מnbnb

ישראל
מדינת ישראל
מדינת
יום חמישי כג' חשון תשע"ט
1.11.2018

הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז
הודעה בדבר כוונה לקבלת פטור ממכרז התקשרות עם חוות "קיימא" לרכישת שירות השמה
במסגרת תעסוקתית חינוכית לנוער בסיכון ,המשלבת עבודת חקלאות ככלי חינוכי להחזרת בני
נוער מנותקים לחברה.
 .1הרשות לשיקום האסיר (להלן" :הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם
ספק יחיד "עמותת קיימא" – ארגון נוער סביבתי חברתי בהתאם לסעיף  )29(3לתקנות חובת
המכרזים ,תשנ"ג( 1993 -להלן" :התקנות")
 .2ההתקשרות הינה לצורך רכישת שירות השמה במסגרת תעסוקתית חינוכית לנוער בסיכון,
המשלבת עבודת חקלאות ככלי חינוכי להחזרת בני נוער מנותקים לחברה( .להלן" :השירותים")
עמותת קיימא -ארגון נוער חברתי סביבתי מפעילה חווה חקלאית המהווה מסגרת תעסוקתית
חינוכית ייחודית לבני נוער בגילאי , 18-15רובם בעלי רקע משפחתי מורכב וגרים בבתיהם ,ואינם
לומדים כלל או לומדים באופן חלקי במסגרות פורמליות .בני הנוער מגיעים לחווה בשעות הבוקר
מספר פעמים בשבוע ומשתלבים כעובדים מן המניין בצוות החווה .מטרת העל של העמותה היא
הכנת המתבגרים עובדי החווה לחיים בוגרים ועצמאיים ,הגדלת טווח בחירה ועידוד תחושת
מסוגלות ותקווה לעתידם האישי ,החברתי והתעסוקתי .חוות קיימא מאפשרת ,שימוש בכלי
התעסוקתי -חקלאי -חינוכי ,על מנת ליצור קשר אמתי בין מבוגרים לנערים ,יצירת מצב תפקודי
בלתי רגיל לאורך זמן .הנערים והנערות לוקחים אחריות ,לומדים ניהול עסקי ,עבודה בצוות,
ומתקדמים בקצב אישי לעבר חזרה ללימודים בבתי הספר .בחווה שתי ארוחות ביום ,ימי כיף,
טיולים ,קורסים לימודיים ,ימי שיא ,פעילות וולונטרית אחה"צ בתחומי עניין שונים ועוד .
 .3הודעה זאת מתפרסמת ברבים באתר האינטרנט של הרשות בהתאם להוראות סעיף 3א(א)
לתקנות.
 .4כל אדם  /גוף  /מוסד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לרשות את השירותים רשאי
לפנות למר יונתן שחר – מנהל מרכז שוש"ן (נוער וצעירים) בטלפון  02-6368877או בפקס
שמספרו  02-5408838בתוך  14ימים ממעוד פרסום הודעה זאת .ולהודיע לו בכתב כי קיים ספק
אחר המסוגל לספק את השירותים.
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