הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז
הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם עמותת "נעם צביה" ,בנושא הפעלת מרכזי
הדרכה וחינוך ,חברתי ולימודי לקידום מורים באזור הגליל.
מטרת המיזם הינה מתן מענה הולם ,אנושי ,מעשיר ומעצים לאוכלוסיית המורים בגליל תוך שימת דגש על
יצירת מעגלי שיח משותף בין גווניה השונים של החברה הישראלית שיאפשרו הפריה הדדית ולמידת
עמיתים כתרומה לכל שותפי השיח.
מצוינות  -המיצוי האישי מעמיד את האדם אל מול עצמו ,אל מול הפוטנציאל שלו ואל מול הכישרון
המיוחד שלו ,פתיחת "בית גלילי" תאפשר להקל על אנשי הגליל להיות שותפים מובילים ,בבניין הבית
בגיבוש תכניותיו ופעילותיו בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל על דרך של פטור ממכרז ,בהתאם
לתקנה  )30(3לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג( 1993-התקשרות לביצוע מיזם משותף).
עמותת "נועם צביה" צביה מפעילה ברחבי הארץ בשיתוף פעולה עם משרד החינוך והרשויות המקומיות 31
בתי ספר תיכוניים –אולפנות לבנות וישיבות לבנים בהם למעלה מ 9,000 -תלמידים ,בחינוך העל יסודי.
צביה פועלת כך שתלמידיה יגיעו להישגים לימודיים ברמה הגבוהה ביותר שניתן ,היא עושה זאת בריבוי
מגמות ומקצועות עד לרמת בגרות ,גבוהה ככל שניתן ,במדעים ,בפיתוח הידע והמדע בעיקר ,בפיתוח
האישיות של תלמידיה ,בניה ובנותיה ,וחינוכם לקראת היותם "אנשים" נאמנים ותורמים בכל תחומי
החיים והחברה בישראל ,בעם בארץ ובמדינה.
תכנית העבודה של המיזם תיבנה יחד עם עמותת צביה ובהובלת הרשות לפיתוח הגליל ,התכנית הלימודית
כוללת גיבוש קהילות מנהלים ומורים ,שיעסקו במגוון תכניות לימודיות ,במחקר ,בפיתוח ובהעצמה.
יצירת מעגלי שיח משותף בין גווניה השונים של החברה הישראלית שיאפשרו הפריה הדדית ולמידת
עמיתים כתרומה לכל שותפי השיח.
על פי חוות דעתו של יועמ"ש הרשות ,לאחר שנבחנו מהות ההתקשרות ,אופייה ,טיבו וטבעו של המיזם
המשותף ,נמצא כי המדובר בהתקשרות לביצוע מיזם משותף כאמור בהוראות תקנה  )30( 3לתקנות חובת
המכרזים וכזו העונה על הוראות הדין.
קיום המיזם מותנה בכפוף לזמינות תקציבית.
אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו ,רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הגליל תוך 14
ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל .yossi@galil.gov.il
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