יום שלישי ב' אייר תשפ"ב
 03מאי 2022
מכרז  -06/22להפעלת מרכז טיפולי לנוער בסיכון ובית חם לנערות – פרוטוקול כנס מציעים
שנערך ביום 2.5.22
המתנו למשתתפים עד השעה 12:45
משתתפים:
ריקי בן ישי -מנהלת מחלקת רווחה
אילנית הומינר -יועמ"ש
הדס גלר -מנהלת נכסים והתקשרויות
רביד כץ -מנהל אזור דרום מטעם חב' נירים
יועמ"ש מדובר בבית שהעירייה שוכרת מאדם פרטי ,עד חודש מרץ הבית היה פעיל ,והעירייה
מעוניינת כרגע להפעיל את הבית החם באמצעות צד ג'.
ריקי -ייעשה שימוש על ידנו עד השעה  12:00לערך במשך פעמיים בשבוע ככל שיהיה צורך להשתמש
מעבר אנחנו נעשה זאת בתיאום מראש
רביד -אני נניח שלא צריכה להיות בעיה ,היות ומרבית הפעילות מתחילה החל מהשעה  12:00פרט
ליום אחד בשבוע.
יועמ"ש -הציוד הקיים כאן ,נשאר פה ,כאשר הניקוד במכרז הוא על הצטיידות נוספת ,מה שנקנה
באמצעות כספי רווחה יישאר בבית ,טרם הכניסה ייערך פרוטוקול כניסה.
ריקי -הפעלת המט"ל עד היום היה בין השעות  ,14:00-18:30אבל אנחנו רואים שיש צורך להתאים
את שעות הפעילות בהתאם לצרכים כי מרבית בני הנוער מגיעים אחרי השעה .16:00
רביד -אנחנו הפעלנו את המט"ל בין השעות .16:00-20:00
ריקי -עבודת הגיוס היא מול בית הספר במשותף עם מחלקת הרווחה ,מודל הבית החם כולל אם
בית מדריכה ועו"ס.
רביד -מה הכוונה ב"אם בית" -משהי שמבשלת ומנקה?
ריקי -אני רואה את אם הבית כחלק מהצוות נמצאת עם הנערות ,חלק יתחברו דווקא אליה ,חלק
לעו"ס וחלק למדריכה אנחנו רוצים שתהיה לנערות אופציה כזו.
רביד -אנחנו מפעילים את הבית החם בגדרה ,ואין לנו שם פונקציה של אם בית כחלק מתפיסת
חינוך ,החניכים מכינים את האוכל יחד
ריקי -התפיסה בבית החם היא תפיסה אחרת ,ואתם צריכים להציג אם בית ,זאת הדרישה ,ככל
שיהיו שינויים ,הם יהיו בתיאום ובאישור הפיקוח.
יועמ"ש -תשומת ליבכם למלא את חוברת המכרז כנדרש ,יש לצרף את כל המסמכים ,לחתום בכל
המקומות המסומנים (תצהירים) ,תשומת ליבכם לעניין הערבות ,יש להגישה באופן מדויק.

ריקי -הבית כפי שציינו מושכר ,הבלאי הוא באחריותכם ,כמו גם ההצטיידות ,אם המזגן התקלקל
אתם צריכים לתקן /לקנות חדש.
רביד -אנחנו יודעים לבצע שיפורים קטנים כמו צביעה ותיקונים קלים אבל לא לקנות מזגן חדש/
מקרר.
ריקי -עליכם לקחת זאת בחשבון בהגשת ההצעה.
יש לנו תיכון אחד ושתי חטיבות ביניים  ,אנחנו יוצאים עם פרויקט "רואים אותך" שיאפשר לאתר
את הנערים דרך הפרויקט הזה.
רביד -במט"לים שאנחנו עובדים בהם ,אנחנו עובדים מול הרווחה ,שמות הילדים מועברים ע"י
הרווחה ,יועצות בית הספר מחנכות הכיתה ,ואנחנו עורכים סיורים בשכונות עצמם.
הכנס הסתיים13:10 -

