
 

 

 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי 

 הודעה בדבר פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

 

תקנה   להוראות  התשמ4)  3בהתאם  )מכרזים(,  העיריות  לתקנות  להמלצת    1987  -ח"(  ובהתאם 

הגורמים המקצועיים באשכול נגב מערבי, וזאת על סמך מסמכים המצויים בידה לרבות חוות דעת  

עידוד  לצורך  חינוך  שירותי  לאספקת  באשר  קידום    מקצועית  עם  יחד  נשירה  וצמצום  התמדה 

בהתאם לנ"ל    הישגים לימודיים והעלאת שיעורי זכאים לבגרות בקרב תלמידים בחברה הבדואית

)מס' עמותה: יכולות  נגב מערבי להתקשר עם עמותת  נוהל ספק  580530806מבקש אשכול  ( עפ"י 

אחר, שאר רואה עצמו נפגע מהתקשרות זו, רשאי לפנות לאשכול ובלבד שיש    יחיד בשלב זה. מציע

 לו לכל הפחות היכולות  והניסיון הבאים:  

לתלמידי על יסודי מכיתה ט' בעלי ההישגים    , פיתוח תכניות לימודיםעוסק בתכנוןמציע  ה •

 הנמוכים ביותר בשכבה. 

 הנ"ל.    םהתלמידיהמציע בעל ניסיון בבניית תכנית מואצת לבגרות עבור  •

 לפחות.   60%למציע ניסיון מוכח לפיו שיעור קבלת תעודות בגרות בקרב התלמידים הנ"ל הוא   •

שנים לפחות בעבודה בחברה הבדואית בדרום ובבתי ספר תיכוניים בחברה    5למציע ניסיון של   •

 הבדואית בדרום. 

 . משרד החינוךב על ידי אגף שח"ר ומחוז דרוםתוכניות מאושרות ה •

לפחות    80%ניסיון מוכח במניעת נשירה ועידוד התמדה של תלמידים אלה, בשיעור של    למציע •

 ממשתתפי התכניות. 

בפריסה רחבה בכל החברה  לפחות  קבוצות    30-לג  "למציע יש יכולת לספק מענה כבר בתשפ •

 . הבדואית

 . בהערכה מלווה תמלוו מציעפעילויות ה •

 מגזר הבדואי. ובתי ספר מן ה המלצות רשויות למציע יכולת קבלת  •

 . משרדי ממשלה לפחות הפעילים במרחב הבדואי 2-מ המלצות למציע יכולת קבלת  •

להתקשר   מערבי  נגב  רשויות  אשכול  ערים  איגוד  מבקש  לנ"ל  )מס'  בהתאם  יכולות  עמותת  עם 

כספק יחיד. כאמור, כל הרואה עצמו נפגע מנוהל ההתקשרות המתואר רשאי    (580530806עמותה:

נגב מערבי לקבלת פרטים נוספים בדוא"ל: ולא יאוחר    info@westnegev.org.il לפנות לאשכול 

 .  073-7269274. יש לוודא את קבלת הפניה בטל':  12:00השעה  עד  16/11/22מיום 

,  12:00עד השעה    23/11/22המועד האחרון להגשת התנגדויות מנומקות ו/או הצעות יהיה: בתאריך  

. לכל פניה יש לצרף את פרטיו  2נתיבות כניסה ב קומה    8במשרדי אשכול נגב מערבי רחוב סמילו  

לרבות שם מלא, ח.פ, כתובת, מספר טלפון קווי ונייד, פקס  המלאים של הפונה ופרטי התקשרות )

 ודוא"ל(.

 בברכה,        

 כ"ל ורי פינטו, מנא        

 מערבי  נגב   אשכול        

   

mailto:info@westnegev.org.il

