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 3.20211מכרז מסגרת פומבי מס' 
 

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

 .לפי המפורט בטבלה המצורפתהאישה ומעמד קת תברואה חלוחוגים למ

 כלל האוכלוסייה. / אנשי מקצוע  /נשים    :יעד  יתאוכלוסי  •

 מידת הצורך.ש ב הסעות וציוד נדרסיעות, התמחור הינו כולל מע"מ, נ •

 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.il  המועצה 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   •

 
 בהתאם לפריטים.  המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין הספקים •

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

              פא אסדי  הי גב'  מנהלת מח' תברואה ורישוי עסקים  לשאלות ויצירת קשר ניתן לפנות ל  •

 . 054-2637896טל: 

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. 
 

  27/02/2023עד   את ההצעה להגיש רק במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת המכרזים במועצה •
 בצהריים.  12:00 שעה 

 

 
 בכבוד רב 

 קאסם אסדי 
 ראש המועצה 
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 סדנאות וחוגים למחלקת תברואה ומעמד האישה11.2023' מפרט טבלה למכרז מסגרת פומבי מס

החוג/ שם הסדנה ד"מס

מס 
משתתפים
 מינמאלי

מס 
מפגשים

משך 
מפגש 
שעות 

'אקד
ה "ס

שעות
ה מחיר "ס

הערותמ"כולל מע

1
סדנת - תכנית מנטורינג- מנהיגות נשית

חובה
205420

מעמד האישה

2
סיור נשים פורצות דרך - מנהיגות נשית

לחמניה+ הדרכה + כולל אוטובוס 
40155

מעמד האישה

3
קורס הכשרה מקצועית - נשים ותעסוקה
לחסרות מקצוע

2010220
מעמד האישה

4
יום עיון בנושא קידם - נשים ותעסוקה
נשים בתעסוקה

50144
מעמד האישה

5
: אירוע מרכזי- יום האישה הבינלאומי

פאנל, הרצאה, מופע
100166

מעמד האישה

6
סדנא לגיבוש מדיניות - רשות רגישת מגדר

והטעמה
2010220

מעמד האישה

7

הרצאה לתושבות ולתושבי הרשות 
המקומית בנושא זיהוי תמרורי אזהרה 

וסימני מצוקה אצל נשים שסובלות 
העברת מודעות – מאלימות כלפיהן 

לתושבים על סמני האלימות ושטית 
תמרורי , האלימות שנחשפות אליהן הנשים

לעזור לנשים ולהציל , איך לזהות. אזהרה
.את חייהן

אלימות נגד נשים20122

8
העברת מידע - סדנה להגנת עצמית לנשים

על שיטות ואמצעי הגנה עצמית עבור נשים 
שנחשפות לתקיפות פיזית או איומים 

מילוליים או כלשהן

אלימות נגד נשים10428

9

מפגשים – סדנה לפיתוח מיומנות כלכלית 
: העצמה והתנהלות כללית לנשים

עבודה , או העסק/ניהול כלכלת הבית ו
.עבודה מקוונת, מהבית

מניעת חובות , קריאה דפי בנק חובות
.'הסדרת חובות כדין וכו, מצטברים

אלימות נגד נשים156212

10

סדנה לקידום מנהיגות נשית מקומית 
בניית – לסיוע במיגור האלימות ביישוב 

: ליווי ותמיכה, פורום נשים להעצמה
ליווי וייעוץ למישור , הכשרה והעצמה

המנהיגות דרך אנשי מקצוע עד להובלת 
קבוצות של נשים כנהגה פוטנציאלית

אלימות נגד נשים15616

____________________________

חתימה וחותמת


