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 קרית מלאכי ת אחריי!ולהפעלת קבוצ שנתי הסכם

 

 ___________שנה  __________לחודש  ________שנערך ונחתם ביום 

 

 צד א'להלן:                                                                                          עיריית קרית מלאכי בין  :

 

 ' צד בלהלן:    שינוי )ע"ר(לבין : עמותת נוער מוביל 

 580336659ע.ר 

      , שכונת התקווה, תל אביב.7רח' אביטל 

 

ארגון הנוער של אחריי! ואחריי! הכנה  –הואיל וקיים רצון משותף בין הצדדים להפעיל קבוצות אחריי! 

לאפשר מנת -באמצעות צד ב' הוחלט בזאת לחתום על הסכם שיתוף פעולה על קרית מלאכי – ב לצה"ל

 את כל התנאים להצלחת הקבוצה אשר תכנס לתוכה נערות ונערים ממגוון החברה;

מצהיר כי בידיו האמצעים, הנסיון, הידע וההיתרים, על פי כל דין ו/או רשות מוסמכת כל  צד ב'ו הואיל

 ;זאת ככל שנדרש ויידרש לביצוע השירותים על פי חוזה זה ברמה ובאיכות גבוהים

ן הצדדים כי הסכם זה אינו בא בשום פנים ואופן ליצור יחסים של עובד ומעביד בין והואיל ומוסכם בי

 הצדדים;

 

 :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן לפיכך

 המבוא להסכם זה ישמש חלק בלתי נפרד ממנו וייקרא כאחד עם יתר התניותיו. .1

  .2020דצמבר ועד חודש  2020אפריל הפעילות תתבצע מתחילת חודש  .2

עשה בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם חדש ת הסכםהפעילות לאחר סיום תקופת ההמשך  .3

 ו/או הארכת הסכם זה תוך עריכת השינויים הנדרשים.

 הפעילות תתבצע בכיתות ובמתקנים אשר יעמיד צד א' לטובת הפעילות. .4

 77,600אחריי! הכנה לצה"ל  :מסתכמת ב ברשות"אחריי!"  ותידוע לצד א' כי עלות הפעלת קבוצ .5

  לשנת פעילות. ₪ 197,116סה"כ . ₪ 119,516! ארגון הנוער של אחריי, ₪

 ת אחריי!ומצ"ב נספח א', כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, תקציב הפעלה של קבוצ

 . בתקופת הפעילות )כולל מע"מ( ₪ 70,000של בסכום  פעילות אחרייצד א' ישתתף במימון  .6

סכום השתתפות צד א' ישולם בשני תשלומים שווים לאחר קבלת דרישת תשלום בעבור  .7

 :תאריכיםיועבר ב התשלום עבור הפעילותהחודשים הרלונטים. 

 30 35,000 – 2020 אפרילב ₪.  

 30 35,000 - 2020 ביוני ₪ . 

ת לצד ידוע לצד א' כי השלמת עלות מימון הקבוצה מגיע מתורמים פרטיים או מוסדיים ישירו .8

 ב', ו/או ישירות מחשבון העמותה או בעקיפין )בתשלום מלגות או שווה ערך וכו'(.

הקרדיט להצלחת הקבוצה שמור לכל הצדדים השותפים במימון הפעילות,  מוסכם בזאת כי .9

 ותורמים פרטיים.בכלל זה, צד א' 

ע"פ המפורט  אחריי!הכנה לצה"ל וארגון הנוער של  –צד ב' מתחייב להפעיל את תוכנית אחריי!  .10

 בנספח ב'.
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 ת אחריי! ומצ"ב נספח ב' כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, המפרט את הפעילות של קבוצ

 צד א' מתחייב לעודד את האוכלוסיה הבאה מקרבו ולתמוך בה בכל הקשור לפעילות אחריי!. .11

 בין הצדדים יתבצע תיאום בזמנים של המפגשים השבועיים והפעילות השנתית ע"מ להבטיח .12

 השתתפות של מירב החניכים בפעילות זאת וללא פגיעה של צד א' בתוכנית השנתית.

בראש הקבוצה ברמת רצינות ואחריות כנהוג באחריי! ולצידו  מדריך צד ב' מתחייב להעמיד .13

עוזר/ת מדריך. לצד א' שמורה הזכות לחוות דעה על אופן פועלו של צוות ההדרכה במהלך 

 תוף הפעולה בין הצדדים והבטחת איכות הפעילות לקהילה.השנה, זאת מתוך החשיבות בשי

צד ב' מתחייב לפקח ולהעמיד את כל הנסיון הרב שנתי וכח ההדרכה והפיקוח הארצי לטובת  .14

 הקבוצה.

