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 ב"ה כ"א בחשון תשפ"א         
 2020בנובמבר,  8                 

 
 לכבוד:

 ועדת המכרזים
 
 

בקשה לפרסום כוונה להתקשר עם דר' חיה שוורץ כספק יחיד: שירותי ניהול אקדמי ומקצועי של פרוייקט הנדון: 
 מועדנויות משרד הבטחון

 
 

לועדה בבקשה לפרסום כוונה להתקשרות עם דר' חיה שוורץ, לשעבר ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית  אני פונה

תעסוקתיים לנכי -באוניברסיטה, לקבלת שירותי ניהול אקדמי ומקצועי של תכניות השיקום במועדונים השיקומיים

 צה"ל.

 

השיקום, שצברה במקביל גם יכולת לנהל מערכות ופרויקטים גדולים  דר' שוורץ היא מומחית בעלת שם בתחום

 ומורכבים. 

 

את התפעול של המועדונים  -שנים  כעשרלפני  -במסגרת תפקידה כראש ביה"ס לעבודה סוציאלית, קיבלה דר' שוורץ 

. מיום קבלת הפרויקט לתפעול שמשה דר' שוורץ תעסוקתיים לנכי צה"ל עבור אגף השיקום של משהב"ט-השיקומיים

אילן וכל אנשי המקצוע והמינהל במטה -כראש האקדמי של הפרויקט ודמות מפתח בקשר הרצוף בין אוניברסיטת בר

 אגף השיקום של משהב"ט.  

 

הלקוחות דר' שוורץ צברה במהלך חמש השנים הבנה מעמיקה, ידע, וניסיון רחב לגבי צרכי הפרויקט, וכן מאפייני 

המקבלים את השירות במועדונים, ומהם כישורי אנשי הצוות שיש לגייס לעבודה במועדונים. בזכות כישוריה 

והצלחתה בניהול המקצועי של הפרויקט, זוכה דר' שוורץ להערכה רבה ואמון ע"י כל הגורמים במחוזות אגף השיקום 

ות הצלחתה בניהול הפרויקט היא זוכה לאמון וליחסי בזכ  בארץ ובמטה האגף, ולכן גם לשיתוף פעולה מלא מצידם.

עבודה טובים גם עם ארגון נכי צה"ל )גוף בעל השפעה רבה בהקשר לטיפול בנכי צה"ל(, שגם אותו הצליחה לרתום 

 לטובת הצלחת הפרויקט. 

 

ניתן לומר במפורש שדר' שוורץ הצעידה את תשעת המועדונים קדימה והפכה אותם למפעל שיקומי שאגף השיקום 

גאה בו. דר' שוורץ תכננה ויישמה שינוי ארגוני רחב היקף על מנת להביא את המועדונים למצבם הנוכחי )שישה מתוך 

 יסו במקום אלו שלא נמצאו מתאימים(. מדריכים מקצועיים חדשים גו 50-תשעת מנהלי המועדונים הוחלפו ו

 

נכי צה"ל וכוחות הביטחון יהודים ושאינם יהודים  500 -להבהיר שמדובר בפרויקט רחב היקף, המגיש שירות ל אבקש

)דרוזים, צ'רקסים, בדואים, אנשי צד"ל(, בגילאים שונים, עם סוגי פגיעה ודרגות נכות שונים. בתשעת המועדונים 

 60-אנשי צוות, ובנוסף מסייעים במועדונים למעלה מ 100בדרום ועד טבריה בצפון מועסקים הפזורים מבאר שבע 

מתנדבים. לפיכך, וכפי שתואר לעיל אני משוכנע כי לדר' שוורץ ידע, ניסיון וכישורים ייחודיים, העשויים לתת מענה 
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, דר' שוורץ היא הגורם היחיד, מיטבי לניהול הפרויקט ע"י האוניברסיטה. להערכתנו, כמי שמלווים את הפרויקט

 נכון לעת זו, המסוגל להמשיך בניהולו האקדמי והמקצועי של הפרויקט וכל זאת באופן רציף. 

 

יש לציין כי פעילות המועדונים  ממשיכה בפועל, אך היעדרו של הראש האקדמי  והמקצועי תקשה מאד על המשך 

א היחידה המסוגלת היום לענות על  דרישות התפקיד, למען הפעלתו התקין. משום שכפי שתואר לעיל דר' שוורץ הי

 התפעול השיקומי השוטף של הפרויקט ע"י אוניברסיטת בר אילן.  

 

בחיוניות ההתקשרות עם דר' חיה שוורץ כספק יחיד למתן שירות מיידי לניהול  תיזו באה לאחר שהשתכנע פנייתי

ודה על אישור הבקשה לפרסם כוונה אוקתיים לנכי צה"ל. תעס-אקדמי ומקצועי של פרויקט המועדונים השיקומיים

( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של 4)-( ו18)3להתקשר עימה כספק יחיד לשירותים אלו, וזאת לפי תקנה 

; לתקופה של שנה, עם זכות ברירה של האוניברסיטה להאריך את ההתקשרות 2010-מוסדות להשכלה גבוהה(, תש"ע

אש"ח כולל מע"מ לשנה, וזאת בהתאם לגמול התפקיד לו היתה זכאית  170את בסכום כולל של בשנה נוספת, וז

בהיותה ראש בית הספר לעבודה סוציאלית בגין תפקידה זה. לאוניברסיטה תהיה האפשרות להביא את ההתקשרות 

הבטחון להפעלת  ימים. יובהר כי ככל שההתקשרות בין האוניברסיטה לבין משרד 60לסיומה בהודעה מוקדמת של 

הרי תגיע ההתקשרות עם דר' שוורץ לסיומה  –הפרויקט תגיע לסיומה במהלך ההתקשרות עם דר' שוורץ )לו תאושר( 

 באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה כלשהי מראש בד בבד עם מועד סיום ההתקשרות עם משרד הבטחון.

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 

      עופר שרגאי  

   

      תפעולסמנכ"ל 
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