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26.10.2020 

 24/2020הצעת מחיר מס' 
 

 דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור הפעלת סדנאות והדרכות למחלקת רווחה לפי הפירוט שלהלן: –המועצה המקומית 

 

  :חתימה וחותמת: _____________.שם: _____________ , טלפון , _____________ 

  .הצעת מחיר ללא חתימה וחותמת ללא תתקבל 

 .נא לצרף את הקורות חיים ואת התעודות השכלה של המנחה עצמו המבצע הסדנה ואת הסילבוס מפורט עבור כל סדנה 

  ניתן לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ PDF   :לדוא"לw.said188@deiralasad.muni.il  

   בצהריים אצל מנהל הרכש במועצה מר' וסים עומר. 12:00שעה :   01/11/2020או להגשה במעטפה סגורה עד 

 בכבוד רב

 אחמד דבאח

 ראש המועצה

http://www.deiralasad.muni.il/
mailto:w.said188@deiralasad.muni.il
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 :להלן פירוט הסדנאות 

 

 בכבוד רב

 אחמד דבאח

 ראש המועצה

 שם הסדנא מס"ד 
אוכלוסיית 

 יעד
הרכב 
 קבוצה

מס' 
 סדנאות

מס' 
 מפגשים

שעות 
 למפגש

סה"כ 
 שעות 

  תעריף שעה
 לפני מע"מ

ס"ה מחיר 
 הערות לפני מע"מ

1 
סדנת פוטותרפיה לנשים ) דימוי עצמי, 

      22 2 11 1 15 נשים הדרכה  לשימוש במצלמה וכו.. ( 

2 

 –סדנת קפוארה אומנות לחימה אפרו 
ברזילאית המשלב לחימה , קצב, שירה, 

 שתי קבוצות     32 2 16 2 30 נערים וכו..נגינה ואקרובטיקה 

3 
סדנת בישול שף: הכנת מתכוני אוכל עם שף 

 חד פעמית, כולל ציוד     4 4 1 1 15 נערות היודע לעבוד עם קבוצות 

4 
משחקי קבוצה ודינאמיקה  O.D.Tסדנת 

 קבוצתית
 נערות

 חד פעמית, כולל ציוד     4 4 1 1 15

5 
סדנת אומנות ויצירה: בניית תוצר דרך עבודה 

 עם צבעים , חרוזים וכו..
 נערות

 חד פעמית, כולל ציוד     3 3 1 1 15

6 
סדנת זומבה: עבדוה דרך ריקוד , תנועה 

 וספורט
 נערות

 חד פעמית, כולל ציוד     3 3 1 1 15

7 
סדנת שוקולד: הכנת מתכוני שוקולד עם 

 המשתתפות
 נערות

 חד פעמית, כולל ציוד     4 4 1 1 15
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