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נושא הדיון:

ועדת התקשרויות כללי מיום 10.05.18
הדיון תועד ע"י אושרת עייש
השתתפו :דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; שוש שאול  -חשב מינהלי -חשבות מינהל כללי;
אושרת מצליח  -עורך דין -היועץ המשפטי; אושרת עייש ; דני קליין  -מנהל אגף -חטיבה בוגרת; יוסי בן סימון
 מנהל אגף -אגף המחשובנעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1חברת INQL
ייעוץ בהקמת צוותי מו"פ ב 14-בתי ספר על יסודיים לייצור תהליכים חינוכיים חדשניים.בטרם בחירת
היועץ התקיימה התנסות ובחינת האיכות של  3יועצים אחרים שהציגו את עבודתם מול מנהלי בתי הספר
ואף נעשה ניסיון לעבוד עם יועץ קיים שעובד כבר עם מינהל חינוך ,אשר לא צלח.
לאחר התייעצות של מנהל אגף חינוך חטיבה בוגרת  -דני קליין עם אסתי פילוס  -מנהלת היחידה לתכנון
אסטרטגי ואילנית אלחלו מנהלת הפיסגה ,הומלץ לו לעבוד מול חברת  INQLהיות והן עבדו מולו ומנהלי
בתי הספר שיתפו פעולה והתחברו לרעיון ולחברה.
לאור ההמלצות של מנהלת הפיסגה ,הפיקוח של משרד החינוך ומנהלת היחידה האסטרטגית ובשים לב
לכך שהיועץ נמצא מתאים על ידי מנהלי בתי הספר אשר הם הגורמים האמורים לעבוד מולו ,מבוקש
לאשר התקשרות מולו.
למותר לציין ,כי ליועץ זה יש ניסיון רב ותוצאות מוכחות בעבודה בתחום זה.
משימות
נושא המשימה

פעילות
לאור הנימוקים ,הועדה מאשרת
התקשרות עם חברת  INQLעל
סך  106,260ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף דני
קליין תכין הסכם.
לאור הנימוקים ,הועדה מאשרת
התקשרות עם חברת  INQLעל
סך  106,260ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף דני
קליין תכין הסכם.

אחראי
דני קליין

יעד
30/05/2018

אושרת מצליח

30/05/2018

סעיף  :2חברת  AlterNet
ייעוץ בבניית תוכנית אב למיחשוב עיר חכמה.
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נבחנו  3הצעות עבודה:
.1חברת  AlterNetהציעה  40,000ש"ח.
.2חברת  DCSהציעה  60,000ש"ח.
.3חברת תובל הציעה  55,000ש"ח.
ההצעה הזולה ביותר של חברת  AlterNetעל סך  40,000ש"ח.

משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרו עם
חברת  AlterNetעל סך 40,000
ש"ח.
הלשכה המשפטית בשיתוף יוסי
בן סימון תכין הסכם.
הועדה מאשרת התקשרו עם
חברת  AlterNetעל סך 40,000
ש"ח.
הלשכה המשפטית בשיתוף יוסי
בן סימון תכין הסכם.

אחראי
יוסי בן סימון

יעד
30/05/2018

אושרת מצליח

30/05/2018

סעיף  :3חתימות
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