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ית מלאכי והם שמו להם למטרה ייתוף פעולה בתחום החינוך בעיר קרוהצדדים החליטו לפעול בש הואיל 

  ;לקדם את תלמידי בית הספר היסודיים בעיר בתחום מקצועות הליבה

מיזם "רבדים" הכולל טיפול הוליסטי לרבות טיפול את פיתח תוכניות לימודיות ובין היתר וצד' ב'  והואיל

  ;(התכנית")להלן:"  ד בתחום מקצועות הליבהשעות לימורגשי, אבחונים, בניית חדרי שלווה, 

לקידום התוכנית רבדים בעיר קרית מלאכי ולקחת חלק  פהלהיות שות מההסכי וחברת גזית גלוב  הואילו

 ;במימון התוכנית לטובת ילדי קרית מלאכי

נית צד א' הסכים לקדם את תוכנית רבדים בעיר קרית מלאכי, ולהעמיד תקציב לטובת הפעלת התוכ והואיל

 ;בעיר קרית מלאכי

 

 

 :לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 
 
 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומתנאיו.  .1

עיר קרית מלאכי בשנת הלימודים בוביל את תוכנית רבדים ימוסכם ונקבע בין הצדדים כי צד ב'  .2

 . 30.06.2022ועד ליום  3.10.2021החל מיום ,  בתשפ"

  :בתי ספר יסודיים 7 –וכנית תופעל ב הת

 ., חב"ד בנים נצח ישראל, עציון, אחוות אחים, הראל, אלי כהן, חב"ד בנות

שיפור התחושה,  –הינם שיפור האקלים הבית ספרי  "רבדים"כנית כי יעדי תמוסכם ונקבע בין הצדדים  .3

  האווירה ופניות התלמידים ללמידה משמעותית.
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 אופן הפעלת התוכנית 

החדר החם תרפויטית, הפועלת לאיתור, טיפול ומעקב, כל בית ספר יפעל חדר המשמש כמסגרת ב

כל ילד מגיע לחדר שלווה אחת לשבוע למשך שעה למפגש עם כל שעות פעילות בית הספר. לאורך פתוח 

 אחד המטפלים. 

 
הטיפולית יועצ/ת בית הספר משמ/ת רכז/ת מקצועי/ת לתוכנית  הכוללת  ריכוז ותכלול העבודה 

  בתוכנית 

 באמצעות מנחה התכנית. יעשה צוות בית ספר   ווייל

 הדרכה

 הדרכת הצוותים באחריות השירות הפסיכולוגי , משרד החינוך .

 שעות הדרכה קבוצתית מחוזית בשנה. 30-משתתפים ב המטפלים המקצועייםצוות 

 בנוסף תתקיים הדרכה בין מקצועית ברמת הישוב ו/או ברמה המחוזית 

 כח אדם ומשאבים נוספים 

 כח אדם 

 .בהיקף של חצי משרהרכז ומנחה בית ספרי -1

 בי"ס  7-ש"ש  4מנחה פדגוגית בנושאי שפה ואנגלית -2

 ש"ש  4 -ש"ש, מטפל דרמה/אומנות 5 -ש"ש, עו"ס 6 -צוות טיפולי הכולל פסיכולוג-3

 בי"ס. 7*

 תקציב 

 סה"כ תעריף פירוט מרכיב 
 120,000  חצי משרה רכז רבדים

₪ 

מנחות 

 פדגוגיות

 24*  ש"ש 4בי"ס*  7

 שבועות בשנה

 83,000 ₪  

 30שעות *  5בי"ס*  7   עו"ס

 שבועות

 140,000 

₪ 

 

 -מטפלים פרא

 רפואיים

 30שעות *  4בי"ס* 7

 שבועות

 100,000₪ 

 

שעות בשבוע  6ב"יס*  7 פסיכולוג 

 בשנה  שבועות 30, 

 לא כולל מע"מ/עלויות מעביד ₪ 253

 התשלום  לפי חוזר השלטון המקומי בנושא

320,000 

₪ 

 

הדרכה/ ריכוז 

 שפ"ח

 40,000  שוטף שנתי

כולל  ₪  803,000    סה"כ                                                                                                                         

 מע"מ

 ההנחיות של מנהלי התכנית מטעם שפ"י ברמה הארצית. לפיאישור כח האדם * 
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 יעדים אופרטיביים : .4

 שגיהם. יישפרו תפקודם וה –מהתלמידים שיקבלו מענים טיפוליים במסגרת חדר שלווה  75%  .4.1

 קידום השגי התלמידים בדגש על אוריינות קריאה, בהתאם למפורט להלן: .4.2

  בכיתה ב' והקניית הקריאה עד סוף  איתור כל התלמידים הלא קוראים –אוריינות קריאה

 קת ושוטפת. דוימהתלמידים יקראו קריאה מ 90% –השנה 

יישאו בהוצאות ועלויות הכרוכות  ותפנית בחינוךעיריית קרית מלאכי מוסכם ונקבע בין הצדדים כי  .5

  : במימון התוכנית בעיר קרית מלאכי וזאת בחלקים הבאים

ובכפוף לקבלת . לעיל 2ים כמפורט בסעיף לשנת לימוד ₪ 703,000השתתפותו של צד א' הינו הסך של  

 .360אישור תקציבי לכספי תוכנית 

 . לעיל 2ים כמפורט בסעיף לשנת לימוד ₪ 100,000סך של שתתף בצד ב' י 

כולל  8%תקורה לתפנית בסך של רייה בפרויקט כוללת, בין היתר, יובהר כי השתתפות הכספית של העי .6

 ות הפעלה. מע"מ וזאת כנגד הוצא

 מוסכם ונקבע בין הצדדים כי השתתפות הצדדים בעלויות התוכנית תחולק באופן שווה בין בתי הספר.  .7

 מנהל בית הספר ביחד עם רכז התכנית יגיש תכנית עבודה מקושרת תקציב אשר תאושר על ידי צד ב'. 

שת תשלום מפורטת מוסכם ונקבע בין הצדדים כי אחת לרבעון צד ב' יעביר לכל אחד מהצדדים דרי .8

הכוללת את כל הוצאות צד ב' בהפעלת התוכנית בכל בית ספר ובית ספר וזאת בהתאם לתוכנית 

 העבודה המאושרת. 

וזאת בכפוף לכך כי הדרישה לעירייה  יום מיום הגשת דרישת התשלום 30תוך לצד ב' התשלום ישולם  

 לתשלום אושרה על ידי מנהל אגף החינוך. 

 12-יש להעביר בהעברה בנקאית לחשבון ע"ש העמותה לתפנית בחינוך לבנק הפועלים  את התשלום       

 .652900ן מס' -ח 436-סניף 

מוסכם ונקבע בין הצדדים כי הצדדים יפגשו אחת לרבעון על מנת להציג את השיגי התוכנית ועמידה  .9

 ביעדים. 

תלמידים בבתי הספר ביחס הישגי השל יציג צד ב' לצדדים דו"ח סיכום  15.06.2022בנוסף, עד ליום  

 .ליעדי התוכנית 

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 
       ___________  __________                                 ___________________ 
  העמותה לתפנית בחינוך-צד ב'                 עיריית קרית מלאכי -צד א'      


