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 נגב מערבי רשויות אשכול  איגוד ערים  עבור בקשה לקבלת הצעת מחיר

 מנצח/ת לתזמורת הקאמרית הצעירה נגב מערבי 

 

 שלום רב. 

 אנו פונים אליך בבקשה להגיש הצעת מחיר עבור השירותים הכתובים מטה על פי המפרט המצורף. 

 

 . דודי יצחקי באשכול נגב מערבי:המזמין  בעל התפקיד

 music@westnegev.org.il   :, דוא"ל( טלפוןפרטי התקשרות ) 

 .חינוך מוסיקלי   תחום פעילות באשכול נגב מערבי:

 "התזמורת הקאמרית הצעירה נגב מערבי" ניצוח והנחיית    השירות המבוקש:

שנות ניצוח והנחיית תזמורת ברמה גבוהה וייצוגית , ניסיון   5בעל ניסיון של לפחות  תנאי סף של המגיש:

 תואר שני לפחות במוסיקה/חינוך מוסיקלי, דוקטורט יתרון.    –משמעותי מוכח בחינוך מוסיקלי,  הכשרה  

  17/9/2020עד לתאריך   negev.org.il @westinfo: טופס ההצעה )להלן( למייל את יש להגיש  הגשה:

 . 12:00בשעה 

 

   :השירות  פירוט

האזורית  והנחייתניצוח   • )   התזמורת  שנתיים  ב  24למשך  התזמורת  חודשים(  לחודש  כנסי  אחת 

כמחנות התזמורת בחופשיםוב כל אחד.    8מפגשים של    22-.  בנגב  שעות  יתקיימו  כל המפגשים 

 המערבי. 

 .ברחבי הארץ בקונצרטים שונים שיתואמו מראש ניצוח והנחיית התזמורת •

רעיבשותפות   • ברמה  התזמורת  חזון,  פדגוגית,  ונית,  הובלת  רפרטואר,  מדריכי  קביעת  הנחיית 

 העשרה.ו  אסטרטגייםהסקציות, חיבורים 

 מול מנהל תזמורת ורכז/ת אדמיניסטרציה. ותאום תקשורת  •

 הכנת החומרים והתאמת התפקידים. •

   .נסיעותנדרשות ו הכנות  ניצוח, הנחייה,  – ההצעה תכלול  •

 . לצורך קף העבודה בהתאםיתיתכן התאמה ושינוי של ה •

   .התנאים לשנה נוספת באותם תינתן אפשרות להארכה •

 

 מאשר שקראתי: 

 

 ____________________  ____________________ 
 תאריך חתימת המציע 
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 ההצעה

 _____________________________________________________  :  עסקהמציע / השם 

 _______________ _________________________________________________ :ח.פ. 

 _______________________________________________________________ כתובת: 

 _____________________________________________________________   איש קשר:

 _______________________ __________________________________ פרטי התקשרות:

____________.  המחיר כולל / לא כולל / פטור  הוא: כמפורט מעלה המחיר עבור השירותים 

 ממע"מ )מחק מיותר(. 

 

. המחיר כולל /  לשעה המחיר עבור ליווי מעבר למפורט מעלה על בסיס שעתי הוא: ___________

 לא כולל / פטור ממע"מ )מחק מיותר(.

 

 . לצרף מסמכים נלווים * במידת הצורך יש 

 ** במידה ותתקבל הצעתכם תידרשו לשלוח לאשכול נגב מערבי את המסמכים הבאים:  

 ניכוי מס במקור, ניהול ספרים, אישור ניהול חשבון בנק. אנא היערכותכם.

 

 

 ____________________  ____________________ 
 תאריך  ת המציע חתימ

 