לשנת הפעילות כולה  ₪ 200ידוע לצד א' כי צד ב' גובה "דמי רצינות" מהחניכים בסך של עד  .15

 20ת עם החניך/ה להוריד סכום זה עד לסכום של ובסמכות המדריך המקומי לאחר שיחה אישי

לפני האירועים הארציים  ₪ 30עלות שנתית כמו כן גובה צד ב' "דמי הרשמה" בסך של עד  ₪

מנת להבטיח את השתתפות החניכים באירוע. סכומים אלו יעברו ע"י המדריך -עלבמספר(  3)

 למים.לחשבון עמותת נוער מוביל שינוי ותוצא קבלה של העמותה למש

לערוך את ת אחריותו על פי דין מתחייב צד ב' במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל עוד קיימ .16

פה. עריכת ביטוחים ע"י נותן השירות או והיקהביטוחים המתחייבים מאופי ההתקשרות 

 העדרם לא יגרע בדרך כל שהיא מחבותו של נותן השירות על פי הסכם זה ו/או כל דין.

' והבאים מטעמו מכל אחריות לנזק לרכוש, מכל מין הוא פוטר את צד אמצהיר בזאת כי צד ב'  .17

נותן השירות במסגרת פעילותו, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול  וסוג שהוא, אשר משמש את

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

 נותן השירות מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם .18

כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען א כתנאי לתחילת העסקתם, זה, יווד

 הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר ביטוחי קבלני משנה מוטלת על נותן השירות.

, הינן התחייבויות יסודיות בחוזה זה והפרתן תיחשב 16-18ההתחייבויות האמורות בסעיף  .19

 להפרה יסודית שלו.

 ו על החתום מורשי חתימה מטעם הצדדים:ובא

 

 

          ______________ _______________ ________________ _______________ 

 אחריי! אחריי!  

 נוער מוביל שינוי נוער מוביל שינוי עיריית קרית מלאכי עיריית קרית מלאכי

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aharai@012.net.il


 
 
 

 

 580336659עמותת נוער מוביל שינוי )ע"ר( 
 67635, שכונת התקווה, תל אביב 7כתובת: רחוב אביטל 

 aharai@012.net.il :דוא"ל    6393960-03פקס:     6393959-03טלפון: 

www.aharai.org.il 

 נספח א'

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
  סניף אחריי! ארגון הנוער

  

   

 אחוז ₪  

 61% 73,379 הדרכה 

כולל: מדריך, עוזרי 
מדריך )הכוונה 

     והדרכה(, רכז מחוזי

ייעוץ ותמיכה 
 14% 16,636 מקצועית

כולל: מוביל 
הפרוייקט, סיוע 

פסיכולוגי, רכזת 
הדרכה ופדגוגיה 

ורכזת טיפול בבעיות 
     חניכים

פעילות שטח, 
סדנאות הכשרות 

אירועי שיא ופעילות 
 17% 20,648 קהילתית

כולל: הסעות, מזון, 
ציוד, שכ"ע לוגיסטיקה 

ותפעול, רפואה 
ואבטחה, סלולר, 

הכשרות מדריכים וימי 
     הכנה

      

  

    

 7% 8,853 הנהלה וכלליות

      

סה"כ עלות שנתית 
 100% 119,516 להפעלת קבוצה

      

     השתתפות חניכים

      

סה"כ תמיכה נדרשת 
   119,516 להפעלת קבוצה
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 אחריי! לצה"ל

  

    

 אחוז ₪  

 55% 44,500 הדרכה 

כולל: מדריך, עוזרי 
מדריך )כש"ג והדרכה(, 

     רכז מחוזי

 12% 9,670 ייעוץ ותמיכה מקצועית

כולל: מוביל הפרוייקט, 
סיוע פסיכולוגי, רכזת 

הדרכה והכוונה, מפקח 
פתרון כושר גופני ורכזת 
     בעיות לקראת גיוס

פעילות שטח, סדנאות 
הכשרות אירועי שיא 

 17% 13,820 ופעילות קהילתית

כולל: הסעות, מזון, ציוד, 
רכב, שכ"ע לוגיסטיקה 

ותפעול, רפואה ואבטחה, 
סלולר, הכשרות מדריכים 

 וימי הכנה
    

הוצאות פעילות 
 7% 5,380 משותפת

כולל: רכב, דפוס וחומרי 
הדרכה, סלולרי, ליווי 

 בוגרים וגיוס ייעודי

    

