מועצה אזורית מטה אשר  ד.נ .גליל מערבי



מיקוד 25206

ועדת מכרזים  טלפון ישיר  04-9879602 /695 04-9879645 :פקס153508967529 :
nomie@matteasher.org.il
dmoshe@matteasher.org.il
דואר אלקטרוני:

יום ראשון12/10/2020 ,
פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 11.10.2020
משתתפים:

דן תנחומא – מנכ"ל המועצה ,תומר גלעד – גזבר המועצה  ,עו"ד עמית
מונצ'ר – יועמ"ש ,אמנון ויזל – מרכז ועדת התקשרויות ,סיון מלכה –
מנהלת מחלקת הגביה.

הוועדה מאשרת את קיום הישיבה באמצעות זום.
על סדר היום:
א .התקשרות לפי הנוהל בנוגע לעורך דין לאכיפה משפטית וגביה – ראיון והחלטה.
א .התקשרות לפי הנוהל בנוגע לעורך דין לאכיפה משפטית וגביה – ראיון והחלטה
המועצה יצאה להליך לפי הנוהל להתקשרות עם עו"ד המתמחה באכיפה משפטית ,לרבות
הליכי הוצאה לפועל ,אשר יטפל בשני עניינים:
.1
.2

גביית מסי הוועד המקומי נתיב השיירה ,בהתייחס לחובות שנוצרו לפני שנת .2018
גביית תשלומי חובה מנישומי המועצה ,בהתאם לשיקול דעתה.

במסגרת ההליך הוגשה הצעה אחת ,של משרד עורכי הדין יוסף ישורון.
התקיים ראיון בזום עם נציגי המשרד – עו"ד דן סביון ,עו"ד שחר לוינזון ועו"ד אורן כ"ץ.
עורכי הדין סקרו את תחום ההתמחות של המשרד ואת ניסיונו .המשרד בעל ניסיון של
עשרות שנים במתן שירותי גבייה ,הן ללקוחות ציבוריים והן ללקוחות פרטיים (בהם
המדינה ,כביש  ,6בנקים ועוד) .בקיא בתחומי הארנונה אך מהצד של הנישום .נכון להיום,
לא מייצגים רשויות מקומיות.
לשאלת הגזבר ,עורכי הדין מציינים כי המשרד עומד בקשר ישיר עם הלקוחות ומדווח
להם על סטטוס התיקים ,כל לקוח בהתאם לדרישותיו .לדוגמא :לבנקים יש גישה ישירה
למערכת של המשרד והוא יכול להיכנס לתיקים ולהתעדכן בהם ללא צורך באישור
המשרד .הגזבר מדגיש את הצורך בקבלת דיווחים שוטפים.
לשאלת היועמ"ש ,המשרד אינו מייצג נישומים של המועצה כנגדה או כנגד ועדים
מקומיים בתחומה.
חברי הוועדה מודים לנציגי המשרד והראיון מסתיים.
הדיון נמשך ללא נציגי המשרד.
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משרד יוסף ישורון עומד בכל התנאים ,ועל כן חברי הוועדה מחליטים לזכות את המשרד
בהליך .חברי הוועדה ממליצים כי בחוזה עם המשרד יופיע סעיף המחייב את המשרד
להגיש דיווח חודשי ובו סטטוס הטיפול בתיקים.

פרוטוקול זה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
מאשר :דן תנחומא – מנכ"ל המועצה ויו"ר הוועדה.
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