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 2.20240הצעת מחיר מס' 
 

למרכז עוצמה  וחוגים סדנאות  דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור –המועצה המקומית  

 לפי הפירוט הנ"ל: ח' רווחהמבת  ולעבודה קהילתי

 

 וציוד נדרש במידת הצורך., הסעות התמחור הינו כולל מע"מ, נסיעות •

   (גברים ונשים) משפחות  – מרכז עוצמה אוכלוסיית יעד •

 מיוחדים.בעלי צרכים מבוגרים,  נוער, בני   –עבודה קהילתית אוכלוסיית יעד  •

  או  ad.muni.il @deiralastknioלדוא"ל:    PDFומה בקובץ  ת ההצעה חתנא לשלוח א •

 . 12:00שעה   16/08/2022מועצה עד ב רכש ה תיבתבמעטפה סגורה במסירה ידנית ל

נא לשלוח את ההצעת מחיר אך ורך בפורמט הזה, לציין בפירוש עבור איזה סדנאות ההצעה   •

 חיים ותעודות השכלה.   ולצרף את הסילבוס המוצע עבור הסדנה בנוסף לקורות

 כולל מע"מ וכולל כל העלויות.  מחור לפי תעריפי נש"מ, נא להגיש בהתאםהת •

 תתקבל.ותמת לא חוללא חתימה הצעה  •

 

 

 בכבוד רב  
 אחמד דבאח 

 מועצה ראש ה
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 הפירוט בטבלה המצורפת:

 

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב  
 אחמד דבאח 

 מועצה ראש ה
 

/   שם הסדנה מס
 החוג

מס 
 משתתפים 

מס' 
 מפגשים 

משך  
  מפגש
 בשעות

 ס"ה
 שעות

ס"ה מחיר  
  אק'   שעה

 כולל מע"מ 

ס"ה מחיר  
כולל  סדנה 
 מע"מ

 הערות

הכשרת פעילים   .1
 24 ש  2 12 15 למרכז עוצמה 

 כז עוצמהמר  

 כז עוצמהמר   18 ש  3 6 15 שזירת פרחים  .2
 כז עוצמהמר   18 ש  3 6 15 הכנה לעולם העבודה  .3
 כז עוצמהמר   3 ש  3 1 15 נירות ג'ל  סדנת  . 4
סדנת סובינר   .5

  3 ש  3 1 15 לאירועים  
 כז עוצמהמר 

סדנת סריגת כיסאות   .6
  3 ש  3 1 15 קש

 כז עוצמהמר 

         
סדנת הכשרת   .7

  12 ש  2 6 15 פעילים קהילתיים  
עבודה  

 קהילתית 
סדנת הכשרת    .8

פעילים בנושאי  
  6 ש  2 3 15 תכנון אורבני 

עבודה  
 קהילתית 

סדנת גישור לנוער   .9
  20 ש  2   10 15 בוגר 

עבודה  
 קהילתית 

סדנת הסברה בנושא   .10
  -קהילה נגישה

שילוב ושוויון לבעלי 
  10 ש   2 5 15 מוגבלויות

עבודה  
 קהילתית 

סדנת תיאטרון  .11
  16 ש  2 8 15 קהילתי 

עבודה  
 קהילתית 

פעילות יום הפעלת   .12
יום ספורט לבעלי 

כולל  –גבלויות מו
מפעילה עם ציוד  

  4 ש  4 1 50 הנדרש  

עבודה  
 קהילתית 

         

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/מחלקת%20רווחה%202020/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.deiralasad.net

