
 
 2019 אוגוסט 06

 תשע"ט אבב ה'

 כניתולת הערכה מחקרהזמנה לקבלת הצעות לביצוע 

NEXT U 

 מבוא .1

לצורך קבלת  הערכהו מחקר)להלן גם: "המזמין"( מתכבד לפנות אל גורמי  "תתב-ג'וינט ישראל
לפיתוח כישורים לשוק התעסוקה העתידי בקרב בני נוער  NEXTUהצעות לביצוע הערכה לתכנית 

 )להלן: "התוכנית"(, כמתואר להלן.ערבים 

אשר הוקמה על ידי ממשלת , חברה לתועלת הציבור ו, שהינהמזמיןע"י ומובלת  פותחההתוכנית 
כניות לקידום ועידוד ת פיתוחעודי לצורך יבאופן י, )להלן: "השותפים"( ישראל וג'וינט ישראל

  .תעסוקה בקרב אוכלוסיות מוחלשות בישראל
 
 אופן הגשת הצעת המחקר .2

למחקר  –קבלת הצעות את ההצעות יש להגיש במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם " .א׳
NEXTU  ," לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט )בקומת הכניסה(, בגבעת הג'וינט לא יאוחר

הצעות אשר . ("המועד האחרון להגשת ההצעה")להלן:  14:00, בשעה 03.09.2019 מיום
 לא ימצאו בתיבת המכרזים במועד הנ"ל, לא ייפתחו ולא ילקחו בחשבון.   

, כשהיא כוללת את כל מסמכי ההליך ונספחיהם בשני עותקים מציע יגיש את הצעתו כל .ב׳
 כשהם מלאים ושלמים, בצירוף דיסק און קי ובו קבצי ההצעה. 

על כל מציע לוודא כי הצעתו הגיעה לתיבת המכרזים מבעוד מועד. מובהר כי הצעה אשר  .ג׳
תגיע לאחר המועד הנ"ל, לא תידון. אין להשאיר הצעות בידי עובדים או מאבטחים בבנין 

ט. אין להשאיר הצעות על גבי תיבת המכרזים, אלא בתוכה בלבד. במידה וקיים הג'וינ
קושי להכניס את ההצעה לתיבת המכרזים יש ליצור קשר טלפוני עם בעלי התפקיד 

 המצוינים בשלט המצוי על גבי תיבת המכרזים. 

 שאלות הבהרה .3
רועי הבהרות: ל כל מציע רשאי לפנות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, בשאלות או  .א׳

 ויינתנבמידת הצורך . 08.201922.עד ליום  roigr@jdc.orgג'רופי, מנהל תוכניות, במייל 
הבהרות  והסברים ע"י המזמין. השאלות שנשאלו והתשובות יישלחו בדוא"ל לכל מי 

 .מסמכי ההליךקיבל את ש

 שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא:  .ב׳

 מספר סידורי מספר הסעיף במכרז השאלה

   
 

 מצורפים להלן בנספח ד'. –מידע מלא על התכנית והמודל הלוגי המפורט  .4

 מחקר ההערכה מטרות  .5

כישורים רכים )שנבחרו במסגרת יחס למטרתה המרכזית: הקניית בהתכנית  הערכת .א׳
לשוק התעסוקה ( פירוט בקשור הבאראה  –להרחבה אודות מודל זה ) IPROמודל 

 העתידי בקרב בני נוער ערבים. 
 

 קבלו.על פי התוצאות שהתלשיפור התכנית גיבוש הצעה  .ב׳
 

mailto:roigr@jdc.org
http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20I%20PRO.pdf
http://employment.jdc.org.il/sites/default/files/knowledge-and-training/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%20I%20PRO.pdf
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 התערבויות /מודלים במיפוי שעוסקת (Best practice) מקצועית וספרות ידע סיכום .ג׳
 .שלהם האפקטיביות ומידת להקניית כישורים בקרב בני נוער

כולל בחינת הביצוע  - בתכנית המפעיליםהארגונים  על ידיהמבוצע יישום התכנית רכת הע .ד׳
 .וההצלחות ביישום השלבים השונים של התכנית

 המציע, ההערכההתוכנית או של נתונים ומידע הנאספים במסגרת  מקצועיוניתוח תיעוד  .ה׳
  .תוך כדי יישוםהמאפשר למידה ושיפור מתמיד ורלוונטי משוב משמעותי 

ביחס לפיתוח  קבלת החלטות אסטרטגיותלבסיס איכותי המהווה מקצועי, נגיש ודיווח  .ו׳
  .מיומניות תעסוקה בקרב בני נוער מהחברה הערבית

 מצופים תוצרים ולוחות זמנים .6

בשישה ישובים ערבים חדשים: שעתידים לפעול  NEXTU המחקר יעקוב אחר הקורסים בתכנית

גוש, עראבה ובסמה )יתכן ויהיו שינויים בישובים שנבחרו(. -טירה, ג'לגוליה, שגב שלום, אבו

-הקורסים יתחילו לפעול בזמנים שונים, אך ככל הנראה, רובם ככולם יתחילו לפעול בספטמבר

ן להתחיל את המחקר הספק הנבחר יצטרך להיות מוכ. 2020מאי -וימשכו עד אפריל 2019אוקטובר 

  .2019עם פתיחת הקורסים באוקטובר 

  להלן.חודשים בהתאם ללוח הזמנים המופיע  10תקופת המחקר היא עד 

 
 הערות זמן תוצר

, הכולל: סקירת מלאמסמך מתודולוגי 
מדדים וכלים קיימים ומוצעים 

, שיטת השונים המרכיבים להערכת
ת איסוף נתונים ודגימה מוצעת, שיט

  ותמוצע

 בקובץ וורד מתחילת ההתקשרות חודשעד 

 סקירת ספרות תיאורטית מלאה
 המחקר שאלות של מופרט תיאור

 לביצוע הערכה מעודכןלוח זמנים 
 בקובץ וורד מתחילת ההתקשרות ייםחודשעד 

חודשים מתחילת  5עד  דו"ח ביניים
 ההתקשרות

במצגת 
בעברית 

 ובאנגלית

ממצאים, תוצאות  -דוח מסכם 
 והמלצות

חודשים מתחילת  10עד 
 ההערכה במשך תלוי)ההתקשרות 

 (הנדרשת

כולל תקציר 
מנהלים 

ומצגת 
בעברית 

 ובאנגלית
 קובץ וורד  אחת לחודשיים דוחות סטטוס והצגתם בוועדה מלווה
אחרי דו"ח מסכם: הצגת הממצאים 

בתיאום  פעמים ללא תשלום נוסף 5עד   בפורומים שונים
 מראש

 

 
 מזמיןהשיטת העבודה מול  .7

 
 ההצעה ממתווה שינוי לכל הפעולות במסגרת ההערכה ייעשו על פי ההצעה שאושרה. כ .א׳

 .הצדדים בין בתאום ויעשה הועדה המייעצת לאישור כפוף יהיה

על המציע לקחת בחשבון כי יידרש להיערך באופן מידי להתחלת ביצוע מחקר ההערכה,  .ב׳
 .  הזכיה תהודע קבלתמיד עם 
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 ההערכה מחקרהקשר עם משתתפי וצוותי התוכנית המוערכת יועברו למבצע  פרטי .ג׳
 .בלבדלצורך איסוף נתונים 

. תקופה זו כוללת את ביצוע מחקר 31.12.2020עד לתאריך תקופת ההסכם הינה  .ד׳
 ההערכה, כתיבת דו"ח ביניים ודו"ח מסכם והצגתם בפני ועדת ההיגוי של התוכנית. 

בוועדת ההיגוי המלווה את  נוכח, יהיה שיבחר עריךהמהראשי מטעם הגוף  המעריך .ה׳
 התוכנית שתתכנס אחת לשלושה/ ארבעה חודשים בירושלים.

