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ת הצעת מחיר עבור פעילויות שבקשה להג

 אתגריות/חינוכיות/טיפוליות

 בתחום המועצה האזורית מטה יהודה

 

 אנו מבקשים הצעה מפורטת עבור פעילות אתגרית/חינוכית/טיפולית

 

 –מיועדת לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים : הפעילות רציונל הפעילות

ועל פי הצורך שפחות בסיכון , ילדים / נוער ומשפחות , לילדים נוער ומ

 של אגף הרווחה.

חלקם שנתיים  -סוגים שונים של מפגשים בתוכה  התוכנית כוללת

 המצורף . וחלקם לתקופה קצרה יותר עפ"י המפרט

 

רכיבה על אופניים, קיר  -בתחום הספורט האתגרי הפעילות כוללת:

טיפוס, סנפלינג, טיולים בשטח, טיולי משפחות הורים וילדים, סדנאות 

 .בישול שטח

 

בנוסף מפגשי העצמה, מפגשים טיפוליים ומפגשים חברתיים עבור 

ואוכלוסיות נוספות המקבלות שירותים  אוכלוסיית הצרכים המיוחדים

 באגף הרווחה .

 

 

 

 

 



 הצעת המחיר יש להגיש עפ"י המפרט הבא: את

מספר מפגשים  פעילות
 שנתיים

 משך המפגשים

 -חוג ילדי צמי"ד )ילדים עם צרכים מיוחדים(
 מגזר יהודי

 שעות 6 45

 שעות 6 45 מגזר ערבי –חוג ילדי צמי"ד 

 שעות 2.5 1 הדרכת צוות קבוצת צמי"ד מגזר ערבי

מגזר  הדרכה פרטנית צוות קבוצת צמי"ד
 ערבי

 שעות 1.5 3

מגזר  –פעילות משפחתית לקבוצת צמי"ד 
 יהודי

 שעות 8 1

מגזר  –פעילות משפחתית לקבוצת צמי"ד 
 ערבי

 שעות 8 1

 שעות 6 1 עין רפא –סדנת העצמה מרכז נוער 

 שעות 5 10 מועדונית עין נקובא –מפגשי שטח 

 שעות 6 15 מפגשי אתגר בקיץ לנוער בישובים

 שעות 10 5 סדנת רצף אתגרית טיפולית לנוער 

 שעות 8 5 סדנת רצף אתגרית טיפולית לנוער 

 

 לפרטים הבהרות מהם לקבל בבקשה, חלקם או כולם, למציעים לפנות רשאית תהיה המועצה
 יהיה ניתן כן. החלטות בקבלת לה לסייע כדי המועצה לדעת בו יש אם נוסף מידע כל וכן בהצעה
 .מסמכים להשלמת בבקשה למציעים לפנות

, מקרה בכל. לנכון שתראה כפי שלב בכל זה נוהל לבטל רשאית תהיה המועצה .א
 .לפנייתם בקשר בהוצאותיהם יישאו, בלבד והם, המציעים

 זו בפניה תיקונים או שינויים עת בכל לערוך הזכות את לעצמה שומרת המועצה .ב
 .הנדרש הבקשות הגשת ובמועד מתנאיה תנאי בכל לרבות, ובנספחיה

 .התקשרות הסכם על לחתימה כפופה ההתקשרות .ג

 .המועצה בבניין או בישובים תהיינה הפעילויות .ד

 02-9958926 הרווחה אגף למנהלת לפנות ניתן נוספים לפרטים .ה

אגף הרווחה רשאי על פי שיקול דעתו להתקשר עם מספר נותני שירותים כאשר  .ו
העדיפות בהתקשרות עם נותן השירותים ייעשה על פי ראיון והתרשמות אישית של 

 צוות אגף הרווחה. 

לתיבת המכרזים המצויה בלשכה המשפטית קומה ב' בבניין  להגיש יש ההצעות את .ז
 . 12:00בשעה  12/05/22-ליום  ראשון  ה המועצה עד

אין בהתקשרות עם מציע בכדי ליצור יחסי עובד מעביד וכי נותן השירותים הינו  .ח
 עצמאי.

 
 בכבוד רב,      

 
מועצה אזורית מטה       

 אגף רווחה –יהודה 

 


