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 שלא למטרת רווח  דריכיםהצעות ממקול קורא לקבלת 

 לעסוק בהדרכת ולימוד נערי בר מצוה ללא תשלום  םהמעונייני
 

  בו    .1

הפועלים שלא דריכים ממהצעות  בזאת נה"( מזמי  ועצ " - המועצה הדתית נתניה )להלן

 .תשלוםללא  להדריך וללמד נערי בר מצוה םוהמעוניינילמטרת רווח 

תושבי לנערי בר מצווה  המועצה הדתית נתניה מעוניינת לצאת במבצע ולהעניק שירות הדרכה

תורה ללא תשלום, לשם כך  פונה וקריאה בהנחת תפילין ולימוד עלייה מעוטי יכולת של נתניה 

היא בקול קורא זה לקבלת הצעות ממדריכים המעוניינים להתקשר עם המועצה הדתית לצורך 

 הענקת שירות זה.

לבצע את מעוניין  יהאהמועצה תקצה מקום בשטח המועצה לצורך ההדרכה, ככל והמדריך 

 .ההדרכה במקום אחר כגון בית הכנסת וכד' הרשות בידו

של המועצה לדון ו/או להתקשר עם מי  הכל התחייבות מצד ההצעותיובהר כי אין בהליך קבלת 

  מהמשיבים.

 

       ף     ש ו  .2

בורם מדריכים  שלא למטרת רווח ואין מדובר בשירותים שישולמו ע מאחר וההתקשרות הנה עם

ההתקשרות תהיה על בסיס רחב וכל מתנדב  שיעמוד בתנאים תמורה מהמועצה הדתית נתניה 

את  ולשבץ תנתן האפשרות לבחור המועצה/ולתלמיד המתנדבים במאגר לייכלשיפורטו להלן 

 שירות ההדרכה על ידי המתנדב. המדריך ממנו ינתן

 

 והדרישות החפצים להציע הצעות מטעמם לקול קורא זה להיות בעלי המאפיינים מתנדביםה על
 שיפורטו להלן:

 
 .וערגישה ויכולת עבודה עם ילדים ונ יבעל .א

 
 תורה ומצוות באופן ההולם את התפקיד. ישומר .ב

 
 בקיאות בקריאת התורה, טעמי המקרא, וידע בהלכות הנחת תפילין. יבעל .ג

 
 טופס היעדר עבירות מין. .ד

 
 תעודת יושר.בעלי  .ה
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   צעו  ע         גו  ם       .3

, סבירות את אופן מתן השירות תוך ציון מקום ההדרכה המיועדלהמציא הצעות המ מתנדביםעל ה

ולצרף את המסמכים הנדרשים  נוסח הקריאה בו הם בקיאים, הם מעוניינים,  םשעות ההדרכה בה

 בתנאי הסף. 

  וע          צעו  .4

 ולהיות מוגשות ,קול קוראלתנאי העל ההצעות להיות תואמות 

 בצ   ם. 14:00בשע   1.9.19ע    ום   
 

 להתקשר עם אף אחד מהמשיבים לקול קורא זה.  תכי המועצה לא מתחייב יובהר שוב ,

 

 

 

 

 

 בכבו   ב ובב כ ,
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   צ             ש   וע

 