את  המלווהועדה של ועדת ההיגוי -וה תתשתהולשם ליווי המחקר, תוקם ועדה מייעצת  .ו׳
שתף את הועדה המייעצת בכל י שיבחרהמעריך  ףהתוכנית ותהא כפופה להנחיותיה. הגו

דיון לצורך קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לביצוע מחקר ההערכה.  מבלי לגרוע מן 
 .פה-למזמין בכתב ובעלמוטלת חובת דיווח  המעריך הגוףעל אחת לשבוע האמור לעיל, 

כלי המחקר, דו"ח הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון ואישור חברי ועדת ההיגוי  כל .ז׳
 דה המייעצת לפני הפצתם.והוע

 להגשת הצעה ויתרונות תנאי סף .8
 : הצעה להגשת הסף תנאי .א׳

 בתחום תוכניות הערכתבבעל ניסיון  אחד אדם לפחות כולל ההערכה צוות .1
 (.ממליצים 2- ו דוגמאות 2 לצרף נא)  השכלה או/ו התעסוקה

  .ההערכה יכלול מעריכים דוברי ערבית )בשטח(מחקר צוות  .2
תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם -המציע מחזיק באישור בר .3

 (.  1976-גופים ציבוריים )תשל"ו
בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים  עומדהמציע  .4

ציבוריים. לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה, יש למלא את האישור 
 בנספח ב'.בנוסח המפורט 

אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול  .5
 .2019תקין לשנת 

 
 :יתרוןתנאים נוספים המקנים  .ב׳

 .ניסיון בהערכת תכניות חברתיות בחברה הערבית .1
בפיתוח והקנייה של כישורים  ניסיון בעלאדם אחד  לפחות יכלולההערכה  צוות .2

 .(ממליצים 2-ו דוגמאות 2לצרף  נא) רכים
  

 אמות מידה לבחירת ההצעה .9
ההצעות שתתקבלנה תובאנה לדיון בפני ועדה מקצועית המורכבת מנציגי השותפים לתוכנית, 

 ותיבחנה על פי אמות המידה והמשקולות הבאים:
 .(15%) – השכלה או/ו התעסוקה בתחום תכניות הערכתבסיון המציע ינ .א׳

 (.10%) – ניסיון בהערכת תכניות חברתיות בחברה הערבית .ב׳

 (5%ניסיון המציע בהערכת תכניות העוסקות בפיתוח והקנייה של כישורים רכים ) .ג׳

התרשמות מתוכן ההצעה ומערך המחקר, היערכות  - (%30)מתודולוגיה ו ההצעה איכות .ד׳
שימוש בכלי מחקר ו היכרות, הרלוונטית הספרות עם היכרותהמציע לביצוע המחקר, 

, הדגימהתכנית ו רציונליחד עם ביצוע ההתאמות הרלוונטיות,  קיימים ומתוקפים
ואתגרים מתודולוגים  ההשוואתיות לסוגיות התייחסות, איסוף וניתוח הנתונים שיטות
 .אחרים

, פרסום בכתבי עת אקדמיים בתחום הרלבנטי, צוות המלצות – (%51התרשמות כללית ) .ה׳
 .חוקרים רב מקצועי, וכיו"ב
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, על המציע 5%מובהר כי לא תשולם תקורה העולה על  - (%25) – התמורה המבוקשת .ו׳
 )דוגמה להלן( לפרט סעיפי תקציב לפי תפוקות

 ומסמכים שיש לצרף ההצעה מבנה .10
 :המחקר הצעת .א׳

, ההערכה מחקרשל המציע המצביע על ניסיון מקצועי רלוונטי לביצוע  רקע .1
 יםדומ הערכה למחקרי ודוגמאות רלוונטיים ממליצים של המלצות לרבות

 שהמציע ביצע בעבר.

 .ראשונית ספרות סקירת .2

 .המוצעות ההערכה שאלות פירוט .3

 (.הנתונים וניתוח איסוף וכלי)שיטות  המוצעת ההערכה שיטת פירוט .4

  .פרסומים רשימת כולל, ראשייםחוקרים /החוקר של מעודכנים חיים קורות .5

 הצעת מחיר: .ב׳

 מבנה לדוגמה: -תפוקות תקציב מפורט לפי  .1

העלות  הסעיף
 ליחידה

כמות 
 נחקרים/קבוצות

נקודות 
 הערות  סה"כ זמן

           סקירת ספרות

           מסמך בניית מתודולוגיה וכלים 
 –איסוף נתונים וניתוח איכותני 

           ראיונות

 -איסוף נתונים וניתוח איכותני 
            קבוצות מיקוד

סקר  - כמותני -איסוף נתונים 
           וניתוח ממצאים

דוח סטטוס רבעוני )כולל דיווח 
           בועדת היגוי(

דוח ביניים כולל עיצוב )כולל דיווח 
           בועדת היגוי(

דוח סופי כולל עיצוב )כולל דיווח 
           בועדת היגוי(

     5%עד  תקורה
   ₪0        סה"כ

 

 כולל מע"מ. ₪  90,000מובהר כי סכום ההצעה המקסימלי לא יעלה על  .2

 :להצעה לצרף שיש מסמכים .ג׳

אם המציע הוא  .חתומה על ידי המציע ',א בנספחהצעה בנוסח המצורף  טופס .1
 תאגיד יש להגיש את ההצעה כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע.

 .1976גופים ציבוריים, התשל"ו אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות עם  .2

 אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף גם את המסמכים הבאים: .3
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 תעודת רישום של המציע. .א׳

אישור עדכני )עד שנה( מאת עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה  .ב׳
 המוסמכים לחתום בשם המציע.

אם המציע הוא תאגיד ללא כוונת רווח, יש לצרף גם אישור ניהול תקין  .ג׳
 .קףת

 .'בנספח  -אישור על עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים  .4

 .'גנספח  -הסכם התקשרות עם המזמין חתום על ידי המציע  .5

 אופן בחירת ההצעה .11

 םשותפיהנציגים של המזמין יבחן את ההצעות באמצעות צוות מקצועי בו יהיו  .א׳
 לעיל.  8ועל בסיס אמות המידה הקבועות בסעיף  בתוכנית המוערכת

 המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או בכל הצעה שהיא. .ב׳

 זכויות יוצרים ופרסום .12

 
 . ולשותפים צרי המחקר, תהיינה שייכות למזמיןזכויות היוצרים בכל תו .א׳

את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של ג'וינט  לעצמם יםשומר מזמיןה .ב׳
, תוך מתן קרדיט לחוקר על ביצוע מן השותפיםשל מי  ישראל ואגפיו ובכל פרסום אחר

 המחקר.

 ההערכהרשאי להשתמש בנתוני מחקר  היהי מעריךה גוףהלאחר פרסום הממצאים,  .ג׳
 ההערכה לפרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים ו/או להציג את ממצאי מחקר

ותוך  ההערכה למחקר המזמיןבפורומים מקצועיים, זאת בתיאום מראש עם נציגי 
ומשרד העבודה,  המזמיןאזכור התוכנית,  מקור הנתונים ועצם הפעלתה במימון 

 .הרווחה והשירותים החברתיים

משרד העבודה הרווחה והשירותים , המזמיןהמחקר יוצג בפורומים שונים עפ"י בחירת  .ד׳
הראשי, וצוות המחקר יהיה מחוייב להגיע ולהציג את  המעריךו החברתיים, משרד החינוך

 קר, בכפוף לתיאום מוקדם.המח

כלל הארגונים שיוגדרו על ידי שיבחר יהיה מחוייב להציג בפרסומיו את  המעריךהגוף  .ה׳
 פרסום. היופץ  ובכתבמוקדם האישור  אתכנית ולקבל וכיוזמים ומממנים את התהמזמין 

 הוראות כלליות .13
או למחוק  םהמציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה להציע הצעות, להוסיף לה .א׳

מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכים או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים 
 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.

בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה  .ב׳
שת ושלמה וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין. בנוסף על האמור לעיל, בהג

הצעתו יראה המציע, כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל 
בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצדו של המציע כל טענה 
בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או 

 המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.
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המזמין יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא  .ג׳
המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, להשלים את המצאת הנ"ל, תוך פרק זמן שיקבע על 

ידו, ובלבד שכל מסמך כאמור, יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת 
על  חלה  לאזו. למען הסר ספק, ההצעות, כפי שנקבע בתנאי הזמנה להציע הצעות 

 המזמין כל חובה לדרוש מהמציע השלמת מסמכים כאמור.

מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או  .ד׳
כולם או אחד/ים מהם, לנהל או לזמן לראיון בהתאם לצורך, הבהרות מן המציעים, 

או עם מציעים נוספים אחרים, הכל לפי  מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם,
 שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג. 

המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי  .ה׳
והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו. בנוסף על האמור לעיל ובלי 

פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג לגרוע מכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט ל
 שלא לקבל הצעה כלשהי או לבטל הליך זה.

המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או  .ו׳
 איכות השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.

