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ובכל הרלוונטיות לשירותים נשוא מכרז זה כל האמור במסמך זה כפוף להוראות התע"ס 

 מקרה של סתירה או שינוי בהוראות התע"ס הם שיגברו.

 כללי .1

הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז ל 5.14"ס התעהוראות  ןההחלות על הפעלת המועדונית  ההוראות

 .5.14 הרלוונטיות"ס התע הוראות"ב מצ. 3-21מוגבלות נוער , מסגרת בקהילה לילדים ובני נוער עם 

 המועדונית מיקום .2

המועדונית הנו במבנה המתאים עפ"י קריטריונים של משרד הרווחה ועפ"י כל האישורים  מיקום

 את לספק צריך אשר זה הוא המציע כי יובהרהרווחה במועצה.  מחלקתהמתאימים ובהתאם להנחיית 

 .והמועצה הרווחה משרד של וההנחיות הקריטריונים פי על המבנה

 הפעילות במועדונית וזמני הפעילות  ימי .3

 שנת סיום לאחר מיד הלימודים שנת כל לאורךתופעל במשך כל ימי השנה  המועדונית 3.1
 ..הלימודים

 שעות בכל יום. 5ימים בשבוע,   חמישההמועדוניות תופעלנה ותהינה פעילות במשך   3.2
)למעט הימים חרף האמור מוסכם בזאת כי בימים בהם קיימת חופשה מלימודים  3.3

ועד לשעה   8:00לעיל(, תופעל המועדונית בשעות הבוקר מהשעה  7המפורטים בסעיף 
14:00 

נתן יבימי חופשה מלימודים המועדונית פועלת בשעות הבוקר. במסגרת המועדונית ת 3.4
ארוחה חמה אחת שתכלול: פחמימות, חלבונים, פירות וירקות בהתאם לנוהלי משרד 

 גף הרווחה במועצה. הרווחה ובכפוף לאישור א
 

 הורים תשלומי .4

 הרווחה.   מחלקתתגבה את השתתפות הורים בהתאם להוראות התע"ס ובתיאום ואישור    המועצה

 ובקרה מעקב .5
 המועצה.  נציגשמע להוראות יהמפעיל יהיה חייב לה 5.1
 .הרווחה באגף לאחראי פעילות ודוחות נוכחות דוחות לחודש אחת להמציא המפעיל על 5.2

 מפעיל על המועצה של ובקרה פיקוח מטרתם הפעילות"חות ודו הנוכחות"חות דו

 והעובדים המדריכים של הנוכחות שעות ימי את כולל הנוכחות"ח דו, המועדונית

 ובני הילדים עם שנעשתה הפעילות את יומי בסיס על מפרט הפעילות"ח ודו, במועדונית

 .במועדונית הנוער

 היקף אחריות המפעיל: .6

 כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו הוא ותתבצע כדלהלן:ההפעלה 

 להסכם המצורף ביטוחים קיום אישור בנספח כמפורטהמפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי  6.1
 .  ההתקשרות
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, מכוסה רווחהוה  עבודהידוע למציע כי כל ילד המשתתף במועדונית באישור משרד  ה 6.2
 טוח על ידי משרד העבודה והרווחה.יבב

המפעיל להפעיל מועדוניות אחרות שלא באמצעות המועצה ובלבד שלא יהיה הרשות בידי  6.3
 בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי המכרז וההסכם.

המפעיל יודיע למועצה על שירותים נוספים של מועדוניות ו/או בדומה  להם, המופעלים על  6.4
 ידו, על מנת למנוע ניגוד עניינים.

ל חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים מפעיל מתחייב לשמור עה 6.5
ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת 

 .ההתקשרות בהסכם כמפורט הכלשמירת הסודיות והגנת הפרטיות, 
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