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הנדון :הגשת הצעה לתוכנית מצוינות
קול קורא לקבלת הצעות מחיר לתוכנית חינוכית למצוינות
עיריית באר יעקב מבקשת לקבל הצעות מחיר לתוכנית חינוכית למצוינות
להלן תיאור התוכנית -גמר מועד ההגשה 22-9-2022
 .1רקע:
 .2להלן פירוט ההצעה בפירוט:
א .מטרת התוכנית :השרשת תרבות של מצוינות בקרב בני הקהילה האתיופית בעיר באר יעקב.
ב .מטרות משנה:
 )1שיפור תדמית בני הקהילה האתיופית בעיר (נראים יותר במרכזי מצוינות ובשאיפה פחות במקומות פחות
מחמיאים).
 )2בניית ביטחון ותחושת מסוגלות בקרב רבים מבני העדה הצעירים בעיר.
 )3יצירת שיח שונה במרחב החינוך העירוני בעניינם של בני העדה (במסדרונות העיריה ,מנהלי וצוותי בתי
ספר ועוד').
ג .יעדי התוכנית :
 )1פעילות מול כלל בתי הספר היסודיים בעיר לצורך מיצוי מיפוי רשימת התלמידים העומדים בתנאי הסף
לרישום בקורסי המצוינות.
 )2שילוב ילדים בקורסי רון ורדי ובחוגי המתנ"ס העירוני -הגדלת מספר הילדים הרשומים ל 30ילדים מהלך
שנת הלימודים הבאה.
 )3כיתות ה',ו' -הפעילות מול הילדים ,ההורים  ,צוות הבי"ס ור .המנהל  ,סימון ורישום של ילדים בעלי
פוטנציאל להשתלבות במסלולי מצוינות בחטיבת הביניים תוך קידום פעילות המורכבת מציר ערכי (בניית
מוטיבציה ) ולימודי לצורך הבטחת שילובם במסלולי המצוינות בשנת הלימודים הבאה.
ד .רציונל:
 )1השתלבות בסביבה איכותית המשדרת מצוינות מעודדת תוצאות חיוביות ומקדמת תרבות של מצוינות
בקרב המשתתפים.
 )2המושג סביבה איכותית מכיל בתוכו הן את הסביבה הבית ספרית ,מרכזי מצוינות ועוד ..והן את הבית
הפרטי -הורים ואחים .ועל כן ,קיימת חשיבות עליונה בהתערבות נקודתית ,מוכוונת ויעילה במסגרת
המשפחתית של המשתתפים בתוכנית.
ה .אופי הפעילויות לקידום היעדים:
 )1בניית רשימת תלמידים רחבה ככל הניתן -פעילות שיווק מאומצת בקרב פוטנציאל המשתתפים -בכל בתי
הספר היסודיים בעיר .הפעילות כוללת שיחות עם צוותי הבי"ס ,עם החניכים וכמובן עם הורי החניכים
ושילוב הילדים בחוגים -מהלך חודשים אוגוסט –ספטמבר בנוסף ,תימשך הפעילות למניעת נשירה (בקרב
הילדים שהשתתפו בשנה הקודמת) ולהעמקת תרבות המצוינות בקרב החניכים המשתתפים -ע"פ המתווה
הבא:
א .מפגשי הערכה עתיים עם נציגי המתנ"ס  -מפגש של שעתיים אחת לשבועיים.
ב .מפגשים עתיים פרטניים עם החניכים -מפגש של שעה לחניך בחודשיים.

ג .טיול קבוצת החניכים  -חשיפה למוקד מצוינות והגברת "גאוות היחידה" בקרב החניכים.
 )2כיתות ו -גיבוש תוכנית התערבות לכל ילד ע"מ לצמצם ככל הניתן את הפערים הלימודים (מהלך
הקיץ\מהלך חופשת פסח) וגיבוש תוכנית תמיכה מהלך השנה לצורך הבטחת השתלבות מיטבית מהלך
כיתה ז' .בנוסף תבוצע פעילות מיוחדת ומותאמת בקרב ילדי כיתות ו של שנת הלימודים הבאה.
א .שילוב חניכים בתנועות נוער -תבחן האפשרות בהמשך
 )3חיזוק המעטפת המשפחתית -פעילות מאומצת ומוכוונת ל"חיזוק הבית" לצורך חיזוק המחויבות לתרבות
של מצוינות.
 .3להלן הצעת המחיר:
א .עקרונות \הנחות לחישוב הכספי להצעה:
 )1ההצעה התייחסת לחודשי הפעילות הבאים -ספטמבר  2022ועד סוף יולי .2023
 )2כלל העלויות לפעילויות השונות (לא כולל שיעורים פרטיים לילדים ,מימוש תוכניות ההתערבות ותשלום
לרישומי הקורסים לילדים) מגולמות בתוך שעות הפעילות והינן כלולות בחישוב השעתי.
 .4מחיר פעילות לשעה יחושב לא יותר מאשר ע"פ קבוצה  3בנש"ם של נציבות שרות המדינה ( ₪ 125ללא מע"מ ו145
 ₪כולל מע"מ).
 .5הכנות למפגשים ,סיכומים  ,כתיבת דוחות ,נסיעות וביטול זמן הנסיעות מגולמים בשעות הפעילות.
 .6מפתח מתכלל להצעה הינו 2 :שעות יומיות מהלך התקופה המצוינת לעיל'.
 .7בקרה :התוכנית מופעלת תחת אחריות מנהל החינוך ,נציג הרשות המסוכם לליווי הפעילות הינו מר ברוך בוגלא.
יבוצעו מפגשים שוטפים (עם תחילת הפעילות תוגדר תוכנית מותאמת) עם מלווה התוכנית וכל ריבעון תוצג
הפעילות לר .המנהל.
 .8חישוב סופי להצעה כולל מע"מ:
ערך שעתי כולל מע"מ
(ע"פ נש"מ)

מספר שעות
מחושבות ליום
(ממוצע)
 2שעות

תשלום מבוקש לכלל
סה"כ ימים לא
כולל חגים בחודש התקופה (שנת
ממוצע (אוג'  -2022פעילות אחת )כולל
מע"מ
יולי  2023כולל)
 156ימים

 .9תקופת הפעלה יעילה לתוכנית הינו  3שנות פעילות .תשלום מבוקש לשלוש שנים ....................:ש"ח.
יש לצרף את הנתונים הבאים:
שם מפעיל התוכנית בשטח
הכשרה של המפעיל
ניסיון קודם
המלצות
את ההצעות יש לשלוח למייל  vr@b-y.org.il :עד ליום

 , 27.10.22עד השעה .14:00
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