גורמים אחרים, ככל המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם המזמין או עם  .ז׳
שידוע למזמין על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמזמין ניסיון קודם עם המציע, חוות 

 הדעת של המזמין תקבל משקל מכריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

' לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על זמבלי לפגוע בכלליות האמור בס"ק  .ח׳
המזמין או עם גוף אחר מיסודו של המזמין, שקיימת הסף מציע אשר עבד בעבר עם 

לגביו חוות דעת שלילית. במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן 
ההחלטה הסופית. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין רואה בהגשת הצעה ע"י המציע, 

 הסכמה לתנאי זה.

בהר מפורשות, כי רק ממועד החליט המזמין לקבל הצעה כלשהי, יודיע על כך למציע. מו .ט׳
חתימתו של המזמין על הסכם, יהווה הסכם זה הסכם מחייב. כל עוד לא נחתם ההסכם 

על ידי המזמין, תחשב ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד למועד שבו יודיע 
 המזמין למציע כי הצעתו לא התקבלה.

 קבלת הצעתו.המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי  .י׳

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למזמין, ההצעות המפסידות  .י״א
יום נוספים לאחר מתן הודעה למציע הזוכה, וזאת למקרה שבו  90תעמודנה בתוקפן 

המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המזמין או בכל מקרה שלא 
. בנסיבות אלה יהיה המזמין רשאי )אך לא חייב(, על תמומש הזכייה עם המציע הזוכה

 פי שיקול דעתו הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה בהליך. 

 

  .אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה

 ,בכבוד רב

 , סוזן חזן

 ראש תחום חברה ערבית ויזמות

 תבת – ג'וינט ישראל
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 'אנספח 

 הערכה מחקרהצעת הגוף המציע לביצוע 

 חלק ראשון: פרטים כלליים ליצירת קשר

 

  שם המציע

  מס' זיהוי של התאגיד

  כתובת 

  טלפון

  דואר אלקטרוני

 

 פרטי אנשי קשר:
 

 כתובת דוא"ל פקס טלפון שם פרטי ומשפחה

    

    

    

 

 הצעת המחקרחלק שני: 

 'א10בהתאם למפורט בגוף המכרז בסעיף   יש לפרט את הצעת המחקר

, ההערכה מחקרהמצביע על ניסיון מקצועי רלוונטי לביצוע והחוקרים מטעמו של המציע  רקע .1
שהמציע ביצע  יםדומ הערכה למחקרי ודוגמאות רלוונטיים ממליצים של המלצות לרבות
 בעבר.

ולשם ניקוד  8ף פירוט של מחקרים רלוונטיים לשם עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעי .2
 . 9ההצעות כמפורט בסעיף 

 .ראשונית ספרות סקירת .3

 .המוצעות ההערכה שאלות פירוט .4

 (.הנתונים וניתוח איסוף וכלי)שיטות  המוצעת ההערכה שיטת פירוט .5

  .פרסומים רשימת כולל, ראשייםחוקרים /החוקר של מעודכנים חיים קורות .6

 קורות חיים של המעריכים )אנשי השטח( אשר דוברים את השפה הערבית.  .7

יש לצרף הצהרה כי ביכולתו של המציע לגייס  –במידה והמציע לא מעסיק מעריכים כנ"ל 
 מעריכים רלוונטיים דוברי השפה הערבית בלוחות הזמנים הנדרשים לביצוע המכרז. 
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 הצעת מחיר : שלישיחלק 

 .(ב' 10דוגמה לעיל בסעיף מבוסס תפוקות ) תקציב .א׳

 

 הצהרות המציע

____________ ת.ז. _____________,  -אנו החתומים מטה, ____________ ת.ז. _________ ו 

המשמשים כמורשי חתימה של ____________________, מאשרים בזאת כי  קראנו את מסמכי 

ם כי ביכולתנו לבצע את מחקר ההזמנה להציע הצעות ואת כל המסמכים הנלווים אליו ואנו מצהירי

 ,  בהתאם להצעתנו דלעיל והתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה להציע הצעות.NEXTU ההערכה לתכנית

_________________________________________________ 

 חתימת מורשי חתימה + חותמת המציע

 

 הראשי החוקרהצהרת 

_______ מצהיר בזאת, כי במידה והצעתנו תתקבל, ____________ ת.ז. _____אני החתום מטה, ___

 לדו"חות ולפרסומים שיופקו בגינו. אקח אחריות לביצוע המחקר ו

_______________________________ 

 הראשי החוקרחתימת 
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 'בנספח 

 המציע בעניין עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים תצהיר

  ציבורי גוף עם להתקשרות בתנאים  ועמידה

 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק להוראות בהתאם

אני ________________, המשמש כ_________ אצל המציע _________________ )להלן: 

( ומוסמך לחתום על תצהיר זה מטעמו, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא "המציע"

 היר/ה בזאת כלהלן:אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצ

 –נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ מס' זיהוי ______________ )להלן  הנני .1
הליך תחרותי לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי  במסגרת הצעה להגיש המבקש הגוף שהוא"( המציע"

 .המציע בשם זה תצהיר לתתת /מוסמך הנני כיה /מצהיר אני". NEXTUלתוכנית "

המציע משלם לעובדיו ו/או לכל הפועל מטעמו ו/או לכל רשות ו/או לכל צד ג' שהוא בקשר עם עובדיו  .2
כאמור, כל תשלום בגין שכר ו/או תנאים סוציאליים ו/או מסים ו/או גמלאות המחויבים עפ"י כל דין 

ורת שאינה ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד, לרבות ומבלי לפגוע בכללית האמור לעיל, משכ
פחותה משכר המינימום לעובדים, דמי חופשה, דמי מחלה, הפרשות פנסיוניות, פיצויי פיטורין, פיצויי 

 פרישה, מס בריאות וביטוח לאומי. 

 הינו" ההתקשרות מועד"-" והרשעה"; "עבירה" ; "זיקה בעל" המונחים של משמעותם, זה בתצהירי .3
 הכותרת תחת"(, החוק" -)להלן 1976 –יבוריים, התשל"ו ב)א( לחוק עסקאות גופים צ2כהגדרתם בסעיף 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים  –"קיום דיני עבודה 
 אלה וכי אני מבין/ה אותם.

 :1אליו הזיקה ובעל מציעמצהיר/ה בזאת כי ה הנני .4

 
הורשעו ביותר משתי עבירות אולם במועד  אוביותר משתי עבירות  והורשע לא

 ממועד ההרשעה האחרונה. שנים שלוש לפחות חלפוההתקשרות, 

 
ביותר משתי עבירות במהלך השלוש השנים האחרונות שקדמו למועד  הורשעו

 ההתקשרות. )מצ"ב פרטים בדבר ההרשעות לרבות מהותן ומועדן(.

 :2יואל זיקה בעל על או הגוף על כי מצהיר אני עוד .5

 
 שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה  לא

 .ההתקשרותמועד ל

 
 שקדמו השנים בשלושהוטלו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה 

 (.ומועדם מהותם לרבות העיצומים בדבר פרטים. )מצ"ב ההתקשרותמועד ל

 

 

 דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .6
 ____________________                                                                                               מתא

 הירהמצ חתימת                                                                                                            

                                            
 מהאפשרויות בסעיף.יש לסמן את אחת  1
 יש לסמן את אחת מהאפשרויות בסעיף. 2
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 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______________________ מאשר בזאת, כי בתאריך ___________התייצב בפני 

_____________________, שהזדהה בפני באמצעות ת.ז ___________________/המוכר לי אישית, 

כי והמשמש בתפקיד ______________ אצל המציע הנ"ל ומוסמך לחתום מטעמו, ולאחר שהזהרתיו, 

 עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו זה בפני.

 

_______________________   ___________________ 

 עו"ד              תאריך
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 'ג נספח

 ה ס כ ם

 __________שנערך ונחתם ביום __

 

 בין

 תב"ת תנופה בתעסוקה בע"מ חל"צ
 513847251ח.פ.  

