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 לכבוד
 עיריית שדרות

  לידי
 דוראל אברמוביץ', מנהל פיתוח משאבים

 יהודה חזן, גזבר
 (להלן - העירייה)

 
 הנדון הצעה מחיר מיוחדת לשירותי אבחון והכוון תעסוקתי - "מכון מכ"ם"

 
 מי אנחנו

פורצות ותכניות מודלים והפעלת פיתוח לאפיון ייחודי מרכז מהווה (ע"ר), טורונטו ידידות של מיסודה (חל"צ) 21                  קריירה
החברתית-גיאוגרפית בפריפריה וצעירות בצעירים ותומכת מלווה 21 קריירה ותעסוקה. הכשרה לימודים בתחומי              דרך
הרלוונטיים הגופים מכלול עם הרציף והקשר הייחודי המודל התעסוקה. בשוק מיטבית להשתלבות ועד לקצה                מקצה
אשר ושותפויות משאבים איגום מאפשרים וחדשנות, פיתוח ומרכזי חברות ארגונים, ממשלה, משרדי מעסיקים,               במשק:

 יקדמו את הבוגרים לעתיד תעסוקתי איכותי.
 

 תיאור השירות
ונותן הבריאות, משרד ע"י מוכר המכון .21 קריירה של מקצועי תעסוקתי וייעוץ הכוון, אבחון, זרוע מהווה מכ"ם                   מכון
שונים בצמתים הנמצאים בישראל, החברתית-גיאוגרפית בפריפריה מגוונות מאוכלוסיות ונשים לגברים מקצועי             מענה
אבחון הכולל עמוק תהליך מציע המכון תעסוקתיים. פסיכולוגים על-ידי אישית מותאם בליווי ומעוניינים העבודה,                בעולם
מגוון למכון מוצלחת. קריירה ופיתוח מקצוע לבחירת בדרך ליווי וכן אישיים ומאפיינים ערכים תעסוקתיות, נטיות                 כישורים,
של יעיל ומיצוי קריירה, לפיתוח בדרך אישיים), ומאפיינים ערכים תעסוקתיות, נטיות כישורים, אבחון (הכוללים,                שירותים

 פוטנציאל וכישרון.
 

 תהליך ייעוץ לבחירת / הסבת מקצוע - היכרות, אבחון מעמיק, ייעוץ וליווי מתמשך
 

 מטרה: קבלת החלטות בבחירת תחום לימודים ו/או תעסוקה●
העבודה,● עולם של חקירה תעסוקתית, זהות בגיבוש המסייעים ייעוץ פגישות ו-3 אבחון פגישת               תהליך:

 מוטיבציות אישיות צרכים ויכולות, לצד הקניית כלים לקבלת החלטות מושכלת.
  משך התהליך: 3 מפגשי ייעוץ, 6 שעות אבחון, כחודש ליווי●

 
 היחודיות שלנו

הטכנולוגיות וההתפתחויות השוק דרישות הגלובליזציה, תהליכי במהירות. ומשתנה הולך לנו המוכר התעסוקה              עולם
לעובדים בדרישה מתמדת בעלייה ביטוי לידי באים אלו שינויים ועובדים. מנהלים ארגונים, ומאתגרות שינויים                מאיצות
התעסוקתית הזהות שכאשר מראים מחקרים מאידך. ודינמיות מחד וודאות באי המאופיין בעידן להתמודד               הבשלים

 מגובשת, ניהול הקריירה הופך ליעיל ומדויק יותר.
 

מותאם וליווי בייעוץ המעוניינים לאומי, דתי ו/או חרדי מרקע ונשים לגברים תרבות מותאם מקצועי והכוון מענה נותן                   המכון
ייעוצי שירות מציע המכון החרדי/דתי. והמגזר התעסוקה שוק במאפייני המומחים תעסוקתיים, פסיכולוגים על-ידי               אישית
שונים בצמתים להתמודד המסייעים החלטות, לקבלת פרקטיים כלים ומקנה תרבותית, ומותאם מדויק ייחודי,               תהליכי,
לנורמות והייעוץ האבחון כלי התאמת תוך היעד קהל עם מעמיקה היכרות על מושתת הייעוץ מודל ודאות. חוסר                   ובמצבי

  השונות ולצרכים השונים.
 

  מדדי הצלחה
.I80% מהמשתתפים מדווחים על שביעות רצון גבוהה מהתהליך 
.II80% מהמשתתפים מדווחים על הבנה מעמיקה של אפשרויות התעסוקה בשדה הרלוונטי 
.IIIעם מעמיקה (היכרות שלהם התעסוקתית הזהות בגיבוש משמעותי שינוי על מדווחים מהמשתתפים 80%             

 כישורים, נטיות תעסוקתיות, תכונות, שיקולים)
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 עקרונות העבודה
 החברה מצהירה כי יש לה את היכולת, הידע והכישורים לביצוע התוכנית ברמה מקצועית ראויה.-
באמצעות- ולסייע לתוכנית נועצים גיוס לטובת ותפעל עבודה, למבקשי בסיוע רבה חשיבות רואה               העירייה

 המענה המקיף הקיים בעיר, בהתאם לצורך.
 הצדדים מתחייבים לפעול בשיתוף פעולה לטובת הצלחת התוכנית והנועצים המשתתפים בה.-

 
 מסגרת כספית

 עלות לתהליך - ₪1,500
 מספרנועצים - 150

 סה"כ עלות - 225,000 ₪
 השתתפות העמותה 60% - 135,000 ₪

 השתתפות העירייה 40% - 90,000 ₪
 

 תקופת ההתקשרות
 ממועד החתימה ועד 31 באוגוסט 2021.

 מוסכם כי ככל שלא יסתיים מתן השירות עד למועד הנקוב ידונו הצדדים בהארכת תקופת ההתקשרות.
 

 התמורה ואופן ביצוע התשלום
 התשלום יועבר על בסיס קליטת המשפחה ולאחר ליווי מינימלי של ארבע פגישות.-
 בהתאם למסגרת הכספית, עיריית שדרות תשלם 600 ש"ח עבור כל נועץ, את יתרת העלות תסבסד העמותה.-
 תשלום יש להעביר שוטף +30, עם חתימת ההצעה מקדמה של 30%, לאחר סיום התהליך את יתרת הסכום.-
-21 קריירה ע"ש 38880034 חשבון 912 סניף לאומי בבנק לחשבוננו בנקאית בהעברה הינו התשלום                אופן

 בע"מ (חל"צ).
 

 פרטים נוספים
 המפגשים, יום האבחון ופגישת ייעוץ יערכו באופן מקוון.-
 פגישת הייעוץ תקבע באופן פרטני מול כל נועץ או במרוכז מול איש הקשר שיוקצה לכך.-
רק- בתכנים שימוש תעשה העירייה העמותה. של הרוחני קניה הינם ובתכניה בתכנית היוצרים זכויות כי                 מוסכם

רשאית והיא לעירייה העמותה מצד בלעדיות מתן משום זה בהסכם אין כי מובהר זה. פעולה שיתוף                  במסגרת
 למכור את השירות לגורמים נוספים.

  מוצהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בין מי מעובדי החברה לעירייה ו/או להיפך.-
 

 לתשומת ליבכם, הצעה זו תקפה למשך חודשיים
 

 נשמח לעמוד לשירותכם,
  מכון מכ"ם - קריירה 21

 מחלקת הכספים
_________________________________________________________________________________ 

 
 אישור המזמין:

 
__________________________________________ 

 תאריךחתימה וחותמתשם מלא + תפקיד
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2 


