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 ' תמוז, תשע"טו

 2019יולי,  9

 

 לכבוד

 וועדת המכרזים

 פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 

 ג.א.נ.,

 

הגדרה כ"ספק יחיד" לפי תקנות  - (513262477קומיוניטי סביבה וחברה בע"מ )ח.פ. הנדון: 

הכשרת מדריכים ושיתוף ציבור וקהילה  –עבודה רב תרבותית ) 1993 –המכרזים, תשנ"ג חובת 

 (ניקיון ואיכות הסביבה –בי במזרח ירושלים במגזר הער

 חוות דעת

 

 הריני לחוות דעתי בנושא שבנדון, כלהלן:

 

הסברה והטמעה" היא שיתוף הציבור  –"ניקיון מזרח ירושלים  מטרת הפרויקט .1

והקהילה במגזר הערבי במזרח ירושלים )במסגרת פרויקט ניקיון מזרח ירושלים בפמ"י(, 

של טיפוח המרחב הציבורי והגברת המודעות הציבורית  תוך הסברה והטמעה בתחום

 לחשיבות השמירה עליו.

הפרויקט מהווה תנאי להצלחתו של פרויקט הניקיון של פמ"י, וזאת מתוך הנחה, שניקיון  .2

ופינוי אשפה לא יהיו אפקטיביים לאורך זמן, ככל שהקהילה הרלוואנטית לא תשתף 

 מרחב הציבורי.פעולה ולא תקפיד על ניקיון וטיפוח של ה

במסגרת הפרויקט אנו מבקשים לבצע הדרכה של מדריכי איכות סביבה ולבצע, בין היתר,  .3

אירועים לבני נוער ומבוגרים ופרויקט "מדלת לדלת" של הסברה והטמעה של נושא 

 הניקיון.

 
 :כללי - חברהה .4

מאות מיזמים  1999קומיוניטי סביבה וחברה בע"מ היא חברה המפעילה מאז שנת  .א

סביבתיים ברחבי ישראל, בדגש על המגזר הערבי )לרבות במזרח  –ילתיים קה

 ירושלים(.

החברה מתמחה בתחום שיתוף הציבור והקהילה לרבות הכשרת מדריכים וליווי של  .ב

מיזמים קהילתיים בתחום של טיפוח המרחב הציבורי והגברת המודעות הציבורית 

 לחשיבות השמירה עליו.
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 :(נסיעות והוצאות. לא כולל מע"מכולל  – )שירותים ועלותם השירות המבוקש כולל .5

רס הכשרה לפעילי איכות סביבה שכונתיים בדגש על טיפול בפסולת וניקיון ברשות קו .א

שעות. עלות  7מפגשים בני  7פעילי שכונות, הכולל  25עד  20-הרבים: מדובר בקורס ל

כוללת הדרכה, שכירות מקום, כיבוד קל, חומרי הסברה מתורגמים לערבית, עזרי 

 .₪ 15,000      :. סה"כ(7/2019) הדרכה

כתיבת תוכן לקמפיין: חוברת הנחיות לרכזים מקצועיים, חוברת הדרכה ומידע  .ב

למדריכים בוגרי הקורס, חומרי הסברה לקמפיין "מדלת לדלת", פיתוח עזרים 

 .₪ 40,000   . סה"כ:(7/2019) כולל תרגום לערבית –ומיתוג 

ניהול מערך ליווי צוותי ההדרכה ו: (שבועיים)במשך  קמפיין הסברה "מדלת לדלת" .ג

שעות לאדם( ולרכזי  85מדריכים לפי  20 –ובדים )תחשיב ההעסקה כולל תשלום לע

  .₪ 130,000    סה"כ: .(9/2019 , בהתאם לחוקהפרויקט

 .₪ 25,000 :. סה"כ(7/2019) (ריט, צילום עריכה והפקהסהפקת סרטון הסברה )ת .ד

 10עד  –חוגי הסברה וסדנאות בקרב מגוון קהלי יעד בשכונות השונות  60קיום עד  .ה

 .₪ 30,000   . סה"כ:(8-10/2019) קבוצות בכל מינהל קהילתי

בות, ריכוז ימיתוג, השתתפות ביש, ניהול מערך ניהול אדמיניסטרטיבי) ניהול המיזם .ו

 .₪ 60,000 :. סה"כ(7-12/2019) חודשים( 6שעות חודשיות *  50צוותי הדרכה )

 ₪ 300,000        סה"כ:

 
כאמור, לחברה ניסיון רב בתחום שיתוף הציבור בתחומי איכות הסביבה במגזר הערבי  .6

ית במזרח ירושלים. למעשה, לפי בדיקה שעשיתי מול גורמי הביצוע במרחב )עירי

ירושלים, משרדי ממשלה וגופי סמך(, באינטרנט, מול גורמי שיתוף הציבור השונים 

העובדים עם החברה, אין גורם אחר, הפועל בתחום שיתוף הציבור בפרויקטים של איכות 

 הסביבה בקרב המגזר הערבי במזרח ירושלים.

 
התקשרות היא היחידה המסוגלת לבצע את ה שבנדון החברה, שלאור האמור, דעתי היא .7

 המדוברת, ולפיכך היא עומדת בהגדרת "ספק יחיד" בהתאם לתקנות שבנדון.

 
תתבצע בהסכם ערוך כדין, בהתאם לחוק עסקות גופים  עמותהיצוין, כי ההתקשרות עם ה .8

 ציבוריים ולפי הנחיותיהם של חשב החברה ויועצה המשפטי.

 

 בכבוד רב,          

  

 עאמר דלאשה                   


