
 
 

 
 

 

 
 

 662التواصل رقم بروتوكول لجنة 

0414..22 المعّرف الضريبي   
 

عقدت لجنة العقود والمشتريات اجتماًعا بمشاركة 22.0414.بتاريخ  
 أعضاء اللجنة

 أعضاء اللجنة المشتركون:

 للبلدية العام المدير -السيد عدي مالكا  -

 مديرة فرع التربية والتعليم –السيدة مينا كلين - -

 مديرة فرع الرفاه-ايريس بورميل - -

 البلدية محاسب - كونفورتي بيني السيد -

 دارة البلديةإ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة

 المدعوون:

 محامي المكتب القضائي –المحامي روتم حكيم 

 :التاليةب. نوقشت في االجتماع المواضيع 
 " في الفتات واجهات المبنى3بناء على موافقتك ، استبدال الرقم " - طلب من إدارة المدينة. 1

البلدية ، يبدو أن العالمة بأكملها ، بما في ذلك النص ، قد تالشت مع مرور الوقت. توجيه تكاليف استبدال 
 النص

ن الناحية الجمالية ، وسأكون ممتنا لموافقتكم على عالية والفرق بين العد واألرقام ال يبدو جيدا وليس ممتعا م
 استبدال
 3بنفس تكاليف استبدال الرقم  7الرقم 

 " ، والتي ستواصل عملها وبالتالي لن نخاطر بتغيير آخر في الظل.كشريمأوصي المورد "• 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة

 
 خدمات اإلسعاف للفعاليات القادمة، وفقا للتفاصيل التالية: – طلب إدارة الفعاليات البلدية. 2
. متطلبات الشرطة لألحداث الجماهيرية تتماشى فقط مع نجمة داود الحمراء ، وهي المخصصات المصرح 1

 بها.
 الوحيدون الذين يوجهون مفتشية ضابط األمن إلى اإلجراءات األمنية في المجمع تحت

 ل مهامهم في الروتين والطوارئ إذا كان ال قدر هللا سيكون هناكمسؤوليته. الحاضنة بالتفصي
 هجوم جماعي.

. وأشارت إلى أن المالحظات أثيرت وأوضحت في اجتماع المدير العام للبلدية اليوم مع الشرطة قبل األحداث 2
 القادمة. الموافقة على العمل مع نجمة داوود الحمراء لألحداث التي تتطلب هذه اإلرشادات.

 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 
 
 يال الجوالن وفقا للتفاصيل التالية:إل   ستقاللاالواإلضاءة لحدث  مولدات كهرباء – طلب مدير الفعاليات. 2
 الضريبة شيكل قبل 195,000 –أورال فوليوم أ(  

 يومالفي مساء  متوفر غير- دنيكسب( 
 غير متوفر هذا المساء – الكيم. ألون وينر / ج

 غير متوفر هذا المساء –دين دين د( 
 فقد أفلس بعضهم خالل فترة كورونا والبعض اآلخر مشغول. -من الصعب تحديد موقع الموردين الكبار 

 على الرغم من أنه المورد الوحيد. المورد فوليوم اوراليوصي بالتعاقد مع 
 ألحداثمرفق عرض أسعار للتضخيم ل -بناء على طلب من مدير األحداث  -تحديث 

 شيكل 100,000االقتراح يحتفظ بمبلغ  – هعتسمؤوت اليشورخم
 قرار اللجنة موافقة

 
 



 
 

 
 

 ترتيبات الزهور لالحتفاالت القادمة حسب التفاصيل – طلب مدير الفعاليات. 3
 شامل الضريبة ₪ 6269 -فالديف كريستينا  مكسيم أ.
 شامل الضريبةشيكل  7380 - كتست احرت .ب

 مرفق عرض أسعار ترتيبات الزهور لألحداث القادمة وفقا للتفاصيل التالية: - مرة اخرىلجنة 
 قبل ضريبة القيمة المضافة ₪ 6545 أ.كتست احرت 

