
 
 

 
 

 חוץבדבר כוונה להתקשר עם ספק  הודעה
 המכרזים חובת לתקנות( 33)3 לתקנה בהתאם

 
 יחיד ספק עם להתקשר כוונה על( ר"ע) ולקליטה בינלאומית להגירה המרכז עמותת של הודעה בזה ניתנת

 לבין ישראל בין םשנחת אנוש משאבי לאספקת בילטרלי הסכמים יישום במסגרת שירותים מתן בתחום
אשר , גורמים הסבורים כי קיים ספק אחר. כמפורט במסמך ההמלצה המהווה חלק מהודעה זו, אוקראינה

בתוך ארבעה עשר ימי עבודה ממועד , מוזמנים לפנות אל העמותה, יש ביכולתו לספק את השירות המבוקש
 בדואר ,מרגריטה גורודניצקי אל להעביר ניתן כאמור פניות. מסור את פרטי הספקול, פרסום הודעה זו

 .margaritag@cimi.org.il: אלקטרוני
 
 

 (העבודה/  השירות של התכונות ופירוטרקע ) ההתקשרות מהות תיאור .3
 

 :רקע .א
 

 CIMI – פי הסכם למתן שירותים עם -פועלת על, עמותת המרכז להגירה בינלאומית ולקליטה
 בתחום אנוש משאבי לאספקת בילטרליים הסכמים של התפעולבתחום , מדינת ישראל

, רומניה, מולדובה, בולגריה ובהן, שונות מדינות לבין ישראל מדינת בין נחתמו אשר, הבנייה
 .וסין אוקראינה

 

 הוגנת ואנושית עבור מהגרי  עבודהפעילותה של העמותה היא יצירתה של סביבת  מטרת
 של בזכויותיהם פגיעה של בעבר רווחו אשרהעבודה המגיעים לישראל ומיגור של תופעות 

 .מודרנית ועבדות אדם בבני סחר ואף העובדים
 

 :המבוקשים השירותים .ב
 

 CIMI  תאגיד ללא כוונת רווח בשם –   להתקשר עםמבקשתGreat Idea , אשר פועל
 :על מנת שיספק לה את השירותים המפורטים להלן במדינה זו, באוקראינה

 
o ההסכם הבילטרלי לקליטת מהגרי עבודה בתחום ענף הבנייה  של ביישום סיוע

 .שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת אוקראינה
 

o ובהם רלבנטיים גורמים עם פעולה שיתוף תוך, לישראל עובדים של הטסה תיאום 
 .תעופה וחברות נסיעות סוכנויות, ממשלתיות סוכנויות

 
o של יחסי שותפות תקינים עם גורמים מקצועיים בתחום התעסוקה  תחזוקה

 .ועם גורמים ממשלתיים רלבנטיים באוקראינה
 

o לישראל אוקראינהמונטול תקלות של קבוצות העובדים ' חלק' מעבר הבטחת. 
 

o הדרושות הפעולות יישום לצורך הנדרש ככל ולוגיסטיים טכניים סידורים של תיאום 
 .והבאת העובדים לישראל הבילטרליים ההסכמים ליישום



 
 

 
 

 
o לרבות, בישראל לעבודה המועמדים לעובדים מקצועיות בחינות של עריכה תיאום 

 .הבחינות בעת הנבחנים על פיקוח
 

o הזדמנויות בדבר מידע פרסום לשם הדרוש ככל, הפעולות ונקיטת התיאומים עריכת 
 .אוקראינהב הפוטנציאליים המועמדים לקבוצות והנגשתו בישראל העבודה

 
o של  המקצועי הצוותהגעת העובדים לישראל מול  תיאוםCIMI בישראל. 

 
o הזרים לעובדים' החםקו 'ב הפעילות על איכות בקרת. 

 
o חודשייםחות "דו והכנת בשטח העובדים פעילות אחר ומעקב בקרה. 

 

 חודשים 21הוא  הנדרש ההתקשרות משך.  
 