 ,91034, ירושלים, 3489מגבעת הג'וינט, ת.ד. 
 "המזמין",ואשר תיקרא להלן: 

 מצד אחד:

 לבין

 ______________________ ח.פ/ ע.ר. ____________________
 כתובת: _________________________

 באמצעות מורשי החתימה:

 ______________________ ת.ז. ________________ .1

 ___________________ ת.ז. ___________________ .2
 ,"הגוף המעריך"ואשר ייקרא להלן לשם הקיצור 

 ;מצד שני

 

נחתם הסכם מסגרת לביצוע מיזם  עבודה והרווחהמשרד ה –ובין המזמין לבין מדינת ישראל  הואיל
תעסוקה שיעסוק בתכנון ופיתוח שירותים לקידום ועידוד תעסוקה בקרב אוכלוסיות שאינן 
משתתפות בשוק העבודה ואינן מקבלות גמלאות מהמדינה, באמצעות טיפוח יזמות ועידוד 

 (.""הסכם המסגרתתעסוקה )להלן: 

 (.התוכנית")להלן: " " NEXTU" , פועלת תכניתהמזמין פעולותובמסגרת  והואיל

משרד העבודה, הרווחה והשירותים והתוכנית מתבצעת באמצעות המזמין והשותפים לה הם:  והואיל
 (."השותפים": )להלן יחד עם המזמין ושותפים נוספים, החברתיים

 (.המחקר"והמזמין מעוניין בביצוע מחקר הערכה מלווה לתוכנית )להלן: " והואיל

 לקבלת הצעות לביצוע המחקר, שפורסם ע"י המזמין.  תחרותיזכה בהליך  המעריךוהגוף  והואיל

 והמזמין מוכן למסור את ביצוע המחקר לחוקר בהתאם לתנאי הסכם זה. והואיל

 .מצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את המחקר המעריךוהגוף  והואיל
 

 אי לכך, הוסכם והותנה בין שני הצדדים כדלקמן:

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .א׳

 במידה ותהיה סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים, נוסח ההסכם יכריע. .ב׳
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 תקופת ההסכם .2

מועד חתימת ההסכם על ידי , החל מ31.12.2020עד לתאריך  ותוקפו של הסכם זה הינ .א׳
 (."תקופת ההסכם")להלן:  המזמין

המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, ובלבד שישלח הודעה על  .ב׳
)שלושים( יום לפני  תום תקופת ההסכם או תום תקופת ההסכם  30עד  המעריךכך לגוף 

 המוארכת, לפי העניין.

 ביצוע המחקר והגשת דיווחים .3

' ומהווה חלק אפח כנסהמחקר יבוצע בהתאם למפורט בהצעת המחקר המצורפת להסכם זה  .א׳
 (."הצעת המחקר" בלתי נפרד ממנו )להלן:

 הם: המעריךם לביצוע המחקר מטעם הגוף /ים האחראי/ים הראשי/המעריך .ב׳

 ________________________________   (1) .א׳

 ________________________________  (2) .ב׳

 (.ים"/ים הראשיכ/ךהמערי")להלן: 

מתחייב למסור למזמין מסמך מתודולוגי הכולל, סקירת מדדים וכלים קיימים  המעריךהגוף  .ג׳
לבחינת יישום/ תוצאות, שיטת דגימה, מאגר נתוני המשתתפים במחקר, שיטת איסוף 

 "(."מסמך מתודולוגיממועד תחילת המחקר )להלן:  חודשולוחות זמנים לאחר תקופה של 

הכולל סקירת ספרות תיאורטית, לאחר תקופה הגוף המעריך מתחייב למסור למזמין מסמך  .ד׳
 "(.סקירת ספרותשל חודשיים ממועד תחילת המחקר )להלן: "

חודשים ממועד תחילת  5לאחר תקופה של  מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים המעריךהגוף  .ה׳
 "(."דו"ח בינייםהמחקר )להלן: 

חודשים  10מתחייב למסור למזמין את טיוטת דו"ח מסכם לאחר תקופה של  המעריךהגוף  .ו׳
 ."(דו"ח מסכם)להלן: :" ממועד תחילת המחקר

המצורף נספח ב' את הדו"ח המסכם יש לערוך בפורמט התואם את ההנחיות המפורטות ב .ז׳
 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 

סברה הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקונים ו/או השלמות לדו"ח המסכם, יפעל הגוף  .ח׳
 לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור.   המעריך

 המעריך( דלעיל אם וככל שיהיו כאלה, מתחייב הגוף 'חלאחר ביצוע התיקונים כאמור בס"ק ) .ט׳
 "(.  סופי דו"חלמסור למזמין  דו"ח סופי של המחקר )להלן: "

רועי , באמצעות הדואר האלקטרוני, לידי wordכל הדיווחים דלעיל יוגשו למזמין בקובץ  .י׳
 .roigr@jdc.orgדוא"ל:  כתובת, בNEXTUג'רופי, מנהל תכנית 

ו/או תוצאות ביניים,  מחקרהמוסכם כי אם וככל שידרשו למזמין נתונים כללים אודות  .י״א
 המעריךבמהלך תקופת ההסכם ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה לעיל, מתחייב הגוף 

להעמיד לרשות המזמין נתונים אלה, ובלבד שניתנה לו התראה סבירה ומראש להמצאת 
 הנתונים כאמור.

עת מתחייב למסור למזמין מסמכים, הסברים וכל מידע בקשר למחקר בכל  המעריךהגוף  .י״ב
 ובכל צורה שיידרש לכך. 
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 התמורה .4

סך של  המעריךבהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המזמין לגוף  ההערכהתמורת ביצוע  .א׳
 (, כולל מע"מ )אם וככל שיחול(."התמורה")להלן:  _ ₪____________

  יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן: המעריךהתשלומים לגוף  .ב׳

מהתמורה, ישולם בתוך ארבעה עשר יום  מיום  15% –תשלום ראשון בסכום השווה ל  (1
 חתימת הסכם זה.

סקירת ספרות מהתמורה ישולם בכפוף להגשת  25%  –תשלום שני בסכום השווה ל  (2
 ימים ממועד אישורו. 14לעיל  ותוך  ד' 3כאמור בס"ק  מסמך מתודולוגיו

 בינייםמהתמורה ישולם בכפוף להגשת דו"ח  30%  –תשלום שלישי בסכום השווה ל  (3
 ימים ממועד אישורו. 14לעיל  ותוך  ה' 3כאמור בס"ק 

מהתמורה ישולם בתוך ארבעה עשר יום ממועד  30% –י בסכום השווה ל רביעתשלום  (4
 המעריךלעיל.  תשלום זה מותנה בכך שהגוף  'ט 3מסירת הדו"ח הסופי כאמור בס"ק 

ומאושר על ידי  יגיש גם דו"ח כספי בדבר הוצאות ועלויות ביצוע המחקר, החתום
 וכן מורשי חתימה. המעריךמנהל הכספים של הגוף 

 

 המזמין ינכה מן התמורה את כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.  .ג׳

יעביר למזמין אישורים מתאימים על ניהול ספרים, אישור על ניכוי מס במקור  המעריךהגוף  .ד׳
הוא  עמותה או חברה   המעריךוכן כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס.  אם הגוף 

למזמין גם אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או  המעריךיעביר הגוף  -לתועלת הציבור 
 רשם ההקדשות, לפי העניין. 

מען הסר ספק, מובהר כי המצאת אישורים תקפים ומעודכנים כנדרש לעיל מהווה תנאי ל
 וכן תנאי לביצוע כל תשלום ותשלום על חשבון התמורה. המעריךלהתקשרות עם הגוף 

עבור   המעריךמובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה היחידה שתשולם לגוף  .ה׳
 כמפורט בהסכם.  המחקר ביצוע

באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס'  המעריך  גוףתשלומים ישולמו לכל ה .ו׳
 _________ בבנק __________ סניף __________. 

 והתחייבויותיו המעריךהצהרות הגוף  .5

כמפורט בהסכם זה, וכי  מחקרהמצהיר, כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את  המעריךהגוף  .א׳
בהתאם להסכם זה, אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם, לרבות בכל הקשור  מחקרהביצוע 

 לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי בשטח המחקר, המאפשר לו לתת את  המעריךהגוף  .ב׳
השירותים בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, והוא מתחייב בזה לתת את 

רותים לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות, תוך שימוש בידע השי
 .הנ"ל המחקרהחדיש ביותר המקובל היום בעולם לביצוע 

 מתחייב: המעריךמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגוף  .ג׳

 פי הסכם זה. על מחקרהלעשות כל דבר הנדרש וסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע  (1) .1

 לעשות את כל העבודות והסידורים הדרושים למתן שרותים באופן מקצועי, יעיל וטוב. (2) .2
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 .מחקרהלהעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים בביצוע  (3) .3

 ועדת ההיגוי של התוכנית .6

 , ארגונים מפעיליםאת התוכנית מלווה ועדת היגוי בה חברים נציג המזמין, השותפים .א׳
 (. " של התוכנית "ועדת ההיגוי)להלן: וגורמים נוספים 

מתחייב להשתתף כחבר ועדת ההיגוי המלווה את התוכנית, אשר תתכנס אחת  המעריךהגוף  .ב׳
 לשלושה/ארבעה חודשים בירושלים.

