החשב הכללי  -ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 1795

פרטים כלליים
התקבל בוועדת הפטור
24.02.2022

המשרד הפונה
משרד הרווחה

תאריך השלמות
24.04.2022

תאריך דיון
08.06.2022

פרטי ההתקשרות המבוקשת
נושא ההתקשרות

מטרת הפניה

תקנת חוק

מועד החלטת ועדת
מכרזים הפונה

מספר פנייה

תגבור שירותי תמיכה וטיפול
לתינוקות חסרי מעמד

אישור התקשרות

(16)3

23.02.2022

8000707955

חברי ועדה נוכחים
עמוס שקדי
אריאל פרץ
גל אמיר

תפקיד
סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

תפקיד בוועדה
יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת וועדה

החלטת הוועדה
הוועדה מחליטה על  :אישור ההתקשרות לפי תקנה  (16)3לתקנות חובת המכרזים
תקופת התקשרות פטור ממכרז
הערות:
פרטי תקופה
תאריך תחילה
מבוקש

תאריך תחילה
מאושר

תאריך סיום
מבוקש

23.02.2022

08.06.2022

22.03.2023

תאריך סיום
מאושר

אומדן

סכום מאושר

מטבע

22.03.2023

9,000,000

9,000,000

שקלים ישראליים
חדשים

דיון ונימוקים
 .1משרד הרווחה והביטחון החברתי )להלן  -המשרד( מבקש להתקשר עם עיריית תל אביב לטובת תגבור שירותי תמיכה וטיפול
לתינוקות ופעוטות חסרי מעמד.
 .2ביום  12.12.2021התקבלה החלטת ממשלה מס'  796שעניינה "המשך תגבור שירותי תמיכה וטיפול בתינוקות ופעוטות של
זרים חסרי מעמד אזרחי בישראל" )להלן  -ההחלטה( ,במסגרתה נקבע כי המדינה תעניק תמיכה נוספת בסכום מצטבר של
 ₪ 30,000,000בפריסה שנתית שווה על פני השנים .2022-2025
 .3בסעיף  2להחלטה נקבע כי המשרד יעביר  ₪ 9,000,000לעיריית תל אביב לטובת שנת הפעילות .2022
 .4עוד נקבע בסעיף  3להחלטה כי במהלך שנת  ,2022משרד הרווחה והביטחון החברתי ,בשיתוף משרד המשפטים ,יבחן את
אופן המימון המתאים של יתרת הכספים שהוקצו בהחלטה ,ובכלל זה האפשרות לקיימו בדרך של מבחני תמיכה ,ויפעל לבניית
התשתית הנדרשת לאופן המימון שעליו יוחלט ,ולחלוקת יתרת הכספים כמפורט בהחלטה בהתאם.
 .5לדברי המשרד ,ההחלטה קבעה כי יינתן סיוע דווקא לעיריית תל אביב וזאת לאור מצבה הייחודי של תל אביב יפו לעניין זה ,שכן
בתחומיה מתגוררים זרים חסרי מעמד רבים ,ומספרם של התינוקות והפעוטות בעיר חריג באופן בולט בהשוואה לערים אחרות
)כך למשל ,בשנת הלימודים תשפ"א היו  3,480תלמידים זרים שמוצאם מאריתריאה וסודן ,ואילו בעיר הבאה בתור אחריה
עמוד  1מתוך 2

מבחינת מספר התלמידים הזרים המספר עומד על  442תלמידים(.
 .6השירות ניתן מכוח חוק שירותי הסעד ,התשי"ח ,1958-עבור תגבור מעונות יום שהם באחריות לשכות הרווחה.
 .7לאור כל האמור מעלה ,מר איברהים עבד אל רחמאן ,רפרנט משרדים חברתיים ,ממליץ לאשר את ההתקשרות.

מאשרים
פרטי אישור

שם פרטי ושם משפחה

אישור

גל אמיר

אישור
אישור

אריאל פרץ
עמוס שקדי

תפקיד
מנהל מינהל הרכש
הממשלתי
יועץ משפטי
סגן בכיר לחשב הכללי
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תפקיד בוועדה
חבר/ת וועדה
יועץ/ת משפטי/ת
יו"ר ועדה

הערות

