עיריית בית שמש
קול קורא להפעלת תוכנית "אמץ תלמיד" בית שמש
עיריית בית שמש )להלן" :העירייה"( מבקשת בזאת לקבל הצעות להפעלת תוכנית
"אמץ תלמיד" בבית שמש בהתאם לתנאים במסמך קול הקורא דלהלן:
פרטי הדרישות וההצעות כלולים במסמכי קול הקורא
רשאים להשתתף בהליך קול הקורא ולהגיש הצעות רק מציעים אשר מתקיימים בהם במצטבר כל
הדרישות והתנאים המפורטים במסמכי קול הוקרא לרבות היות המציע:
.1
.2

עמותה רשומה או חל"צ שחלק מעיסוקה הוא טיפול בילדים ונוער בתחום הסיוע לשוויון
הזדמנויות בחינוך .
ניסיון בהפעלת לוגיסטיקה של מערך תמיכה.

על העמותה להעסיק אנשי מקצוע ולבצע פעילות בהתאם למפורט בנספח א' .העירייה תעמיד
לרשות המפעיל של התוכנית משאב כספי המסתכם ב  10%מכלל הפעילות ולא יותר מ60,000 -
 ₪בשנת לימודים.
את ההצעה הכוללת את כל המסמכים המפורטים במסמכי קול הקורא יש להגיש במעטפה סגורה
בשני עותקים עד ליום  4/9/18בשעה  12:00במסירה אישית ,בלשכת הסמנכ"ל בעיריית בית
שמש ברחוב דרך יצחק רבין  4בית שמש.
מובהר כי הליך זה אינו "מכרז פומבי" ובחינת ההצעות כמו גם הבחירה בזוכה תעשה באמצעות
וועדה מקצועית ייעודית שתמונה על ידי העירייה כמפורט במסמכי הקול קורא להלן.
.5

העירייה רשאית שלא לקבל את ההצעה היקרה ביותר ו/או כל הצעה שהיא.

.6

העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להציג בפניה כל מידע או מסמך כפי שתמצא לנכון ,לרבות
פירוט נוסף של ניסיונו ועבודות דומות שבוצעו על ידו.

.7

העירייה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפנות לגורמים שקיבלו שירותים מהמציע ,בין
אם צוינו בהצעה ובין אם לאו ,לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

.8

המציע שהצעתו תיקבע כזוכה בהליך קול הקורא על פי החלטת העירייה ,יידרש לחתום ,תוך
שבעה ימים מקבלת הודעת העירייה בדבר זכיית הצעתו ,על ההסכם לביצוע העבודה ,ולהמציא
את כל המסמכים אשר יידרשו ממנו לצורך החתימה על ההסכם וביצועו.

.9

כל האמור במסמך זה אין בו כדי לצמצם ו/או לגרוע מכל התחייבות ו/או אחריות של המציעים
ובכלל זה של המציע הזוכה ו/או מכל זכות של העירייה ,הקבועים בטיוטת ההסכם המצורפת
למסמך זה על כל נספחיה ו/או בכל דין.
בכבוד רב,
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משה אבוטבול
ראש עיריית בית שמש

תנאים כלליים להפעלת תוכנית אמץ תלמיד

בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן:
"העירייה"  -עיריית בית -שמש
"המפעיל"  -מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין על ידי העיריה.
מטרות התוכנית

.1
●
●
●
●
●
●
●
.2

סיוע במלגות לכיסוי רוב תשלומי ההורים המאפשרים לתלמיד להשתתף
בפעילויות תרבות והטיולים הבית ספריים .
רכישת ציוד בסיסי לתלמיד ) תיק,כלי כתיבה,ספרים ומחברות(.
כיסוי הוצאות הזנה או הפעלת מטבח לתלמידי הפרויקט.
ליווי ומעקב פרטני של התלמידים .
סיוע במימון אבחונים פסיכו דידקטיים לתלמידי התוכנית לפי הצורך.
פעילות עם דגש על אוכלוסיות מיוחדות )עולים חדשים וכו'(.
הפעלת סדנאות להורים ולתלמידים.
אוכלוסיית היעד

תלמידי בתי הספר ביסודיים והתיכונים מיעוטי יכולת כלכלית בהמלצת מנהלי
בתי הספר בשיתוף אגף החינוך בעירייה.
.3

תכנית פעילות
כמפורט בנספח א' למכרז.