 מתחייב להגיש דיווחים בכתב ובעל פה לשותפים ולוועדת ההיגוי של התוכנית.  המעריךהגוף  .ג׳

חברי ועדת ההיגוי והועדה ואישור  עברו לעיוןיניים והדו"ח הסופי יוכלי המחקר, דו"ח הב .ד׳
 המייעצת כהגדרתה להלן.

 ועדה מייעצת למחקר .7

, תוקם ועדה מייעצת שבראשה יעמוד נציג המזמין, והחברים בה יהיו ההערכהלשם ליווי  .א׳
 (. "הועדה המייעצת"נציגי כל השותפים וכן חברים נוספים שיבחרו על ידי השותפים )להלן: 

 ועדה של ועדת ההיגוי של התוכנית ותהא כפופה להנחיותיה.-תהווה תתהוועדה המייעצת  .ב׳

מתחייב לשתף את הועדה המייעצת בכל דיון לצורך קבלת החלטות בעניינים  המעריךהגוף  .ג׳
  הנוגעים לביצוע המחקר.

 כח אדם .8

מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע  המעריךהגוף  .א׳
ה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום כל שהוא עפ"י דין ו/או ברשיון המחקר, ברמה גבוה

לדאוג לכך כי יועסק רק מי שיש לו רשיון או  המעריךאו בהיתר לפי כל דין, מתחייב הגוף 
היתר כאמור, לפי העניין. עובד, אשר לדעת הגורמים המקצועיים  אצל המזמין, אינו מבצע 

מקצועיות ראויה בביצוע תפקידו, יוחלף ע"י הגוף את תפקידו כהלכה ו/או איננו מגלה 
 .המעריך

מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי עובד  המעריךהגוף  .ב׳
 המעריךמעביד בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו. הגוף  -

וקי המס במדינת ישראל ומן מתחייב לשלם בגין עובדיו את כל התשלומים המתחייבים מח
 ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו. 

למען הסר ספק, מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד, ולא  .ג׳
להעסקת עובדים מסוימים, ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם עם קבלן 

 כח אדם.

 מעביד –העדר יחסי עובד  .9

, לא חלים המעריך הגוף שלמוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בין המזמין לבין מי מטעמו  .א׳
לפקח,  להורות, להנחות ולהדריך את  מזמיןמעביד, וכל זכות שיש ל -ולא יחולו יחסי עובד 

ו/או כל מי שמטעמו, לרבות עובדיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירותים על  המעריךהגוף 
 –אינה אלא  אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה,  ואין בו כדי ליצור יחסי עובד פי הסכם  זה, 

 ..המעריךגוףה של מטעמו מי ביןמעביד בין המזמין ל

מצהיר, כי הוא והוא בלבד, אחראי לתשלום לעובדיו ו/או למועסקים על ידו של  המעריךהגוף  .ב׳
ותנאי עבודה בהתאם מלוא משכורותיהם ו/או הזכויות המגיעות להם, תנאים סוציאליים 

 לקבוע על פי כל נוהג וכל דין. 
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מצהיר כי הוא יתן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית  המעריךהגוף  .ג׳
 של המזמין ואין בכוונתו לעשות כן.

ולכל מי מטעמו, לרבות עובדיו ו/או  המעריךמוסכם ומוצהר בזאת, כי אין ולא יהיו לגוף  .ד׳
ו/או  המעריךכל זכות של עובד המזמין בכל דרך וצורה שהיא וכי הגוף  המועסקים על ידו,

עובדיו ו/או מי מטעמו כאמור, לא יהיו זכאים לתשלום של משכורת, דמי חופשה, דמי מחלה, 
פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה מאת המזמין וכן לא יהיה המזמין חייב בכל תשלום ו/או 

נהוגים ביחסים שבין מעביד לעובד, וזאת בהיות הגוף גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או ה
 במעמד של קבלן עצמאי לכל ענין ודבר. המעריך

מתחייב להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או מי  המעריךהגוף  .ה׳
 שיועסק על ידה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

נו בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי הנטען מתחייב לטפל מיד ועל חשבו המעריךהגוף  .ו׳
בדרישה ו/או בתביעה, במישרין ו/או עקיפין, מצד עובד ו/או מצד רשות ו/או גוף בגין ו/או 

 בקשר לעובדים ו/או משכורתם ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם. 

 -מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי היה ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו, כי חלים יחסי עובד  .ז׳
ו/או עובדיו ו/או מטעמו, והיה והמזמין תידרש לשאת  המעריךמעביד בין המזמין לבין הגוף 

את המזמין בכל חבות כספית  המעריךבתשלום ו/או הוצאה בגין תביעה זו, ישפה הגוף 
עו"ד, שהמזמין יחוייב בה.  במקרה כזה, יהיה המזמין רשאי לקזז את שהיא, לרבות שכ"ט 

 הסכום מכל תשלום שיהא חייב לנותן שירותים. 
 

 אחריות .10

בלבד אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, אשר ייגרם לאדם או לגוף כלשהו, לרבות  המעריךהגוף  .א׳
 ועובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי ועקב ביצוע המחקר. המעריךהמזמין ועובדיו, הגוף 

מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים,  המעריךהגוף  .ב׳
 ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

כאמור, וישפה יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק  המעריךמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגוף  .ג׳
כאמור, לרבות  המעריךאת המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיוציא בגין חבותו של הגוף 

 שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט או כל הליך אחר.

 שמירת סודיות .11

מתחייב לשמור סוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא  להביא לידיעת  המעריךהגוף  .א׳
ם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או אגב ביצועו, כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר ע

 תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע ההסכם על הצהרת  המעריךהגוף  .ב׳
סודיות, לפיה יתחייבו עובדיו לא להעביר,  לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל 

ו מוסמך לכך, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, אדם שאינ
 במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

, עובדיו והמועסקים על ידו יצהירו כי ידוע להם שאי מילוי התחייבות על פי המעריךהגוף  .ג׳
 .1977 -התשל"ז  סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ז' לחוק העונשין,

 

 

 זכויות יוצרים .12
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שותפים ול מזמיןשייכות ל תהיינה, המחקר שיבוצע על פי הסכם זה תוצריזכויות היוצרים בכל  .א׳
 כהגדרתם במבוא להסכם והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל המסמכים, הנתונים, הניתוחים, התוכניות, הנספחים,  .ב׳
לשם  המעריך( שהוכנו על ידי הגוף "המסמכים"הטיוטות, התרשימים וכל חומר אחר )להלן: 

ביצוע המחקר על פי הסכם זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם, יהיו 
ותפים יהיו רשאים לעשות בהם כל שימוש, לפי שיקול דעתם שותפים. השמזמין והשייכים ל
 הבלעדי. 

מתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה העתק מלא של כל  המעריךהגוף  .ג׳
  המסמכים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.

המחקר על פי לא יעביר את המסמכים או כל חומר אחר שהכין במסגרת ביצוע  המעריךהגוף  .ד׳
הסכם זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או ליתן 

רישיון כלשהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בצורה שהיא, בין מקוצרת 
ובין אחרת ו/או קטעים מהם, ולא ישתמש בחומר האמור לצורך ביצוע עבודות אחרות בשכר, 

 ובכתב מן המזמין.  ללא אישור מראש

לא יהא רשאי להשתמש בנתונים ו/או בתוצרים אשר נאספו במסגרת  המעריךמובהר כי הגוף  .ה׳
עריכת המחקר על פי הסכם זה, למחקרים ו/או לפרוייקטים ו/או לעבודה מדעית אחרת, 

 אלא אם כן קיבל לכך את אישור המזמין מראש ובכתב.

כות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו, מתחייב לא להפר בעצמו כל ז המעריךהגוף  .ו׳
 במהלך ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

 פרסומים .13

שותפים כהגדרתם לעיל יקבעו  את מועד פרסום הדו"ח הסופי של המחקר ואופן וה מזמיןה .א׳
 הפרסום.

