ו' אדר תשע"ח
יום רביעי  21פברואר 2018

פרוטוקול ועדת יועצים  2/2018מיום 21/2/2018
נוכחים:

אוהד שגב ,מנכ"ל העיריה  -יו"ר הוועדה
עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העיריה  -חברת הוועדה
ראובן ויצמן ,גזבר העירייה  -חבר הוועדה
דוד חזן – עוזר ראש העיר

הפקת כנס ועידת עכו השניה לעירוניות
דוד:

אני מבקש לאשר בדיעבד את ההתקשרות עם הפורום הישראלי לעירוניות ,אשר הפיק
את ועידת עכו השנייה לעירוניות במהלך דצמבר .2017
מדובר בגוף עם מומחיות מיוחדת בנושא העירוניות ,אשר אנשיו הפיקו את הכנס
הראשון .הם יוזמי הכנס  -בלעדיהם לא הייתה נולדת היוזמה לניהול והפקת הכנס.

כנרת:

עוד בטרם הפקת הכנס נתתי דעתי לבקשה להפיק את הכנס באמצעות העמותה
וביקשתי מדוד להעביר את הנושא לדיון בועדת יועצים.
מטעמים שאינם ברורים לי דוד לא הביא הנושא לדיון בוועדה והעמותה לא אושרה
כמפיקת הכנס בועדה זו .בפועל השירותים בוצעו והכנס כבר עבר.
הפסיקה מחייבת רשות שהזמינה בפועל את השירותים לשלם את עלותם ,גם אם
ההליך לא היה תקין  .דיני עשיית עושר ולא במשפט מחייבים את העירייה לשלם עבור
השירותים שבוצעו עבורה.

אוהד:

דוד  -זו הפעם האחרונה שאנחנו דנים בועדת יועצים בהתקשרות שכבר בוצעה .אני
רואה בחומרה התנהלות מסוג זה.

ראובן:

העירייה לקחה תחת כנפיה את הפקת הכנס עקב אילוצי מימון של משרדי הממשלה
שהיו מוכנים להעביר תקציבים רק דרך הרשות .הדבר היה ברור שהכנס נולד בזכות
העמותה .יחד עם זאת ,לעתיד לבוא חייב להיות תיאום מוצלח יותר של כל
ההתקשרויות שנדרשות לצורך הפקת כנס מסוג זה.

החלטה:

מכיוון שמדובר בכנס שכבר בוצע ובשירותים שכבר ניתנו בפועל ומכיוון שעל פי
הפסיקה העירייה חייבת לשאת בעלות השירותים שבוצעו לבקשתה ,הרי שבנסיבות
העניין מאושרת ההתקשרות עם הפורום הישראלי לעירוניות .
הוועדה מעירה לדוד על אופן ההתנהלות ,שהביא לאישור ההתקשרות רק בדיעבד.

___________
אוהד שגב
מנכ"ל העירייה

_____________
כנרת הדר ,עו"ד
יועמ"ש העירייה

_____________
ראובן ויצמן
גזבר בעירייה
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