
 

 

 
 

 מרכז הגיל הרך בגני תקווה בחדרי הזמנה לשימוש 
 בתחום הגוף והנפשלצורך מתן שירות לקהילה 

                                                                                                                                                                                                 
 רקע:

 
 .9ברחוב דרך האגמים ,  את המרכז לגיל הרך בשכונת גנים 9102תפעיל החל מאוגוסט  גני תקווההחברה לפיתוח 

לידר( באתר  הספורט התרשם מאיכות המתקן באתר החברה לפיתוח גני תקווה )מרכזלניתן 

dersport.co.ilwww.lea .'תחת לשונית 'חוגים ופעילויות לגיל הרך 
 

, שנבנה בהשקעה רבה ומתוך קונספט אינטגרטיבי של מגוון ("המרכז"להלן: ולטיפול בקהילה ) המרכז לגיל הרך
יל חוגי תאטרון, תנועה לגגדול של תכניות, יספק שירות רב תכליתי כגון: הדרכת הורים, חוגים לגיל הרך, ג'ימבורי, 

 הרך וכדומה.
 

לאפשר מתן שירות  מעוניינתופעילות לקידום בריאות בקהילה רואה חשיבות רבה בהחברה לפיתוח גני תקווה 
, תזונאיםמגוון אנשי המקצוע: פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, פיזיוטרפיסטים, קלינאי תקשורת אמצעות לקהילה ב

 .("חדר הפעילות" )להלן במרכז יםהמצויפולים /טיפעילות יבחדר וכדומה רפואה משלימה, טיפול רגשי
 
בו ניתן לאחסן ציוד אישי. השימוש בחדר הפעילות כולל  עם נעילה וארון , מזרונים, כסאותשולחן יםכוללים חדרה

 אפשרות לארח מטופלים בחדר קבלה.

 
קיימים כל הדרישות מתלגופים / נותני שירות בהם , המפורטים להלן בתנאיםההזדמנות לתת שירות לקהילה תהיה 

 :המפורטות להלן

 

 ע"פ מקצועו/ה. הנדרשים למתן השירות /רשיונותבכל האישוריםמחזיק  .א

 .פוליסת ביטוח אחריות מקצועיתמחזיק ב .ב

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד  .ג
 השומה.

 פי כל דין.-ועל 0291-כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ועל ב .ד

: פסיכולוגים, מרפאים בעיסוק, פיזיוטרפיסטים, נתן לקהל הינו בתחומים הבאים בלבדיהשירות שי .ה

 שאין בהם מרכיב של תחלואה קלינאי תקשורת תזונאים, רפואה משלימה, טיפול רגשי וכדומה
 .מדבקת

דקות  91-מרכז, אנשי מקצוע מתחייבים שלא לתת שירותים הפחותים ממנע מעומס יתר בכדי להי .ו
 .למטופל/ת

 מובהר כי לא ניתן לערוך בחדר הפעילות חוגים וסדנאות.
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 דמי השימוש

 לכל שעת פעילות. ₪ 91בסך  לחברה תשלוםהשימוש בחדר הפעילות ישלם נותן השירות  גיןב .א

שעות שבועיות על בסיס קבוע למינימום שנה עבודה  01-לפעול בחדר למעלה מנשי מקצוע שיבקשו א .ב
  בלבד לשעה. ₪ 01יחויבו ב  מלאה

 תשלום יבוצע בתנאי מזומן או אשראי מראש לפני השימוש בחדרי הפעילות/טיפולים.ה .ג

 עת התשלום, החברה תנפיק קבלה עבור התשלום.ב .ד

 

 בחדר הפעילותבקשה לעשות שימוש 

: לחברה במייל מוזמן לפנות  לעשות שימוש בחדר הפעילות כמפורט בהזמנה,המעוניין ות נותן שירל כ
mancaloffice@gtsport.org.il מרכזלמתן שירות באת הצעתו החברה לפרט בפני ו. 

מתן החדרים ילקח בחשבון מועד הגשת  . במידה ויהיה ביקוש רב על יכולת99.1.02ועד פנייה אחרון מ
 הבקשה.

 יחודיים וכו'.יפירוט, יש להתייחס לתחום העיסוק, שעות וימי פעילות מועדפים במהלך השבוע, צרכים ב

 התאם לזאת, יוזמן המועמד לפגישת היכרות מעמיקה.ב

בהזמנה אין ובהתאם כי , במרכזלחברה שיקול דעת בהתאמת השירות המבוקש לפעילות ובהר בזאת כי מ

 זו כדי לאשר ו/או לאפשר קיומה של פעילות כלשהי במתחם.

             

   נמרוד גלנטה                     
 לפיתוח גני תקווה מנכ"ל החברה           

mailto:mancaloffice@gtsport.org.il
mailto:mancaloffice@gtsport.org.il

