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 כללי .1

ימים  חמישה מועדונית היא מסגרת חינוכית טיפולית משלימה הפועלת לאחר שעות הלימודים
ם ההשבוע. במסגרת המועדונית מקבלים החניכים טיפול אישי וקבוצתי לשיפור קשרי

נת שיעורי בית וארוחה , סיוע בהכטיפולית החברתיים והמשפחתיים, העשרה לימודית חברתית
 .חמה. כמו כן מקוים קשר בין ההורים למועדונית וקשר בין ההורים לבין הילדים

 

 אוכלוסיית היעד .2
 

 מהמגזר הערבי. 6-12ילדים בסיכון בגילאי  2.1

ילדים הסובלים מחסכים רגשיים וחינוכיים בסיסיים ורובם מגלים בעיות הסתגלות לימודית  2.2
 משפחה, בביה"ס ובחברה.וחברתית, הבאות לידי ביטוי ב

 ללא בעיות התנהגות קשות. אולם חסכים בתהליך חיברות,ילדים בעלי  2.3
 ילדים הזקוקים לקשר אישי קרוב עם דמויות קבועות ודוגמא של חיי משפחה תקינים. 2.4
ילדים להורים שבגלל אישיותם או בגלל קשיים הנובעים ממצבם, מתקשים לגדל את הילד  2.5

 החינוכיים וההתפתחותיים.ולענות לצרכיו הרגשיים, 
ם  נמצאים ברוב הקודמיילדים להורים שבנוסף לבעייתיות מסוימת כפי שהוגדרה בסעיפים  2.6

 שעות היום מחוץ לבית.

ילדים בסיכון הסובלים מבעיות רגשיות, מקשיי התנהגות, בד"כ בעלי פערים לימודיים  2.7
 משמעותיים, לעיתים ללא הרגלי חיים בסיסיים. 

ם ועו"ס המטפל במשפחה, בתיאום עם "ת היעד למועדוניות יעשה ע"י הקבסישיבוץ אוכלוסיי 2.8
ם "המנחה החינוכית של המועדוניות מטעם משרד החינוך והתרבות, כאשר הפניה אל הקבסי

 תעשה באמצעות היועצות החינוכיות של בתי הספר והעובדים הסוציאליים.
ידה שנקבעו ע"י משרד החינוך ו/או ייעשה עפ"י אמות המקבלת והוצאות ילדים מהמועדונית,   2.9

 מהלך כזה מחייב תיאום ואישור הקב"ס המטפל והמנחה. הרווחה. ובכל מקרה

 רותמט .3
שיפור הסתגלותם הרגשית, ההתנהגותית, הלימודית והחברתית של הילדים ומניעת   3.1

 .נשירתם בטרם עת ממערכת החינוך, ללא ניתוקם מהדינמיקה של המשפחה והקהילה
 ם האישי.בטחונחיזוק  3.2
 מערכת היחסים בין הילדים לבין הוריהם.שיפור   3.3
 ביתי.-סידור חוץמניעת   3.4

 

 של הילד בתחומים הבאים: לשיפור מצבו יעדים .4
 

 דפוסי התנהגות 4.1
 .גישה לחברה 4.2
 .לגבי עצמו –תחושת אחריות  4.3
 .אופקים רחבים ומיומנויות חדשות –עושר עולמו  4.4
 .דהרגלי למידה ומוטיבציה ללמו –תפקוד לימודי  4.5
 .אכילה, סדר ונקיון –הרגלים בסיסיים  4.6
 .מערכת היחסים עם בני משפחתו 4.7
 .מניעת שוטטות 4.8

 

 תכנית פעילות .5
 

 פעילות יצירתית ע"י משחקים, מלאכות ואומנויות. 5.1

 את ספורים, יע"י שיחות ודיונים, קר –העשרת עולמו של הילד  5.2
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 אה, ביקורים וטיולים תוך טיפוח הזיקה לטבע.יעידוד הקר 5.3