המחקר יוצג בפורומים שונים עפ"י בחירת השותפים והמעריך הראשי, וצוות המחקר יהיה  .ב׳
 גיע ולהציג את המחקר, בכפוף לתיאום מוקדם.מחוייב לה

המזמין והשותפים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של  .ג׳
המעריך על ביצוע  גוףהמזמין ובכל פרסום אחר של מי מן השותפים, תוך מתן קרדיט ל

 המחקר.

יהיו רשאים להשתמש  ים מטעמו,כלאחר פרסום הממצאים, הגוף המעריך ו/או מי מן המערי .ד׳
ממצאי המחקר  בנתוני המחקר לפרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים ו/או להציג את

, זאת בתיאום מראש עם המזמין ונציגי השותפים למחקר ותוך אזכור בפורומים מקצועיים
 השותפים.ו המזמיןהתוכנית,  מקור הנתונים ועצם הפעלתה במימון 

הסופי ובכל פרסום הקשור אליו כי הוכן על פי הזמנת  מתחייב לציין בדו"ח המעריךהגוף  .ה׳
 . תוכן הפרסום יתואם מראש בין הצדדים.םובמימונ והשותפיםהמזמין 

 ביטול ההסכם .14

המזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המחקר, או כל חלק ממנו, על ידי מתן הודעה על כך  .א׳
 במתן נימוקים.)שלושים( יום מראש, וזאת ללא צורך  30, המעריךבכתב לגוף 

רק בגין החלק היחסי של  המעריךבמקרה של ביטול כאמור בס"ק )א(, ישלם המזמין לגוף  .ב׳
השירותים שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף בהתאם לקביעת ועדת ההיגוי, 
ולא יהיה חייב בכל פיצוי,  תמורה או  תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע המחקר או 

 לק מהם שבוטל.אותו ח
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למען הסר ספק, הצדדים מצהירים, כי תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה לאחר שקילה  .ג׳
ודיון, ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או 

 לשיקולים שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם.

הסכם, והוראות ההסכם  מוסכם, כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן המחקר לא יחשב הפרת .ד׳
 ימשיכו לחול על אותו חלק לגביו לא בוטל ההסכם.

 הפרות ותרופות .15

הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין, בנוסף על זכויותיו על פי כל  המעריךהפר הגוף  .א׳
דין ועל פי הסכם זה, לראות ההסכם כמבוטל, לאחר שניתנה לחוקר הודעה בה נדרש לתקן 

 לא תיקן תוך המועד שצויין בהודעה. עריךהמאת המעוות, והגוף 

, המעריךבוטל ההסכם כאמור בס"ק )א( לעיל, לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו לגוף  .ב׳
לרבות תשלום בגין העבודה שכבר בוצעה וטרם שולם עליה, והמזמין רשאי לעשות בעצמו או 

וזאת על חשבון  חייב לעשות על פי הסכם זה, המעריךבאמצעות אחרים את המחקר שהגוף 
 .המעריךהגוף 

 סמכות שיפוט .16
 

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט 
 המוסמכים בירושלים בלבד.

 הוראות כלליות .17

למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם לאחר  .א׳
 סיום הסכם זה.

מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או כל חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור  המעריךהגוף  .ב׳
לאחר כל זכות, או חובה, הנובעות מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש 

 המעריךובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הגוף 
 ולפי הסכם זה.מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין 

בביצוע המחקר, להעמיד לרשותו  המעריךהמזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע לגוף  .ג׳
 את המידע והנתונים שברשותו, הנחוצים לשם ביצוע המחקר, הכל בכפוף להוראות כל דין.

למזמין מוקנית בזאת הזכות )ולא החובה( לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד מקרוב,  .ד׳
היתר, על רמת ביצוע השירותים ואופן ביצועם. מובהר בזאת, כי זכות הפיקוח לא  בין

בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו כלפי המזמין בקשר למתן  המעריךתשחרר את הגוף 
השירותים ומילוי תנאי הסכם זה. נותן השירותים מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי 

 ו/או פגם שיתגלה.

בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים,  מוצהר ומוסכם .ה׳
והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו. כל שינוי בתנאיו של הסכם 

 זה או בפרטי הנספחים, יעשה בהסכמת הצדדים, מראש ובכתב.

ה. ויתור על זכות כזו ויתור בדרך התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם ז .ו׳
 יעשה במפורש או בכתב.

מתחייב לבצע את  המעריךנציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על ידיו, והגוף  .ז׳
 ההסכם בתיאום מלא עמו.

 כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט בתחילת ההסכם. .ח׳
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 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 
 

 
___________________    _____________________ 

 המעריךהגוף         המזמין 

 
 
 

 המעריךאישור חתימת הגוף 

 אני הח"מ ____________________, עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה:
 
 ._________________________ ת.ז. __________________1

 
 ._________________________ ת.ז._________________2
 

 המעריךולחייבו לכל דבר ועניין וכי הגוף  המעריךאשר חתמו על הסכם זה, מוסמכים לחתום בשם הגוף 
 מוסמך לחתום על הסכם זה על פי תקנונו.

 

_________________ 

  עו"ד/רו"ח
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 מידע אודות התכנית ופירוט המודל הלוגי –נספח ד' 

 רקע כללי .1

תכנית ה .המשתנהלאתגרים המצפים להם בעולם העבודה ערבים מכינה בני נוער  NEXT Uתכנית 

במטרה להגדיל את סיכוייהם להשתלב, ערבים מיומנויות רכות בקרב בני נוער  מפתחתחדשנית ה

  העתידי. התעסוקהלהתקדם ולהוביל בשוק 

 מטרות התוכנית: .2
 ברמת הפרט: .1

 תעסוקתית בקרב בני הנוער.המסוגלות ה פיתוח כישורי 

 נוער לעולם העבודה העתידי.בני ה הכנת 

  פיתוח המיומנויות שנבחרו במסגרת מודל הIPRO )'ראה סעיף ג( 

  סיוע לבני הנוער לרכוש כלים אשר יסייעו להם בהמשך לקבל החלטות מושכלות 

  .בנוגע לבחירות הקשורות לעתיד ולקריירה 

 ברמת המערכת: .2

  תעסוקתית לבני נוער.המסוגלות הפיתוח ידע בתחום 

  המודעות בקרב אנשי המקצוע ברשויות.העלאת 

  .הכשרת גופים וספקים בתחום מסוגלות תעסוקתית 

 
  :בהווה התוכנית סטטוס של קצר תיאור .3

במסגרת החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית. התכנית  2018פועלת מאוגוסט  NEXT Uתכנית 

שמבחינה לימודית משתייכים לשכבת האמצע )כלומר, הם  18-15מיועדת לבני נוער בין הגילאים 

במסגרת שלושה קורסי פיילוט  2019התכנית פעלה עד יוני  ינם המצטיינים או החלשים(.א

השתתפו  . בקורסיםבעכו  A-CATגרבייה ומרכז-בבאקה אל IT-WORKSעל ידי חברת שהופעלו 

קורסים מתקיימים אחת לשבוע לאורך המפגשים בר משישה ישובים ערבים שונים.  בני נוע 60 -כ

ירדו מספר המפגשים שלוש שעות, בראשית הדרך התקיימו כעשרים מפגשים בקורס, אך בהמשך 

 .כיום 12 -לכ

הלמידה בקורס מבוססת פרויקטים והיא משלבת בין תכנים מקצועיים משוק התעסוקה העתידי 

צילום דגיטלי(  להנחיה המכוונת )בקורסי הפיילוט הקורסים היו: סייבר, מדפסות תלת מימד ו

  להקניית כישורים.

 ומיתוג רישותשפותח בג'וינט וכוללים:   IPRO -הכישורים שנבחרו לתכנית מתבססים על מודל ה

 למידה, עצמי ניהול, פנימיים מאפשרים, וחישובית שפתית ,דיגיטלית אוריינות, תעסוקתי-חברתי

    .תרבותית ומסוגלות אישיים בין יחסים, מתמדת והתעדכנות

ההנחיה במסגרת קורסי הפיילוט שילבו בין מדריך המומחה לתוכן המקצועי למנחת קבוצות 

שהוכשרה על ידי תב"ת להקניית הכישורים שצויינו לעיל. בשלב הבא של התכנית, יתבצע שינוי 
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הנחיית  מדריך מקצועי שיעבור הכשרה של -בשיטת ההנחיה והקורסים יועברו על ידי אדם אחד 

     קבוצות והקניית כישורים.