 قبل ضريبة القيمة المضافة ₪ 5502 –والدوف مكسيم ب.
 مكسيم يوصي والدوف 

 تمت الموافقة عليه –قرار اللجنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 معدات االحتفاالت والفعاليات القادمة وفقا للتفاصيل التالية: – طلب مدير الفعاليات. 4

 شيكل شاملة ضريبة القيمة المضافة. 99,099 –يدة عاطف اأ( سع
 سجل عرضا جزئيا - ب.سهر ايروعيم

 غير متاح- ايروعيم ج( أوفير
 غير متاح – ايروعيمد( دودو

 مشغولونألنه ال يوجد عرض آخر والجميع  -دة عاطف ايأوصي بسع
 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 

 
 الخدمات الكيميائية وفقا للتفاصيل التالية: - طلب مدير الفعاليات. 5

 شاملشيكل  9,945 -براشيت  أ( خدمات
 غير متاح –ب( شروتيون 
 أيضا بيريشيت سأفتقد - اليوم الطلب بتسليم أقم لم إذا. 

 تمت الموافقة عليه –قرار اللجنة 
 
سب ح بفعاليات النصب التذكاري وعيد االستقالل مرافق وفني  الكهربائية  المولدات مدير الفعالياتطلب . 6

 التالي
 الضريبة شيكل بما في ذلك 19597 - أ.مولدات كيرتس

 شيكل شامل الضريبه 33930 ₪ - ب.باور اون
 أرخص - كيرتسيوصي مولدات 

 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 
 
 إنتاج وتركيب الفتات في المنطقة الصناعية تسيبوريت – شركة تسيبوريت طلب من مدير. 7

 شامل الضريبة  589₪ - أ. كشريم
 شيكل شامل الضريبه 7800-شلومو زاكب.

 ال يمكن القيام به -للتطوير  ج.الشركة
 لم يقدم -د( إسرائيل بيرتس 

 لم يقدم-ه.اي ام 
 األكثر تكلفة كشريم يوصي شركة
 تمت الموافقة عليه –قرار اللجنة 

 
 التفاصيل التالية  رياض األطفال مجسم تضخيم – طلب مدير الفعاليات .8

 شيكل شامل الضريبة 5000 –أ. وليام اورال 
 شيكل شامل الضريبة 6000-دانيكسب(

 لم يتم تقديمه - ج.ديدين
 لم يقدم -د. الكايام 



 
 

 
 

 وليام اوراليوصي 
 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 

 
 
شامل ضريبة القيمة شيكل  9000حفل فنانين محليين بفعالية عشية االستقالل بمبلغ  – الفعاليات إدارةطلب  .9

 موران بانياسللمورد المضافة 
 الفنان. بالموافقة الحديث عنيوصي 

 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التالي:حسب  بسيبس أنشطة المدينة المختلفة وشبكة المراكز المجتمعية  -طلب إدارة المدينة  .10
 الضريبة شامل 142,800₪  قطاع الثقافة اليهودية أ.تشغيل 

 500,000₪  عولموت  تشغيل برنامج ب.

 شيكل 120,000 -ج( تشغيل مركز ياكينتون المجتمعي 
 189,776₪- بعميم كي توف تشغيل سلسلة  .د

 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 
 
 أجهزة عرض قوية لعيد االستقالل وفقا للتفاصيل التالية: - طلب إدارة المناسبات البلدية. 3
 شيكل + ضريبة القيمة المضافة 8,000 –أورال  وليام. 1
 شيكل + ضريبة القيمة المضافة 11,000 -ليئور دهان  رفلوتيون. 2
 ال يمكن -. دينكس 3

 أرخص ما هو أكثر الشركات األخرى مشغولة في هذا اليوم. - ويليامأوصي 
 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 

 لرياض األطفال حسب التفاصي لمجسم بارك فالتظليل على القطعة الكبيرة في نو - طلب مدير الفعاليات. 4
 39,698-. زيك ويت1
 40,950₪ - حفرا بشوطا. 2
 ة.غير متوفر –. شركة أوفير إيفنتس 3

 أرخص -جيكويت يوصي
 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 

 
 
 ( قائمة الموردين لكل طلب عرض أسعار1
 

 


