ועדת התקשרויות כללי

מאושר
התקיים בתאריך26/11/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת משנה למנכ"ל
28/11/2018
תאריך אישור:
מורן סרידו
הודפס ע"י:

מספר דיון12388 :
נוהל ע"י :דינה בר-אולפן
תועד ע"י :סופיה רביבו -
חדד
הוקלד ע"י :סופיה רביבו -
חדד

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל כללי

תועד ע"י גב' אושרת עייש

השתתפו :דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; סימה אזוגי-קלנג  -סגן
יועמ"ש -היועץ המשפטי; אושרת עייש ; מזל אבוטבול  -מנהל אגף -אגף הגביה; אהובה עמרם ; איילה ביטון -
המטה לזהירות בדרכים -
נעדרו:
מכותבים:

סעיף :1הרצאות ופעילות בתחום בטיחות בדרכים
בוצעה פנייה פומבית ליצירת מאגר מרצים /מפעילים בתחום בטיחות בדרכים.
הוגשו  14הצעות .מנהלת המחלקה אילנית אלימלך בדקה את תנאי הסף של  14החברות וכולן עמדו בתנאי
הסף.

החלטות
נושא ההחלטה
הרצאות ופעילות
בתחום בטיחות
בדרכים

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם 14
החברות שאושרו ע"י אילנית אלימלך
עד  140,000ש"ח לכל חברה למשך
 5שנים.

מכותבים
אילנית אלימלך

תחילת תוקף
26/11/2018

סעיף :2ליווי תכנון ועיצוב השירות האירגוני של מרכז השירות החדש של
אגף הגבייה
בוצעה פנייה ל 3-יועצים ,הוגשו  3הצעות:
 .1ד"ר ארנון גלעד הציע  318ש"ח לשעה.
 .2תאיר אבני הציעה  489ש"ח לשעה.
 .3לביאה קסטרו הציעה  800ש"ח לשעה.
ד"ר ארנון גלעד הגיש הצעה הכוללת את כל שלבי הפרוייקט .עבור שלב ליווי התכנון והעיצוב הציע 15,900
ש"ח לפי  318ש"ח לשעה כ 50 -שעות סה"כ.
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החלטות
נושא ההחלטה
ליווי תכנון ועיצוב
השירות
האירגוני של
מרכז השירות
החדש של אגף
הגבייה

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות עם ד"ר
ארנון גלעד לגבי כלל הפרוייקט על -
סך  65,375ש"ח לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף מזל
אבוטבול תכין הסכם.

מכותבים
סימה אזוגי-קלנג -
סגן יועמ"ש -היועץ
המשפטי ,מזל
אבוטבול  -מנהל
אגף -אגף הגביה

תחילת תוקף
26/11/2018

סעיף :3ליווי אירגוני וקידום פרוייקטים נבחרים
מדובר ביועצת אירגונית אביטל אטיאס המלווה את המשרד לקידום מעמד האישה ומפתחת תהליכים
אירגוניים.
היועצת מלווה ביעוץ צמוד ושוטף מזה שנתיים  .התהליך הנכון הינו לנצל שנה זו שתהיה אחרונה לאישור יעוץ
שוטף ללמידה והטמעה לקראת מעבר לעבודה עצמאית.
נושא היעוץ יבחן בעתיד רק לנושאים נקודתיים ככל שיתחייב מאופי הפרוייקט .

החלטות
נושא ההחלטה
ליווי אירגוני
וקידום
פרוייקטים
נבחרים

תוכן ההחלטה
הוועדה מאשרת התקשרות לשנה
אחת עם חברת אקסוטרייד ()2011
בע"מ לפי  200ש"ח לשעה ל225 -
שעות עד הסכום  45,000ש"ח.
הלשכה המשפטית בשיתוף אהובה
עמרם תכין הסכם.

מכותבים
סימה אזוגי-קלנג -
סגן יועמ"ש -היועץ
המשפטי ,אהובה
עמרם

תחילת תוקף
26/11/2018

סעיף :4חתימות

סוג דיון :ועדת התקשרויות כללי מתאריך 26/11/2018 :מספר דיון 12388 :הודפס בתאריך 04/12/2018 :עמוד  2מתוך 2

-- printed by QM7control system --

