ועדת התקשרויות כללי

מאושר
התקיים בתאריך26/02/2019 :
מיקום הישיבה :לשכת משנה מנכ"ל
10/03/2019
תאריך אישור:
מורן סרידו
הודפס ע"י:

מספר דיון13434 :
נוהל ע"י :דינה בר-אולפן
תועד ע"י :מורן סרידו
הוקלד ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל כללי מיום 26.2.19
הדיון תועד ע"י 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 ; מירב שרת  -מנהל אגף -משאבי אנוש; שלמה בן-עזרא  -מבקר -מבקר
העירייה; טלי מימון  -מנהל מחלקה -חינוך מיוחד
נעדרו:
מכותבים:

סעיף  :1אישור מאגר לפסיכולוגים ,פסיכיאטרים ומטפלים לטיפול בילדים

ונוער
בוצעה פנייה פומבית לאישור מאגר לפסיכולוגים ,פסיכיאטרים ומטפלים לטיפול בילדים ונוער.
הוגשו  5הצעות:
 .1שמרית לוי
 .2אלון רוני
 .3אסף וחן בע"מ
 .4כב"א כלבים בשירות אנשים
 .5דניס הרוש
דניס הרוש לא עומדת בתנאי הסף היות ולמדה קורסים במכללת תילתן והמכללה לא מוכרת במל"ג ,וזה אחד
מתנאי הסף שהיועץ נדרש לעמוד בהם.

משימות
נושא המשימה
אישור מאגר
לפסיכולוגים,
פסיכיאטרים
ומטפלים לטיפול
בילדים ונוער

פעילות
באחריות טלי מימון להחתים את
גזבר העירייה ,מנכ"ל העירייה
ולהטמיע את החוזים במערכת.

אחראי
טלי מימון

יעד
17/03/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
אישור מאגר
לפסיכולוגים,
פסיכיאטרים
ומטפלים לטיפול
בילדים ונוער

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם
שמרית לוי ,אלון רוני ,אסף וחן בע"מ
וכב"א כלבים בשירות אנשים לפי
תעריפים שפורסמו בפנייה הפומבית.

מכותבים
טלי מימון  -מנהל
מחלקה -חינוך מיוחד

תחילת תוקף
26/02/2019

סעיף  :2אביה חקירות וביטחון
היועץ מתמחה בחקירות משמעת.
היות והנושא רגיש ומדובר ביחסי אמון מיוחדים לא בוצעו פניות ליועצים נוספים.

משימות
נושא המשימה
אביה חקירות

וביטחון
אביה חקירות
וביטחון

פעילות
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלמה בן -עזרא תכין נספח
להסכם הקיים.
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלמה בן -עזרא תכין נספח
להסכם הקיים.

אחראי
סימה אזוגי-קלנג

יעד
17/03/2019

שלמה בן-עזרא

17/03/2019

החלטות
נושא ההחלטה
אביה חקירות
וביטחון

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם חברת
אביה חקירות ובטחון על סך 25,000
ש"ח לפני מע"מ וכן מימוש האופציה
והארכת ההסכם לשנה נוספת עד ל-
.31.12.19

תחילת תוקף
26/02/2019

מכותבים
שלמה בן-עזרא -
מבקר -מבקר
העירייה

סעיף  :3רו"ח אליאב עמוס
ביקורת קליטת עולי צרפת באשדוד.
מדובר בהמשך ביקורת "קליטת עולי צרפת באשדוד".
המבקר מבקש תוספת של  25%מחוזה קיים ,מדובר ב 12,500-ש"ח לפני מע"מ.

משימות
נושא המשימה
רו"ח אליאב עמוס

רו"ח אליאב עמוס

פעילות
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלמה בן עזרא תכין נספח
להסכם קיים.
הלשכה המשפטית בשיתוף
שלמה בן עזרא תכין נספח
להסכם קיים.

אחראי
סימה אזוגי-קלנג

יעד
17/03/2019

שלמה בן-עזרא

17/03/2019
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החלטות
נושא ההחלטה
רו"ח אליאב
עמוס

תוכן ההחלטה
הועדה מאשרת התקשרות עם רו"ח
אליאב עמוס על -סך  12,500ש"ח
לפני מע"מ.

מכותבים
שלמה בן-עזרא -
מבקר -מבקר
העירייה

תחילת תוקף
26/02/2019

סעיף  :4ייעוץ ארגוני באגף משאבי אנוש
בוצעה פנייה ל 3-יועצים ,הוגשו  2הצעות:
 .1חברת דיאלוג.
 .2חברת מכלול.
עפ"י הבקשה לקבלת הצעות ,בסעיף ניקוד ההצעות ,ועדת התקשרויות תמנה צוות מקצועי שיבחן את
ההצעות.
הועדה מחליטה למנות צוות מקצועי שיורכב מ:
מירב שרת ,מנהלת אגף משאבי אנוש.
סימה אזוגי ,ס .יועמ"ש לעירייה.
אופיר היימן ,מנהל מח' מכרזים.
הצוות המקצועי יבחן את ההצעות ,ינקד בהתאם ויחזור שוב לועדה לקבלת החלטה.

חתימות:

סעיף  :5
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