
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 652رقم  االتصاالتبروتوكول لجنة 

 02022022 –رقم 

 :بمشاركة االتصاالتكان هناك اجتماع للجنة  02.02.22في 

 أعضاء اللجنة:

 أعضاء اللجنة المشتركون:

 للبلدية العام المدير -السيد عدي مالكا  -

 البلدية محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 مهندس المدينة-المهندس دورون لفف  -

 مديرة فرع التربية والتعليم –السيدة مينا كلين 

 بون:ئالغا

 دارة البلديةإ ةرئيس -ير با سئلي السيدة -

 مديرة فرع الرفاه-ايريس بورميل  -

 المدعوون:

 محامي المكتب القضائي –المحامي روتم حكيم 

 لية حسب التفصيل االتي:حنشر بالصحف الم : للنقاش التالية المواضيع طرحت بالجلسة

 يديعوت تكشورت 

 شيكل 2800مزدوج  .أ

 شيكل 1400صفحة  .ب

 شيكل 800نصف صفحة  .ت

 شيكل 400ربع صفحة  .ث

 اندكس 

 شيكل 4190مزدوج  .أ

 شيكل2130صفحة  .ب

 شيكل 890نصف صفحة   .ت

 شيكل 590ربع صفحة  .ث

 العرب 

 شيكل 3000مزدوج  .أ

 شيكل 1500صفحة  .ب

 شيكل 650نصف صفحة  .ت

 شيكل 450ربع صفحة  .ث

 الصنارة 

 شيكل 3150مزدوج  .أ

 شيكل 1900صفحة  .ب

 شيكل 1150نصف صفحة  .ت

 شيكل 700ربع صفحة  .ث

 شيكل 400صفحة  1/8 .ج



 
 

 
 

 

 

 

 قرار اللجنة: تم قبول جميع االقتراحات.

 لنوف هجليل حسب التالي: األسبوعشاحنات بنهاية  7امداد ثلج ب  البلدية: إدارةطلب . 2

 شيكل للشاحنة قبل الضريبة 4500 –شركة شلطل  -أ

 للشاحنة قبل الضريبة  شيكل 4800 –شمعون توبول  -ب

 للشاحنة قبل الضريبة  شيكل 5800-راشل هندسة  -ت

  للسعر األقلالمقترح  –نوصي بالتواصل مع شركة شلطل 

 حسب الطقس للتوصيل والتحميل 

 قرار اللجنة: تمت الموافقة)استثنائي(

 مناقصة اطار سعر النخيل أوراقالتواصل مع شركة دكل لتحضير  – مدير الهندسة. طلب نائب 3

 شيكل حسب المراحل المفصلة بالطلب المرفق 7500الرسوم المطلوبة: 

 قرار اللجنة: تمت الموافقة)استثنائي(

الفتة بمدخل المدينة من جانب االنفاق المقدم هو نفسه  -اصالح الفتة بشارع يعل المدينة: إدارةطلب . 4

 تم كسر الزجاج بالالفتة لهذا هو عرض واحد لألسفالذي وضع الالفتة ولكن 

محاسب المدينة فحص هذا الموضوع مع المقاول راشل هندسة وبعد عمل معاينة يقول انه  األحوالبكل 

 بسثمن ارخصليس باستطاعته ان ينفذ 

 شيكل شامل الضريبة 15500الطلب المقدم المرفق بمبلغ 

 قرار اللجنة: تمت الموافقة)استثنائي( 

متر شامل اضاءة لد وشامل ومراسي نقل  10*15طلب تركيب خيمة بقياس طلب إدارة المدينة:. 5

 وتركيب +مولد حرارة سولر الفتتاح االستقبال االمامي حسب التفصيل االتي:

 شيكل شامل الضريبة 10179 –ايروعيم اوفير  .أ

 شيكل شامل الضريبة 18720 –دودو ايروعيم  .ب

  اوفير ايروعيم –نوصي على االرخص 

 قرار اللجنة: تمت الموافقة)استثنائي(

 مهندس المدينة: خدمات مدير المشاريع القامة مطعم في منتزه حسب التفصيل االتي:طلب . 6

 قبل الضريبة 159000 –شيكل  5500000من التقدير  %2.9 -أ

 قبل الضريبة 189750 - %3.45أ. شطرن نيهول برويكتيم  -ب

  شيكل شامل الضرائب 145000حسب المفاوضات وتقليل السعر حتى  األقلنوصي باالقتراح 

 قرار اللجنة: يجب اخذ الخدمات من شركة التطوير

 



 
 

 
 

 

 

 . طلب قسم الرفاه: دورة عبرية مهنية حسب التفصيل االتي:8

 شيكل شامل الضرائب 9600 –اوارد فريدمان حييم ه .أ

 شيكل شامل الضرائب 11520 –تيمور ميلجروم شروتي ييعوتس  .ب

 شيكل شامل الضرائب 11340 – إسرائيلبرليتس  .ت

  حييم هاوارد فريدمان -نوصي بالشركة االرخص 

 قرار اللجنة: تمت الموافقة

 والقدماء حسب التفصيل:طلب قسم االستيعاب: فعاليات دورة القادمات الجدد . 9

 ساعات 3مرة باالسبوع مدة  –شيكل للساعة شامل الضريبة 80 –باتياه شلموفيتش  .أ

 ساعات 3مرة باالسبوع مدة  –شيكل للساعة شامل الضريبة  90 -ب.انا دبيبوس  .ب

 ساعات 3مرة باالسبوع مدة  –شيكل للساعة شامل الضريبة  100 -ج.جلينا بوحبوت  .ت

 باتياه شلموفيتش -االرخص  مقدمنوصي بال •

 قرار اللجنة: تمت الموافقة

 األخطاءانش وبوستر شامل قراءة خدمات لتتبع  19.طلب مدير ملعب: طلب تقديم اقتراح سعر لخالط 10

 بشاشة ليد

 شيكل شامل الضريبة 6259.5* باطار اجراء تقديم الطلبات تلقينا طلب واحد من شركة مؤورال وليام 

* مع توضيح الموضوع تبين ان شركة اورال اعطى الخدمات والقطع وهذا بسبب ان كان طلب مستعجل 

ن مباراة ا وباإلضافةللمورد تلقى حل المشكلة سريعا بعد ان تلقى مخالفة لتصليح شاشة ليد في ليلة السبت 

 يوم السبت كان من الممكن ان التتم

 قرار اللجنة: تمت الموافقة

 

 وردون لكل طلب عرض ثمنمدمج الئحة م .1

 ارسال نصوص عبر البريد االلكتروني للموردين تأكيدمدمج  .2

 

 

 

 

 

 

 


