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 לכבוד
 ראשי רשויות מקומיות

 מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים
 
 
 

 4קול קורא מס' 
 

 שלום רב,
 
 

 להגשת בקשות מועדהארכת   - (לאזרחים ותיקיםמועדוני מופת )מועשרים משודרגים  הנדון:

 
פתיחת  בקהילה ע"י  םהוותיקיאזרחים לאת השירותים  משליםמשרד הרווחה והשירותים החברתיים 

 בנוסף לפעילות פנאי ושירותים נוספים זאת0/7210/71בשנת  נוספים (מועשרים משודרגים) מופת מועדוני
  .בקהילה םהוותיקיהאזרחים לרווחת 

 
לנושא זה, בעקבות פניות נוספות להצטרף לתוכנית ומאריכים את  נוסף )רביעי(אנו יוצאים בקול קורא 

 /05 ל עד התוכנית יהיו על פימספר הבקשות שיאושרו .  611/110/13להגשת בקשות עד ליום  האפשרות
 . מועדוני מופת פעילים

 
 :אוכלוסיית היעד .7

 
 עצמאיים או מוגבלים חלקית.אזרחים ותיקים    -
 הסובלים מתזונה לקויה. אזרחים ותיקים -
 ללא עורף ותמיכה משפחתית. אזרחים ותיקים -
 הסובלים מבדידות. אזרחים ותיקים -
 נזקקים מעוטי הכנסות. אזרחים ותיקים -
 
 

 :כניתמרכיבי הת .0
 

הכולל מטבחון,  ,ותיקיםולאזרחים ה: מבנה של מועדון חברתי מונגש ומותאם תשתית פיזית א.
 בתע"ס. 4.70כמפורט בהוראת 

 
 : סל השירותים ב.

 ארוחת בוקר קלה.                            
 ארוחת צהריים חמה.                                  
 הסעות למועדון וממנו.                                   
  פעילות חברתית מגוונת.                                  

 
 

 :זמני הפעלת המועדון המועשר ג.
 

   . //:73 – //:0ימים בשבוע, בשעות  3המועדון המועשר יפעל  
 

 
 :קהוותיהאזרח השתתפות  .ד

 
  לחודש.  ₪  42ישתתף  בסך  חבר במועדוןכל           
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 מימון      .3
 

 לחודש.₪  190 הינו  המשתתף בתוכנית אזרח ותיקהתעריף עבור כל          
 
 
 :תנאי סף .4
 

 קורא זה.רשויות שהגישו בקשה למועדון מופת לניצולי שואה לא ייגשו לקול  -
 זקנים. //0רשויות מקומיות בהן גרים לפחות  -
  ליום פעילות.  /3-מספר מבקרי המועדון המועשר לא יפחת מ -
 
 

 :בקול קורא זה עדיפות .2
 

   פתיחת המועדון אינה פוגעת במרכז היום הפועל אין ברשות המקומית מרכז יום לזקן ו1או   א. 
 ברשות.       

  מועדון מופתאין ברשות    ב. 
 .7-1 כלכלי חברתי באשכול מקומית רשות  ג.         
 בשכונות בהן רוב האוכלוסייה חי מקצבאות וגמלאות.  /1-7מקומיות באשכול  רשויות ד.         

 בפריפריהרשויות   ה.        
 או ישובים מבודדים( אזוריותשירותים )מועצות  הנגשתבהן יש בעיית  רשויות   ו.        

  .המינים הפרדת מתחייבת בהן מסורתיותאוכלוסיות    ז.        
 
 

   הגשת בקשות    .3
 

  הבקשה תוגש למפקח המחוזי של השירות לאזרחים ותיקים ע"ג הטופס הרצ"ב, בחתימתם של         
 1.0/13/.61הרשות, גזבר הרשות ומנהל מחלקה לשירותים חברתיים עד ליום ראש         

 
 
  אישור הבקשות    .1
  

למפקחת הארצית על הקהילה  וינמק בפירוט וימליץ בהתאם להנחיה המפקח המחוזי יבחן את הבקשה 
תבחן את כל  בשירות לאזרחים ותיקים. המפקחת הארצית על הקהילה בשירות לאזרחים ותיקים

תוציא אישורים למחלקות לשירותים חברתיים עם הנחיות עדיפויות ו,תנאי הסף לבהתאם ,הבקשות 
 לפתיחת מסגרת ודיווח על המושמים.

