כ"ה טבת תשע"ט
יום רביעי  02ינואר 2019
פרוטוקול ועדת יועצים  1/2019מיום 1/1/2019
נוכחים:

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

א .שירותי יעוץ משפטי בתחום תכנון הבניה
כנרת:

מס"ד
1
2

פנינו ל  7משרדים מתוך מאגר היועצים למתן שירותי יעוץ משפטי בתחום התכנון
והבניה  6מתוך ה  7הגישו הצעה להלן ריכוז ההצעות:
שם המשרד

ויינברגר ושות' עו"ד עמיחי
ברטנטל
ויינברגר
 חברת עו"דדוד גיט ,דביר
ברק ,גיט,
סגלוביץ ,יצחק
מיסטריאל
שמוחה

3

פריש ,שפרבר,
ריינהרץ ושות'

4

צביקה כוחן

5

אליאס בן
אריה

6
7

עוה"ד המוצע

עו"ד מיכל אגסי

סכום
ההצעה
לפני
מע"מ
380

הערות
מבקש החזר הוצאות בגין צילומים,
נסיעות ,שליחויות וכיוצ"ב

269
450
לא
הגיש

רשף חן ,אלי
אליאס

הררי טויסטר עו"ד מירב קנזי-
נאמן
ושות
עו"ד משה
בן ארי פיש
פרזנצ'בסקי

400

מבקשים החזר הוצאות בגין עבודות דפוס
או הדפסות ייחודיות באמצעות מכוני
העתקה .מבקשים לאפשר העסקת יותר
מעו"ד אחד בתיק בפגישות ודיונים.

380
450

נסיעות בהתאם לתעריף המקובל בעיריית
עכו

כל המשרדים מוכרים לי כמשרדים מובילים בתחום.
ממליצה לקבל את ההצעה הזולה של ברק ,גיט.
החלטת הועדה :מאשרת את ההתקשרות עם משרד ברק ,גיט ,מיסטריאל למתן שירותי
יעוץ משפטי בתחום תכנון הבניה כאשר היקף ההתקשרות הינו עד  400ש"ע לשנה
בעלות ש"ע של  ₪ 269לא כולל מע"מ .
ב .סדרה של תובענות ייצוגיות בנושא הנגשת מדרכות
כנרת:

ישנן מספר רשויות שהגישו כנגדן תובענות ייצוגיות בנושא הנגשת מדרכות
ואנחנו נכללים בין אותן הרשויות.
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אני מבקשת מהועדה לאשר את ההתקשרות עם עו"ד רשף חן ממשרד אליאס בן
אריה & חן עורכי דין אשר מייצג כעת מספר רשויות בתובענות הנ"ל.
תמורת הייצוג הינה  ₪ 7,500לא כולל מע"מ עבור הייצוג וכוללת הוצאות
שוטפות לרבות צילומי מסמכים ונסיעות.
התמורה אינה כוללת הוצאות מיוחדות אם יהיו כגון אגרות משפט ושכר
מומחים.
מבקשת לפטור את ההתקשרות בפנייה למספר יועצים ,שכן מדובר בייצוג משותף
למספר רשויות שייעל את ההליך וכמובן מוזיל באופן משמעותי את העלויות.
החלטת הועדה :מאשרת את ההתקשרות עם עו"ד רשף חן ממשרד אליאס בן אריה & חן
עורכי דין בעלות של  ₪ 7500לפני מע"מ לייצוג העירייה בתובענות הייצוגיות
בנושא הנגשת מדרכות.
ג .עידכון החלטה בנושא גישור בתיק ה"פ  1672-03-18מרכז אזורי לקשיש – עכו-
פרוטוקול ועדת יועצים .9/2018
כנרת:

כאשר אישרנו את המגשרת השופטת בדימוס טובה שטרסברג כהן כמגשרת בתיק
הנ"ל (ראה פרוטוקול מס  )9/2018לא צירפנו להחלטה את העסקת עוזר משפטי,
עו"ד טל כהנא שמסייע למגשרת בהכנת התיק כפי שצוין בהצעה (פרוטוקול
.)9/2018
לפיכך אבקש מהועדה לאשר את ההתקשרות עם עו"ד טל כהנא עוזרה המשפטי
של המגשרת.

החלטת הועדה :הועדה מאשרת את ההתקשרות עם עו"ד טל כהנא בהתאם להמלצת
היועמ"ש כנרת הדר .

___________
אוהד שגב
מנכ"ל העירייה

_____________
כנרת הדר ,עו"ד
יועמ"ש העירייה

_____________
ראובן ויצמן
גזבר בעירייה
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