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 ז' סיון תשפ"א שלישי יום
 2021מאי  18

  5/2021/81פרוטוקול ועדת יועצים מיום : 

 .יועמ"ש - פז-עו"ד מאיה קורין, גזברית  - לימור ברק,  יו"ר הועדהו מנכ"לית - חברים: מירב בן דע,

 החלטה על התקשרות בפטור ממכרזעל סדר היום: 

 ללווי מנהלים/קואוצ'ינג לחידוש ותפעול מערך ניהול פעילות הנוער

על התקשרות לפני נוהל יועצים עם יועץ מתוך המאגר, פנתה המועצה  29/4/2021בעקבות החלטת ועדת היועצים מיום 
 מיוחדת בתחום.מומחיות בעלי  ןם/במאגר היועצים שה הרשומיםיועצים ויועצות  ישה של

 נבון.-: גליה קדרוני, לילך סלומון, ענת וויס וגליה גלעדהצעה לא הגישו
 

 : ותהצע שתיהתקבלו 

 "מ. מע בתוספת, נסיעה להוצאותק"מ / ₪ 1.4 ועודש"ע / ₪ 320 לפי דיניסמן דגני אורית' דר .1

 שעה בתוספת מע"מ.₪ /  350הטריבונה  למנהיגות השתתפותית לפי  .2

 

 הוחלט פה אחד

בהציעה החזר הוצאות נסיעה בניגוד לתנאי ההליך  תה של דר' אורית דגני דיניסמן חורגת ממבנה ההצעה המבוקשהצע
חריגה זו, כשלעצמה, מצדיקה את פסילת ההצעה. עם זאת, ולשם הזהירות, נערכה בדיקה  לנוסח הפניה(. 6)ראה סעיף 

ההצעה המשקללת  ,בחישוב כוללוצע כאילו גולם בו. המציבה את החזר הוצאות הנסיעה הנדרש כחלק ממחיר השעה המ
, אילו ניתן היה לקבל את החריגה שנקבע בנוסח הפניהירבי הסכום המחורגת גם מאת המחיר לשעה עם החזר ההוצאות, 

 לאור זאת מחליטה הועדה לפסול את ההצעה הזו. .ממבנה ההצעה הנדרש

 בתנאי הסף. תעומדהטריבונה למנהיגות השתתפותית ת צעהבהתאם לבדיקה שנערכה מצאה  הועדה כי 

 מצ"ב טבלת המלצה ודברי הסבר. . נערכה בדיקה מקיפה של ההצעה

בהיותה משלבת יכולות ונסיון בהובלת תהליכים אסטרטגיים הכרוכים איכותית הצעה כי זו בדיקת איכות ההצעה מלמדת 
 תורמאלי. ניכר שדרכי הפעולה המשתפות, השגורות אצל מציעבשינויים אירגוניים ככלל, ובפרט בתחום החינוך הבלתי פ

ההצעה מותאמות היטב למרחב הקהילתי הכפרי. ההכרות וההבנה של המציעה את המרחב הכפרי בגליל מרשימה מרמזת 
 על סיכויי הצלחה גבוהים באתגרי השינוי הארגוני הנדרשים בחידוש מערך פעילות הנוער.

הטריבונה למנהיגות את ההתקשרות עם לאשר  לאחר שהועדה בחנה את ההצעה שעמדה בפניה, מחליטה הוועדה 
 , זאת מהטעמים שפורטו לעיל.השתתפותית

 ההתקשרות לא תיכנס לתוקף לפני קיום הפעולות הבאות:

 ניגוד  על שאלון ניגוד עניינים וניתן אישור יועמ"ש על העדר ניגוד עניינים/ תנאי להסדר למניעת מהחת צתהיוע
 עניינים.

  באתר האינטרנט של המועצה.פורסמה החלטה זו 

                          ____________________ 

 פז, יועמ"ש-יה קוריןעו"ד מא        לימור ברק, גזברית              מירב בן דע, מנכ"לית    


