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 קול קורא להפעלת תוכנית לימודית וחברתית לתלמידים 

 בחטיבות הביניים לצמצום פערים

עיריית בית שמש מזמינה בזאת עמותות המתנהלות ע"פ דין כעמותה או מלכ"רים, 

להגיש מועמדות להפעלת תוכנית התערבות עירונית הוליסטית להעצמת תלמידים בעלי 

שנים לפחות בהפעלת  4נדרש מהמציע ניסיון של הישגים נמוכים בחטיבות הביניים. 

 תכניות חינוכיות לחטיבות הביניים. 

 כללי

בשנים האחרונות עיריית בית שמש הפעילה בשיתוף פעולה את תכנית עזריאלי שהינה 

תכנית חינוכית מקיפה לתלמידים נבחרים במספר חטיבות ביניים במגזרים המ"מ 

יתנו דגשים בתחום העצמה לימודית עבודה עם הממ"ד והחרדי. בין מעגלי התוכנית נ

הורים כשותפים לחינוך התלמיד וחיזוק המעורבות החברתית כמרכיב בבניית אישיותו 

של התלמיד. עיריית בית שמש מבקשת להמשיך בהפעלת הפרויקט בשיתוף פעולה של 

ת מציע ולכן מפורסם  קול קורא זה לאיתור מציע אשר יפעיל בשיתוף פעולה את תכני

 1101התערבות לגילאי חטיבות הביניים במתכונת דומה לתוכנית עזריאלי )מספר 

 במאגר התכניות של משרד החינוך(.

ספר בבית שמש, -י( בשישה בתי-ט )בחרדי ט-תלמידי כיתות ז'  קהל היעד ומועדים :

עליהם תחליט העירייה. הפעילות תתקיים בקבוצות במשך כל שנת הלימודים, לכל 

 ש"ש.  6.5פגשים בשבוע עד מ 2קבוצה 

במתמטיקה ,אנגלית ועברית בקבוצות קטנות כולל מרתונים להדבקת  -תגבור לימודי

 פערים. בנוסף יתקיימו ימי מרתונים בהם התלמידים יקבלו כיבוד קל.

באמצעות סדנאות, מפגשים, התנדבות בקהילה ,ימי הפעלה ימי   –העצמה חברתית 

 שיא וכו.

רואים בהורים שותף משמעותי להצלחת התלמיד. התוכנית אנו  – העצמת הורים

תחשוף את ההורים לסוגיות רלבנטיות להבנת הקשיים בגיל ההתבגרות ותקנה כלים 

 לחיזוק המוטיבציה של תלמיד במהלך לימודיו.

 באמצעות השתלמויות ומיפוי התלמידים.  –תמיכה בצוות המורים 

לשנה. השותף ₪  120,000וכנית בסך עיריית בית שמש תשתתף במימון הת –מימון 

-לשנה, עבור פעילות בבתי₪  500,000שיבחר ישתתף ביתרה שלא תפחת מסך של  

 הספר.
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ההתקשרות הינה לשנת הלימודים תש"פ. לרשות העירייה תעמוד הזכות להאריך את 

 שנים נוספות. 3-ההסכם ל

על ידו כולל סכום על המציע להגיש הצעה בה יפרט את נסיונו, את התוכנית המוצעת 

 השקעתו השנתית המוצעת.

העירייה תבחן את ההצעות שיוגשו והן ידורגו בהתאם למדדים בטבלה להלן. בבחינת 

איכות המציע תהיה העירייה רשאית לפנות לממליצים, לראיין את נציגי המציע, לקבל 

 הבהרות וחומרים וכן לבצע כל פעולה הנדרשת לה לשם ניקוד ההצעה.

 אחוז מדד

 30% השקעה כספית בתכנית

 25% השתלמויות מורים ותמיכה בצוות החינוכי

 25% ניסיון קודם בתכניות דומות

 20% אופן מיפוי התלמידים וכלי המיפוי

 

 

 3קומה  C, כניסה 2ניתן להגיש את ההצעות במזכירות העירייה, קניון נעימי, דרך רבין 

 .12:00בשעה  25/9/19וזאת עד ליום 

 ר הצעתו תיבחר יידרש לחתום על הסכם הפעלה ושיתוף פעולה עם העירייה.מציע אש

 אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה או הצעה כלשהי.


