
  
 

 

  28.12.21פרוטוקול ועדת יועצים מיום 

  ðוכחים: 

  מðכ"ל העמותה   –מר אברהם אזולאי 

  גזברית העמותה  –רו"ח מיכל כהן 

  יועץ משפטי   -עו"ד  אריאל פישר

ממכרז   מהתקשרות  פטורים  הועדה  ðשוא  הðושאים  כי  המשפטי  היועץ  ע"י  מצוין  הישיבה  בפתח 

  1958ות (מועצות אזוריות) התשי"ח ילתוספת השðייה לצו המועצות המקומ)  8(3בהתאם לתקðה 

ההתקשרות   את  לבצע  העðיין  בðסיבות  וסביר  מוצדק  כי  ומצאה  ההתקשרות  את  בחðה  הוועדה 

) בשים לב למהות ההתקשרות וðוכח כך שיחסי האמון והמומחיות  8(3המבוקשת ללא מכרז לפי תקðה  

  התקשרות. הðדרשים הם דומיððטיים במסגרת ה

  

  

  : ליווי ארגוðי לתיכון מגידו ולמðהלת התיכוןð1ושא 

  1815230780: סעיף תקציבי

  כולל מע"מ. מלווה מאושר ע"י משרד החיðוך.  42,000₪: צביקה אמדור מציע

היות והליווי הארגוðי היðו תהליך מתמשך משðה"ל תש"פ ואðו עדיין בעיצומו, אבקש לאשר את 
  ðוספת. ההתקשרות לשðה  

  :  החלטה

  ₪ כולל מע"מ.  42,000הועדה מאשרת המשך התקשרות עם צביקה אמדור בסכום כולל של 

  הארכת התקשרות  -: קשת התקווה ליווי ארגוðיð2ושא 

  1438מקור תקציבי: תב"ר 

  . ₪ כולל מע"מ  15,500 – צביקה אמדור מציע:

משðה"ל תש"פ ואðו עדיין בעיצומו, אבקש לאשר  היות והליווי הארגוðי היðו תהליך מתמשך    מקור ת
  את ההתקשרות לשðה ðוספת.

  1438קציבי: תב"ר 

  החלטה:  

  ₪ כולל מע"מ.  15,500הועדה מאשרת המשך התקשרות עם צביקה אמדור בסכום כולל של 

  

  



  
 

 

  

  : ליווי חיðוך ביוספריð3ושא 

קיבוץ רמת    יחד עם₪ כולל מע"מ    ð :–  18,796ועה גופר (צד קהילתי חברתי סוציאלי)  המציעים
  ₪ כולל מע"מ  11,831יוחðן ( ע"י פז אמðיה) (צד פדגוגי), 

  1439מקור תקציבי: תב"ר 

ליווי ביוספרי במסגרות החיðוך בפורמט הקיים החל בשðה"ל תשע"ח וצפוי להסתיים בסוף שðה"ל  
היות ואðו בשðה אחרוðה של התהליך עם המציעים להלן ðבקש הארכת התקשרות עד    תשפ"א לכן

  לתום שðת הלימודים.  

  החלטה:

  הועדה מאשרת המשך התקשרות עם ðועה גופר יחד עם קיבוץ רמת יוחðן. 

  

  : ליווי ופיתוח מðהלות וצוותי חיðוך בתי ספר יסודייםð4ושא 

  האקדמית לחיðוך : ק.מ.ה אורðים המכללה המציע

  1438: תב"ר מקור תקציבי

  ₪ כולל מע"מ.  17,990שעות ייעוץ בעלות של  60

תהליך הליווי החל משðה"ל תש"פ והיðו חוצה שðים, אðו בעיצומו של הליווי ולכן מבקשת לאשר  
  המשך התהליך לשðה"ל תשפ"א. 

  :החלטה

  ₪ כולל מע"מ.  17,990 הועדה מאשרת המשך התקשרות עם מכללת אורðים לשðה"ל תשפ"א בסך 

  

  ) 2.3.21(פרוטוקול מיום  2022עדכון המשך התקשרות  לשðת   -: תוכðית "בשביל מגידו"ð5ושא 

  מר גיא שרי  המציע:

  ₪ .  49,140עלות הליווי השðתית 

  1504תב"ר  מקור תקציבי:

  .2022היות ואðו עדיין בעיצומו של הקמת השביל, יש לטפל בהארכת התקשרות לשðת  

  

  

  



  
 

 

  החלטה: 

  ₪ כולל מע"מ.  49,140של הועדה מאשרת המשך התקשרות עם מר גיא שרי בעלות שðתית 

  

  

אזולאי   אברהם 
  מðכ"ל  –

  – רו"ח מיכל כהן   
  גזברית 

אריאל     עו"ד 
יועץ    –פישר  
  משפטי 

 

  

 

  

  

 


