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 16.2022מכרז מסגרת פומבי מס' 
 

, סדנאות  תודיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור הפעלת תוכני –המועצה המקומית  

 .לפי המפורט בטבלה המצורפת וחוגים למרכז צעירים 

 . 18-40יעד צעירים / ות גילאי   יתאוכלוסי  •

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

 שח שלא יוחזרו בגין המכרז.  300את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במחלקת גבייה תמורת תשלום   •

 לא תידון.  –הצעה ללא הצגת קבלה על התשלום כאמור  •

ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתכם במשרד המועצה המקומית ללא תשלום , או באתר   •

 .  www.deiralasad.muni.ilהמועצה שכתובתו  

  בנוסף לקורות חיים ותעודות השכלההתוכנית הכללית מפורט פיר סדנה הסילבוס  חובה לצרף את •
 .  לכל מנחה / מדריך 

 
 ) לצרף ניסיון והמלצות (.שנים לפחות בעבודה בתחום  3על המציע חובה להיות בעל ניסיון מוכח   •

 
 המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין הספקים בהתאם לפריטים.  •

 חייב / ים בתחילת עבודה מיידית אחרי קבלת הזמנה / הסכם חתום מטעם המועצה. הזכיין מת •

 . 054-2165079לשאלות ויצירת קשר ניתן לפנות לרכזת מרכז צעירים גב' סוהיר מוסא טל:  •

המועצה רשאית לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו / או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצה   •
רז בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע שומרת לעצמה הזכות לבטל את המכ

 או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך. 
 

  04/09/2022את ההצעה להגיש רק במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים במועצה עד   •
 בצהריים.  14:00 שעה 

 

 
 
 

 בכבוד רב 
 אחמד דבאח 

 ראש המועצה 
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 סדנאות למרכז צעירים16.2022' מפרט טבלה למכרז מסגרת פומבי מס

החוג/ שם הסדנה ד"מס
מס 

משתתפים
מס 

מפגשים
משך 
מפגש

ה "ס
שעות

ה מחיר "ס
הערותמ"כולל מע

12ש 15-2043הכנה לראיון עבודה , כתיבת קורות חיים1

2

קריאת תלוש  )סדנת ניהול ידע לצעירים 
זכויות בביטוח , פתיחת חשבון בנק, שכר

(חיפוש והגשת מלגאות , לאומי

36 ש 15-20123

6 ש 15-2032סדנת ניהול זמן 3

10 ש 15-2052ניהול תקציב אישי 4

5
העצמה אישית לעתיד בטוח  וניהל 

קונפליקטים
21ש 15-2073

10ש 1552עיצוב גרפי ופוטושופ 6

20ש 15102 (כולל חומרים)עיצוב תכשיטים לצעירות 7

9ש 1533עיצוב בלונים לאירועים כולל חומרים8

8ש 1524סדנת עיצוב פירות כולל חומרים 9

8ש 1524סדנת עיצוב פרחים טבעיים כולל חומרים10

20ש 15-20102.עברית מדוברת למתחילים11

20ש 15-20102.עברית מדוברת למתקדמים12

20ש 15-20102אנגלית מדוברת 13

14
תיקון מכשירים סלולריים מקצועי כולל 

ערכת כלים מקצועית שלמה
20ש 15102

שיווק ופרסום דיגיטלי בפייסבוק ואניסטגרם15
20ש 15102

16
גינון ,חוג נגרות בניית ספסלים ושולחנות  

השתלת פרחי עונה כולל ציוד
20ש 1554

12ש 1534סדנת בנייה של כסאות קש בדואי 17

10ש 1552קורס ציור פנים וחנה 18

19
, סלי קש, יצירת ארנקים: קורס אומנות

עיצוב ניירות כולל חומרים, ציור על עץ
15ש 1553

8ש 1524סדנת סלטים כולל חומרים 20

10 ש 1525(כולל חומרים)סדנת מאפיים 21

20ש 1554 (כולל חומרים)סדנת רקמה ברזילאית 22

20ש 15102 (כולל חומרים)ספרות ועיצוב שיער לנשים 23

15ש 1553עיצוב פנים 24


