
 
 

 31/01/2021פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

 

, וזאת בהתאם לסעיף  31/01/2021ועדת התקשרויות של מועצה אזורית בני שמעון, התכנסה ביום  

ובהמשך להנחיית חוזר מנכ"ל    1958  –( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  8)  3

 . 5/2017וחוזר   8/2016משרד הפנים 

 

 פירוט החלטותיה: להלן 

 .המועצה מבקשת להתקשר עם מדריכה לעובדים סוציאליים בתחום המשפחתי.1

תשי"ח   האזוריות  המועצות  לצו  השנייה  לתוספת  המועצה  8)  3סעיף    1958  – בהתאם  כי  קובע   )

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, "רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה :  

   . "מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,יוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוחאו יחסי אמון מ

לאור האמור  מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ו

 . המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז

ועדת ההתקשרויות   ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש,  לעיל,  כי  לאור הנסיבות שהובאו  אין  סבורה 

פומבי   מכרז  של  בדרך  ביצוע  ההתקשרות    וכי להעדיף  את  לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר  מוצדק 

 . המבוקשת ללא מכרז

 נעשתה פנייה לכל שמי שרשום בספר היועצים תחת קטגוריית שירותים חברתיים. 

 הצעות: 4התקבלו  

 נורית סבירסקי 

 עידית הוניגמן 

 אורית אייל 

 דורית קנובל 

בתוספת    ₪273 בתוספת מע"מ להדרכה קבוצתית ו    343  –כולן לפי תעריפים של עובדים סוצאיליים  

 מע"מ להדרכה פרטנית. 

 מחלקת רווחה מבקשת להתקשר עם דורית קנובל לה יש ניסיון בהדרכת עו"ס בטיפול משפחתי. 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם דורית קנובל למשך תקופה של שלוש שנים.

 

מטפלים זוגים ומשפחתיים בתעריף אחיד למטפל מתחיל    מבקשת להתקשר עם  רווחהמחלקת  .2

₪ לשעת טיפול בתוספת מע"מ ומטפל ותיק בעל ניסיון של חמש שנים ומעלה בתעריף של   180בסך 



 
₪ בתוספת   ₪200 בתוספת מע"מ וכן למתן שירותים במסגרת תוכנית להבה בתעריף אחד של  200

   ₪ בתוספת מע"מ לישיבת צוות אשר תתקיים פעם בחודש.  100ה ובתעריף של מע"מ לשעת עבוד 

תשי"ח   האזוריות  המועצות  לצו  השנייה  לתוספת  המועצה  8)  3סעיף    1958  – בהתאם  כי  קובע   )

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, "רשאית להתקשר ללא מכרז בחוזה :  

   . "מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה ,עבודות תכנון, פיקוחאו יחסי אמון מיוחדים, כגון:  

לאור האמור  מבדיקת היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ו

 מטפלים משפחתיים וזוגיים.   המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז עם 

ו ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש,  לעיל,  כי  לאור הנסיבות שהובאו  אין  עדת ההתקשרויות סבורה 

פומבי   מכרז  של  בדרך  ביצוע  ההתקשרות    וכי להעדיף  את  לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר  מוצדק 

 . המבוקשת ללא מכרז

 וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם עומרה לוי חזן.

 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת צירופם של יועצים לספר היועצים כמפורט בנספח.  .3

ובינוי  ליאת   1 אדריכלות  איינהורן 

 אורבני 

 אדריכלות  

 אדריכלות ועיצוב פנים  סבירסקי מלול בתיה   2

 סקרי עצים   אייל מזרחי   3

 ניהול ופיקוח פרויקטים   ג.א.ש ניהול פרויקטים   4

 ניהול ופיקוח פרויקטים   ד.פ.הנדסה   5

 אדריכלות   תירושי מיכל   6

והכוונה   רונן שטרית יעוץ כלכלי   7 כלכלי  יעוץ 

 פיננסית  

 אדריכלות נוף   תימור עיצוב נוף   8

 יחסי ציבור  איה דבורין יחסי ציבור  9

אוחיון   10 קרקע  - קובי  הנדסת 

 וביסוס 

 יעוץ קרקע 

פרויקטים   11 ניהול  פרצלינה  דבלמן 

 ומבנים בע"מ  

 ניהול ופיקוח פרויקטים  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


