
 
 

 

 11.01.2023פרוטוקול ועדת יועצים מיום 

 נוכחים: 

 מנכ"ל המועצה  - מר אברהם אזולאי 

 יועץ משפטי   –עו"ד אריאל פישר 

  גזברית המועצה –רו"ח מיכל כהן 

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

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

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

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

 התקשרות. הנדרשים הם דומיננטיים במסגרת ה

 
 הדרכה קבוצתית    :1 נושא

 
 1844400820סעיף תקציבי: 

 הצעות: 
 לשעה. כולל מע"מ ₪  360 –אסנת סלע  .1
 לשעה. כולל מע"מ ₪  350  –אושרה קזאז  .2
 כולל מע"מ לשעה.   ₪ 350 –דלי בירן  .3
 ₪ כולל מע"מ לשעה.   ₪ 310  –יסכה שחר  .4
 

 החלטה:

כל מפגש שעתיים  ₪ כולל מע"מ (  14,400כוללת של  בעלות     אסנת סלע הועדה מאשרת התקשרות עם  
 .  אסנת מומחית בתחום הדרכות קבוצתיות)  חודשים 10למשך מפגשים בחודש   2* 

 

 ליאת הדרי  הדרכות לעו"ס : 2נושא 

 1843801820  -סעיף תקציבי

 הצעות: 

 לשעה. כולל מע"מ ₪  342 – סיגל זריהן  .1
 לשעה. כולל מע"מ ₪  350  –אושרה קזאז  .2
 כולל מע"מ לשעה.  ₪ 350 –דלי בירן  .3
 כולל מע"מ לשעה.   ₪ 400 –נורית פרנקל  .4

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 החלטה:

(כל ₪ כולל מע"מ    8,000של    כוללת    בעלות  נורית פרנקל  הועדה מאשרת התקשרות עם  
בתחום בו עוסקת עו"ס  נורית מומחית  )  חודשים  10מפגשים בחודש למשך    2*    עהמפגש ש

 .  ליאת
 

 ליאורה כץ  הדרכות לעו"ס : 3נושא 

 1841315780  -סעיף תקציבי

 הצעות:  

 לשעה. כולל מע"מ ₪  342 – סיגל זריהן  .1
 לשעה. כולל מע"מ ₪  300  –אושרה קזאז  .2
 לשעה. כולל מע"מ  ₪  300  –אושרה קזאז  .3
 כולל מע"מ לשעה.   ₪ 310  –יסכה שחר  .4

 

 החלטה:

  פעמים 3(₪ כולל מע"מ    10,260של    כוללת    בעלות   סיגל זריהן הועדה מאשרת התקשרות עם  
 .  ליאורהמומחית בתחום בו עוסקת עו"ס  סיגל ) חודשים 10בחודש למשך  

 
 
 

 מירב שמחי בתחום הזקנה  הדרכות לעו"ס : 4נושא 

 1844400820  -סעיף תקציבי

 הצעות: 

 לשעה. כולל מע"מ ₪  342 – סיגל זריהן  .1
 לשעה. כולל מע"מ ₪  350  –אושרה קזאז  .2
 כולל מע"מ לשעה.  ₪ 350 –דלי בירן  .3
 .  ₪ ₪ כולל מע"מ לשעה. 310  – יסכה שחר .4

 

 החלטה:
  3(₪ כולל מע"מ  9,300של  כוללת   בעלות  יסכה שחר  הועדה מאשרת התקשרות עם 

 ) הצעתה הנמוכה ביותר. חודשים 10פעמים בחודש למשך  
 

 
 

 
 

 



 איילת לופו בתחום חוק נוער הדרכות לעו"ס : 4נושא 

 1841315780  -סעיף תקציבי

 הצעות:  

 לשעה. כולל מע"מ ₪  342 – סיגל זריהן  .1
 לשעה. כולל מע"מ ₪  300  –אושרה קזאז  .2
 כולל מע"מ לשעה.  ₪ 350 –דלי בירן  .3
 ₪ ₪ כולל מע"מ לשעה.  310  – יסכה שחר .4

 החלטה:
 3( ₪ כולל מע"מ  9,000של  כוללת  בעלות הועדה מאשרת התקשרות עם אושרה קזאז  

 חודשים) הצעתה הנמוכה ביותר.  10פעמים בחודש למשך  

_______________            ______________      _______________

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

מנכ"ל המועצה            גזברית המועצה                    יועץ משפטי  


