ה' שבט תשפ"א כ"ח אייר תשע"ט
יום ראשון  02יוני 2019
פרוטוקול ועדת יועצים  5/2019מיום 2/6/2019
נוכחים:

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

אישור התקשרות עם מתן חודורוב להנחיית כנס "נושמים לרווחה בעוצמה" שיתקיים
במהלך חודש ספטמבר .2019
עדי:

במהלך חודש ספטמבר השנה נקיים כנס שמהותו מיצוי זכיות לנשים חד
הוריות .אנו מעוניינים להזמין את מתן חודורוב פרשן לענייני כלכלה ,חדשות
ערוץ  13להנחיית הכנס.
היקף ההתקשרות הינה  + ₪ 10,000מע"מ.
אנו נקבל החזר של  100%עבור ההוצאה על הכנס ממרכז עוצמה.

החלטת הועדה :בחירת מנחה כמוה כבחירת אמן .הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם
מתן חודורוב בהתאם לפטור הקבוע בתקנה  )5(3לתקנות העיריות (מכרזים).
הנחיית מרכז עוצמה מורחב ע"י ד"ר אתי בהם – טביב
עדי:

אני מבקשת לאשר את ההתקשרות עם ד"ר אתי בהם – טביב ל 10 -מפגשי
הנחייה לצוות של מרכז עוצמה והדרכה פרטנית למנהלת המרכז ועו"ס מיצוי
זכויות וקהילה.
סה"כ עלות המפגשים הינה  13,490כולל מע"מ.

החלטת הועדה :מאשרת את ההתקשרות עם ד"ר אתי בהם מכוח הפטור הקבוע בתקנה
 )3(3לתקנות העיריות (מכרזים).
הכשרה בתחום ניכור הורי ע"י ד"ר ענבל קיבנסון בר –און
עדי:

אנו מבקשים לקיים הכשרה לעו"סים לסדרי דין ומטפלים משפחתים בתחום
האישות וסדרי ראייה לילדים .ד"ר ענבל קיבנסון בר – און הינה מומחית ארצית
בתחום הניכור ההורי ומומלצת ע"י ביה"ס המרכזי לעובדים סוציאליים .אין
מומחים נוספים בתחום זה המעבירים הכשרות דומות .אני מבקשת מהוועדה
לאשר את ההתקשרות עם ד"ר ענבל להכשרת עובדי המינהל העוסקים בתחום
הנ"ל ,בהיותה ספק יחיד בתחום זה.
העלות הכוללת ל 12-מפגשים הינה  ₪ 8,400כולל מע"מ.
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החלטת הועדה :מאשרת את ההתקשרות עם ד"ר ענבל קיבנסון בר – און בהתאם לתקנות
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___________
אוהד שגב
מנכ"ל העירייה

_____________
כנרת הדר ,עו"ד
יועמ"ש העירייה
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ראובן ויצמן
גזבר בעירייה
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