שגב , אבו גושה, בסמ, עראבהבשנה הנוכחית, התוכנית מתרחבת לשישה ישובים ערבים חדשים: 

      , ג'לג'וליה וטירה.שלום

: מיקום מתאים להפעלת התכנית, מוטיבציה של מנהלי כללו הקריטריונים לבחירת הישובים

יחידות הנוער בישוב להפעלת התכנית, הקצאת כוח אדם הנדרש להפעלת התכנית, פוטנציאל גיוס 

    משתתפים, מיקום גיאוגרפי, גודל הישוב והרכב האוכלוסייה. 

בתחומים שונים  הקורסים שילמדו במסגרת ההתרחבות יופעלו על ידי שישה ספקים שונים ויעסקו

כמו כן, מודל העבודה  אפטר אפקט, צילום דגיטלי ולוויינים.ובתוכם: רחפנים, פיתוח אפליקציה, 

חלק  והקיים עתיד להשתנות, כאשר עסקים המשתייכים לתחום המקצועי הנלמד בקורס ייקח

 פעיל בעיצוב הקורס וחניכת המשתתפים. 

 מודל לוגי מפורט של התכנית: .4

 
 הנחות יסוד: .א׳

 מגוונות אוכלוסיות בקרב והתעסוקתיים האישיים המשאביםוהרחבת  אנושי הון יתוחפ .1

 בשוק העבודה. תקדםלהשתלב ולה םסיכוייה את להגביר עשויים

רב תהפוכות הופך לדינמי ומשתנה, טכנולוגי,  עולם העבודה כיום עובר שינויים רבים, והוא .2

ומעמיד בפני צעירים אתגרים תעסוקתיים רבים, הן בקליטה בעבודה והן בהתמדה בה. אחת 

כי לצד המיומנויות המקצועיות , בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית היא היוםהטענות 

נדרש מערך נוסף של  ).ה"קשות" )השכלה, ניסיון מקצועי, הכשרה מקצועית, כישורים

 (Fauth,Blades & Gibb. 2012 ) רב אנשי המקצוע "מיומנויות רכותמיומנויות המכונות בק

 לאורך למידה, תרבותית בין מסוגלותעצמי,  ניהול, כישורי שפה, דיגיטלית אוריינות כמו"

 .מורכבים מצבים עם והתמודדות, החיים

והאקדמיה,  העבודה לעולם למעבר ולהכנהמסוגלות תעסוקתית  לטיפוח רבה חשיבות קיימת .3

לאים צעירים בעיקר בקרב אוכלוסיות פריפריאליות )חברתית וגיאוגרפית(. מפגש עם בגי

 הקריירה, בהן מתקבלות החלטות לגבי בחייהם משמעותיים בצמתים אלו אוכלוסיות

)בחירת מקצוע העתיד, הכשרה מקצועית או לימודים אקדמיים, מסגרות  שלהם העתידית

ם , עדכנירלוונטייםקריירה  יופיתוח מסלול בבחירת להם לסייע עשוילשיפור כישורים( 

 .ומיטביים

חינוך ופיתוח קריירה הוא תהליך מתמשך המתחיל כבר בתקופת בה"ס ונמשך לכל אורך  .4

החיים. במדינות רבות באירופה ובארה"ב פועלות היום תכניות של פיתוח קריירה החל 

 (.2014מ. שמואלי  מתקופת התיכון )מאירוביץ,

יותר  גבוהה בהשכלה המתאפיינים במקצועות נמוכים בשיעורים ועסקיםמ הערבים הגברים .5

 עוסקים הגבוההלה ההשככמו מנהלים, בעלי משלח יד אקדמי, ועוד. מעבר לכך, חלק מבעלי 

 ( 2017וישיב.. )קסיר השכלתם את תואמים שאינם יד במשלחי
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שיעורי התעסוקה  . הנתונים מראים כיהערבית האוכלוסייהנמוכים בקרב  תעסוקה שיעורי .6

 הפערגברים  בקרבבקרב הנשים היהודיות.  78%לעומת  35%בקרב נשים ערביות הינו 

 כפיים בעבודת, משולבים רבים ערבים שצעירים מראים הנתונים אם כיגדול.  אינובתעסוקה 

 .(2016ברוקדיל,-ג'וינט-מאיירס ומכון)הלמ"ס, מקצועית בלתי ובעובדה

 כחסרי ומוגדרים פעילים היו  בישראל 18-22 גילאים בקרב יםהערבי מהצעירים 45%-ל קרוב .7

 יהודיים צעירים בקרב המעש חוסר רמת לעומת( 2013,ואח נאון) למדו ולא עבדו לא קרי, מעש

 .אירופה מדיניות לשאר ודומה 17%-כ על העומדת בישראל

. העבודה בשוק דיגיטאליות מיומנות ויותר יותר נדרשות הטכנולוגית הקדמה התפתחות עם .8

 OECD-ה לממוצע מתחת מדורגת ישראל מדינת, ישראל ובנק טאוב מרכז של הנתונים"פ ע

נמוכה  הערביםבקרב  המיומנותלפי מגזרים מראה רמת  האוכלוסייהים. פילוח דבכמה מד

 (.2017) מרכז טאוב,מאוד וממוקדת בתחתית המדרג

כאלה, ומפנות צעירים למוסדות כיום קיימות עמותות ערביות המבקשות לתמוך בצעירים  .9

המספקים לימודי תעודה או/ו הכשרה מקצועית אך לרוב היוזמות לתנועות אלו מגיעות 

מהאליטה האקדמית אשר מטרתה לקדם אוכלוסייה ערבית דרך השכלה גבוהה. כך, חרף 

קיומם של גופים כאלו ואחרים עולה שהם אינם מהווים מענה ממש לצרכים העולים השטח 

 (.2015, מדות דוח)  ים הקימים.והחסמ

 
 צרכים: .ב׳

בקרב החברה הערבית נהוג לבחור בתחומי לימוד מקצועיים עם פוטנציאל תעסוקתי כגון, רפואה,  .1

רוקחות ,חינוך והוראה. נטייה זו מהווה אחת התוצאות של היעדר תכניות המספקות הכוונה 

 (.2012)שחאדי וזועבי , מקצועית וסיוע בבחירת מסלול לימודים עבור צעירים רבים 

מהנתונים עולה כי סוכני שינוי רבים מהחברה הערבית השקיעו יחסית בתחום ההשכלה הגבוה  .2

)תמיכה בסטודנטים, ייעוץ והכוון וכו'( השכלה  גבוהה מנוף לקידום החברה הערבית. אולם בנוסף 

ה זוכה למענה והיא לאוכלוסייה המתבקשת ויכולה לרכוש השכלה גבוהה ישנה אוכלוסייה אשר אינ

אוכלוסיית הצעירים הנרחבת המתבקשת או נאלצת לשילוב מוקדם בשוק העבודה )צעירים חרדים 

 (.2015וצעירים ערבים, דוח מדות,

נמצאו הבדלים לפי מגזר בתחום ההון האנושי. הצעירים הערבים בעלי הון אנושי נמוך יותר משל  .3

כרת רמה נמוכה יותר של מיומנויות מחשב היהודים. בנוסף, נמצא שאצל צעירים ערבים ני

 (.2013ומיומנויות שפה ) מכון בוקדיל,

בישראל, תכניות חינוך לקריירה אינן מוגדרות כחלק אינטגראלי מעבודת היועץ החינוכי. משמעות  .4

הדבר היא כי, ככל הידוע אין כיום בישראל תכניות פורמליות המתייחסות למעבר של התלמידים 

 (.2014לאתגרים המלווים תקופה זו. ) מאירוביץ,מ . שמואלי לעולם העובדה ו

 חסמי הון אנושי ומחסור במיומניות שפה ומיומניות דגיטאליות .5

מחסור במסגרות המכינות את בני הנוער לעולם העבודה תוך כדי חיזוק ושיפור המסוגלות  .6

 התעסוקתית

 ודה העכשווי והעתיד קיים פער בין ההון האנושי למענים הקיימים לבין צרכי שוק העב .7

ור בידע עדכני בתחום עולם העבודה ופיתוח הקריירה בקרב אנשי המקצועי במנהלי חברה מחס .8

 ונוער ברשויות
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 תאור התכנית בקצרה/תיאורית השינוי: .ג׳

 התכנית תפעל בשני מישורים עיקריים: 

 יתמקד בפיתוח מסוגלות תעסוקתית בקרב בני הנוער. -המישור הראשון

תתבצע ותמומן במסגרת פעילות הרחבה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ביחידות הנוער הפעילות 

מסלולים בשלב הפיילוט אשר  3 ברשויות המקומיות. הפיילוט יופעל במספר יישובים, ויכלול

 יאפשרו התנסויות שונות בקרב אוכלוסיית היעד:

 . 15-16מפגש עם העולם הדיגיטאלי במרחב מגוון: מיועד לגילאים   .1

המסלול כולל את שני הקורסים: צילום דיגיטאלי  או הדפסת תלת ממד ויאפשר לבני הנוער  

 חדשנית ולהתנסות במרחב מגוון, דינמי וחדשני. -להיות בסביבה דיגיטאלית

 .17-18מפגש עם עולם העבודה והיזמות הטכנולוגית: מיועד לגילאים  .2

נולוגית ויאפשר למשתתפים להתנסות המסלול כולל שני קורסים: בניית אתרים ויזמות טכ 

 בעולם העבודה המשתנה, להיחשף לתחומי עיסוק ולימוד חדשים, וצורות העסקה עדכניות.

