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 מי שלדעתה הוא בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם הודעת אינטרנט 

 ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים
 
 

  .2010-ת של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"עיולתקנות חובת המכרזים )התקשרו 4-ו (18)3 לפי תקנות
 
 

 .חיה שוורץדר'   :שם הספק
 
 

תעסוקתיים -שירות מיידי לניהול אקדמי ומקצועי של פרויקט המועדונים השיקומיים :נושא ההתקשרות

 .לנכי צה"ל

 

אש"ח לשנה כולל  170שנה עם זכות ברירה להארכת ההתקשרות בשנה נוספת;  :היקף/תקופת ההתקשרות

   .   מע"מ

 
 

 .סמנכ"ל כספים, עופר שרגאי, סמנכ"ל תא"ל ובינוי ורלי שביטשל  םמצורפת בזה חוות דעת
 
 

 בכתב לאוניברסיטת בר אילן רשאי לפנות  ,המסוגל לבצע את ההתקשרותספק אחר אדם הסבור כי קיים 

באמצעות או   Michrazim.log@mail.biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל: , 5/2011/7לא יאוחר מיום עד וזאת 

 . 03-7384323 :פקס

 

 האחר וכןפרטיו של הספק (, שם מלא, כתובת ומספרי טלפון)פרטיו המלאים על הפונה לציין בבירור את 

 מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.אסמכתאות 
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 ב"ה, טבת תשע"ו 
 2015דצמבר, 

 
 

 
 :לכבוד

 ועדת המכרזים
 
 

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

 
 

ודה לעב ביה"סראש לשעבר חיה שוורץ,  'בבקשה לפרסום כוונה להתקשרות עם דראנו פונים לועדה 

במועדונים ת השיקום ולקבלת שירותי ניהול אקדמי ומקצועי של תכניסוציאלית באוניברסיטה, 

 נכי צה"ל.תעסוקתיים ל-השיקומיים

 

לעבודה סוציאלית ושימשה בתפקידה  בביה"סדר' שוורץ הועסקה באוניברסיטה כעובדת מן המניין 

שצברה במקביל גם יכולת לנהל  ,השיקום דר' שוורץ היא מומחית בעלת שם בתחום ביה"ס.  ראשכהאחרון 

 מערכות ופרויקטים גדולים ומורכבים. 

 

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

מיום קבלת הפרויקט  .תעסוקתיים לנכי צה"ל עבור אגף השיקום של משהב"ט-המועדונים השיקומיים

-בין אוניברסיטת ברף ורצהבקשר ודמות מפתח  שה דר' שוורץ כראש האקדמי של הפרויקטלתפעול שמ

 כל אנשי המקצוע והמינהל במטה אגף השיקום של משהב"ט.  אילן ו

 

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

ומהם כישורי אנשי הצוות שיש לגייס לעבודה במועדונים.  ,עדוניםהלקוחות המקבלים את השירות במו

בזכות כישוריה והצלחתה בניהול המקצועי של הפרויקט, זוכה דר' שוורץ להערכה רבה ואמון ע"י כל 

בזכות הצלחתה , ולכן גם לשיתוף פעולה מלא מצידם. האגף הגורמים במחוזות אגף השיקום בארץ ובמטה

וכה לאמון וליחסי עבודה טובים גם עם ארגון נכי צה"ל )גוף בעל השפעה רבה בניהול הפרויקט היא ז

 בהקשר לטיפול בנכי צה"ל(, שגם אותו הצליחה לרתום לטובת הצלחת הפרויקט. 

 

שאגף מר במפורש שדר' שוורץ הצעידה את תשעת המועדונים קדימה והפכה אותם למפעל שיקומי וניתן ל

ה ויישמה שינוי ארגוני רחב היקף על מנת להביא את המועדונים למצבם השיקום גאה בו. דר' שוורץ תכננ

במקום אלו  מדריכים מקצועיים חדשים גויסו 50-הנוכחי )שישה מתוך תשעת מנהלי המועדונים הוחלפו ו

בנוסף, בשנה האחרונה הצליחה דר' שוורץ ליישם תוכנית התיעלות בפעילות (. שלא נמצאו מתאימים

 תפעוליות. העלויות להפחית את הם וע"י כך השיקומית במועדוני

)מותנות בחתימת  לדר' שוורץ יש גם תוכניות להרחבת המעורבות האקדמית בפרויקט, הממתינות לאישור

 השנים הבאות(.  5-חוזה לתפעול ע"י האוניברסיטה ל

 

נכי צה"ל וכוחות הביטחון  500 -מדובר בפרויקט רחב היקף, המגיש שירות לאנו מבקשים להבהיר ש

יהודים ושאינם יהודים )דרוזים, צ'רקסים, בדואים, אנשי צד"ל(, בגילאים שונים, עם סוגי פגיעה ודרגות 

, אנשי צוות 100מועסקים בתשעת המועדונים הפזורים מבאר שבע בדרום ועד טבריה בצפון נכות שונים. 
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לפיכך, וכפי שתואר לעיל אני משוכנע כי לדר' שוורץ . מתנדבים 60-ובנוסף מסייעים במועדונים למעלה מ

, נומיטבי לניהול הפרויקט ע"י האוניברסיטה. להערכתמענה העשויים לתת ייחודיים, וכישורים ניסיון , ידע

ו האקדמי ניהולהמסוגל להמשיך ב, נכון לעת זוהגורם היחיד,  אדר' שוורץ היאת הפרויקט,  יםכמי שמלוו

 . וכל זאת באופן רציףקט פרויהשל  והמקצועי

 

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

היום לענות על  דרישות דר' שוורץ היא היחידה המסוגלת  לעיל המשך הפעלתו התקין. משום שכפי שתואר

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

 

י מייד בחיוניות ההתקשרות עם דר' חיה שוורץ כספק יחיד למתן שירות השתכנענוזו באה לאחר ש פנייתנו

אישור ודה על נ .נכי צה"לתעסוקתיים ל-פרויקט המועדונים השיקומייםניהול אקדמי ומקצועי של ל

( לתקנות חובת 4)-( ו18)3לפי תקנה זאת ולפרסם כוונה להתקשר עימה כספק יחיד לשירותים אלו, הבקשה 

של עם זכות ברירה  ,לתקופה של שנה ;2010-מוסדות להשכלה גבוהה(, תש"עהמכרזים )התקשרויות של 

לשנה,  מע"מאש"ח כולל  170בסכום כולל של להאריך את ההתקשרות בשנה נוספת, וזאת האוניברסיטה 

 ראש בית הספר לעבודה סוציאלית בגין תפקידה זה.וזאת בהתאם לגמול התפקיד לו היתה זכאית בהיותה 

ימים. יובהר כי  60אפשרות להביא את ההתקשרות לסיומה בהודעה מוקדמת של לאוניברסיטה תהיה ה

תגיע לסיומה במהלך פרויקט ככל שההתקשרות בין האוניברסיטה לבין משרד הבטחון להפעלת ה

תקשרות עם דר' שוורץ לסיומה באופן אוטומטי וללא הרי תגיע הה –ההתקשרות עם דר' שוורץ )לו תאושר( 

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

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 רלי שביט        עופר שרגאי  

 סמנכ"ל כספים       סמנכ"ל תא"ל ובינוי

 