.4

מקום הפעילות
בבתי הספר שישתתפו בתוכנית.

.5

מעקב ובקרה
העירייה רשאית לפקח ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת הפעילות בבתי הספר על מנת שינתן
מענה מקצועי הולם לצורכי התלמידים ולא יהיה בכך משום יצירת יחסי עובד מעביד בין העירייה
למפעיל ו/או לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו.
המפעיל יתייעץ עם נציגי אגף החינוך בעירייה.
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.6

המפעיל מצהיר בזאת:

א.

כי הוא רואה עצמו בעל כישורים וניסיון מתאימים להפעלת התוכנית כאמור בהוראה זו.

ב.

המפעיל מתחייב לבצע את הפעילויות בהתאם לנספח א' למסמכי קול הקורא .

ג.

המפעיל מתחייב להציג אישור משטרה עבור כל עובד מטעמו בהתאם לחוק העסקה של עברייני
מין במוסדות מסויימים ,תשס"א.2001 -

.7

תקופת ההפעלה:

א.

רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  3שנים)להלן "-תקופת ההפעלה"( .תקופת
ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף  30יום ממועד קבלת המפעיל הודעה מהעירייה בדבר הזכייה
בקול הקורא בהפעלתו או לפי תאריך עליו תחליט העירייה.

ב.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לעיל ,ומבלי להטיל על העירייה חובה כלשהי ,העירייה רשאית
להאריך את רשות ההפעלה לתקופות נוספות של  12חודש.

ג.

בתקופת ההפעלה המוארכת יחולו תנאי המכרז והחוזה.

ד.

למרות האמור לעיל ,רשאית העיריה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר בכל עת,
בהודעה למפעיל בכתב על סיום התוכנית בתום שנת הלימודים .השתמשה העיריה בזכותה זו ,לא
תהא חייבת לשלם למפעיל כל פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה לסיומו.

אופן הגשת הצעות
 .13על המציע להגיש ביחד עם הצעתו את כל המסמכים הבאים:
א.

פרטים לגבי המציע והתשומות שבכוונתו להשקיע בהפעלת התוכנית.

ב.

הצהרה ,חתומה על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ,לפיה למיטב ידיעתו ,לא הורשעו
המציע ו/או מי ממנהליו ,בכל עבירה אשר יש עימה קלון.

ג.

אישור מפקיד שומה כי המציע מנהל פנקסי חשבונות וכל רישום שעליו לנהל על פי
פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו –  ,1976ככל שמחוייבת העמותה
ברישום.

ד.

אישורים רלוונטיים מרשם העמותות.
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ה.
ו.
ז.

אישור עדכני של עורך דין או רואה חשבון המאמת את זהות מורשי החתימה בשמו
של המציע.
אישורים בדבר ניסיון של העמותה ו/או מנהליה בטיפול בתלמידים .
העתק מאושר של מסמכי היסוד של המציע ,במידה והמציע הינו תאגיד.

ח.

אישורים והמלצות המאשרים את ניסיון המציע כמפורט לעיל.

ט.

הצהרה בדבר העדר קירבה משפחית בנוסח ב' המצ"ב.

 .14על המציע לפרט את כל השירותים והעלויות עליהם הוא מתחייב בקשר להפעלת התוכנית
על ידו מעבר למינימום הנדרש והמפורט בנספח א'.
קבלת החלטה וחתימה על הסכם
 .15א.
.3
.4
.5

ועדה מקצועית המורכבת מאנשי מקצוע בעירייה תבחן את ההצעות ותקבע את
הזוכה.
הועדה רשאית לזמן את המציעים ,לקבל אחוות דעת מקצועית מגורמי הרשות ו/או
חיצונית.
הזוכה מתחייב לחתום על ההסכם המצ"ב בתוך  14ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר
זכייתו.
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נספח א'
תיאור התוכנית:
נושא
סדנאות הורים ותלמידים
מימון ציוד עזר לתלמיד
בתוכנית אמץ תלמיד
ספרי לימוד
פעילות חברתית בית ספרית
הזנה לתלמידים

תיאור
 2מפגשים בהנחיה מקצועית יתקיימו בבתי הספר במהלך שנת
הלימודים(
רכישת תיק עם ציוד בסיסי .
מימון ספרי לימוד או זכות השאלת ספרים בהתאם להוראות
משרד החינוך
מימון פעילות חברתית וטיולים בהתאם לתוכנית בית הספר.
מימון עלות הזנה לתלמידים המשתתפים בתוכנית בבתי הספר
היסודיים המשתתפים בתוכנית אמץ תלמיד.

