
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 465رقم  االتصاالتبروتوكول لجنة 

 17022022 –رقم 

 أعضاء اللجنة: بمشاركة االتصاالتكان هناك اجتماع للجنة  17.02.22في 

 أعضاء اللجنة المشتركون:           

 للبلدية العام المدير -السيد عدي مالكا  -

 البلدية محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 مديرة فرع الرفاه-ايريس بورميل    -

 بون:ئالغا

 دارة البلديةإ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة

 مهندس المدينة-المهندس دورون لفف  -

 مديرة فرع التربية والتعليم –السيدة مينا كلين  -

 المدعوون:

 القضائية للبلدية المستضارة –المحامية اولجا جوردون 

  : للنقاش التالية المواضيع طرحت بالجلسة

  التكييف المركزي لصيانة مناقصة إلعداد والدعم االستشارات - المدينة إدارة. طلب .1
 حسب التفصيل االتي:

 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 13500 -جدعون روت .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

   عرض وتم تقديم : تقدمنا بطلب متكرر،  رفق، الم9.2.22وفقًا لقرار لجنة العقود بتاريخ

 آخر

 شيكل قبل ضريبة القيمة المضافة 44000 –رامي رزيال  .أ

 ضريبة القيمة المضافة ال يشملشيكل  13500 -جدعون روت طلب سابق ل .ب

  من المهم اإلشارة إلى أنه تم عقد اتصال هاتفي الليلة الماضية مع المحامي روتم حكيم

 البلديةتحقق من المتطلبات للي والمورد من خوأنو

  وقف متوهذا  العالي كما أجرت البلدية مكالمة هاتفية مع المورد رامي رزيل بشأن اقتراحه

 على طلبه

 (14.02.22قرار اللجنة:تمت الموافقة )لجنة استثنائية 

 

 حسب التفصيل االتي: مسار المرور عند مدخل الحدائق -الرياضية قسم طلب إدارة  .2

 شيكل شامل الضريبة 15795 –أ.أ.تيلتان  .أ

 شيكل شامل الضريبة 18135 -م.ن يوزمت .ب

 شيكل شامل الضريبة 18720 –اورن  .ت

  االرخص-لشركة تيلتان نوصي بقبول عرض 
 حديقة 20يجب ان نعيد من جديد استقبال عروض سعر ل القرار: 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

  تم تقديم الشراء بنطاق الميزانية الموجودة  – 14.02.22مع قرار المدير العام من تاريخ

 كما هو مخطط لها من قبل

 

 :االتي التفصيل حسب لوبر عمل ورشة: والتعليم التربية قسم طلب .3

 شامل ضريبة القيمة المضافةشيكل 10000 –سفوجميوزيك  .أ

 شامل ضريبة القيمة المضافةشيكل 12000 -ستبر هفكوت .ب

  الطلب االرخص -نوصي بسفوجميوزيك 

 قرارا اللجنة:

 

 تعليم بعدسنة 12طلب زيادة عدد الساعات للمعلم إلكمال  -طلب. مدير شعبة الشباب  .4

 ساعة 44- الحسبان في تؤخذ لم منشيه بناءأل الدراسة ساعات أن أي ، صحيح غير حساب 

 . نوفمبر في عليه الموافقة تمت370 إلى باإلضافة

 . الطلب على الموافقة تمت : اللجنةار قر

 

 جي دي أشهر -زيدي جي سكا مع المساخر عيد حفلة في فنان عرض - الشباب جناح مدير .5

 الشباب ومركز الطالب اتحاد مع اجتماع في الطلب قبول تمبين الشباب 

 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 28000سعر العرض 

 .الطلب على الموافقة تمت : اللجنةار قر

 

 تشخيص نفسي حسب التفصيل التالي: 20 –طلب إدارة الخدمات النفسية  .6

شيكل بدون ضريبة  25400 –نيتسان المركز الوطني لتطوير األطفال والبالغين بعسر التعليم  .أ

 القيمة المضافة

 شيكل بدون ضريبة القيمة المضافة 28000 –ربديم  .ب

 لم يقدم –ايتان كوريس  .ت

 2021قرار اللجنة: تمت الموافقة بشرط إعطاء قائمة بالتشخيصات سنة 

 

  2022 4طلب لودميال شكولنيكوف من فرع التربية والتعليم: تفعيل برنامج شباب حتى شهر  .7