 10% 8,230 הנהלה וכלליות

      

סה"כ עלות שנתית 
 100% 81,600 להפעלת קבוצה

      

   4,000- השתתפות חניכים

      

סה"כ תמיכה נדרשת 
   77,600 להפעלת קבוצה
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 נספח ב'

 הפעילות השנתית של קורס אחריי! לצה"ל

 

 : מחודש ספטמבר עד הגיוס -פעילות חודשית קבוצתית 

סרגל  "יזמנים קבועים. בשני המפגשים עוסקים בהכנה פיזית ומנטלית עפבמפגשים בשבוע בימים ושני 

 התכנים המופיעים בספר ההדרכה. "ימאמצים. מפגש אחד בשבוע כולל שיעורי כיתה, דיונים והרצאות עפ

 : פעילות שנתית כלל ארצית

 ימים בדרום הארץ שלושהסדרת שטח בת  –כה בחנו 

  משלוח מנות לחיילים אשר נאסף בהתנדבות החניכים –בפורים 

  סדרת מנהיגות בת יומיים בצפון הארץ –בפסח 

  אירוע מסכם הכולל יום ספורט ומסע אל אתר היסטורי –בחודש יולי 

 :פעילות שנתית אזורית 

  ת קבוצושל האימונים משותפים 

 דקי המיון בצה"ל ולמילוי טפסי העדפות )מנילה(ימי הכנה למב 

 יום ספורט אזורי 

 פעילויות בכתות יא' מחוץ למסגרת "אחריי!" על מנת לעודד בני נוער להתגייס 

 חניכים, ימי הווי, -פעילות העשרה בדמות סיורים, סדנאות, מפגשי הורים

 השתתפות במרתון ובצעדות

  הנותן בנתינתו מקבל".: , שנאמרלמען הקהילהיוזמות התנדבותיות" 

 :תמיכה אישית

  גורמים באכ"א שמטרתן לפתור עם מפקדי לשכות הגיוס ועם פגישות עבודה סדורות

 בעיות גיוס של חניכים.

 שהחניכים יקבלו זימונים ליחידות ולתפקידים כדי עקב ומתן פתרונות באופן שוטף מ

 אליהם הם מבקשים להגיע.

 ליווי הבוגרים בעת שירותם הצבאי. 

 

 : התכנים בקורס

 הכנה מנטלית ופיזית לשירות בצה"ל: .1

פיתוח מרכיבי הכושר הגופני ע"פ סרגל המאמצים ותוכנית האימונים המפורטת בספר ההדרכה של 

ריאה, סיבולת מהירות, סיבולת אנארובית, סיבולת -אחריי! בהתאם למרכיבים הבאים: סיבולת לב

בתחומי הכושר הגופני ומרכיביו. עריכת מבחני כושר גופני כוח, גמישות, מהירות וכוח. הרצאות 

 אישיים וקבוצתיים.

 

 :מידע על צה"ל ועל מסלולי השירות השונים בו .2

 

הרצאות של מדריך הקבוצה בנושא מבנה צה"ל והאפשרויות המוצעות למלש"ב, שיחות משותפות 

באיים, ביקור ביחידות עם קצינים וחיילים מיחידות שונות, פעילות משותפת עם גופים קדם צ

 מבצעיות ושיחה עם חיילים ומפקדים המשרתים בו, צפייה בתרגיל אש הנערך ע"י יחידה צבאית.
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 :העשרה ערכית ופיתוח מנהיגות .3

סדנאות בנושא מנהיגות, משימות לפיתוח מנהיגות משימות לפיתוח מנהיגות במהלך סידרת השטח, 

קרב, פאנלים, הרצאות ודיונים בנושאים הקשורים הרצאות בנושא ציונות ומורשת ישראל, מורשת 

 לדמוקרטיה, אזרחות והחברה בישראל.

 

 :לימוד והתנסות בשדאות ותושיית השטח .4

סדרות שטח, נושאים עיקריים : ניווט, תנועה בשטח, הסוואה, התגנבות, עבודת צוות,  2ביצוע 

יחידות מובחרות, והשתתפות  משימות פיקוד. הכנה מיוחדת לגיבושים וגיבושונים )ימי מיון( של

 במרוצים עממיים.