 פרטי הספק ופרטי ההתקשרות .2
 

 Great Idea – הספק שם .א
 

 02162214: רישום' מס, אוקראינההתאגדות רשומה ב – מספר הספק .ב
 

 .ספק חוץ – ספק זה הוא .ג
 

 .ב לשנה"דולר ארה115,000  –כ  – אומדן שווי ההתקשרות .ד
 

 .אופציות להארכהחצי שנה עם  – ההתקשרות תקופת .ה
 

 

 אמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות הדעת .3
 

בהתאם לחוקי אוקראינה , מדובר בשירות מקצועי שאספקתו נדרשת באוקראינה .א
נדרש גורם מקומי אשר יש לו , לצורך מתן השירות, לפי ניסיוננו המקצועי. ונהליה

, צא ועם הרשויות השונות הפועלות בההיכרות ממקור ראשון עם חוקי מדינת המו
, והואיל ומדובר ביישום של הסכמים בילטרליים בין מדינה זו לבין מדינת ישראל

ספק רב אם ניתן יהיה לקדם ביעילות את הפעלת הפרויקט באוקראינה באמצעות 
 .גוף זר

 
לצורך איתור ספק  :כפי שיפורט להלן, החיפושים התמקדו באוקראינה, לפיכך .ב

את הקשרים שיש לה עם גורמים ממשלתיים ועסקיים  CIMIהפעילה , מתאים
כן -כמו. על מנת לברר אם מוכר למי מהם גוף שיוכל למלא את המשימה, באוקראינה

ובהם גם , אל גורמים שונים שיש לה עמם קשרי עבודה במזרח אירופה CIMIפנתה 
נערך גם חיפוש , בנוסף לכל אלה. באוקראינהעמותות יהודיות ובינלאומיות הפועלות 



 
 

 
 

 CIMIשל עובדי  ותנסיע והתקיימואף , ברשת האינטרנט אחר ספק מתאים
 .זו כדי לנסות ולמצוא ספק במדינה 1422יוני ואוקטובר של שנת , בפברואר

 
אשר מוכן  למציאת ספק אחד בלבדהחיפושים הנרחבים הובילו , בסיכומו של דבר .ג

הספק נבחן על ידי צוות  .CIMIבתנאים שקבעה , לספק את השירות המקצועי
עם  . כדי לוודא שיש לו היכולת המקצועית לבצע את המשימות, CIMIמקצועי של 

, לביצוע התפקיד ל"הנו של הספק הוחלט להמליץ על בחירתסיום בדיקת הצוות 
עוד כי הספק שנבחר הוא  נציין .במקום ספק קודם שההתקשרות עמו הסתיימה

 .דבר המקל על פעולתו במדינה, עמותה הרשומה ופועלת באוקראינה
 

 

 נימוקים לבחירת הספק .4
 

  פרויקטים הארגון מתמחה ב. אוקראינהשהתאגד ופועל ב מסוג עמותה תאגידהוא הספק
קידום תעסוקתי של , קידום נושאי בריאות ורווחה נפגעי אימה: בתחומים הבאים חברתיים

תיאום הפעילות , גיוס עובדים בענף הבניין, מניעת סחר בבני אדם, מקצועות שונים
 , ובהן ישראל, למדינות זרות מחוץ לאוקראינההלוגיסטית הכרוכה בהבאה של עובדים אלה 

הארגון הפעיל מספר  .אוקראינהבתיאום ההיבטים הבירוקרטיים הדרושים מול השלטונות 
פרויקטים תרבותיים וחברתיים בין מדינת אוקראינה וישראל עבור אזרחי אוקראינה 

  .בישראל
 

  כמו כן הציג הארגון בסיס ידע בתחום של טיפול במהגרי עבודה והכרה של החקיקה
ביעדים ביחס לטיפול בהשמה של עובדים בתחום זה ( אוקראינה)הרלבנטית במדינת המוצא 

מחוץ לאוקראינה וביישום של הסכמים בילטרליים דוגמת זה שנחתם בין ממשלת אוקראינה 
 .לממשלת ישראל

 

  ובהם גורמי , אוקראינהמקצועיים שוטפים עם גורמים מקצועיים בהארגון הוא בעל יחסים
יחסים אלה הם בעלי (. 'וכדמדיניות חברתית ושירות לתעסוקה  משרד)ממשל רלבנטיים 

תוך היכרות , ההסכם הבילטרלישל ' חלקה'ות רבה להבטחת פעילות שוטפת והפעלה חשיב
יחסים  הארגוןפיתח , בנוסף לכך. מדינה זוהייחודית ל הבירוקרטיהמעמיקה עם הנהלים ועם 

ויחסים אלה הם נדבך קריטי  , בישראל ההגירה ברשות מקצועיים גורמים םעמקצועיים 
 .CIMI אמור לספק לארגון מערך השירות הכולל שהב

 
כי לא ניתן לאתר  , ידעת חוות כאן מובאת, לתקנות חובת המכרזים 1-12 תקנה פי ועל, העניין בנסיבות

לעניין ' ספק יחיד'ויש להכיר בספק כ את השירותים המתוארים לעיל לבצעבישראל ספק שירותים שיוכל 
 . זה

 
 משאבי אנוש ומנהל, ל כספים"סמנכ                גרודוניצקי            יטהמרגר                                 

  תפקיד  שם
 


