
 
 

 

 202212.5. מיום יועצים ועדת פרוטוקול

 :נוכחים

 המועצה ל"מנכ - אזולאי אברהם מר

 משפטי יועץ – פישר אריאל ד"עו

  המועצה גזברית– כהן מיכל ח"רו

 בהתאם ממכרז מהתקשרות פטורים הועדה נשוא הנושאים כי המשפטי היועץ י"ע מצוין הישיבה בפתח

 1958 ח"התשי( אזוריות מועצות) ותיהמקומ המועצות לצו השנייה לתוספת( 8)3 לתקנה

 ללא המבוקשת ההתקשרות את לבצע העניין בנסיבות וסביר מוצדק כי ומצאה ההתקשרות את בחנה הוועדה

 הם הנדרשים והמומחיות אמוןה שיחסי כך ונוכח ההתקשרות למהות לב בשים( 8)3 תקנה לפי מכרז

 .ההתקשרות במסגרת דומיננטיים

 

 : במגידוטק הדרכה  :1 נושא

 1828410750 : תקציבי סעיף

 :הצעה

 במגידוטק מדריך – נהון ענבר

 FRC - ה ובקבוצת בלגו הרובוטיקה בנבחרת חניך היה. בעבר מגידו של הרובוטיקה נבחרת בוגר, ענבר

 . המועצה של

 במועצה היסודיים ס"בבתיה א"תשפ ל"בשנה בהצלחה הפעיל אותו מלגו רובוטים בחוג כמדריך ניסיון לענבר

 .מגידו האזורית

 אחרי אלינו מגיע וענבר  זה בתחום הדרכה שירותי במציאת רב קושי קיים זו בתקופה כי לציין מיותר

 .פרי נשא שלא( בפייסבוק פרסום) הרובוטיקה בתחום מדריכים של מאומץ חיפוש

 (פטור עוסק)₪  75 של לשעה בעלות לחודש שעות 30 של במכסה חודשים 9 -ההתקשרות תקופת

 

 :החלטה

 .( פטור עוסק)  ₪ 20,250 של בהיקף נהון ענבר עם התקשרות מאשרת הועדה



 
 

 

 .מגידוטק בחוגי הדרכה לשם

 

 

 

 

 

 

 : במגידוטק דיגיטל ניהול – 2 נושא

 

  - מחיר הצעות 4 התקבלו

 לחודש מ"מע כולל 2925 -דיגיטליס .1

 לחודש מ"מע כולל 2925 – רייבי תגל .2

 לחודש מ"מע כולל 3978 - אריה יעקב דנה .3

 (פטור עוסק) מ"מע ללא 1500 – חן רוני .4

 . ח"ש 200 של סמלית בעלות ספציפיים אירועים של תוספות יתכנו

 

  :החלטה

 (.פטור עוסק) ₪ 16,000 של בהיקף ביותר הזול המציע,  חן רוני עם התקשרות מאשרת הועדה

 1828410750 : תקציבי סעיף

 

 :רשותי קייטנות ריכוז שירותי: 3 נושא

 1813200788 : תקציבי סעיף

 :הצעה

 (פטור עוסק)₪.  16,000 של בעלות קייטנות ריכוז שירותי מעניקה קטינה  ליאורה

 .בתחום וידע ניסיון בעלת קייטנות לרכזת זקוקים אנו,  דוחק שהזמן מכיוון



 
 

 

 .בכלל המועצה ואת החינוך משרד מול עבודה,  הקייטנות תחום את שמכירה כזו

 מכירהו קייטנות ריכוז שירותי שמעניקה הקטינ ליאורה –ממושך זמן ולאחר רב בקושי איתרנו, כך לצורך

 .הגדול החופש של הספר בית את בעבר וניהלה, התחום את מכירה ליאורה' גב , הקיבוצי האופי את

 עם מעמיקה היכרות מצריךה שירותב הצורך על מדובר כאשר . מתאימים נוספים שירותים ינותנ נמצאו לא

 .החינוך משרד נהלי

 :החלטה

 .(פטור עוסק)₪  16,000 של בעלות קטינה ליאורה עם התקשרות מאשרת הועדה

 

 

 

_______________            ______________              _______________ 

 ד"עו, פישר אריאל                   ח"רו, כהן מיכל                        אזולאי אברהם  

  משפטי יועץ                    המועצה גזברית                          המועצה ל"מנכ  

 


