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 202121.מס'  הצעת מחיר
 

לפי   מחלקת רווחהלת  אוסדנ מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור דיר אל אסד –המועצה המקומית  

 הנ"ל: הפירוט 

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

  או mnkal@deiralasad.muni.il לדוא"ל:    PDFנא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ   •

שעה   08/07/2021מועצה עד משרד מנכ"ל הרכש ב ה תיבתבמעטפה סגורה במסירה ידנית ל

12:00 . 

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

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

 בל.הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתק •

 בכבוד רב  
 אחמד דבאח 

 ראש המועצה 
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 הפירוט בטבלה המצורפת:

 

 

מס  נה ותוכן הסדשם  מס"ד
 ים פמשתת

מס' 
 מפגשים 

משך  
 מפגש

 ס"ה
 שעות

ס"ה מחיר  
מפגש  

כולל  
 מע"מ

ס"ה מחיר  
כולל  

 מע"מ

 הערות

פעילים למרכז   .1
בנושא הדרה   -עוצמה

 30 ש  2 15 15 ועוני

   

  -העצמה דרך גינון .2
 24 ש  2 12 15 בניית גינה קהילתית 

   

    24 ש  3 8 15 עברית מתקדמים  .3
    24 ש  3 8 15 עברית מתחילים  .4
הורות בצל קורונה  .5

  6 ש  3 2 20 כלכלי  הוהמצב 
  

    6 ש   3 2 20 און ליין מרקיטינג  .6
    18 ש  3 6 15 ניהול משק בית תקין  .7
הכנת  לימוד סדנת  .8

  4 ש  4 1 15 גבינות
  

    4 ש  4 1 15 ם נת סלטיסדנת הכ .9
הכנת  לימוד סדנת  .10

  8 ש  4 2 15 סבון 
  

סדנת הכנת קייטרינג   .11
  4 ש  4 1 15 וסנאקס

  

קרמי  סדנת הכנת  .12
  12 ש  4 3 15 טבעייםטיפוח 

  

    15 ש  3 5 15 סדנת שזירת פרחים .13

  תיקוני הכשרת .14
ם פוניסמארט

ה  ומחשבים עם ערכ
  30 ש  2 15 15 לכל משתתף 

  

    36 ש   3 12 15 יזמות עסקית  .15
סדנת הכנה לשוק   .16

 העבודה
 24 ש  2 12 15

 
  

    24 ש  2 12 15 תרפיה סדנת פוטו .17
סדנת נגישות   .18

 ת חווייתי
30 1 

 
    2 ש  2

פעילים   הכשרת .19
בתחום העבודה 

 קהילתית 

    12 ש  2 6 15

לבני   רכיבה טיפולית .20
 נוער

    20 ש  2 10 15

21.         
22.         
23         
24.         
25.         
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