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 דרישות:

 עם תלמידים תת משיגים. שנים 5לפחות , ניסיון של  יב' -מתרגל בעל ניסיון בעבודה עם ילדים מכיתות ז'  .1

 תעודות הסמכה .2

 חניכי פנימייה ושיעורים פרטניים 10תגבור בקבוצות של עד  .3

 

 המועמדים הרלוונטיים יזומנו לוועדת קבלה, הקריטריונים לקביעת הזוכה: 

 התרשמות 50%

 תעריף לשעה 50%

 

 :  ותהער

  .לא ניתן להפעיל במסגרת חוזה זה מורים המועסקים במשרד החינוך בעת פרסום מכרז זה 

  16:00-19:00העבודה בשעות אחר הצהריים בין השעות . 

  המציע לקחת בחשבון שביטוח לאומי יהיה על חשבונו.על  

  '9. מהדורה 8.1.2.1תעריפים לתשלום על פי מחירי הוראת תכ"ם : תעריפי הדרכה, מבחנים ובחינות מס . 

 .התעריפים לתשלום למקצוע זה יהיו עד לתעריף של תואר ראשון על פי הוראת התכ"ם 

  שרות בלבד, אין יחסי עובד מעביד.המתרגל לא יוכר כעובד כדורי אלא כספק נותן 

  המועמד שייבחר יחתום חוזה מתן שירותים  עם כפר הנוער כדורי לתקופת ההתקשרות עד סוף שנת לימודים

 .  20/6/2023 -ה

 

או לשלוח לאימייל: שמספרו  להחזיר לפקסהמעוניינים להגיש מועמדות יש למלא את הטופס בעמוד הבא ו

banamkd@kadoorie.org.il   10:00בשעה  15/1/2023: עד לתאריך  . 

 

 לשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.נוסח זה כתוב ב

 הפרסום מיועד לכולם.
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 פרטי מגיש ההצעה: .1

  שם מגיש ההצעה:

  מספר ת.ז:

  עוסק מורשה / עוסק פטור / תושב ישראל :

  מספר פלאפון:

  מגורים:כתובת 

  כתובת מייל:

 

 הצעת מחיר:  .2

  תעריף נדרש לשעת תגבור ) לפני מע"מ(

  תעריף נסיעות לכיוון אחד ) לפני מע"מ(

 

 חתימה וחותמת המגיש:

 

 

 

 פרטי פעילות: .3

 שעות 8 כמות שעות שבועיות:

 יומיים מספר ימי פעילות בשבוע:

 שעות 200 סה"כ כמות שעות שנתי:

  50 שנתי:סה"כ נסיעות 

 

 

 לצרף למסמך זה: חובה

 קורות חיים .1

 תעודות הסמכה / תעודות רלוונטיות   .2

 

 אין כדורי מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 זה בלבד. הצעה שתגיע לאחר המועד תיפסל. טופסאת ההצעה יש להחזיר על גבי 

 


