
 

17 Kaplan St. #6 Tel Aviv 6473418  Tel: +972 3 632 9881                                           www.socialfinance.org.il 

 

 . Social Finance Israelרכוש חברת  םמסמך זה ותוכנו הינ
המסמך מיועד לנמען בלבד. אין לעשות במסמך זה או בתוכנו כל שימוש לרבות שימוש במידע עבור תכניות אחרות או דומות ואין להעתיק  

אינה מתחייבת לממן או להתקשר עם מגיש זה או אחר,   Social Finance Israel. SFIלפרסם או להפיץ ללא אישור מראש ובכתב של חברת 
 ות שיוגשו. או לממן רכיבי התערב

ל תכנית התערבות  הפעלה שלבנייה ות  והצעהגשת הזמנה ל - קול קורא 

 מהמגזר החרדי  נוערלחיזוק לימודי אנגלית, מתמטיקה ומדעים בקרב 

Social Finance Israel של  הפעלהבנייה וללהגיש הצעה וארגונים העוסקים בתחומי החינוך לגופים  פונה

לחיזוק ההישגים הלימודיים בתחומי אנגלית, מתמטיקה ומדעים בקרב נוער המוכוונת תכנית התערבות 

 במגזר החרדי.

 רקע אודות הנושא

מחסמי  כתוצאה רבים מהם נובעים, יםחברתי אתגריםהאוכלוסייה החרדית בישראל עומדת מול מספר 

חרדים להשתלבות בשוק העבודה, ובמיוחד בעבודות הדורשות רמה גבוהה של השכלה גברים כניסה של 

, שיעור ההשתתפות של גברים 2019ומיומנויות. בחינה של הנתונים מלמדת כי ברבעון הראשון של שנת 

של גברים יהודים לא חרדיים. זאת ועוד, השכר   87.6%בלבד, לעומת    52.4%חרדים בשוק העבודה עמד על  

 ₪ של גברים יהודים לא חרדיים. 78לעומת ₪,  55ע השעתי של גברים חרדים עמד על הממוצ

, שיעור העוני בקרב האוכלוסייה החרדית גבוה משמעותית מאשר באוכלוסייה היהודית הלא בהתאם

מגדירה את קו העוני כמחצית מהשכר החציוני במשק, שיעורי העוני בקרב ה  OECD  -חרדית: לפי הגדרת ה

בקרב האוכלוסייה היהודית הלא חרדית. לפי   12%לעומת   39%עמדו על   2017יה החרדית בשנת האוכלוסי

, 2015: בשנת רק הולך להחמיר בשנים הבאותמדינת ישראל העומד בפני , האתגר ותתחזיות דמוגרפי

יגדל  נתון זה, לפי התחזיות 2025מהאוכלוסייה הכללית. בשנת  11.2% היוותההאוכלוסייה החרדית 

( מהאוכלוסייה הכללית בשנת 32.1%, וימשיך לגדול עד שהאוכלוסייה החרדית תהווה כשליש )14.2%ל

2065. 

ישנו זרם הולך וגובר של פרויקטים ומודלים אשר מאפשרים לקיים אורח חיים חרדי לצד השתלבות 

בתעסוקה. עם זאת, על מנת לאפשר את כניסת של גברים חרדים להזדמנויות שכאלה, נדרשות מיומנויות 

 STEM: Science Technology Engineeringלרוב נקרא לימודי ) בסיסיות באנגלית, מתמטיקה ומדעים

Mathematics.) 

 

 Social Finance Israelאודות  רקע

Social Finance Israel  (SFI)    רווח  ללא כוונות  2013  בשנתאשר נוסדה  (, צ"חל)הינה חברה לתועלת הציבור ,

הארגון שואף . בישראל והמוביל החברתי הראשון-ואשר שמה לעצמה למטרה לשמש כמתווך הפיננסי

ובכך לאפשר השקעה , תוך יצירת תשואות חברתיות וכלכליות, בנושאים חברתיים רביםלקדם חדשנות 

פיתחה מתודולוגיות מקצועיות לשם פיתוח והפעלת  SFI. נוספת ומחודשת של הון בתחומים החברתיים