 עורים תוך התייחסות לבעיות למודיות וטיפוח הרגלי למידה ומוטיבציה.הכנת שי 5.4

 נכונה ופעילות גופנית.אכילה ו נקיון טיפוח הרגלי סדר, 5.5

 הקניית תחושה של אחריות ושותפות למסגרת, עזרה הדדית, הכנת תכניות למועדונית. 5.6

לשעורי בית יש לנהל סדר יום קבוע הכולל: כינוס, ריכוז, ארוחת צהריים, ופרקי זמן  5.7
 ולמידה. פעולות מדריך, פעילות הפגתית, ריכוז סוף יום ופיזור. 

אינדיווידואלית חצי שעה  יש לתכנן ולהקפיד, שכל ילד מקבל -עבודה אינדיווידואלית  5.8
 פעם בשבוע עם אחד מאנשי הצוות.

קביעת תוכנית התערבות המותאמת לקשיים וליכולת של המתקבל  -מענים טיפוליים  5.9
 ית.למועדונ

על כל אחד מילדי המועדונית בפורום בין  ועדות הערכה יש לקיים לפחות פעמיים בשנה 5.10
 ביה"ס, רווחה, קב"ס, וכל גורם נוסף שקשור בילד. -מקצועי 

 פעמים  בשנה.פעילות חינוכית עם ההורים יש לקיים  - עבודה עם ההורים 5.11
 

 גודל הקבוצה .6

   שנים.  12 -6דים בגלאי היל מקסימום.  15 מספר הילדים במועדונית הוא 

למועדונית מעל גיל   ילדיםקבל על מנת לממש את מטרות התוכנית ככל שניתן במלואן, אין ל
12. 

 

 המועדונית קוםימ .7
 

אשר לו כל ההיתרים הרישיונות והאישורים הנצרכים על מיקום המועדונית הנו במבנה  במבנה 
ך ועפ"י כל האישורים המתאימים באזור מתאים עפ"י קריטריונים של משרד החינופי כל דין ו

  .ובהתאם להנחיית אגף הרווחה במועצה עין נקובא ועין רפא
 
 

 וזמני הפעילות  ימי הפעילות במועדונית .8
 

במשך כל ימי השנה למעט ימי חול המועד סוכות ופסח, חגי ישראל, המועדונית תופעל  8.1
 באוגוסט של כל שנה. 25 –באוגוסט עד ל  11 –למעט התקופה בין ה 

וזאת  שעות בכל יום 5ימים בשבוע,   ארבעההמועדוניות תופעלנה ותהינה פעילות במשך   8.2
 .18:45ולא יאוחר מהשעה  משעת סיום הלימודים

חרף האמור מוסכם בזאת כי בימים בהם קיימת חופשה מלימודים )למעט הימים  8.3
ועד לשעה   8:00מועדונית בשעות הבוקר מהשעה לעיל(, תופעל ה 7המפורטים בסעיף 

14:00 
 תנתן המועדונית בימי חופשה מלימודים המועדונית פועלת בשעות הבוקר. במסגרת  8.4

בהתאם לנוהלי משרד  וירקות חלבונים, פירות שתכלול: פחמימות, ארוחה חמה אחת
  .החינוך ובכפוף לאישור אגף הרווחה במועצה

לחמה, מזג אויר קיצוני ( יש לפעול עפ הנחיות משרדי בתקופות חירום )קורונה, מ 8.5
 הממשלה והמועצה.

 

 חופשות .9

המועדוניות פועלות  ימי חופשה מלימודים, המועדונית פועלת בשעות הבוקר בהיקף האמורב
 במהלך כל השנה למעט:

 חול המועד סוכות 9.1
 חול המועד פסח 9.2
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 חגי ישראל 9.3
  וכן בתאריכים: שבועיים בחודש אוגוסט   9.4

 

 מועדוניות:ב אדםכוח   .10
 

אם בית במשרה מלאה, כח האדם בכל אחת מהמועדניות השונות יהיה לכל הפחות  10.1
בהתאם להוראות התע"ס משרה,  25%מדריך מקצועי במשרה מלאה ועובד סוציאלי 

 והחינוך הרלוונטיות. 
 

