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23.02.2023 
 3.20231מכרז מסגרת פומבי מס' 

 

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

 .לפי המפורט בטבלה המצורפת עוצמה במחלקת רווחהוחוגים למרכז 

 . 25-55גילאי   מבוגרים יעד    יתאוכלוסי  •

 הסעות וציוד נדרש במידת הצורך. סיעות, הינו כולל מע"מ, נ לפי תעריפי נש"מ, התמחור •

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

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

 . כרזיםתחת כותרת מ  www.deiralasad.muni.ilהמועצה שכתובתו  

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

 
 והמלצות ).( לצרף ניסיון  מוכח בעבודה בתחום במרכז עוצמה  על המציע חובה להיות בעל ניסיון  •

 
 המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין הספקים בהתאם לפריטים.  •

לפי   סדנאות / חוגים, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מספר  / חוג סדנה ה בגין הינ  הצעה •
 .לפי צרכיהו  מחיר ההצעה

 .054-5909596טל:  חלא דיאבגב'   עוצמה מנהלת מרכז  לשאלות ויצירת קשר ניתן לפנות ל  •

ה  המועצה רשאית לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו / או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצ •
וע כות לתבשומרת לעצמה הזכות לבטל את המכרז בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הז

 או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך. 
 
מועצה עד  ב המכרזים תיבת במעטפה סגורה במסירה ידנית לנא לשלוח את ההצעה חתומה  •

 בצהריים.  12:00שעה  08/03/2023
 

 
 בכבוד רב 

 קאסם אסדי 
 ראש המועצה 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.deiralasad.muni.il/
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 עוצמה סדנאות למרכז  023.231 מפרט טבלה למכרז מסגרת פומבי מס' 
  

שם הכשרה /   
 קורס/ סדנא

 מס' 
 מפגשים 

משך 
 מפגש 

 ס"ה
 שעות 

ס"ה מחיר כולל   תיאור
 כל העלויותומע"מ 

 8 העצמה נשית   1
 

תהליך העצמתי של קבוצת נשים הנמצאות   24 ש3
שי,  במעגל עוני והדרה וזקוקות לסיוע רגשי וממ
ת  המפגשים יכללו תכנים שידגישו את התדמי

  . ם.מתן כליו חיזוק הביטחון העצמי, העצמית
חיזוק ההון הסימבולי ובניית תכנית התערבות  

לקוחה בתחומי ההתמחות של  \קבוצה ומותאם 
מרכז עוצמה, בעיקר בתחום ההכנה לשוק  

   .העבודה וההשתלבות בחברה 

  

העצמה   2
 תעסוקתית

צמתי של קבוצת נשים הנמצאות  ך העתהלי 24 ש3 8
י והדרה וזקוקות לסיוע רגשי וממשי,  במעגל עונ 

ללו תכנים שידגישו את התדמית  המפגשים יכ
  . ם.מתן כליו ון העצמיחיזוק הביטח, העצמית

חיזוק ההון הסימבולי ובניית תכנית התערבות  
לקוחה בתחומי ההתמחות של  \מותאם קבוצה ו

ההכנה לשוק    מרכז עוצמה, בעיקר בתחום
   .העבודה וההשתלבות בחברה 

 

העצמה   3
 גברית

תהליך העצמתי של קבוצת גברים הנמצאים   21 ש  3 7
גשי וממשי,  במעגל עוני והדרה וזקוקים לסיוע ר

המפגשים יכללו תכנים שידגישו את תהליך  
קבלת החלטות, ניהול זמן, חיזוק ביטחון עצמי,  

גבריות  דפוסי חשיבה אישיים, צרכנות נבונה,  
כלים   והורות, חלוקת תפקידים בבית, רכישת
פרקטיים להתמודדות יעילה ונכונה עם  

  .אירועים שונים

 

מתח  קורס  4
 לגברים  נמוך

הכשרה של מפגשים לגברים לקוחות מרכז   ש  36 ש  3 12
עוצמה, העוסקים בתחומי המתח המוך או  

ולל אזעקות,  : כמעוניינים להשתלב בתחום זה
כולל ציוד   .מצלימות, אינטרקום מכל הסוגים

 דרוש ללמידה 
 

 

הכשרת   5
 פעילים

ת  יקמת קבוצת פעילים אשר יהוו כתובת ייעודה 30 ש3 10
הקהילתית, ייזום    במעורבותלמרכז עוצמה 

ובניית פרויקטים בנושא עוני והדרה ושינוי  
 .מדיניות

 

חינוך פיננסי   6
 לזוגות

ידע וכלים להתנהלות פיננסית יעילה   הקניית 18 ש3 6
  .בבית ובקרב בני הזוג

בות שיתוף הפעולה בין בני הזוג  הדגשת חשי
  .בהתנהלות הכלכלית

רכישת כלים לחיזוק הקשר הזוגי בדגש על  
  .יהול כלכלינ

 

אומנות  7
 כתעסוקה

ליבוד, שריפה על עץ, מנדלה, סבון, נירות,     21 ש3 7
 כולל ציוד  אפוקסימקרמה, 
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  כולל ציוד  .למידת גינון ביתי כתעסוקה 8 ש4 2 גינון בית 8
 
 

 שני מפגשים   8 ש4 2 עיצוב פירות 9
 למידה של דרכי חיתוך פירות מקצועי -
 כולל ציוד    .הכנת בופה פירות מקצועי-

 

יזמות  10
עסק   -עסקית

  רץ

  .הקניית כלים ניהוליים לניהול עסק 12 ש3 4
 .לבניית עסק מצליח הקניית כלים פרקטיים -
הקניית ידע פיננסי ומשפטי לניהול נכון של   -

 .העסק
 .למידת השלבים לפיתוח עסק -
 .גיוס הון ובנקאות-
  .גיבוש אסטרטגיות שיווק -

 

ניהול כלכלת   11
 תבי

למידה של התארגנות, קניה נבונה, הקניית   18 ש3 6
מיומנויות וכלים והעלאת היכולת לניהול  

  .שפחה באופן עצמאיתהליך כלכלת מ
הקניית מיומנויות לצמצום פערים בין הכנסות  

  .תוהוצאו

 

שיווק  12
  דיגיטלי

 .מידת שיווק עצמי לצורך קידום עסק 18 ש3 6
וב והכנת דפים  הקניית מיומנויות וכלים בעיצ

ברשת החברתית וכל מה שקשור מבחינת פיתוח  
כלים דיגיטליים ( תמונות, סרטונים, סטוריז  

   .)וכו'

 

יצירת   13
סרטונים 
להעלאת  

 מודעות

  2  
 סרטונים 

 

 דקה
 לסרטון 

כל סרטון יעסוק בנושא מסוים מתחום מיצוי   --- 
  .זכויות יעיל או ניהול כלכלת נבונה

 גרפיקה מקצועית 

 

סדנת בנית   14
 בית השוקולד 

  כולל ציוד וחומר   4 ש4 1 

 

 

 : ________________       ק ספשם 

                    

 : ________________חתימה וחותמת 

 
 
 

 בכבוד רב 
 קאסם אסדי 
 ראש המועצה 


