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

 ו שינוי בהוראות התע"ס הם שיגברומקרה של סתירה א

 כללי .1
טיפולית, להפעלת מועדונית  8.30ההוראות החלות על הפעלת המועדונית הי הוראות התע"ס 

 . שנים 6-12, בגילאים מסגרת בקהילה לילדים ובני נוער בסיכון

טיפולית משלימה הפועלת לאחר שעות הלימודים, חמישה ימים -היא מסגרת חינוכיתמועדונית 
בשבוע. במועדונית יקבלו החניכים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור קשריהם החברתיים 

חברתית, סיוע בהכנת שיעורי הבית וארוחה חמה. כמו כן, -והמשפחתיים, העשרה לימודית
 ההורים למועדונית ואת הקשר שבין ההורים לילדיהם.עובדי המועדונית יטפחו את הקשר שבין 

 בתע"ס. 8לפרק  30מטרות ויעדי המועדונית, הנם כמפורט בהוראה 

 המועדוניתמיקום  .2

מיקום המועדונית הנו במבנה המתאים עפ"י קריטריונים של משרד הרווחה ועפ"י כל 
המועצה הפעילה האישורים המתאימים ובהתאם להנחיית מחלקת הרווחה במועצה. יובהר כי 

פעילות המועדונית תימשך באותו המבנה.  במבנה אשר איננו בבעלותה, טיפוליתמועדונית 
נה בהסכם שכירות לכל תקופת ההסכם )במידה שההסכם נדרש להתקשר עם בעל המבהמציע 

יוארך, גם לתקופות ההארכה כהגדרתן בהסכם( ולהמציא למועצה העתק מהסכם השכירות 
 החתום.

, לרבות דמי שכירות וכל עלות אחרת הכרוכה בהפעלת המועדונית החזקתהמציע יישא בעלות 
  .וכל תשלום החל על מחזיק במבנה

נו את כל הציוד/הריהוט/החומרים הנחוצים לצורך הפעלת המועדונית המציע ירכוש על חשבו
ברמה גבוה ולשביעות רצון המועצה ובהתאם להנחיות משרד הרווחה. המציע לא יקבל החזר 

 כלשהו מטעם המועצה בגין סכום ו/או עלות כלשהם ששילם לצורך הפעלת המועדונית.

 ימי הפעילות במועדונית וזמני הפעילות  .3

, במשך כל ימי השנה לאורך כל שנת הלימודים ארבעה ימים בשבוע, ת תופעלהמועדוני 3.1
 .למעט חודש אוגוסט

 17:00ועד  12:00מהשעה  ימים בשבוע, ארבעהבמשך  הפעיל ההמועדונית תופעל ותהי 3.2
 .בכל יום

תופעל המועדונית בימים בהם קיימת חופשה מלימודים,  חרף האמור מוסכם בזאת כי 3.3
 .13:00ועד לשעה   8:00בשעות הבוקר מהשעה 

ארוחה חמה אחת שתכלול: פחמימות,  תסופק למקבלי השירותבמסגרת המועדונית  3.4
חלבונים, פירות וירקות בהתאם לנוהלי משרד הרווחה ובכפוף לאישור אגף הרווחה 

 במועצה. 
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 הורים תשלומי .4

ראות התע"ס ובתיאום ואישור מחלקת המועצה תגבה את השתתפות הורים בהתאם להו
 הרווחה. 

 עובדת סוציאלית .5

, בשיעור 8.30המועצה תעסיק עובדת סוציאלית אשר תפעל במסגרת המועדונית בהתאם לנוהל 
משרה. המועצה תשלם שכרה של העובדת הסוציאלית. המציע ישפה את  25%משרה של 

הסוציאלית בהיקף המשרה  המועצה בגין מלוא עלות המעסיק, בגין העסקתה של העובדת
 כאמור.

 מעקב ובקרה .6

 שמע להוראות נציג המועצה. יהמפעיל יהיה חייב לה 6.1

 פיקוח על הפעילות במועדונית יבוצע על ידי עובד/ת סוציאלי/ת מטעם המועצה. 6.2

 על המפעיל להמציא אחת לחודש דוחות נוכחות ודוחות פעילות לאחראי באגף הרווחה. 6.3
הפעילות מטרתם פיקוח ובקרה של המועצה על מפעיל דו"חות הנוכחות ודו"חות 

המועדונית, דו"ח הנוכחות כולל את ימי שעות הנוכחות של המדריכים והעובדים 
במועדונית, ודו"ח הפעילות מפרט על בסיס יומי את הפעילות שנעשתה עם הילדים ובני 

 הנוער במועדונית.

 היקף אחריות המפעיל .7

 ותתבצע כדלהלן: על חשבונולה באחריות המפעיל וההפעלה כו 

המפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור הצוות שפועל במועדונית  וביטוח צד ג'. המועצה  7.1
תהיה מוטבת עפ"י הפוליסה והיא תכלול סעיף בגין  אחריות צולבת, כמפורט בנספח 

 אישור קיום ביטוחים המצורף להסכם ההתקשרות.  

נית באישור משרד  העבודה  והרווחה, מכוסה ידוע למציע כי כל ילד המשתתף במועדו 7.2
 בביטוח על ידי משרד העבודה והרווחה.

הרשות בידי המפעיל להפעיל מועדוניות אחרות שלא באמצעות המועצה ובלבד שלא  7.3
 יהיה בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי המכרז וההסכם.

ות ו/או בדומה  להם, המופעלים המפעיל יודיע למועצה על שירותים נוספים של מועדוני 7.4
 על ידו, על מנת למנוע ניגוד עניינים.

המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים  7.5
ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת 

 ם ההתקשרות.שמירת הסודיות והגנת הפרטיות, הכל כמפורט בהסכ

 התמורה .8

 .ותשלום על ידי משרד הרווחה התמורה למפעיל תהיה בהתאם להוראות התע"ס 

 


