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 .הודעה על כוונה להתקשר עם עמותת נכ"ח לצורך הפעלה של קבוצת נוער בשם סח"י

ית דוחחסד ייסיירת  –העירייה( מעוניינת להפעיל קבוצת נוער בשם סח"י -עיריית כפר יונה )להלן .1

 סיכון .הנמצאים בטווח רצף השתאפשר העצמה וטיפוח של בני נוער 

)נתינה כדרך חיים( פיתחה תשתית חינוכית ערכית  לפי המידע שנתקבל בעירייה, עמותת נכ"ח .2

וביל שינוי חברתי להובלת חברה המבוססת על נתינה מתוך אמונה שהנתינה לאחר היא הדרך לה

  ייחודית.סיירת חסד  –באמצעות הפעילות בתוכנית סח"י  עמוק ומשמעותי,

חיד לצורך הפעלת בפלטפורמת העמותה, יש כמה מרכיבים אשר הופכים את עמותת נכ"ח לספק י .3

, ומשתפת את בני אינטנסיבית המבוססת על פעילות ערכית התנדבותית באיפיון זהקבוצת נוער 

 הנוער והקהילה בהובלת הקבוצה ובתהליכים חברתיים המתרחשים בה. 

פעילות העמותה מאפשרת לכל משתתף לקחת חלק באחריות חברתית קהילתית, לזהות צרכים  .4

משנה סדורה ותהליכי הכשרה קהילה ופועלת מהשטח "למעלה" על פי בתוך הפרטניים וכלליים 

 וליווי ברמה יישובית וארצית. 

החברות בקבוצת סח"י מאפשרת לקיים קבוצת השתייכות משמעותית של בני נוער בליווי מבוגר  .5

, בהכשרה מתאימה לפעילות העמותה  איש/אשת חינוך בוגר.ת הצ'יף הוא מעותי )צ'יף(.מש

המלווה את המשתתפים בתוך הפעילות ברמה קבוצתית וברמה הפרטנית לאורך השבוע בתחומי 

 , תעסוקה וכו'. יצבאשירות חיים שונים כמו: לימודים, 

מתקיימת לאורך שנה קלנדרית מלאה תוך שילוב של פעילויות מקומיות וארציות הפעילות  .6

 בתחומי מנהיגות. 

מיטב ידיעת העירייה, עמותת נכ"ח היא הספק היחיד והבלעדי בארץ שיכול להפעיל פעילות ל .7

 ייחודית מן הסוג שפורט לעיל וכמבוקש על ידי העירייה. 

לטובת הפעלת קבוצת סח"י, הכוללת לצורך זה מבקשת העירייה להתקשר עם עמותת נכ"ח  .8

 סים לבני הנוער, רכישת מדים. העסקת מדריך, הכשרה וליווי, תקציב שוטף לפעילות, קור

, מבקשת העירייה 1987 -( תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח4) 3בהתאם להוראות תקנה  .9

 להתקשר עם עמותת נכ"ח כספק יחיד. 

אדם או עמותה הסבורים כי קיים מציע אחר אשר ביכולתם להפעיל תכנית מן הסוג שפורט לעיל, 
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 ניות יש להעביר בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת:פ

yona.org.il-sim@Kfarsas  :(.8971119-09)יש לודא קבלת הדואר האלקטרוני בטלפון 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות לרבות שם מלא, ת.ז, ח.פ, 

כתובת, מספרי טלפון קוי ונייד, מספר פקס וכתובת דוא"ל וכן את פרטיו של הפונה או המציע 

 האחר.
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