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 אלימות ללא ועיר 360 תוכנית עבור ת"התקשרו תוכנית עלויות

 מערך". אלימות ללא עיר"ו" 360 תוכנית" עבור ת"התקשרו תוכנית של מעודכן חישוב להלן

 :הבאים הסעיפים בחשבון נלקחו בחישוב. י"שפ פרויקט במסגרת המתבצע לזה זהה התוכנית

 פסיכולוג של העבוד לשעת ₪ 253 סמך על מחושבים הסכומים. 

 .קיים חישוב נפרד לקבוצה, שתי קבוצות ושלוש קבוצות 

 לקבוצה שעות 17.5 פי על מחושב הורים ראיונות.   

  :הושמטו. הושמט לגננות חשיפה מפגש עבור תשלוםשינויים נוספים מכרטיס הפרויקט הישן 

 שלא" הכנה" של כולל סעיף הוכנס זה במקום. הכשרה טרום לפסיכולוגים חשיפה מפגשי גם

 .שעות 4-כ ולא שעות 3.5 -כ מחושב קבוצה מפגש .הפרויקט בכרטיס קיים היה

 החדשה התוכנית י"עפ גננת הורים פרטניים הדרכה מפגשי נוספו. 

 ) אינן נכללות בתחשיב הקבוצות (והדרכה הכשרה עלויות

  ₪ 7000=  ₪ 350* שעות 20: פסיכולוגים הכשרת

  ₪ 8400= ₪ 350* שעות 24: פסיכולוגים הדרכת

 הערות

 ההבנה מתוך, ח"השפ לכל תינתן שההכשרה בהנחה נלקחו בחשבון והדרכה הכשרה עלויות 

 את עובר ח"השפ צוות כל כאשר מקסימלי באופן אפקטיבית הינה שהתוכנית והניסיון

 .הילדים בגני התהליך בלווי חלק ולוקח ההכשרה

 מ"מע כולל הדרכה שעת פי על ₪ 350 היא שעה עלות . 

סה"כ 
 עלות

סה"כ 
 שעות

מספר 
 מנחים

מספר 
שעות 

 למפגש

 פעולה מפגשים

1ראיונות הורים קבוצה     17.5 4428  

קבוצות 2ראיונות הורים     35 8855  

קבוצות 3ראיונות הורים     52.5 13,282  

  1סדנה קבוצה  14 3.5 2 98  24794

קבוצות 2סדנה  14 3.5 2 196  49588  
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קבוצות 3סדנה  14 3.5 2 294 74382  

קשר טלפוני לתחזוקה  2 0.5  6  1518
1קבוצה   

 2קשר טלפוני לתחזוקה  2 0.5  12  3036
 קבוצות

 3קשר טלפוני לתחזוקה   2 0.5  18 4554
 קבוצות

לכל  2 1 2 12  3036
 ילד

 
מפגשי הנחייה פרטניים 

 גננת+ הורים

לכל  2 1 2 24  6072
 ילד

 
 מפגשי הנחייה פרטניים

קבוצות 2גננת+ הורים   

 לכל ילד 1 2 36 9108
2 

מפגשי הנחייה פרטניים 
 גננת+ הורים

 הכנה כללית  4 2 8  2024
 

קבוצות 2הכנה כללית   8 2 16  4048  

קבוצות 3הכנה כללית   12 2 24 6072  

 

 ) קבוצות (כוללת עלות

 עלות  קבוצות מספר

  ₪ 35852 1 קבוצה

  ₪ 71704 קבוצות 2

  ₪ 107556 בוצותק 3

 

 

 


