
 
 

 
 

 2202כללי לשנת   -קול קורא לנותני שרותים עצמאיים לאגף הרווחה
דרך    באגף הרווחהאגף הרווחה במועצה האזורית מטה יהודה )"המועצה"( מחפש נותני שירותים  

 התוכנית הלאומית לילדים בסיכון בתחומים הבאים : 

 מרפא/ה בעיסוק. •

 קלינאית/ית תקשורת.  •

 פיזיותרפיסט/טית •

 פסיכולוג/ית התפתחותית לגיל הרך. •

 תנאי השתתפות 

וכן   .א מתאימים  ורישיונות  השכלה  תעודות  לצרף  יש  לנושא.  בהתאם  והכשרות  תעודות 
 המלצות. 

 שנים ומעלה.  3עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של  .ב

 עוסק מורשה/ אישור ניהול ספרים תקין / ניכוי מס במקור. .ג

 :כלליים תנאים

 וכדלהלן: ( לא כולל מע"מ  כשעת עבודה )טיפול / הדרכה  קבוע הינו השכר .א

 ₪ לשעת טיפול. 100 –מרפא/ה בעיסוק  .ב

 ₪ לשעת טיפול. 100  –קלינאית/ית תקשורת  .ג

 ₪ לשעת טיפול. 100 –פיזיותרפיסט/טית  .ד

 .₪ לשעת טיפול 250 –לגיל הרך  תהתפתחותי ית/פסיכולוג .ה

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

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

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

 . התקשרות  הסכם על  לחתימה כפופה ההתקשרות .ט

 . המועצה בבניין  או  בישובים תהיינה הפעילויות .י

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

כאשר  .יב שירותים  נותני  מספר  עם  להתקשר  דעתו  שיקול  פי  על  רשאי  הרווחה  אגף 
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 . יג
 ליום    המועצה עד

 .  12:00בשעה  01/05/22   – ראשון ה 

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

 בכבוד רב,       
 

מועצה אזורית מטה        
 אגף רווחה  –יהודה 