 ,ח חברתית באמצעות הניסיון הרב שפותח ונצבר בשנים האחרונות על ידי שותפותיה בבריטניה"אג

 . בעולם צברהולך ונ והיישומי אשר ובהתבסס על הידע האקדמי ולנד ובהודו,, בהב"בארה

הון מהמגזר הפרטי לטובת מימון וקידום פתרון של בעיות חברתיות. פתרונות  מאפשר גיוסאג"ח חברתי 

למניעה או  תכניות בשדה החברתי לטובת קידוםות ופועל אלו מופעלים על ידי עמותות שנבחרות בקפידה

אגרות ארבע  SFIכיום מפעילה   .SFIגוייס מראש על ידי י. המימון לפרויקט הישנות של בעיות חברתיות

ח חיים בריא למניעת סוכרת ורהשנייה בעידוד א, השכלה גבוההצמצום נשירה מחוב, הראשונה עוסקת ב
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י והרביעית אף היא בתחום , השלישית פועלת לחיזוק לימודי מתמטיקה בקרב נוער מהמגזר הבדוא2סוג 

  http://www.socialfinance.org.il:  לפירוט אנא ראו. של צמצום נשירה מהשכלה גבוהה

 

 קריאה להצעות בתחום

SFI   מצויה בשלבי מיפוי ואיתור ארגונים רלוונטיים אשר פועלים בנושא חיזוק לימודי אנגלית מתמטיקה

 ומדעים במגזר החרדי. יצויין כי:

במגזר החרדי, ובלבד שתהיה לארגון  לאהיתכנות לעבודה עם ארגונים אשר פועלים בנושא החינוכי אך  קיימת -

 היכולת לפעול במגזר זה.

, ובלבד שתהיה בנושאים חינוכיים אחרים עבודה עם ארגונים אשר פועלים במגזר החרדיהיתכנות ל קיימת -

 היכולת להפעיל תוכניות לחיזוק לימודים בתחומי האנגלית מתמטיקה ומדעים.לארגונים אלה 

קיימת היתכנות לעבודה עם שילוב של מספר ארגונים אשר יגישו הצעה משותפת לקול קורא זה ובלבד שתהיה  -

היכולת להפעיל תכנית לחיזוק לימודים בתחומי האנגלית המתמטיקה והמדעים במגזר לארגונים השותפים יחדיו 

 החרדי.

SFI    ימודים בתחומי אנגלית, מתמטיקה חיזוק הלהצעות לבניה והפעלת תכנית התערבות ללקבל  מבקשת

 במסגרת אגרת חוב חברתיתותבוצע  באופן מלא  מומן  תיכול ש  הנבחרת  התכנית.  ומדעים בקרב נוער חרדי

, י הממשלה הרלוונטייםעם משרד פעולה שיתוף, וזאת בלעיל לפירוט אודות המודל( SFI)ראה אתר 

 . והמסגרות החינוכיות והרוחניות הרלוונטיות הרשויות המקומיות בהן התוכנית תופעל

 

   להתקשרותהצעה 

על הגוף המציע להגיש תכנית התערבות מפורטת,  מיטבית, המבוססת על שיקול דעתו ועל נסיונו 

 חלקים: 3המקצועי בתחום. ההצעה תוגש ב 

 עמודים( 4)עד המציע ופרטים כלליים של הגוף מקצועי ניסיון : חלק א'

 עמודים( 10ל היעד )עד הלרבות חידוד ודיוק של ק: הצגת תכנית ההתערבות חלק ב'

 תוצג כעלות למשתתף תוך פירוט עלות הרכיבים השונים בתכנית ההתערבות –הצעת עלות : חלק ג'

 )בנוסף להצעת העלות הכתובה יש להגישה גם בקובץ אקסל(

 

 עמודים כולל נספחים. 20ההצעה כולה לא תעלה על 

 

 :ניסיון ופרטים כלליים של הגוף המציע –חלק א' 

דוגמא נטיות: נא להציג וולרבות נסיונו בתפעול תכניות דומות או רל המציערקע וניסיון של הגוף  .א

