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 07/12/2022פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 

הקמת מאגר לצורך התקשרויות עם מדריכים פדגוגים לצורך 

הפעלת הדרכת חינוך טיפולך עבור מסגרות טיפול בפעוטות של 

 המועצה
 נוכחים:

 שרון סספורטס מנכ"ל המועצה, יו"ר הועדה 
 יצחק אגוזי , גזבר המועצה

 נציגת יועמ"ש  -עו"ד טל סומך 
 מנהלת אגף לגיל הרך –גיתית גזית 

 מלווה להליך –עו"ד פזית לנגסנר אלתר, נציגת יועמ"ש 
 

טיפול עבור  –הקמת מאגר מדריכים פדגוגים לצורך הפעלת הדרכת חינוך   – מטרת הישיבה

 מסגרות לידה עד שלוש במועצה.

( לתוספת השנייה לצו 8)3ניתנה סקירה כללית על הוראות תקנה  – עו"ד פזית לנגסנר אלתר

 המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( וחוזר המנכ"ל שמסדיר את אופן ביצוע ההתקשרויות.

ניתנה סקירה על הקול קורא שפורסם ע"י משרד החינוך   -גיתית גזית, מנהלת אגף לגיל הרך 

 והציגה את חוות הדעת המקצועית המצ"ב כחלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

יצוין כי לפני מספר חודשים המועצה פרסמה קול קורא דומה מטעמה וערכה רישום למאגר  

אגר הקודם למאגר הזה הוא פרסום הקול קורא ע"י דומה, אולם ההבדל המשמעותי בין המ

משרד החינוך. בעקבות הקול קורא של משרד החינוך, המועצה תקבל תקצוב להתקשרות עם 

המדריכים ועל כן המועצה נדרשת להתקשר באופן ישיר עם המדריכים, בעוד שלפני פרסום 

יו אלו שהתקשרו באופן הקול קורא, המועצה הקימה מאגר של מדריכים אך מפעילי המסגרות ה

 ישיר ושילמו באופן ישיר למדריכים על השירות.

מאחר ושנת הלימודים כבר החלה ויש מדריכים שנמצאים בשטח, במסגרת הקול קורא נקבע 

כי כל מי שנרשם למאגר הקודם ירשם באופן אוטומטי למאגר הנוכחי, אולם במקרה שהמועצה 

 סכם מול המועצה בנוסח המצורף לקול קורא.תבקש להתקשר עמו, הוא יידרש לחתום על ה

בהתאם לחוות הדעת המשפטית שהוצגה, המתווה המשפטי   - עו"ד פזית לנגסנר אלתר

( לתוספת השנייה לצו המועצות 8)3המתאים להתקשרות מסוג זה היונו באמצעות תקנה 

 המקומיות )מועצות אזוריות(. 



             

 

לחוזר  6.3ימוש בתקנה ובהתאם לסעיף שמסדיר את הש 8/2016על פי הוראות חוזר מנכ"ל 

טיפול  –המנכ"ל הריני לחוות דעתי כי תחום ההדרכה הפדגוגית לצורך הפעלת הדרכת חינוך 

עבור מסגרות לידה עד שלוש בתחום המועצה הינו תחום המתאים להתקשרות באמצעות 

פרוטוקול ( וראו לעניין זה חוות דעת המשפטי המצ"ב כחלק בלתי נפרד מ8)3שימוש בתקנה 

 זה.. 

עוד יצוין כי בשים לב לתמורה ולהיקף השעות שנקבעו ע"י משרד החינוך ולעובדה שבשלב זה 

הקול קורא מתייחס לשנת פעילות אחת בלבד, מדובר בהתקשרויות בסכום נמוך אשר סביר 

 להניח לא יהיו בהיקף כספי הטעון מכרז פומבי.

אגף חינוך לגיל הרך והקול קורא שפורסם  לאחר שעיינתי בחוות דעתה המקצועית של מנהלת

ע"י משרד החינוך, התרשמתי כי אלמנט התמורה נקבע ממילא ע"י משרד החינוך והמועצה 

באופן בלעדי ואינו מהווה גורם מכריע בבחירת המדריכים, אלא האיכות בלבד. הדבר אף בא 

 לידי ביטוי במסמכי קול הקורא שגובשו .

כי המאגר הינו פומבי, יפורסם באמצעי תקשורת ובאתר  חשוב לציין כי עצם העובדה 

האינטרנט של המועצה ופתוח בכל עת לרישום ושימוש המועצה בו, כאשר הליך הבחירה 

מאפשר ריענון שורות ודינמיות הנדרשת בקבלת השירותים  –והמיון נכלל במסמכי המאגר 

 מחד, ומתן אפשרות שוויונית להציע מועמדות, מאידך.

 סח קול הקורא. מצורף נו

 

  -החלטת חברי הועדה 
לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים שהוצגו בפנינו, אנו מאשרים את הקמת המאגר ונוסח 

 קול קורא שהוצג בפנינו, הכולל גם תנאי הסף ואת אופן בחירת המדריכים מתוך המאגר. 

כים בפטור ממכרז הועדה מצאה, כי בנסיבות העניין מוצדק וסביר לבצע התקשרויות עם מדרי

( לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות )ומעצות אזוריות( וזאת לאור טיבה 8)3לפי תקנה 

 ומהותה של ההתקשרות, אשר דורשת ידע ומומחיות מיוחדים ובהיקפים כספיים נמוכים. 

כמו כן, הועדה מצאה כי בנסיבות הספציפיות של התחום הנדרש, קיימת עדיפות להתקשרות 

ריכים בהתאם לסעיף הפטור בדבר יחסי אמון מיוחדים וידע מיוחד והנחיות חוזר מנכ"ל עם מד

 , על פני מכרז פומבי. 8/2016

המלצות מנהלת אגף הגיל הרך במועצה לנושא זה מקובלות עלינו ומהוות חלק בלתי נפרד 

 מנימוקי החלטתנו.

ן יוגשו בקשות עד לתאריך המאגר יהיה פתוח באופן פומבי לציבור בכל עת, כאשר בשלב ראשו

שיקבע בפרסום, תוך שיובהר כי תינתן עדיפות לבקשות שיוגשו עד למועד כאמור.  הועדה 



             

 

סבורה כי נושא זה מהווה איזון הולם המאפשר את הדינמיות הנדרשת ע"פ צרכי  המועצה 

 בקבלת השירותים  מחד, ומתן אפשרות שוויונית להציע מועמדות, מאידך. 

ה את מנהלת אגף הגיל הרך כוועדת משנה לצורך בחינת הנרשמים למאגר הוועדה מסמיכ

 וגיבוש המלצה אשר תובא לאישור סופי של ועדה זו, לאחר תום המועד להגשת הצעות.

 

______________  ________________   _______________ 
 עו"ד טל סומך                               יצחק אגוזי                            סספורטסשרון 

 נציגת יועמ"ש המועצה     גזבר המועצה                  מנכ"ל המועצה
 
 


