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 برنامج تحضير المتحانات البجروت – תה"לلتفعيل برنامج 

 

للطالب الراسبين في صفوف   بلدية ام الفحم تتوجه بذلك لطلب اقتراحات لتزويد خدمات تحضير المتحانات البجروت

 .   2020/2019 الدراسية العاشر والحادي عشر في قسم من االمتحانات للسنه 

ج مماثل, مع نسبة نجاح ال تقل عن  سنوات على األقل في تفعيل برنام 5صاحب خبره قدم ان يكون على الجسم المت

75 . % 

 .  البلدية يمكنكم التوجه الى سكرتيرة جناح المعارف في  المناقصة للحصول على مواد 

 14:00 الساعة 2019/11/19تقدم الطلبات في بلدية ام الفحم حتى موعد أقصاه 

 תכנית העצמה לבגרות –הפעלת תכנית תה"ל 

עיריית אום אל פחם פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שיעורי תגבור והכנה לבגרות לתלמידים 
מיועדת לתת מענה בכיתות י"א ו י"ב במקצועות השונים לשנת הלימודים תש"פ.   התכנית 

יא' ועתידים לא להיות זכאים לבגרות מלאה , על פי נתוני –לתלמידים אשר נכשלו במהלך כיתות י' ו 
 המשרד.

 
 דרישות סף למציעים:

 
( תשע"ט-תשע"דהפונה בעל ניסיון של חמש שנות לימוד מלאות האחרונות לפחות ) .א

אחת מהשנתיים בכל  כאשרנה לבגרויות לתלמידים תת משיגים, באספקת שירותי הכ
 .לפחותתלמידים  500סיפק את השירותים ל  האחרונות 

גים  והוא מעסיק צוות מורים לפונה תכנית ייחודית המותאמת לצרכי תלמידים תת משי .ב
 ייחודי שעבר הכשרה ייעודית המתאימה לצרכי תלמידים אלה .

הפונה בעל יכולת הצלחה מוכחת במתן השירותים בקרב תלמידים תת משיגים ו/או  .ג
המתבטאת בהצלחה בבחינות הבגרות במקצועות אותם למדו , בעלי לקויות למידה

 . 75%בשיעור של לפחות יות ובקורסים ן/או במסלולי ההכנה לבגר
הפונה בעל יכולת להפעיל במסגרת התוכנית מערכת מיפוי אינטרנטית דינמית. מערכת  .ד

המיפוי תשמש את בית הספר ככלי לטיפול באוכלוסיית התלמידים הנכשלים. הפונה 
 בתוך בתי"ס . המיפויעה של מהתחייב למרכיבי הדרכה והט

 ובעל הכשרה ייעודית מתאימה ים אלו מומחה בשיטות הוראה מותאמות לתלמידה.   

 .לאוכלוסיית שח"ר, להנחת דעתו של משרד החינוך        

הפניה מיועדת לתאגידים, אשר להם ניסיון מוכח בהכנה לבגרות של תלמידים תת משיגים ובעלי 
 פערים לימודיים והעומדים בתנאים שלעיל .

פרטיו, לרבות את פרטי איש/אנשי הקשר פונה המעביר את המידע כמפורט לעיל מתבקש לצרף את 
ים הנ"ל. כמו כן, מתבקש שלו, ככל שיש, ומתבקש לא לציין עלויות כלשהן הכרוכות במתן השירות

הפונה לצרף מסמכים המעידים על ניסיון במתן השירותים כאמור לעיל, אישורים המעידים על 
העתק תעודת מורשה לעסוק עם שיעורי הזכאות לבגרות כמופרט לעיל וכן את המסמכים הבאים: 

 גופים ציבוריים, אישור על ניהול פנקסים כחוק ואישור על ניכוי מס במקור .

 הפונה אינו גוף המפעיל בתי ספר בעיר אום אל פחם.

למניעת העסקה של  על הפונה לצרף הצהרה בדבר אי העסקת עברייני מין וקיום הוראות החוק 
 . 2001-עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 

החלטות הוועדה יהיו עפ"י קריטריונים פדגוגיים ביניהם: איכות עבודה, התרשמות מראיון, יכולות 
 טכניות וניהוליות.



 ש"ח 1000רז במזכירות אגף החינוך תמורת ניתן לרכוש את החומר של המכ

 19.11.2019לעיריית אום אל פחם עד את המידע  המבוקש יש להגיש במעטפה סגורה, במסירה ידנית 
 .  14:00שעה   
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