
 עיריית דימונה
 

 ספק יחיד –הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז 
 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3עפ"י תקנה 

 
 אדה דניאלמר "( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם העירייהעיריית דימונה )להלן: " .1

 המוזיקהבתחום  לנערים בסיכוןתכנית העצמה "(, לצורך  הפעלת החברהלהלן: "שירותי מוזיקה ) –
 "(.התכנית)להלן: "

 

 עיקרי ההתקשרות הינם כדלהלן: .2
 

-13אשר נמצאים בשוטטות ובעלי התנהגויות סיכון, בגילאי  נערים במצבי סיכון, איתור .א
 וסיוע להם בפיתוח כישורים חברתיים.   ,18

 .מוזיקלייםפיתוח מיומנויות וכישורים  -פן המוזיקלימיקוד מקצועי ב .ב

 -פיתוח כישורים חברתיים בשילוב של עבודת מניעה עם תכנית התערבות ללמידה רגשית .ג
 חברתית. 

הצוות החינוכי טיפולי בקידום עם  :תכנית ההתערבות כוללת שלושה הביטים של עבודה .ד
. על התכנית להיות לנערים ורגשיות ותיווך למיומנויות חברתיות קבוצתי, אקלים נוער

עדכנית ביותר ומותאמת לעבודה עם הני נוער ועם אוכלוסיית הנערים הספציפית 
 .    באמצעות המוזיקה חברתית -אישית -למידה רגשיתהייחודית בקידום נוער. פיתוח 

 כנית הינן:מטרות ויעדי הת .ה

  גיוס בני נוער בסיכון לתוכנית. -שלב א' (1)
 ההתערבות בפני הצוות המפעיל. כנית הצגת ת• 
כלים שונים, מקצבים, כתיבת  -עולם המוזיקההכרות עם • 

 .שירים, הלחנה, הקלטות וצילום

 : גיבוש קבוצה -שלב ב' (2)
הנחיית קוצה ע"י המדריך אחת לשבוע , גיבוש ושיתוף • 

 בין חברי הקבוצה פעולה

 

ברתי, בזיקה לפעילות הקבוצתית: תכנית אקלים ח -'גשלב  (3)
   ליווי אישי של הנערים המשתתפים בקבוצה  •

  חשיפה לעולמם הפנימי של הנערים דרך
המוזיקה ע"י כתיבה והקלטת שיר מקורי אישי 

 לכל נער

 טמעת נורמות חברתיותה 

  תיווך התנהגויות ודפוסים, שיקופם לנערים
וליווים בתהליך אישי של רכישת כלים 

 תומיומנויות להתמודדויו
 בוצתית ואישית:העצמה ק  -'דשלב  (4)

  יום הקלטות והפקת שיר מקורי באולפן הקלטות
 מקצועי

 צילום עריכה והפקת הקליפ באופן מקצועי 

  בנוסף הכנת נערים לטקס מסיבת הסיום הכוללת
 עוד שני שירים שיוקלטו באולפן מקצועי

 

 סיכום ומשוב:  -'השלב   (5)
הפקת טקס סיום התהליך הקבוצתי והצגת התוצר בפני • 

טיפולי  -השותפים לתהליך, ההורים, הצוות החינוכיהנערים 
 בקידום נוער וכל הגורמים העירוניים הרלוונטיים הנוספים

, יחד עם החינוכי טיפוליהצוות הכולל את  מפגש מסכם,•  
הנערים השותפים בתהליך והחברה המפעילה. עיבוד 

את הקליפ עלהתהליך האישי והקבוצתי שעברו הנערים וה
 ליוטיוב. 

 
 

 
 

 . 01.09.2021התכנית תפעל במהלך שנת הלימודים הקרבה, החל מיום  .ו
 



התכנית תופעל על ידי אומן מקצועי מיומן בעל חברת הקלטות אישית ויכולת הוצאה לאור  .ז
. עם זיקה וניסיון בעבודה עם בעל תואר ראשון במוזיקה כולל תעודת הוראהשל מוזיקה. 

 בני נוער במצבי סיכון על כל הרצף.  
 

  שנ"ל 12ו  10משרד החינוך כשיעור המקנה יחידת גמר לתעודות י התוכנית תוכר על יד .ח
 לפיכך על האומן להיות בעל תואר ראשון במוזיקה ובעל תעודת הוראה.ו

 

, ובהתאם להמלצת הגורמים 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3בהתאם להוראות תקנה  .3
 רם היחיד המקיים את הפעילות כמפורט לעיל.היא הגוהחברה המקצועיים בעירייה, 

 

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עפ"י התנאים המפורטים  .4
   .12:00שעה עד ל 17/8/21 -ה שלישילעיל, מוזמנים לפנות לעירייה, וזאת לא יאוחר מיום 

   , עיריית דימונה, באמצעות דוא"ל  ראלנתי ישפניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, לידי הגב'  .5
haz.nat@gmail.com   050-9290299יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון. 

 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה, פרטי ההתקשרות עמו )לרבות שם מלא, מספר  .6
האחר, בצירוף ת.ז./ח.פ, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל(, וכן את פרטיו של הגוף 

 אסמכתאות התומכות בטענות הנטענות בפנייה.
  

 בנימין ביטון
 ראש העירייה

 