ליווי ומעקב אחר
התלמידים

 3דיווחים בשנה יינתנו על כל אחד מתלמידי התוכנית במטרה
לעקוב אחר התקדמותו תוך מתן סיוע שיאורגן יחד עם המוסד החינוכי

אבחונים פסיכו דידקטיים

התוכנית תסייע במימון  1/3מעלות אבחון פסיכו דידקטי לפי
הצורך והמלצת היועצת /הפסיכולוג של בית הספר.

עלויות העירייה בהפעלת התוכנית
 10%מעלות כל התוכנית ולא מעבר ל ₪ 60,000בשנה
.
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נספח ב'
לכבוד
עיריית בית שמש
הנדון :הצהרה והתחייבות
הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו ,הנני מצהיר כלהלן:
.1

אינני נמנה על אחד מאלה:

) .(1קרוב משפחה )בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שמש.
) .(2סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר.
) .(3בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש.
) .(4תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (2) – (1לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים
בהונו או ברווחיו .ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה ) (1ו – ) (2לעיל מנהל או עובד אחראי
בתאגיד.
.2

הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין
העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי
איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל ,וכן ידוע לי כי
בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה ,במקרה של כריתת חוזה
בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל ,ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי
החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה
על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

.3

כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף
א' לעיל ,הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

_________
תאריך
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________________
חתימה וחותמת המציע

הסכם
שנערך ונחתם בבית שמש ביום _____ בחודש ______2018 ,
בין:
עיריית בית שמש
דרך יצחק רבין  4בית שמש
)להלן" :העירייה"(
מצד אחד
לבין:
עמותת
ע.ר______________ .
רח' ______________
)להלן" :המפעיל"(
הואיל והעמותה הינה זוכה בקול קורא מס' ________ להפעלת תוכנית "אמץ תלמיד" )להלן:
"התוכנית"(
והואיל

וברצון העירייה למסור את הפעלת התוכנית למפעיל בהתאם לתנאי קול הקורא והוראות
חוזה זה ,והמפעיל מעונין להפעיל את המועדוניות בתנאים כאמור;

לפיכך הוצהר ,הוסכם והותנה כדלקמן:
מבוא ונספחים
המבוא ,הנספחים להסכם ,כל מסמכי המכרז לרבות התנאים הכללים והוראות החוק הרלוונטיות
מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
הצהרות המפעיל
המפעיל מצהיר כי קרא את כל מסמכי החוזה וכי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות
שבהם ,וכי יש לו היכולות ,הידע ,האמצעים ,וכוח האדם המתאים לקיימם ולבצעם על פי
הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמועדים שנקבעו.
המפעיל מצהיר כי היינו עמותה רשומה כדין ,כי אין ולא עומדים כלפיו ו/או כלפי כל חברי
העמותה ו/או מנהליה תביעות משפטיות ו/או הליכים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל וכי אין כל
פעילות חריגה אשר יש בה בכדי להשפיע על המשך תפקוד העמותה ו/או בעלי התפקידים בה.
המפעיל אף מצהיר כי העמותה ו/או חבריה ו/או מנהליה לא הורשעו ו/או הוגש
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נגדם כתב אישום בגין עבירה שיש עימה קלון ו/או שנושאה הוא פסול מוסרי.
המפעיל מצהיר כי מטרות העמותה אינן מונעות את התקשרותו בהסכם דנן וכי אין כל מניעה
חוקית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.
ההתקשרות
העירייה מעניקה בזאת את הזכות למפעיל להפעיל תוכנית "אמץ תלמיד".
המקום
המפעיל יפעיל את התוכנית בבתי ספר ברחבי העיר בהתאם לדרישות העירייה ובאישור אגף
החינוך.

