
 
 

 

 

 03-9722888טל.        73100שהם  10רח' מודיעים 
 

 כח-קת *  גבעתשמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ. * בר-בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן *אחיסמך 

 גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה 

 * פארק חמ"ן  * קרית שדה התעופה * שילת

 

 
 
 

  
 

 פניה לקבלת הצעות לשיעורי העשרה בתי ספר ומועדוניות
 

  למועצה נדרשים נותני שירות בעלי ניסיון בהעברת שיעורי העשרה לבתי ספר ומועדוניות בתחום
 שיפוט המועצה. פניה זו מיועדת לנשים וגברים כאחד.  

  ימים. מובהר כי עם גורמים שימצאו מתא –המועצה תחתום על הסכם התקשרות למתן שירותים
 יועסק כעובד שכיר של המועצה.  לא –נותן השירות/ מורה/מדריך 

  .תשלום ע"פ שעות ביצוע בפועל 

  שיבוץ שעורי ההעשרה במערכת השעות יתבצע על פי צרכי בית הספר/מועדוניות ובתיאום עם נותן
 השירות.  

 ם שלא פורטו ברשימה עד ניתן להגיש הצעה לאחד או יותר מהשעורים המפורטים, ולהציע תחומי
 ליום ____________________ אל ____________________.  

 
 להלן שעורי ההעשרה המבוקשים במסגרת יום לימודים 

 בבתי הספר היסודיים של המועצה:

 שעות שבועיות בבית ספר אחד.  4השיעורים יתקיימו בשעות פעילות בית הספר, מינימום  
 התחומים הנדרשים:  

 
 ש'ש' 27-כ –וגיה )בוסתן ופינת החי( אקול 

  ש'ש'  6כ  –נגרות 

  ש'ש' 5 –כ  –מוסיקה 

   ש'ש'  15 -כ -אנגלית 

 ש'ש'  4-כ –רידג' ב 

  ש'ש'  13 –כדורגל 

  ש'ש' 12 -כ –כדורסל 

  .אחר 

 
 בנוסף נשמח לקבל הצעות לשעורי העשרה נוספים בבתי הספר שאינם ברשימה 

 
מועדוניות בישובים: אחיסמך, בית עריף, ברקת , טירת  4חוגי העשרה במועדוניות  משפחתיות טיפוליות )

 יהודה . 

   .__________ הפעילות במועדונויות בשעות אחה"צ בין השעות _____________ עד 

  ש'ש  במועדונית   3-2   -תרפיה בתנועה  -התחומים הנדרשים 

  ש'ש   1 –דרבוקה 

  ש'ש' 1 –אנגלית 

 
 מנהלת מח' בתי ספר  –לפרטים נוספים ניתן לפנות לעליזה מושקוביץ   
 region.muni.il-aliza@modiinמייל:     4573653-052טלפון:           

 

 לשכת  מנכ"ל  המועצה
  region.muni.il-yosie@modiin  דוא"ל:  9722816-03  ס:פק  9722805-03  טל':

mailto:aliza@modiin-region.muni.il
mailto:%20yosie@modiin-region.muni.il

