
 
 

 
 

 

 

 
 663التواصل رقم بروتوكول لجنة 

22.27.04 المعّرف الضريبي   
 

عقدت لجنة العقود والمشتريات اجتماًعا بمشاركة 27.04.22بتاريخ  
 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 

 التالية:نوقشت في االجتماع المواضيع ب. 
 
 وأثار أعضاء لجنة المشتريات والتعاقد مرة أخرى طلب نشر دعوة إلى خبراء استشاريين. -1

تقع على عاتق المستشار القانوني مسؤولية الموافقة على صياغة مناسبة إلدارة المشتريات و / أو  -القرار 
 الترويج لها

 
 اإلنتاج للحدث الرمضاني حسب التفاصيل التالية:  - طلب إدارة البلدية. 2

 لم يتم تقديمه - لالنتاج أ( أفريقيا
 لم يتم تقديمها -نتاج احأحداث بلند إلب( 

 لم تقدم -لإلنتاج  يج( جلعاد
 شيكل قبل ضريبة القيمة المضافة 35000 -روك  يامند( إنغتاغ لإلنتاج 

 هذا حدث فريد من نوعه للقطاع 
 معتمد )استثناء( -ة مقرر اللجن

 
 بيع مكيفات الهواء المعيبة من ساحة المستودع البلدي حسب المواصفات -( انا) طلب مدير المشتريات. 3

 مقبل:
 تم نشر طلب عرض أسعار على موقع البلدية

 مكيفات الهواء التي تم إزالتها من مواقع مختلفة في البلدية حأنها ال تعمل الحديث عن 
متناثرة في ساحة المستودع ولن يتم استخدامها. تم تقديم عرض شراء واحد باسم أهارون كوهين مكيفات الهواء 

 27أي  –مكيف هواء  15شيكل ل  400مقابل 
 لكل منهما ₪

 معتمد )استثناء( -مقرر اللجنة 
 بدلة وقائية لمراكز الرعاية االجتماعية وفقا للتفاصيل التالية: – طلب مدير األمن والرعاية. 4

 2قدمت عرضا جزئيا وأغلى في الغالب من المورد رقم  - أ.جوني لوك
 على شدة العرض المقدم بالكامل وغير المكلف-سيمون عوتسماه ب( 

 لهذا العمل تتلقى البلدية ميزانية من وزارة الشؤون االجتماعية والخدمات االجتماعية
 القسمين أرخص مورد ومقارنة - سيمون عوتسمايوصي بتسليم العمل إلى • 

 إلى العرض المقابل.
 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 الطفل وفقا للتفاصيل التالية مكتب للحارس بمركز – طلب مدير األمن والرعاية االجتماعية. 5

 شيكل  2925بمبلغ  على المورد معيان لجن لجنة أ. اعلن في 
 تلقاها ، لكنه لم يأت للتحقق من صحتها.قام المذكور أعاله بالمهمة وفقا لألبعاد التي * 
لغ بالنسبة لألبعاد الفعلية، لن يتجاوز مبالمكتب يشير الفحص إلى أن اإلضافة التي يطلبها المورد لتعديل • 

 العروض المقابلة مبلغ العروض المقابلة وفقا للتفاصيل التالية:
شيكل شامل ضريبة القيمة  6800الهيكلة = شيكل التعديالت وإعادة  3875شيكل +  2925 –همعيان لجنأ(  

 المضافة.
 شيكل 11000 -ب( محل نجارة حمودي 

 شيكل 13315 - يتسيراج. 
 . أوصي بمواصلة العمل مع شركة معيان للحصول على أرخص حديقة

 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 
 
 هداء حسب التفاصيلالتظليل لفعالية مدرسة الكرمل في ذكرى الش – طلب مدير الفعاليات. 6

 مقبل:
 شيكل بما في ذلك 6786 -أ( زيكيت 

 شيكل بما في ذلك 6903 - بشوت ب(
 شيكل بما في ذلك 7137 – زونج( يوني يوسف

 أرخص -يوصي زيكيت 
 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 

 
 للمجندين وفقا للتفاصيل التالية: حقائب – طلب من إدارة التربية والتعليم. 7

 قدم في وقت متأخر - تشير أ( بول
 لتر 85شيكل ل  109 -لتر  75شيكل ل  99 - حجورب(
 شيكل 95 –لتر  85قدمها. يلم  -لتر  75ل  -حجيم نحليم. ج

 شيكل 89  -لتر  85 -شيكل  65 -لتر  75 -د( شوغون 
 حجور شركة –يوصي أغلى 

 نحليم حجيم مرفق صورة لملف شركة 
 وضع صورة محفظة شركة الشوغون

 وهذا مطلوب -يشار إلى ملف شركة هاجور فعليا بأنهم الوحيدون الذين أحضروا الحقيبة على سبيل المثال 
 في شروط العرض ، يتم تسجيل: "يتعهد المورد بإحضار ملف عينة إلى قسم المشتريات بحلول يوم التقديم.

 تالمقترحات من أجل فحص جودة المنتج. سيتم اتخاذ قرار بعد تلقي المقترحا
 والتحقق من جودة المنتج.

جور، تستوفي الشروط المطلوبة، وستكون ذات جودة عالية وفريدة من حوتجدر اإلشارة إلى أن حقيبة شركة 
 نوعها ومفضلة

 يجب على جميع أعضاء اللجنة كهدية للمجندين ، وهو ملف سيتم استخدامه طوال الخدمة
 عسكري.

 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 
 
 تفعيل ورقص بمناسبة عيد االستقالل لرياض احأطفال وفقا للتفاصيل التالية: – إدارة التربية والتعليم طلب. 8

الدكتور ليفي بارجيل ، الرئيس التنفيذي لشركة الرقص في العمر المذكور أعاله ، فريد الفعالية عن طريق "أ( 
 .الضريبةقبل شيكل  4500من نوعه لمثل هذه احأحداث بتكلفة 

 تمت الموافقة عليه -اللجنة  قرار
 
 تقييم الذكاء المعقد وفقا للمتطلبات – طلب مدير الخدمة النفسية. 9

 لجان احأهلية وفقا للتفاصيل التالية:
 مرفق رسالة من هاداس شوارتز



 
 

 
 

 تمت الموافقة عليه –قرار اللجنة 
 

 الدفع للمدربين الخارجيين في إطار الخدمة النفسية - طلب الخدمة النفسية. 10
 وفقا للتفاصيل التالية:

 أ( يتم تحديد تكلفة ساعة التدريس ونشرها من قبل قسم علم النفس في وزارة التربية والتعليم
 لذلك ، ليس من المعتاد إجراء تقديم العطاءات.

 شيكل 303.1ب( تكلفة ساعة عمل بدون ضريبة القيمة المضافة هي 
 ج( سأفتح قسما لوقت تدريب احأخصائيين النفسيين وستمر المطالب دون انتظار موافقات اللجنة

 أكثر
 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 

 
 تحديث أسعار توريد ورق التصوير الفوتوغرافي وفقا للتفاصيل التالية: - طلب إدارة المشتريات. 11

 شيكل  50A 13.4 قاف أدفع ثمن حزمة من الورأ( ارتفعت أسعار الورق مرة أخرى. الكف
 شيكل 14.90ب( الطلب الجديد 

 من دراسة استقصائية أجراها :
 شيكل 14.90أ( كولموس يطلب 

 ₪ 15.20 - جرافيتيب( شركة 
 تمت الموافقة عليه -قرار اللجنة 

 
 
 ( قائمة الموردين لكل طلب عرض أسعار1
 

 