 .15-17מסלול לפיתוח כישורים וחיזוק מיומנות בדגש על פיתוח קריירה: מיועד לגילאים  .3

: בשני המסלולים הדגש הוא על חיזוק כישורים, הקניית מיומנות ומסוגלות מסוגלות תעסוקתית

תעסוקתית. המודל יכלול שיפור המיומנויות והכישורים הנדרשים לעולם העבודה העתידי אשר 

עשויות לסייע למשתתף להשתלב, להתקדם בעולם העבודה, להתמודד עם אתגריו, ולפתח מסלולי 

 יד. קריירה מיטביים וחיוביים בעת

יתמקד בפיתוח, הנגשת והטמעה של ידע  בתחום פיתוח קריירה ופיתוח כישורים  -המישור השני

אישיים ותעסוקתיים הרלוונטיים לעולם העבודה באמצעות; פורומים, מפגשי חשיפה, ימי למידה 

ועיון המיועדים לאנשי המקצוע. מישור זה יופעל בתשתיות ופלטפורמות רוחביות הפועלות היום 

תוכנות חינוך לקריירה והכוון  .2.   יחידות נוער .1  ירת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, כגון;בז

 גופים ועמותות המפעילים קורסים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי. 3.   אקדמי של המל"ג 

 

 אוכלוסיית היעד המרכזית : .ד׳

 מהחברה הערבית.  15-18בני נוער בגילאים 
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 , באמצעות הפלטפורמות של החינוך הבלתי פורמאליהעובדיםחיזוק ושיפור ההון האנושי בקרב בני הנוער בחברה הערבית שהם הדור הבא של   :מטרת על

 

 תפוקות תוצאות / לתקן 

 סופיות  תשומות

 משתתפים פעילות  ביניים
 טווח ארוך 

 12טווח קצר  ) 
חודשים ולאורך 

 התכנית ( 
 רמת המשתתפים

  סיום הקורס בהצלחה

 והצגת פרויקט סיום. 

  שיפור, רכישה וחיזק

 Iהמיומנות שהוגדרו במודל 

PRO  יכולת ללמוד :

ולהתעדכן, היכולת להציג 

נושא, יכולת מיתוג ושיווק 

עצמי, יכולת הסתגלות 

לשינוי ופעולה במצבי 

עמימות, יכולת לזהות 

מצבים בין אישיים, 

 מוטיבציה וחוללות עצמית (   

  רכשת מיומנות הרלוונטיות

להשתלבות בשוק העבודה 

 החדש ) מספר מיומנויות

  המשתתף יודע לשאול

שאלת ולזהות מצבים 

עמומים, ולהיעזר בכלי 

צריך לחשוב  –ולפעול על פיו 

 שוב. 

  ;גישור על הפער הדיגיטלי

שיפור מיומנות דיגיטליות, 

כישורי למידה ועבודה 

 בסביבה ממוחשבת. 

 ון האנושי צמצום פערי הה

הקיימים בין המגזר הערבי 

בקרב   והמגזר היהודי

הקבוצות שמשתלבות 

 בתכנית . 

  התכנית מקנה למשתתפים

ידע וניסיון עבודה שישמשו 

בסיס לתהליך של קבלת 

החלטות מושכל יותר ביחס 

 לעתידם המקצועי

  חסמי הון

אנושי, 

ומחסור 

 במיומנות.

  רמת שליטה

נמוכה 

במיומנות 

דיגיטליות 

ובמיומנות 

 שפה

 ון פער בין הה

האנושי הקיים 

לבין צרכי 

עולם העבודה 

העכשווי 

 והעתידי 

 

  השתלבות

מוקדמת 

 בשוק העבודה

  מחסור

במסגרות 

המכינות את 

הצעירים 

למעבר לעולם 

 העבודה

  מקצועות

שבהם עודף 

היצע בני 

ומתאפיינים 

בפוטנציאל 

 הכנסה נמוך 

  צעירים אשר

לא ממשיכים 

להשכלה 

גבוהה 

מתמודדים עם 

שורה של 

 
חיזוק  -

 כישורים: 

חיזוק עמדות  -

חיוביות כלפי 

עולם העבודה 

 העתידי. 

 

חיזוק  -

כישורים 

 הבאים :  

הצגת נושא  -

בפני הקבוצה 

יכולה 

התבטאות 

בעל פה מול 

הקבוצה 

לפחות 

פעמיים 

באופן מובהר 

 וברור. 

יכולת לזהות  -

את החוזק 

והמאפיינים 

הייחודיים 

 של הנער/ה

יכולת  -

הסתגלות 

לשינוי 

ופעולה 

במצבי 

 עמימות  

 יכולת  -

 

יצירת מרחב  -

לחשיבה 

ראשונית על 

השאיפות 

 

  קורס

העשרה 

)צילום, 

הדפסה, 

ובניית 

 אתרים( 

  סדנאות

לחיזוק 

המסוגלות 

 התעסוקתית 

  יחידות

ספציפיות 

לחיזוק 

המיומנות 

והמסוגלות 

התעסוקתית 

כחלק 

מקורסים 

במסגרות 

החינוך 

פורמאלי 

וסדנאות 

ההכוונה 

לאקדמיה 

במסגרות 

לחינוך 

 הפורמאלי 

 

  הכשרה

שוטפת 

לצוותים 

בשטח אשר 

יפעילו את א 

 התכנית 

 

   פיתוח תוכן

ומערכי 

 הדרכה

 
 

  בני נוער בחברה

 העברית 

  15-18גילאים  

  1400-1700בין 

משתתפים 

 בשלוש שנים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ידע 

  א. 500 –תקציב ₪ 

 מנהל  -כח אדם

 שותפות

 

 באחריות  -ציוד(

הגופים בשטח(  

חדרי מחשבים, 

כתות לימוד, 

מצלמות, 

 מדפסות ועוד( 

  מערכי  פיתוח

 סדנאות.
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  יכולה להשיג ידע באופן

 עצמאי 

  שיפור המיומנות

הטכנולוגיות והדיגיטאליות 

 חום  הנלמד . בת

  הצוות החינוכי בבית הספר

מדווח על שיפור מיומנות/ 

מיומנויות חדשות / שינוי 

עמדות /שיפור / מוטיבציה, 

 התמודדות עם קשיים וכו' 

  התמודדות יותק מקצועית

ומכוונת קריירה באמצעות 

הפעלת הכישורים שנרכשו 

 בסדנאות 

  הסללה וניתוב למקצועות

עם ביקוש גבוהה בשוק 

 ודההעב

  השתלבות בעבודה

מקצועית ועם אופק 

 תעסוקתי 

   ידע עדכני אודות עולם

העובדה, וכישורים 

הרלוונטיים אשר ישמשו 

בסיס לתהליך של קבלת 

החלטות מושכל יותר ביחד 

 לעתידם המקצועי

 

בשוק  אתגרים

 העבודה

 

  אי התאמה בין

הכישורים של 

בני הנוער 

והצעירים 

משכבות 

חלשות לבין 

צרכי 

המעסיקים, 

במיוחד 

שדרישותיהם 

של המעסיקים 

הולכים 

 וגדלים 

 

 

 

 

 

 

והנטיות 

 התעסוקתיות

 

העלאת  -

דעות המו

לגבי 

החשיבות של 

שיפור ההון 

האנושי 

והמסוגלות 

 התעסוקתית 

 
התנסות  -

ברכיבי 

המסוגלות 

התעסוקתית 

במסגרת 

הקבוצה, תוך 

כדי 

התבוננות 

עצמית 

 ורפלקציה

 

 


