
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 365رقم  االتصاالتبروتوكول لجنة 

 09022022 –رقم 

 :بمشاركة االتصاالتكان هناك اجتماع للجنة  9.02.22في 

 أعضاء اللجنة:

 أعضاء اللجنة المشتركون:

 للبلدية العام المدير -السيد عدي مالكا  -

 البلدية محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 دارة البلديةإ ةرئيس -ير با سئلي السيدة -

 مديرة فرع الرفاه-ايريس بورميل   -

 بون:ئالغا

 مهندس المدينة-المهندس دورون لفف  -

 مديرة فرع التربية والتعليم –السيدة مينا كلين  -

 المدعوون:

 محامي المكتب القضائي –المحامي روتم حكيم 

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

إجراء عينة على عدد من األصناف في قائمة  المحاسب اللجنة. تطلب البلدية من  1

 األسعار ، والتأكد من أن األسعار

كمثال واقعي شراء الكلور في شركة اقتصادية يكون السعر أرخص من قائمة أسعار  

 البلدية.

 

. سعر طلبعروض  3 من األقل على مقترحات 3 تقديم من التأكد في اللجنة بترغ. 2 

 موردي استجابة عدم طبيعة يتضمن دقيقًا اتلقى شرحا أن يجب قبولها يتم لم وإذا

 الشركة

 

فيذها التي يجري تن االستثنائية طلبت اللجنة السيدة ليا سابير عدم نقل اللجان الجديدة . 3

  وقت أي في طلب ألي للتحضير ولكن اإللكتروني البريد عبر إلى الصباح

 

ؤولية بمس –اللجنة يطلبون ان كل مدير يقدم شرحا على طلبه بمنتدى اللجنة قبل استالم القرار  أعضاء .4

 بمكتب مدير عام البلدية 12:00الساعة  أسبوعياالمدراء الوصول الجتماعات اللجنة بكل يوم اربعاء 

 اإلدارةعرض طلب سعر بموضوع خدمات مهندس  –اللجنة تطلب ان تقرر في اللجنة القادمة  .5

 واالشراف القامة مطعم بالمنتزه

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 النشر في الصحف المحلية حسب التفصيل االتي: –طلب متحدثو البلدية  .6

 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 450صفحة ربع  .ث

 الصنارة 

 شيكل 3150مزدوج  .أ

 شيكل 1900صفحة  .ب

 شيكل 1150نصف صفحة  .ت

 شيكل 700ربع صفحة  .ث

 شيكل 400 صفحة 1/8 .ج

 .2022لسنة  األسعارحسب  قرار اللجنة: تم قبول جميع االقتراحات

في الهواء بعد المناقشة التي جرت حول موضوع فتح البار  -طلب. إدارة المدينة  7 البلدية: إدارةطلب . 7
 الطلق ، أثيرت بعض القضايا

 
عمليات اإلنجاز مطلوبة ونظًرا ألن هذا المستشار بدأ  عالج بالقاعةالمزيد عن موضوع السالمة الذي يتطلبه  

 مستشار اخر. اخذ خدمات منعمله على الفور ، فلن نتمكن من 

شيكل شامل  8،905بمبلغ سيفتي جاي هندست بطيحوت نعم أقدر موافقتك على مواصلة عمل مستشار  
 ضريبة القيمة المضافة.

 
 ضريبة القيمة المضافة.+  شيكل 9000بمثابة استكمال لطلب سابق قدره  هذا العمل 

 قرار اللجنة: تمت الموافقة

 2/1/2202حملة اذاعية لفتح العرض االمامي والبث المباشر من حفل  -طلب ادارة المدينة . 8
 

 حسب التفصيل التالي:

 10.02.22وبث مباشر من حفل االفتتاح يوم  يث



 
 

 
 

 

 

 

 عرض واحد الراديو الجماهيري الوحيد في المنطقة –شيكل  5580العرض االرخص راديو كول رجع بمبلغ 

 قرار اللجنة: تمت الموافقة

  التكييف المركزي لصيانة مناقصة إلعداد والدعم االستشارات - المدينة إدارة. طلب .9

 حسب التفصيل االتي:
 ضريبة القيمة المضافة يشمل   شيكل 13500 -دعون روتج .أ

 لم يشترك بسبب البعد –يتسحاك باربي  .ب

 توقف عن عمل الصيانة ويتعامل حاليا مع المشاريع  –الموج للتكييف  .ت

 يتعاملون مع البرمجة  وغير مهم لهم –سيفتي سول  .ث

  قسم المشتريات لبلدية بني براك ومحاضر  إدارةاقر انني اعرف السيد جدعون روت كزميل في

 بالسلطات المحلية بموضوع المشتريات

اللجنة بالنتائج عقب قرار  أعضاءقرار اللجنة: عمل اجراء طلب سعر اخر لتلقي داللة ولتحديث 

 اجراء مختصر )عبر البريد االلكتروني بسبب ضيق الوقت(

 

 6350وظائف بكمبلغ  10" رزمة  ALLJOBSطلب قسم مدير الموارد البشرية: اعالن بموقع " .10

 شيكل قبل ضريبة القيمة المضافة

انتشارا في  األكثرحسب طلب مدير فرع الموارد البشرية للتواصل مع هذه الشركة النه الموقع 

 إسرائيل

 قرارا اللجنة: تمت الموافقة

 

 حسب التفصيل االتي: طلب متحدثو البلدية: التواصل مع موقع بوزتسيا لالعالم .11

 المطلوب موقع اخبار حصرية للعمل بصورة مهنية باالعالم والتسويق 

 اشهر التشمل ضريبة القيمة المضافة  6شيكل لفترة  4500

قرار اللجنة: تمت الموافقة بالتزامن مع ارسال ضرح المتحدثين العضاء اللجنة )تم التمرير بتاريخ 

12.02.22) 

 

شيكل  120000عرض ميخيل هكتناه ومشروع رفيفو بيوم االستقالل بمبلغ االحداث:   إدارةطلب  .12

 شامل ضريبة القيمة المضافة

 قرار اللجنة: تمت الموافقة

المقام بتاريخ وعارضون لحدث االحتفال فيستسفال طعميم  أوالداالحداث: عروض   إدارةطلب  .13

 تعطى لمسرح األوالد اإلسرائيلي – شامل ضريبة القيمة المضافةشيكل  10000بمبلغ  25.03.22

 قرارا اللجنة: تمت الموافقة

 

 طلب قسم التربية والتعليم: ورشة عمل لوبر حسب التفصيل االتي: .14

 شامل ضريبة القيمة المضافةشيكل 10000 –سفوجميوزيك  .أ

 شامل ضريبة القيمة المضافةشيكل 12000 -ستبر هفكوت .ب

  الطلب االرخص -نوصي بسفوجميوزيك 

 ليشرح طلبه يأتيقرارا اللجنة: نطلب من اليكس كوزك ان 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 طلب مهندس البلدية: تقديم معلومات مخططة للتصاريح لحوانيت في الملعب حسب التفصيل االتي: .15

 شامل ضريبة القيمة المضافةشيكل  23400شليان الياس:  .أ

 شامل ضريبة القيمة المضافةشيكل 32760 -موشي نيومرك  .ب

 شامل ضريبة القيمة المضافةشيكل  46800 –بشارة بشارة  .ت

  شليان الياس -نوصي ان يكون العمل من نصيب العارض االرخص 

 قرار اللجنة: تمت الموافقة 

 

 

 مدمج الئحة موردون لكل طلب عرض ثمن .1

 ارسال نصوص عبر البريد االلكتروني للموردين تأكيدمدمج  .2

 

 

 

 

 

 

 