الشبكة تشغل برامج  –أموال من اجل موضوع شبكات المؤسسات الجماهيرية "بسيبس" تحويل  -

 شيكل مع ضريبة القيمة المضافة 100000شباب 

 قرار اللجنة : تمت الموافقة -

-  

 مهندس المدينة: خدمات مدير المشاريع القامة مطعم في منتزه حسب التفصيل االتي:طلب  .8

 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 

 : يجب اخذ الخدمات من شركة التطوير2.2.22قرار اللجنة من تاريخ 

 لم نستطع اخذ طلب من الشركة العامة الموضوع رجع للجنة النه

 قرار اللجنة:تمت الموافقة

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 تجديد ملعب التنس حسب التفصيل االتي: – مهندس المدينةطلب  .9

 شيكل شامل الضريبة 71604 –ب.ل لتجديد مالعب الرياضة  .أ

 شيكل شامل الضريبة 92989 –ي.ش.ع عمل عبري  .ب

 الضريبةشيكل شامل  93366 –عبود امين نايف  .ت

  الطلب االرخص –نوصي باعطاء العمل ل ب.ل لتجديد مالعب الرياضة 
 قرار اللجنة: تمت الموافقة على الطلب

 

 طلب مدير الهندسة : مراقبة تقوية مبنى مدرسة أربيل من الزالزل حسب التفصيل االتي: .10

بل ق 18790 –شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة  140000تخفيض من  %15.5 –جل مئير  .أ

 شامل الضريبة 138984 –الضريبة 

 –شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة  140000تخفيض من  %3.45 –يتسحاك شطرن  .ب

 شامل الضريبة158148 –قبل الضريبة  35170

 لم تقدم قدمت شرح بمكتوب ان الطلب غير محبذ –شولي بن لولو  .ت
 لم يقدم بسبب نقص الخبرة -ميكي برزيلي .ث

 جل مئير-العمل للطلب االرخص  نوصي باعطاء 

  يمكن ان يوافق عليه بنفس الطلب –بالنسبة لموضوع األمان 
قرار اللجنة: تمت الموافقة على المورد حتى لو كان تضخم بالمشروع ال يطلب ميزانية إضافية 

 حسب االتفاق المختوم المسبق

 

بالغيين القفقازيين مدة لقاء من الخارج للسكان الطلب قسم االستيعاب: ربط توصية دورات الرقص  .11

 اشهر حسب التفصيل االتي: 10مرات أسبوعيا   حتى  4ساعتين 

 شيكل شامل الضريبة 225-جورج حوزرشويلي  .أ

 شيكل قبل الضريبة 260 –موشي ميخالوف  .ب

  االرخص –نوصي بجورج حوزرشويلي 
 تمت الموافقة –قرار اللجنة 

 

 

 يك حسب التفصيل االتي:طلب متحدثو المدينة: ميتوج أ صناعة الهايت .12

 شيكل شامل الضريبة 109980 –ادم برش  .أ

 شيكل شامل الضريبة 117000 –احينعم جنزبورج  .ب

 شيكل شامل الضريبة 122265–تريلوجي بعم  .ت

 شيكل شامل الضريبة 128700 –ملكين كنجسبرج  .ث

 شيكل شامل الضريبة 134550-شيري هسفري  .ج

 شيكل شامل الضريبة 140000-بركي جوزي  .ح

 جودة%70سعر  %30االقتراح حسب  ترجيح 

 وردون وتوصي العضاء اللجنة االتصاالت بالمناسبنوصي تعيين لجنة ان تقابل الم 
 قرار اللجنة : تمت الموافقه

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 طلب إدارة فرع التربية والتعليم: حنات للمدرسة شرت حسب التفصيل االتي: .13

 شيكل شامل الضريبة 15327 –ي .أ امداد الجليل  .أ

 شيكل شامل الضريبة 22230 –هندسة  راشل .ب

 شيكل  24453 –اشنر للصناعة  .ت

  الطلب االرخص –نوصي باعطاء العمل لي.أ امداد الجليل 
 تمت الموافق –قرار اللجنة 

 
 
 
 
 
 
 

 مدمج الئحة موردون لكل طلب عرض ثمن .1

 ارسال نصوص عبر البريد االلكتروني للموردين تأكيدمدمج  .2

 

 

 

 

 

 

 


