כ"ז ניסן תשע"ח
יום חמישי  12אפריל 2018

פרוטוקול ועדת יועצים  3/2018מיום 11/4/2018
נוכחים:

אוהד שגב ,מנכ"ל העיריה  -יו"ר הוועדה
עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העיריה  -חברת הוועדה
ראובן ויצמן ,גזבר העירייה  -חבר הוועדה
אורית אסייג – ראש מינהל חינוך
איציק בן שושן – מנהל אגף הרכש מרכז הועדה

א .בקשה הצטרפות לחוות דעת רפואית בגין תביעת ברכת ישראל
כנרת:

הוגשה תביעה בגין נפילת קטין בשל מפגע במדרגה הסמוכה לשער ביה"ס ברכת
ישראל.
בתביעה הנ"ל אנחנו נתבעים יחד עם עמותת תלמוד תורה .עמותת תלמוד תורה לקחה
מומחה מטעמה את פרופ' שלום שטהל שיכין חוות דעת נגדית.
אני מבקשת מהוועדה לאשר הצטרפות לחוות הדעת של פרופ' שלום שטהל וכך להטין
את העלויות לעירייה בגין חוות הדעת .העירייה תשתתף ב 50% -מעלות חוות הדעת
בסכום של  ₪ 2,600כולל מע"מ.

החלטה:

הועדה מאשרת בנס יבות העניין להצטרף לחוות הדעת של פרופ' שלום שטהל בעלות
של  ₪ 2,600כולל מע"מ.

ב .בקשה הצטרפות לחוות דעת פסיכיאטרית בגין תביעת נזיקין
כנרת:

הוגשה ת ביעת נזיקין בגין פיצוץ בניין בעיר העתיקה .נתבעות מס'  5ו  - 6פרטנר
ופלאפון לקחו מומחה מטעמן – פרופ' צבי זימשלני (מומחה בתחום הפסיכיאטריה)
עלות  3חוות הדעת הנ"ל  31,590ש"ח כולל מע"מ .
א ני מבקשת מהועדה אישור להצטרף לחוות הדעת של פרופ' צבי זימשלני בשליש
מהעלות כלומר  10,530ש"ח כולל מע"מ.

החלטה:

הועדה מאשרת להצטרף ל 3-חוות הדעת של פרופ' צבי זימשלני בעלות של ₪ 10,530
כולל מע"מ.

ג .אישור מכון מיטב כספק יחיד
אורית:

מבקשת לאשר את ההתקשרות עם מכון מיטב כספק יחיד בתחום הפסיכולוגיה
החינוכית לכלל מוסדות החינוך בעיר .
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היקף ההתקשרות היא כ  ₪ 200,000כולל מע"מ מדובר בהשתלמות לכל חדרי המורים
בעיר בהיקף של  30שעות לכל ביה"ס ומטרת התוכנית להטמיע את עקרונות
הפסיכולוגיה החיובית במוסדות החינוך בעיר עכו.
קיימת חוות דעת של אורן קפלן ,נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל ,המאשרת
כי מכון מיטב הינו ספק יחיד בתחום זה לגבי תכנית ההתערבות המבוקשת ,ולכן
אבקש לפטור את ההתקשרות מהוראות הנוהל המחייבות פנייה למספר יועצים
מרשימת יועצים מאושרת.
החלטה:

לאור חוות הדעת המקצועית המאשרת את המכון כספק יחיד לתכנית זו ,הועדה
מאשרת את ההתקשרות עם מכון מיטב כספק יחיד בעלות כוללת של  ₪ 200,000כולל
מע"מ.

___________
אוהד שגב
מנכ"ל העירייה

_____________
כנרת הדר ,עו"ד
יועמ"ש העירייה

_____________
ראובן ויצמן
גזבר בעירייה
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