
 מועצה אזורית משגב
 פרוטוקול ועדת התקשרויות לפי נוהל יועצים

 24.8.2021 ישיבת וועדת השלושה אשר התקיימה ביום
 

  המועצה, יו"ר הועדה ית, מנכ"לדע-מירב בן   :בהשתתפות
  המועצה ית, גזברלימור ברק           
 תמשפטי צת, יועפז-קוריןמאיה עו"ד             

 
 אישור פנייה להכללת יועצים ברשימת היועצים של המועצהעל סדר היום: 

  מטרת הישיבה הינה קבלת החלטה על הכללת יועצים שונים נוספים לרשימת היועצים של המועצה
 ( כמפורט להלן."המאגר")להלן: 

 לפי "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע  בפני ועדת ההתקשרויות שהוקמה
ותוקן  8/16ים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל ומומחיות מיוחד

רווחה  אגף ,מנהלתמחלקת הנדסה ימנהל של ו בקשותיהם , הוצג"הנוהל"()להלן:  5/17בחוזר 
 להוסיף יועצים למאגר.ומנהל מפע"ם  חכ"למנהל ,

  ידי -ככאלה העומדים בתנאי הסף שנקבעו על תהמקצועי ותהיחיד ימנהלהיועצים הומלצו על ידי
 המועצה לכל תחום.

 :החלטה
 למאגר תחת התחומים למתן  יםהבא ציםהועדה מחליטה לאמץ את ההמלצה על צירופם של היוע

 ' המצ"ב: א בנספחהמפורטים ייעוץ ,
 

  מטפלים,זוגי ומשפחתי,רגשי. –רווחה 

 מקצועיות לעו"ס ,הדרכת הורים,הדרכותהדרכה,הנחיית קבוצות -רווחה. 

 פיתוח ונוף.אדריכלות  -הנדסה 

  פיקוח,ניהול פרוייקטים–הנדסה 

 מדידות הנדסיות -חכ"ל 

  פיתוח ארגוני–מפע"ם 
 

 .יש לפרסם החלטה זו באתר האינטרנט של המועצה ולעדכן את רישום המאגר בהתאם 

 .הועדה מנחה את מזכיר הועדה לשלוח הודעות מתאימות לכל המציעים 
  מוצאת לנכון להבהיר, כי על כל יועץ הנכלל במאגר חלים כל הכללים וההוראות כפי הועדה

שפורסמו בהליך לקבלת הצעות להכללה במאגר היועצים שפורסם על ידי המועצה, וכפי שיורו הדין 
 וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מעת לעת.

 כיה מעת לעת, ואולם פי צר-בפרט מדגישה הועדה, כי הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על
אין ברישום למאגר כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה או 
של כל אחד מן התאגידים העירוניים הנסמכים על מאגר זה כמאגר של כל אחד מהם בנפרד, וכפוף 

 לזכותו של כל תאגיד עירוני לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד בעתיד הבא. 
  י המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים כהסר ספק, יובהר, למען

בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה לפנות או 
 להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר.

 דהוחלט פה אח

   ________________                      ____________________                        ____________ 
 מ"ש                                                                     , יועפז-קורין מאיהעו"ד                      יתגזבר, לימור ברק          ית, מנכ"לדע-מירב בן    



 נספח א'-רשימת היועצים עפ"י התחומים
 
 

 שם היועץ תת תחום תחום יעוץ מחלקה
 צאלה שין גוטמן משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 צאלה שין גוטמן טיפול רגשי מטפלים רווחה
 צאלה שין גוטמן הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
 צאלה שין גוטמן הדרכת הורים הדרכה רווחה
 נתן גרינמן משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 נתן גרינמן טיפול רגשי מטפלים רווחה
 קרן מינדל חברבר משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 קרן מינדל חברבר טיפול רגשי מטפלים רווחה
 שירה כהן מבטח משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 שירה כהן מבטח טיפול רגשי מטפלים רווחה
 מבטחשירה כהן  הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
 שירה כהן מבטח הדרכת הורים הדרכה רווחה
 אורה גליק משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 אורה גליק טיפול רגשי מטפלים רווחה
 דקלה תמר שרל משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 דקלה תמר שרל טיפול רגשי מטפלים רווחה
 דקלה תמר שרל הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
 דקלה תמר שרל הדרכת הורים הדרכה רווחה
הדרכות מקצועיות  הדרכה רווחה

 לעוסי"ם
 דקלה תמר שרל

רווחה שירותים חברתיים  יועצים רווחה
 קהילה וחוסן

 דקלה תמר שרל

 הגר להב יצחק משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 הגר להב יצחק טיפול רגשי מטפלים רווחה
 הגר להב יצחק הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
הדרכות מקצועיות  הדרכה רווחה

 לעוסי"ם
 הגר להב יצחק

 הגר להב יצחק הדרכת הורים הדרכה רווחה
 איתי שרון משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 איתי שרון טיפול רגשי מטפלים רווחה
 איתי שרון הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
 איתי שרון הדרכת הורים הדרכה רווחה
 אירית אברמזון משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 אירית אברמזון טיפול רגשי מטפלים רווחה
 גיל פיש משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 גיל פיש טיפול רגשי מטפלים רווחה
 גיל פיש הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
 גיל פיש הדרכת הורים הדרכה רווחה
 דרור טחן משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 דרור טחן טיפול רגשי מטפלים רווחה
 דרור טחן הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
 דרור טחן הדרכת הורים הדרכה רווחה
 נתן גרינמן משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 נתן גרינמן טיפול רגשי מטפלים רווחה
 יונה דביר משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 יונה דביר טיפול רגשי מטפלים רווחה
 יונה דביר הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
 יונה דביר הדרכת הורים הדרכה רווחה



 אור סקופ משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 אור סקופ טיפול רגשי מטפלים רווחה
 יצחק לוגסי משפחתיים/זוגיים מטפלים רווחה
 יצחק לוגסי טיפול רגשי מטפלים רווחה
 יצחק לוגסי הנחיית קבוצות הדרכה רווחה
 יצחק לוגסי הדרכת הורים הדרכה רווחה
ליגמ פרויקטים   אדריכלות פיתוח נוף הנדסה

 סביבתיים בע"מ
נ.י.ב מדידות הנדסיות   מדידות הנדסיות חכ"ל

 אזרחיות בע"מ
לוטם אסטרטגיות   פיתוח ארגוני מפע"ם

 לפיתוח ארגונים בע"מ
 שלבים הנדסה בע"מ ניהול פרוייקטים פיקוח הנדסה

 


