
 
 

 
 

 למועצה האזורית מטה יהודה והרצאותספקי סדנאות היכלל במאגר קול קורא ל

ספקי סדנאות "( פונה בזאת לקבל הצעות להיכלל במאגר המועצה)להלן: " מועצה האזורית מטה יהודה

 :בני/ות נוער בתחומים הבאיםתושבים / קהילות / עובדים / לוהרצאות 

 התמכרויות, אלימות , הגנה עצמית ומיניות בריאה  מניעה והסברה:

 אומנות פלסטית, גרפיטי, קומיקס, טקסטיל ותיאטרון אמנות ויצירה:

    בוקס, ראפ וקיימות-נגרות, צילום, ביט סדנאות מקצועיות / אחר:

  .לרשימה הנ"ל ניתן להוסיף סדנאות/הרצאות מהתחומים המוזכרים 

 תנאי השתתפות 

יש לצרף תעודות השכלה ורישיונות מתאימים, כמו  ,הרצאה /הסדנה תעודות והכשרות בהתאם לנושא .1

 כן המלצות.

 שנים ומעלה. 3עדיפות תינתן לבעלי ניסיון של  .2

 .)יש למלא את טופס פתיחת ספק המצורף( במקור עוסק מורשה/ אישור ניהול ספרים תקין / ניכוי מס .3

  :תנאים כלליים

 5המועצה תהיה רשאית להכליל עד  אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה שתוגש, כולה או חלקה. .1

 מציעים אשר עומדים בתנאי ההשתתפות בכל תחום כדלעיל.

לפרטים בהצעה  המועצה תהיה רשאית לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות .2

וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המועצה כדי לסייע לה בקבלת החלטות. כמו כן, המועצה תהא 

 רשאית לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.

המציעים, והם בלבד,  המועצה תהיה רשאית לבטל נוהל זה בכל שלב כפי שתראה לנכון. בכל מקרה, .3

 יישאו בהוצאותיהם בקשר לפנייתם.

מועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפניה זו ובנספחיה, לרבות בכל ה .4

  תנאי מתנאיה ובמועד הגשת הבקשות הנדרש.

המועצה תהיה רשאית לפנות לספקים אשר יכללו במאגר על פי הצעותיהם ולהתקשר עימם באמצעות  .5

 מה של המועצה.הוצאת הזמנת עבודה כדין חתומה על ידי מורשי החתי

מובהר בזאת כי תנאי לאספקת כל שירות שהוא על ידי הספק וכן תשלום על השירותים יהא בהוצאת  .6

 הזמנת עבודה כדין חתומה על ידי מורשי החתימה של המועצה )ראש מועצה וגזבר(

 תחומי המועצה האזורית מטה יהודה )ישובים, מוסדות, מבני ציבור, וכדו'(.הסדנאות יתקיימו ב .7

נדרשת הוכל הוצאה  נסיעות, ל מע"מוכלות של כל הוצאות הספק תהייה מחיר כולל הצעת מחיר לסדנה .8

 .וכיוצא בזה לביצוע הסדנה

 



 
 

 
 

  .חלק ממחיר הסדנהכ לביצוע הסדנה יםהנלוווהחומרים  הציוד ללעל הספק נדרש לדאוג לכ .9

 .הספקעפ"י דרישות  הרצאה /הסדנה לספק מקום מפגש מתאים לפעילות המזמיןבאחריות  .10

 .שעה וחצילא יפחת מ הרצאה /הסדנהמשך  .11

 כולל מע"מ.₪  2,500מחיר מקסימום לסדנה בודדת הינו  .12

 050-6581211לפרטים נוספים ניתן לפנות לרוית אביב  .13

  י.אין בהתקשרות עם מציע בכדי ליצור יחסי עובד מעביד וכי נותן השירותים הינו עצמא .14

 

)בניין המועצה, מחלקה משפטית  המכרזים במועצה אזורית מטה יהודה לתיבתאת ההצעות יש להגיש 

 3/1/2023 -ה עד לתאריךולצרף מסמך זה כשהוא חתום על ידי המציע על דף לוגו של המציע  (2קומה 

אחרון להגשת הצעות ובצירוף פרטי ההצעה המלאים ובצירוף המסמכים מועד הה 12:00בשעה 

  .הרלוונטיים

 

 

 בכבוד רב

 נוער מחלקת

 המועצה אזורית מטה יהוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע: _________________________