שעות וימי פעילות
המפעיל יפעיל את התוכנית במשך כל ימי השנה למעט ימי חול המועד סוכות ופסח ,חגי ישראל,
וכן למעט שבין ה –  1באוגוסט עד ל –  25באוגוסט של כל שנה.
הפניית ילדים לתוכנית ומספרם
העירייה באמצעות מחלקת החינוך ובתי הספר תיקבע את זהות הילדים ומספרם אשר ישתתפו
בתוכנית.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין על העיריה חובה כלשהי להפנות למפעיל מספר ילדים
כלשהו ולא תישמע מצד המפעיל כל טענה בענין זה.
תקופת ההסכם
רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של  36חודשים )להלן" :תקופת ההפעלה"( .תקופת
ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף  30יום ממועד בו קיבל המפעיל את ההודעה מאת העירייה על
דבר זכייתו במכרז.
העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהדבר יחייב אותה להאריך את תקופת
ההפעלה לתקופות נוספות של  12חודש בכל פעם וזאת עד לתקופה כוללת של חמש שנים,
ובתנאי כי הודיעה למפעיל על כך לפחות חודש לפני סיום כל תקופה .בתקופות ההפעלה
המוארכות יחולו תנאי ההסכם בשינויים מחייבים.
מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את ההסכם
לידי סיום בכל עת ,וזאת בהודעה למפעיל בכתב לפחות שישים ) (60יום מראש .השתמשה
העירייה בזכות זו והביאה את ההסכם לידי סיום ,לא תהיה היא חייבת לשלם למפעיל כל פיצוי
שהוא בגין הבאת ההסכם לידי סיום.
פעילות בתוכנית
המפעיל מתחייב בזאת להפעיל את התוכנית בהתאם למפורט בנספח א' להסכם זה.
כח אדם
א.

המפעיל מתחייב להעסיק על חשבונו כח אדם מיומן ,מקצועי ,בעל הכשרה מתאימה ונסיון
בטיפול בילדים.
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ב.

כל עובד יציג אישור משטרה בהתאם לחוק העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים,
תשס"א.2001 -

התמורה
א.
ב.

העיירה תשתתף בסך של  ₪ 60,000בכל שנה בה תופעל התוכנית.
למען הסר ספק מובהר כי התשלום האמור יהווה את מלא התשלום ולא
תהיה על העירייה החובה לשלם תשלומים כלשהם.

המפעיל מתחייב לממן את הפעלת התוכנית כאמור בנספח א' למסמכי קול הקורא אשר מהווה
חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
המפעיל יהיה רשאי להשתמש בתמורה שיקבל לפי ההסכם ובמימון המוצע על ידו בקול הקורא,
אך ורק להפעלת התוכנית כמפורט בתנאי קול הקורא הפעילויות הדרושות להפעלת התוכנית
וכמפורט בהסכם זה.
במידה והמפעיל מנהל שירותים נוספים ,הוא מתחייב לנהל חשבון נפרד עבור השירותים האחרים
שברשותו.
למען הספר ספק מובהר בזאת כי המפעיל לא יהיה רשאי לגבות תשלום מאת הילדים ו/או
הוריהם.
אחריות המפעיל
המפעיל מתחייב בזאת להפעיל את התוכנית בהתאם להתחייבויותיו והוראות מחלקת החינוך
בעירייה.
מובהר בזאת כי המפעיל הינו האחראי הבלעדי להעסקתם של עובדיו וכי לא תהיה לעירייה כל
אחריות ו/או חובות כלפי עובדי המפעיל וכי הם יחשבו אך ורק כעובדי המפעיל.
יחסי הצדדים
בכל הקשור במערכת היחסים בין העירייה לבין המפעיל יחשב המפעיל כעצמאי ולא כעובד .בכל
מקרה בו יקבע אחרת בין בגין המפעיל ובין בגין מי מעובדו ו/או שלוחיו ,יפצה המפעיל את
העירייה בכל סכום בו תחויב העירייה כתוצאה מתביעה כאמור ,וכן בהוצאות משפט ובשכר
טרחת עו"ד.
עובדי המפעיל ו/או שלוחיו ימצאו תחת פיקוחו ,השגחתו ,ביקורתו ואחריותו של המפעיל,
והמפעיל בלבד ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות בהפעלת התוכנית לרבות תשלום שכר
עבודה ,זכויות סוציאליות ,תשלומים והפרשות כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה.
חובת סודיות
המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים
ומשפחותיהם ,אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת
הסודיות והגנת הפרטיות.
בקרה ופיקוח
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העירייה תפקח ותנחה את המפעיל בנוגע לכל ענין ונושא הקשור בהפעלת התוכנית וזאת על
להישמע
על מנת להבטיח מענה מקצועי והולם לצורכי הילדים .המפעיל מתחייב בזאת
להוראות והנחיות העירייה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהנחיות ו/או הוראות כאמור שינתנו למפעיל ו/או לעובדיו
בכדי ליצור יחסי עובד/מעביד ו/או יחסי תלות ו/או אחריות כלשהם בין העירייה לבין המפעיל
ו/או עובדיו.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזאת כי כל אחד מן האירועים הבאים ייחשב כהפרה יסודית
של ההסכם ויזכו את העירייה בכל הזכויות המוקנות לה על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה
של הפרה יסודית:
א.