ונציגת משרד החינוך וכן אגף  בחירת העובדים תיעשה בתיאום ובהסכמת אגף החינוך 10.2
 על העובדים לדעת השפה הערבית.מועצה.הרווחה ב

 
חלק חיוני ומחייב בעבודה במועדונית הינו השתתפות כלל הצוות בכל מערך        10.3

 ההשתלמויות, סמינרים והדרכות.
 

 .והמפעיל הדרכת העובדים במועדונית והשתלמויות עבורם ינתן ע"י משרד החינוך 10.4
 

 תשלומי הורים .11

ם להוראות התע"ס ובתיאום ואישור אגף החינוך המועצה תגבה את השתתפות הורים בהתא
 והרווחה. 

 

 מעקב ובקרה .12
 

המועצה רשאית לפקח  מעקב ובקרה יעשה ע"י הקב"ס מטעם אגף החינוך במועצה. 12.1
ולהנחות את המפעיל בנוגע להפעלת המועדוניות על מנת שינתן מענה מקצועי הולם 

יד בין המועצה למפעיל ו/או יחסי עובד מעב לצורכי הילדים ולא יהיה בכך משום יצירת
 לעובדיו ו/או לעובדים מטעמו.

  המועצה.נציג המפעיל יהיה חייב להשמע להוראות  12.2
 על המפעיל להמציא אחת לחודש דוחות נוכחות ודוחות פעילות לקבס"ים באגף החינוך. 12.3

דו"חות הנוכחות ודו"חות הפעילות מטרתם פיקוח ובקרה של המועצה על מפעיל 
ח הנוכחות כולל את ימי שעות הנוכחות של המדריכים והעובדים המועדונית, דו"

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

 
 

 היקף אחריות המפעיל: .13
 

 ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו הוא ותתבצע כדלהלן:
 

וחי הולם עבור הצוות שפועל במועדונית  וביטוח צד ג'. המועצה המפעיל ידאג לכיסוי ביט 12.4
, כמפורט בנספח אחריות צולבת  תהיה מוטבת עפ"י הפוליסה והיא תכלול סעיף בגין

 .  אישור קיום ביטוחים המצורף להסכם ההתקשרות

, מכוסה רווחהוה  עבודהידוע למציע כי כל ילד המשתתף במועדונית באישור משרד  ה 12.5
 על ידי משרד העבודה והרווחה.טוח יבב

ובלבד שלא  המועצה הרשות בידי המפעיל להפעיל מועדוניות אחרות שלא באמצעות 12.6
 יהיה בכך משום ניגוד אינטרסים עם חובותיו לפי תנאי המכרז וההסכם.
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המפעיל יודיע למועצה על שירותים נוספים של מועדוניות ו/או בדומה  להם, המופעלים  12.7
 וע ניגוד עניינים.על ידו, על מנת למנ

מפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע אודות הילדים ה 12.8
ומשפחותיהם, אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת 

 ., הכל כמפורט בהסכם ההתקשרותשמירת הסודיות והגנת הפרטיות

 

 :התמורה .13
 

 .החינוך ומשרד"ס התע להוראות בהתאם תהיה למפעיל התמורה 
 
 

 תקופת ההפעלה: .14

)להלן   ההתקשרות בהסכם כמפורט יםחודש 12רשות ההפעלה שניתנת למפעיל היא לתקופה של 
יום ממועד קבלת המפעיל  30"תקופת ההפעלה"(. תקופת ההפעלה תחל לא יאוחר מחלוף 
 .המועצה עם םובתיאוהודעה מהמועצה בדבר המועדוניות אשר זכה במכרז בהפעלתם 

 
 
 
 

 

 