 

 : פעילות התנדבות למען הקהילה .5

החניכים מחוייבים להשתתף בפעילות התנדבותית בקהילה, כל אחד ע"פ  -הנותן בנתינתו מקבל 

יכולתו. לדוג' : איסוף משלוח מנות לחיילים, השתתפות במבצע "קמחא דפסחא", הדרכה בקייטנות 

 אישית במרכזי לימוד או משחקיות לילדים, פעילות במסגרת עמותת אתגרים ועוד(.ילדים, חניכה 

 

 אחריי: –ארגון הנוער 

 וחיבורם זהותם את לחזק נוער, בני לקדם הזדמנויות, שוויון ליצור במטרה פועל אחריי! של הנוער ארגון

 בעתיד. מקומית מנהיגות להצמיח בשאיפה מנהיגות, יכולות ולפתח מגוריהם למקום

 

 העל מטרת

ארגון הנוער של "אחריי!" יטפח מנהיגות צעירה ולקיחת אחריות בקרב בני ובנות נוער בפריפריה 

 החברתית והגיאוגרפית של ישראל באמצעות התנסויות מעולם השטח ויזמות חברתית.

 

 משנה מטרות

 החניך יפתח תחושת מסוגלות באמצעות התנסויות אתגריות בשטח 

 ה לקהילה ולעיר ויפעל למענההחניך יפתח זיק 

 

 קהל היעד 

 .ארגון הנוער פועל בכל הארץ

 .י׳-, בכיתות ט׳16-14הקבוצה הצעירה כוללת שכבות בגילאי 

 .י"ב-, כיתות י"א18-17הקבוצה הבוגרת כוללת שכבות בגילאי 

הקבוצה תכלול בני נוער המגיעים מרקעים סוציו אקונומיים שונים, על מנת לייצר הרכב הטרוגני המשקף 

את פני החברה הישראלית. בני ובנות הנוער הנמצאים בקהל היעד שלנו לא בהכרח מגיעים עם ידע קודם 

 במיומנויות שטח או ביזמות חברתית, ואנו מנגישים להם את העולמות הללו. 

 

 העיסוקתחום 

 הכלים החינוכיים הם: מיומנויות שטח ויזמות חברתית. 

 טיולים, בישולי שדה, שדאות, ניווטים והישרדות. מיומנויות השטח כוללות:
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כלים ליזמות, הכרה וחיבור לקהילה המקומית, חיבור ויצירת קשרים עם  תחום היזמות החברתית כולל:

 ישום של פרויקטים. דמויות מפתח בעיר, מעורבות חברתית, פיתוח וי

י' הצעירה מתמקדת ביצירת הקבוצה -תכנית הפעילות מחולקת ומותאמת לשכבות הגיל השונות. שכבת ט'

 ובבנייתה תוך מתן דגש על הפרט, והגדלת אחריותו עם התקדמות התהליך החינוכי. 

ך בונים לעצמם חברי הקבוצה נחשפים לעולם השטח ומרכיביו, חווים את היציאה מאזור הנוחות ומתוך כ

 .תחושת מסוגלות אישית ואיתנות

י"ב הבוגרת מעמיקה את היכרותה עם סביבתה וקהילתה, יוזמת צעדים ממשיים ומשמעותיים -שכבת י"א

בשינוי המציאות המקומית וחותרת להנהגה. החניכים מתנסים בהובלה, הדרכה, בניהול ובלקיחת 

 .אחריות בתוך מרכז הפעילות עצמו ומחוצה לו

 

 ייחודיות התכנית:

שילוב של מיומנויות שטח, במוקדים בהם אין שימוש נרחב בכלי חינוכי זה בשעות אחר הצהריים,  -

 יחד עם הגברת מעורבות חברתית ויזמות. 

בני הנוער המגיעים לארגון הנוער לא בהכרח מגיעים עם ניסיון קודם בתחום השטח והטיולים  -

 בה הם חיים. ואינם בהכרח לוקחים חלק פעיל בקהילה 

 בכל מרכז פעילות, יש מדריך בוגר שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי משמעותי.  -

המדריך מוביל את פעילות המרכז, כאשר הפעילות בקבוצה הצעירה מתנהלת בהדרכה וחניכה  -

 צמודה. 

 בקבוצה הבוגרת, תינתן לחניכים מסגרת כללים לפעילות עצמאית תוך חניכה הדרגתית.  -

יאותרו חניכים אשר יצטרפו למסגרת מנהיגות של הארגון,  –היגות: במהלך כיתה י׳ מסגרת מנ -

 יעברו תכנים במהלך השנה ויצאו לקורס הדרכה בקיץ. 

בכיתה יא׳, חניכים אלה ימשיכו לקחת חלק בקבוצת המנהיגות ויהיו עוזרי מדריך בשכבה  -

 הצעירה. 
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