 תוכנית/יות שהופעל/ו ע"י הגוף המגיש כולל:של 

i. מטרות התכנית 

ii. קהל היעד במפורט 

iii. יעדים 

iv.  התוצאות שהושגו עבור המשתתפים 
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v. צורת מדידת התוצאות 

vi. יכולת להפעיל תכנית דומה בקנה מידה גדול יותר 

 

ניסיון בעבודה יכולת לעבוד בפריסה גיאוגרפית רחבה וניסיון בעבודה עם אוכלוסיות מגוונות.  .ב

 .יתרון משמעותי – החרדיעם המגזר 

 פורמאליות ובלתי פורמאליות -ניסיון בהפעלת תוכניות חינוכיות .ג

 ניסיון בעבודה עם שותפים ממשלתיים ופילנתרופיים .ד

 המנחים אשר יפעילו את התכנית מורים/מדריכים/רקע וניסיון של הפרופיל  .ה

 את התכנית פיתחו/יפתחולציין את מומחי התוכן אשר  .ו

 רשימת ממליצים .ז

 כולל של פעיליות רלבנטיותהיקף כספי כולל של פעילות שנתית וכן היקף כספי שנתי  .ח

 

 תכנית ההתערבות  –חלק ב' 

של כללי תיאור הגוף המציע יעביר מתווה מפורט של תכנית התערבות להשגת יעדי התכנית אשר יכלול 

המציע וכן סקירה כללית של של הגוף    ותפיסת העולם המקצועיתוהתייחסות לקונספט  תכנית ההתערבות

רו במהלך התכנית ובשלביה השונים אשר יעב והנושאים ככל שישנם()לרבות כלים טכנולוגיים  הכלים

 השונים.

התכנית  המוצעת תפרט את כלי ההתערבות השונים, בהתייחסות לסיוע הלימודי לתלמידים, חיזוק צוותי 

על פי  כל אלמנט נדרש נוסף שהגוף המציע מעוניין לשלבוכן  הוראה והגברת מוטיבציה בקרב התלמידים,

נסיונו ותפיסתו המקצועית בתחום. כמוכן, יפורטו תדירות ופריסת הכלים השונים לאורך כל אחת אחת 

 יושם דגש על גישה חדשנית בהתערבות להשגת ידעי התכנית. משנות התכנית.

המציע מתבקש לפרט בהצעתו את תכנית ההתערבות המוצעת על ידו, על מרכביה ולנמק מדוע בחר בכלי 

ככל שקיים ביסוס מחקרי או תיאורטי לגישת ההתערבות ו/או האלמנטים השונים ההתערבות המוצעים.

 יש להציג זאת. 

 : למרכיבים הבאיםבנוסף ההצעה תתייחס 

i. /מיקודים אחריםזרם/המלצה על מיקוד לקהלי יעד: לפי מיקוד גאוגרפי/גילאי 

ii. אימים למדידתםומועדי המדידה המת )מדדי תוצאה( המלצה על מדדי ההצלחה 

iii. בכלל זה שימוש במערכת מידע ממוחשבת( ניהול מערך הנתונים(  

iv. )משך הפעלת התוכנית )ניתן להציע מודל להפעלת מספר מחזורים עוקבים 

מוצע כי התוכנית תכוון להיקפי הפעלה  -היקף המשתתפים הרצוי בתכנית וכיצד יגוייסו אליה

  משתתפים( 300-משמעותיים )לפחות כ

 

v.   'הצעת המחיר  –חלק ג 

 סעיף העלויות יכלול שני חלקים:

i. פעילות  : בו תוצג העלות הכוללת עבור התכנית אשר תתייחס לעלות למחזורסעיף העלויות הכללי 

מהשנים )כלומר עלות למחזור בשנה"ל הראשונה, השניה  תאחד  ובו חלוקת העלות לכל אח

 והשלישית(.

http://tel/


 

17 Kaplan St. #6 Tel Aviv 6473418  Tel: +972 3 632 9881                                           www.socialfinance.org.il 

 

העלות תשקף את התשלום המלא לתכנית על כל מרכיביה השונים הישירים והעקיפים. העלות 

 שתצוין תכלול:

  ישירה של מרכיבי ההתערבותעלות  -

 ניהול ותפעול תקורה,  עלויות -

 ה, מדידה ומעקב לשם איסוף נתונים, בקר CRMשילוב ותחזוקת מערכת  -

 אמצעים טכנולוגיים שילוב  -

 עלויות הכשרת צוותים -

 עלויות כיסוי ביטוחי לרבות אחריות מקצועית  -

 כל עלות אחרת הכלולה בתוכנית -

 עלות הקמה למרכיביה -

 עלות למדידת התוצאות במהלך ובתום כל מחזור פעילות -

 )במידה וחל על הגוף( מע"מ יכלול הסכום 

 

ii.  טבלה  : פירוט העלות ליחידה של כל אחד מרכיבי התכנית במבנה הבאליחידהמרכיבי העלות(

 :(לדוגמא

מספר יח'  ליח'  עלות הערות רכיב

נדרש סה"כ 

 לקבוצה*

 סה"כ עלות

שעת הוראה מורה מוסמך 

דק'(  45מתמטיקה )למורה ל

  תלמידים( 25)עד  לקבוצה

בעל ניסיון של לפחות 

שנים בהכנה  3

יח"ל  4-5לבגרות 

 במתמטיקה

120  ₪ 100 12,000 

שעת הוראה מורה מוסמך 

דק'( לשיעור  45) לאנגלית

 פרטני

בעל ניסיון של לפחות 

שנים בהכנה  3

יח"ל  4-5לבגרות 

 באנגלית

100  ₪ 300 30,000 

שעת סדנא למיומנויות למידה 

 לתלמידים

 400  ₪ 10 4,000 

שעת סדנא לחיזוק צוותי 

 הוראה

 2,000 5 ₪  400 פרופיל מנחהלציין 

עלות לכל רכיב נוסף שהגוף 

 המציע מעוניין לשלב בתכנית

    

 או הפעלה במחזורים עוקבים *במידה וההצעה כוללת מיקוד קבוצתי
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 emanuel@socialfinance.org.il למייל    11.1981.יוםאת ההצעות יש להגיש עד ל

  :לכל שאלה או בירור ניתן ליצור קשר עם
 emanuel@socialfinance.org.il  4000803-050עמנואל בוחבוט   

 
 

 24.10.19 לתאריךניתן להגיש שאלות לבירור עד  •

במידה והשאלה נוגעת למרכיב מהותי בהפעלת  -  30.10.19 ינתן עד לתאריך ימענה לשאלות  •

 התשובה תופץ לכלל הגופים אשר פנו להשתתף בקול קורא. –התכנית 

 

 

הארגונים אשר הצעות של שלהם יעברו את שלב הסינון הראשוני ייקראו להציג את מפרט  •

 התוכנית בפני החברה

ניתן להגיש הצעה משולבת של מספר מציעים יחדיו ובלבד שההצעה תהיה מקיפה וכוללת עבור  •

 כלל המציעים.

. לחברה הזכות לבחור באחד או יותר מהמציעים או לא לבחור באף מציע לפי שיקול דעתה •

להתקשר עם המציע או המציעים שיבחרו בהסכם למימון תכנית ההתערבות. יחד עם  SFIבכוונת 

זאת יודגש כי עצם הגשת ההצעה, בחירת מציע זוכה או השתתפות בתהליך בכללותו אין בו בכדי 

 להתקשר עם גוף כלשהו או בכלל. SFIלחייב את 

 לבחינת המציגים  SFIשל  וכן הופעה פרונטלית בפני צוותל בדיקת נאותות וכליתהליך הבחירה  •

 לחברה שמורה הזכות לנהל משא ומתן עם הגוף המציע על פרטי ההצעה •

 

 1992-ב"תשנ, המכרזים  חובת חוק הוראות יחולו לא זה במסמך האמור למען הסר הספק  על

 ותקנותיו.

 

 

 

 .ולהיפךהמסמך ותוכנו מיועד ומתייחס לשני המינים. כל הנאמר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה *
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