 

 
 

 ב ב ר כ ה , 
  

 יבלון ח. אליעזר     
 המנהל הכללי  

 
 

 העתק:
 אגף לשירותים חברתיים ואישייםסמנכ"לית בכירה גב' איריס פלורנטין , 

 גב' חיה שושני, חשבת המשרד
 מר חנן פריצקי, מנהל אגף בכיר תקצוב וכלכלה

  לאזרחים ותיקיםמנהלת  גלית מבורך,גב' 
 מנהלי מחוזות

 יםהשרות לאזרחים ותיק גב' טליה ברנע, מפקחת ארצית בקהילה אחראית על תחום מועדונים           
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 תאריך: ____________                                                    _________הרשות המקומית________

 סמל הרשות___________

 
 לכבוד                                                                                    

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים השירות לאזרחים ותיקים
 מחוז_________________

 
 

 הנדרשים בטופס זה נא למלא בהקפדה יתרה על כל הפרטים
 
 

 מופת )מועשר משודרג(בקשה לקבלת השתתפות בהפעלת מועדון הנדון: 
 
 

 : מופתמועדון , ברצוננו לקבל השתתפותכם בהפעלת לקול קורא שפורסםבהתאם 
 

 מצב נוכחית  נתונים תמונת

 או מבנה המיועד להקמת מועדון מופת_____________: __________________הנוכחי שם המועדון 

  _____________  טלפון1פקס: ___________________________כתובת המועדון: _________

 _____________________אפיוני האוכלוסייה לה מיועד המועדון )כולל תיאור שכונה או מיקום(: 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 פרטי     שם האחראי על המועדון: _____________ ציבורי  עמותה  רשות  בעלות: 

 

 סה"כ ימי פעילות בשבוע: _________                 סה"כ שעות פעילות בשבוע: ____________

  
 מספר מבקרים )ממוצע יומי( כיום: _______________

 
 חברים ביום, לפעילות המוצעת? _______________________ /3להכיל  האם המועדון יכול 

 
 דמי חבר לחודש כיום: ______________ ש"ח.

 
 ___: האם המועדון נגיש לזקן? _________________________________________נגישות

____ 
 

 _________________________________________: האם יש צורך, ובמה? והצטיידות *שיפוצים
 

 : יש 1 אין      אם כן, לכמה אנשים, וכמה פעמים בשבוע?  __________________הסעה למועדון כיום
 

 יש 1 אין      אם כן, כמה ביום וכמה ימים בשבוע? ______________________  ארוחות קלות כיום: 
 

 קיימת כיום?  כן 1 לא.  האם  : ארוחת בוקר,הגשת ארוחות

 ?  כן 1 לאארוחת בוקרמתחייב לתת במועדון  הנךהאם             
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 קיימת כיום?  כן 1 לא  האם ארוחת צהריים חמה,                          

 ?  כן 1 לאארוחת צהריםמתחייב לתת במועדון  הנךהאם                          

 
 

 :כיום במועדון הקיימתהפעילות 
 

 תכני הפעילות שעות ימים
   א
   ב
   ג
   ד
   ה
   ו

   ש
 
 

 :התוכנית המועשרת המוצעת
 

 תכני הפעילות שעות ימים
   א
   ב
   ג
   ד
   ה
   ו

   ש
 
 

 .4.70ובהתאם להוראת התע"ס  בהתאם לקול קורא בנושא0/71הנני מתחייב להפעיל את המועדון בשנת 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 
____________________             __________________            __________________ 

 מנהל האגף1מחלקה              ראש הרשות                               גזבר הרשות                                     
 לשירותים חברתיים                                                                                                                  

 
 מס' טלפון נייד______________________                                                                                                   

                                                                                                          
 כתובת מייל________________________     

 : מפורטת המלצת מפקח מחוזי
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
____________________           ___________________                     ___________________ 

 חתימה                                             תאריך                                                        שם המפקח                 
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