הוטל עיקול זמני או קבוע ,או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי
המפעיל ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך
 30יום מועד ביצועם.

ב.

נתקבלה על ידי המפעיל החלטה על פירוק מרצון ,או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק ,או
ניתן נגדו צו פירוק ,או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו ,כולם ,או חלקם ,או שהוא
פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף  233לפקודת
החברות )נוסח חדש( תשמ"ב ב.1983 -

.3

הוכח להנחת דעתה של העירייה כי המפעיל הסתלק מביצוע החוזה.

השתמשה העירייה בחלק מזכויותיה על פי סעיף )38ד( לעיל ,לא יראו את השימוש האמור
בזכויות העירייה כביטול החוזה על ידי העירייה ,אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש
ובכתב ,והמפעיל יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו עלי פי החוזה ,כל עוד לא נתנה לו הודעה
כאמור.
כללי
העירייה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים למפעיל על פי הסכם זה ,כל חוב ,בין קצוב ,ובין
שאינו קצוב ,המגיע לה ממנו ,בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם ,התחייבות או חבות אחרת
על פי כל דין.
ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו למפעיל על פי
הסכם זה.
לא ניתן לשנות או לתקן הוראה מבין הוראות הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום בידי שני
הצדדים.
מוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו
וכי העירייה לא תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות,
בין בכתב ובין בעל פה ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו קודם לחתימתו.
כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב,
ובחתימת שני הצדדים.
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כתובות הצדדים לצורך הסכם זה ולצורך המצאת כתבי בית דין בהתדיינות הקשורה עמו הן
הכתובות המופיעות במבוא להסכם זה .כל הודעה שנשלחה על ידי שליח או בדואר רשום מצד
אחד למשנה לכתובת האמורה תיחשב כמגיעה  72שעות לאחר משלוחו או בזמן מסירתו על ידי
השליח ,לפי הענין.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________
____________
המפעיל
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____________
חותמת העירייה

__________
ראש העיר

גזבר העירייה

נספח א'
תיאור התוכנית:

נושא
סדנאות הורים ותלמידים
מימון ציוד עזר לתלמיד
בתוכנית אמץ תלמיד
ספרי לימוד
פעילות חברתית בית ספרית
הזנה לתלמידים

תיאור
 2מפגשים בהנחיה מקצועית יתקיימו בבתי הספר במהלך שנת
הלימודים(
רכישת תיק עם ציוד בסיסי .
מימון ספרי לימוד או זכות השאלת ספרים בהתאם להוראות
משרד החינוך
מימון פעילות חברתית וטיולים בהתאם לתוכנית בית הספר.
מימון עלות הזנה לתלמידים המשתתפים בתוכנית בבתי הספר
היסודיים המשתתפים בתוכנית אמץ תלמיד.

ליווי ומעקב אחר
התלמידים

 3דיווחים בשנה יינתנו על כל אחד מתלמידי התוכנית במטרה
לעקוב אחר התקדמותו תוך מתן סיוע שיאורגן יחד עם המוסד החינוכי

אבחונים פסיכו דידקטיים

התוכנית תסייע במימון  1/3מעלות אבחון פסיכו דידקטי לפי
הצורך והמלצת היועצת /הפסיכולוג של בית הספר.
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