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01.01.2010בתוקף מיום:   
ם המאשר: ליאור אגאיש  

 תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
 3 מתוך 1 עמוד

 
 ועדת המכרזים אל: 

 
 
 
 
 

 / ספק חוץחוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד הנדון:
 

ועל  מכרזים לתקנות חובתסמן את התקנה המתאימה 3(29 / ) 3(31( ) )  בקשה מסתמכת על תקנהה

 .7.8.2-ו 7.8.1הוראות תכ"ם מס' 
 

 תיאור מהות ההתקשרות )רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה(
 

. נגד ישראללגיטימציה נגד ישראל והחלו מסעות של הכפשות -בשנים האחרונות התגברו מאמצי הדה

 –ן להשפיע על הדור הצעיר תהליכי ההכפשה והדה לגיטימציה של ישראל נעשים במיוחד תוך ניסיו

לאור זאת מבקש המשרד לנושאים בני הנוער והסטודנטים באמצעות הרשתות החברתיות. 

ולהוביל  להיות מסוגלים לענות על הכפשות אלובני נוער בישראל  אסטרטגיים והסברה להכשיר

 משלחות מנהיגות צעירה למקומות יעד לפי האסטרטגיה המשרדית.

 . ומצוינותהמכרז הרב תחומי ליזמות המשרד להתקשר עם  במסגרת המאמץ מעונין

המרכז הינו בעל מומחיות רחבה ביותר בתחום הכשרת המנהיגות, היזמות בקרב בני הנוער כמו גם 

 ובתיאום החוץ משרד של מקצועי פעולה שיתוף הכשרות מעשיות של מקצוע הדיפלומטיה תוך

, הכשרות של הרלוונטיים למקומות ל"לחו תהמשלחו בהוצאת ל"בחו ישראל שגרירויות ובסיוע

 הכשרה בפעילות הסברתית ברשתות החברתיות. ודיפלומטיה ציבורית 

כמו כן למרכז ניסיון בהפעלת בני נוער בחירום כאשר התנדבו בחמ"לי הסברה הלאומיים והאזרחיים 

 . 2014במהלך מבצע "צוק איתן" בשנת 

ם לענות על הכפשות נגד מדינת ישראל ולהעביר את המנהיגים הצעירים יקבלו הכשרה שתאפשר לה

הידע לקהילותיהם באמצעות פרויקטים שהם יזמו ברשתות החברתיות, באמצעות משלחות 

 ומפגשים עם בני נוער מהעולם.  

ת קמפיינים של ג ברשתות החברתיות, הפקהכשרות בני נוער לפעילות נגד הדל"הפרויקט יכלול 

וני הסברה לקידום תדמיתה של ישראל, הקמת רשת חברתית של פעולה נגד הדל"ג, הפקת סרט

לחו"ל לפי הגדרה אסטרטגית של המשרד  משלחות 2קבוצות באמצעות  4 הוצאת"שגרירים ברשת", 

 משלחות של בני נוער מחו"ל, לפי יעדים אסטרטגיים של המשרד. 3ואירוח 

 

המשרד לנושאים אסטרטגיים  :משרד

 והסברה

 דיפלומטיה ציבורית  ה מזמינה:יחיד

 16/05/2016 תאריך:
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 תכונות השירותים הנדרשות הן:
 הכשרת מנהיגות צעירה ויזמות. .א
 הכשרות בתחום הדיפלומטיה והדיפלומטיה הציבורית.  .ב

 הכרה והמלצה של שגריריות ישראל בעולם ושגריריות זרות.  .ג

 מנגנון להוצאת משלחות ולאירוח משלחות  .ד

 הכשרות ניו מדיה וניסיון בהפעלת פעילות ברשתות החברתיות.  .ה

 הכרה והמלצה מאירגוני חוץ, אירגוני הסברה ו/או אוניברסיטאות.  .ו

, הדרוזי והערבי מגזרים הבאים: היהודי )חילונים, מסורתיים, דתי וחרדי(ה בעבודה עם סיוןני .ז

  ובשפות העברית והאנגלית. )נוצרי, מוסלמי(

 

 לא       כן   מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?         זה האם קיים בנושא 
 

 במקום המתאים( X: )סמן התקשרותסוג ה
 

     טובין   יםשירות    עבודהביצוע 

 
 

 צוינות לבני נוער המרכז הרב תחומי ליזמות ומ שם הספק:

 מספר הספק 

 )ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה( 

  514960681חברה מס' 

 ספק חוץ   ספק יחיד           ספק זה הנו: 

  ₪ 1,650,320 אומדן / שווי ההתקשרות:

 עם אפשרות להארכה לשנתיים נוספים שנה תקופת ההתקשרות: 

 
 נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)
 

 נא להתייחס לסעיפים הבאים: 

ת מידע כולל פירוט מקורו נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעתשבהם אמצעים . ה1

 ופעולות שננקטו )לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה(.

)אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם  ממצאי הבדיקה. 2

 ק חוץ(לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספ

 נימוקים והערות נוספות. 3
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היחידה המקצועית שבמשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה ביצעה בדיקה מקיפה של חברות 

וארגונים הפועלים בתחום של הכשרת מנהיגות צעירה בקרב בני הנוער בתחומים של דיפלומטיה, 

ת משלחות של "שגרירים דיפלומטיה ציבורית, אסטרטגיה לאומית, פעילות ברשתות החברתיות, הפעל

 צעירים" בעולם, שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. 

 

 :הבחינה נעשתה באמצעות

 לגורמים רישמיים במשרד ראש הממשלה בעל פה פניה  .1

 .משרד החוץפניה בעל פה לגורמים רישמיים ב  .2

ה ציבורית לבני ם פרטיים ואזרחיים העוסקים בהכשרות של דיפלומטיה ודיפלומטיפנייה לגורמי  .3

 נוער. 

חברות המקיימות פעילות על מנת לחפש החברתיות כמו גם נעשה חיפוש באינטרנט וברשתות    .4

, בתחום של הדיפלומטיה הציבורית, הכשרות מנהיגות ומפגשי שגרירים צעירים של בני נוער

 בנושאי מדיניות, משלחות ודיפלומטיה ציבורית בכלל ושל בני נוער בפרט.

 

מספר נותני שירותים בתחום אולם לא נמצא ספק שעונה על  העלתה כי נכון להיום קיימיםהבדיקה 

 כלל הצרכים ודרישות המשרד לביצוע התוכנית. 

הספקים שנמצאו אינם מספקים את השירותים במסגרת כלל ארצית וכלל מגזרית ו/או לא עוסקים 

  חו"ל ועיסוק בפעולות הסברה.בהכשרות למנהיגות ו/או אין להם מנגנון של הוצאת משלחות ל

 

 

 

 
 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

 
 בכבוד רב,                                               

                             

מנהל דפלומטיה ציבורית במשרד  יאיר אדי פריימן

 לנושאים אסטרטגיים והסברה

 

 חתימה תפקיד בעל הסמכות המקצועית הסמכות המקצועית שם בעל

 


