים(, 4)3עפ"י תקנה 

 
תנועת "( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם העירייהעיריית דימונה )להלן: " .1

חינוכית, בלתי -חברתיתקיום פעילות  "(, לצורךתנועהה"" )להלן: כנפיים של קרמבו"הנוער 

פורמאלית, במודל של חונכות אישית במסגרת קבוצתית לילדים ונוער עם ובלי צרכים מיוחדים 

 "(.ההתקשרות)להלן: " בעיר דימונה

 

 עיקרי ההתקשרות הינם כדלהלן: .2

אחת  בעלי צרכים מיוחדים, 20-בני נוער וילדים, מתוכם כ 100-לכפעילות קיום  .א

דרך מתי"א לרכזת שילוב וע. החניכים בעלי הצרכים המיוחדים מופנים לשב

 40סה"כ י"ב )-חונכים, בני נוער בכיתות ח'בתנועה. לכל ילד או נער מוצמדים שני 

מדריכים  4-6בין לחונכים יש מדריכים הפועלים בצוותים לפי גילאים,  .(חונכים

כים צעירים( מקרב כיתות במקביל פועלת בתנועה קבוצת ח"ץ )חונ. על פי הצורך

 "ב.-בני נוער ומודרכת עלי ידי שני מדריכים בוגרים בכיתות י' 15-20ז' המונה 

בעלי תפקידים )מרכז צעיר,  5-7בנוסף, ישנו צוות מוביל מקרב בני הנוער המונה 

 100-מונה כ בעיר סה"כ התנועה רכז משפחות, רכז מפעלים, רכז חונכויות ועוד(.

י צרכים מיוחדים, הנהנים מפעילות אחת לשבוע וממפעלים לאורך בני נוער עם ובל

 השנה כמו בכל תנועת נוער אחרת.

הפעילות מאופיינת בעיקרה להגברת המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות  .ב

חברתית, תוך מענה לצרכיהם החברתיים והרגשיים. הפעולות המועברות על ידי 

של החברה הישראלית ובנוסף  התנועה עוסקות בנושאים שעל סדר יומה

 מתקיימות פעילויות של תרומה לקהילה במקומות בהם פועלים סניפי התנועה.

מקום פעילות נגיש, הסעת חניכים התנועה מחויבת להנגשה מלאה של פעילותה:  .ג

ההסעה מפוקחת  .ות וחזרה, בהסעות המותאמות לנכיםמביתם למקום הפעיל

מטפלת סיעודית, המסייעת כמו כן, ישנה ומלווה ע"י פעיל של התנועה, בכל פעולה. 

 בצרכים האינטימיים של הפעילים, במהלך הפעילות, בכל אחד מסניפי התנועה. 

מונגשת באמצעות מכשירי תקשורת חלופית,  לבעלי הצרכים המיוחדים פעילותכל  .ד

שה כלכלית באמצעות תשלום דמי הרשמה והנג 'וכד PCS שפת סימנים, סמלי

 .סמליים בלבד

 

, ובהתאם להמלצת 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3בהתאם להוראות תקנה  .3

 היא הגורם היחיד המקיים את הפעילות כמפורט לעיל.החברה הגורמים המקצועיים בעירייה, 

 

ת ההתקשרות עפ"י התנאים אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע א .4

עד לשעה  11/11/19 -ה שניהמפורטים לעיל, מוזמנים לפנות לעירייה, וזאת לא יאוחר מיום 

12:00  . 

 



, עיריית דימונה, באמצעות דוא"ל     מר דוד לויפניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, לידי  .5

Davidl@Dimona.muni.il  08-6563205יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון. 

 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה, פרטי ההתקשרות עמו )לרבות שם מלא,  .6

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.

  
 
 
 

 בנימין ביטון
 העירייהראש                


