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  תשע"ז-תשע"ו קורס פסיכומטרילביצוע  5/2016 פלה"מהנדון: 

 אחוה  תהאקדמימכללה ב

 

 קורס פסיכומטרי ביצוע ולימוד של  לקבל הצעות מחיר ל תמבקש )להלן: המזמין"(  אחוה  המכללה האקדמית

 בהתאם לאמור להלן. 

 תנאי סף הנדרשים מהמציע: 

 
 יש לצרף אסמכתאות.  -רס הכנה לפסיכומטרי  להיות בעל אישור חוקי ללמד קו ציע נדרשהמ .1

 שנים.  3למציע ניסיון עבודה בשירות הנדרש לאוכלוסייה דומה של לפחות  .2

  .+ או אוכלוסייה דומה30מוסדות לאוכלוסייה של תכנית  2העביר קורס פסיכומטרי בלפחות המציע  .3

 מפרט הקורס הנדרש: 
 

  40 עד מספר תלמידים בכיתה:
 

 שעות 4אורך כל מפגש: 
 

 18:00-22:00שני  ימי לימוד:
 

 .כוללת את חומרי הלימוד עלות הקורס:

 
  מרצה:

  יש להעביר קו"ח עם פירוט  בהוראת מבוגרים. ושנות ניסיון בהוראת קורס זה  3המרצה צריך להיות בעל

ג החלפת מדריך אפשרית רק אם הדבר יוצעל החברה לשלוח את אותו מרצה לכל אורך הקורס.  .ניסיון

מאז שבועיים כדרישה מהסגל המנהלי במכללה. יש לבצע החלפה כזו מהר ככל הניתן ולא יאוחר מ

 התקבלה הבקשה.

  אם המדריך נעדר משיעור, עליו להשלים תוך שבועיים את מה שהחסיר, בתיאום עם הסטודנטים ועם איש

 הקשר במכללה. 

 ן הרשומים ברשימת הנוכחות ל המדריך מוטלת חובת בדיקת נוכחות. אם יש חוסר התאמה ביע

 לעדכן את איש הקשר במכללה. המדריך  תחובהממוחשבת, לבין היושבים בכיתה בפועל, 

 ביטול קורס: 

  2008-התשס"ט  –לאמור בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים הודעה על ביטול קורס תהא בהתאם . 

  2לאחר פתיחת הקורס )לאחר  הנהלת המכללהבהודעה על ביטול קורס בשל מיעוט נרשמים תתקבל 

 מפגשים בלבד. )שווה ערך לחודש(. 4מפגשים(. במקרה כזה התשלום יהיה יחסי, עבור 
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  להביא למפגש הראשון את כל חומרי הלימוד. המציע נדרש 

 :מרתונים, בשעות שיהיו  6ת שעות לימוד והכנה, בסוף הקורס יערכו לפחו 80הקורס כולל  אפיון הקורס

 .נוחות לסטודנטים

 .המכללה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את ההתקשרות למועד נוסף של קורס פסיכומטרי 
 

 :אמות מידה לבחירה

 90%מחיר 

 5%כל המלצה   - +(30יה דומה )יהמלצות עבודה עם אוכלוס 2לפחות 

 .שולחנות קא בכיתה עםו, לאו דובשטח המכללההקורס ייערך בכיתה 

 

 התמורה עבור הקורס 

)כולל  מחיר לתלמיד מספר תלמידים

 מע"מ(

10-14  

15-19  

20-29  

30-39  

40-50  

 

 (. וכו' ספרים ,)חוברות העלות של הקורס כוללת את חומרי הלימוד

 
 ים. יש להוסיף תמחור של הוספת לוגו של האגודה על גבי התיק הקורסיש לציין כי לעלות התמחור של  

 
 רשום מס' הפלה"מ ונושא ההצעה בלבד.  שעליו galit_am@achva.ac.ilלשלוח למייל את ההצעות יש 

 .12:00בשעה  3.4.2016 ליום המועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד 

  .galit_am@achva.ac.ilלמייל:  12:00שעה ב 27.3.2016ניתן לשלוח עד ליום  פניה זו ת הבהרה בעניין ושאל

 המענה לשאלות יופיע באתר המכללה תחת לשונית מכרזים. שאלות לאחר מועד זה לא ייענו. 

 כנגד הצגת חשבונית מס במקור, אישור ניהול ספרים וניכוי מס כדין. 50שוטף +  :תנאי תשלום

 .maor_v@achva.ac.ilורד מאור   -לאחר הזכייה  קשר תאש

 

 בכבוד רב, 

 גלית עמרם, עו"ד 
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