
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 664رقم  االتصاالتبروتوكول لجنة 

 11052022 –رقم 

 أعضاء اللجنة: بمشاركة االتصاالتكان هناك اجتماع للجنة  11.05.22في 

 أعضاء اللجنة المشتركون:           

 للبلدية العام المدير -السيد عدي مالكا  -

 مديرة فرع التربية والتعليم –السيدة مينا كلين  -

 مديرة فرع الرفاه-ايريس بورميل  -

 البلدية محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 دارة البلديةإ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة   -
 

 المدعوون:

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

  : للنقاش التالية المواضيع طرحت بالجلسة

+  شيكل 5000بتكلفة  رجعحملة سباق في ذكرى المغفور له أمير خوري على إذاعة كل  -طلب إدارة المدينة  .1

 ضريبة القيمة المضافة.

 الراديو اإلقليمي األكثر شعبية. - كل رجعيوصي بالموافقة على مزود راديو •       
 تمت المصادقة على قرار اللجنة -      

 األمن ليوم االستقالل على النحو التالي: - طلب مدير شعبة األمن - 2
 خدمات أمنية بدالً من شركة شاش في عيد االستقالل حيث ال يوجد أي منهاس .س.مج: ستقدم شركة 

 قادر على تقديم هذه الخدمة
 .المتعارف عليه مزيد من المعالجة وفقًا للقانونلل المستشار القضائياالتفاقية إلى  خاللسيتم إرسال موضوع ا

 .س.س.مب( سيتم استبدال األمر الذي تم تأكيده لشركة شاش بـ 
 جانبة التابع للبلدية في  ضابط االمنيوصي بالحصول على الخدمة من هذه الشركة التي تمت الموافقة عليها من قبل 

 المحترف
 تم تأكيده -قرار اللجنة 

 
 اصيل التالية:خدمات مهندس البناء للفعاليات حسب التف -طلب مدير الفعالية . 3

 شيكل + ضريبة القيمة المضافة 15000 - أ. بسيسي
 شيكل + ضريبة القيمة المضافة 18000 - .جاد بتيحوت2

 شيكل + ضريبة القيمة المضافة. 16500 -ج( إبسيلون 

 أرخص عارض. - بسيسي شركة توصي * 
 تم تأكيده -قرار اللجنة 

 
 واجهة المبنى حسب التفاصيل التالية:على ليد استبدال الفتة  طلب إدارة المدينة 4
 -شيكل قبل الظهر  6250نفذت نفس العمل قبل حوالي أسبوع ، واستبدلت بمبلغ  - كشريم. أ 

 على تقديم الخدمة ، وال يوجد موظفين خالل إجازة رمضان. ةغير قادر
 ال يقوم بأعمال كاملة ب.هيوتسر

 فتات الموجودةليست جاهزة للتعامل مع الال - شيلوطشركة آريل ج.
 ضريبةشيكل قبل  8000  -اس ام شيلوط مزرحي شركة د

 ليس جيًدا لعيد االستقالل.تعمله . الحرف الذي المستعجلالعمل  -يوصي بتسليم العمل لشركة أيام شيلوت 
 باإلضافة إلى ذلك ، فإن الموردين ليسوا مستعدين للتعامل مع الالفتات التي قامت شركة أخرى بتركيبها.

 سيقوم المورد بتنفيذ العمل صباح األربعاء استعداًدا لعيد االستقالل. -هم من ذلك كله واأل

 تمت المصادقة على قرار اللجنة -



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 الذي سيعقد في نوف هجليلالتضخيم لحفل مسابقة مسابقة الذكرى الخامسة والستين  - طلب مدير قسم التعليم. 5

 :التفصيل االتيحسب  15/5/2022
 شيكل + ضريبة القيمة المضافة 10000 -فوليومأ( 

 شيكل + ضريبة القيمة المضافة 15000 - ب. رلفنتم
 شيكل + ضريبة القيمة المضافة 15400  -دانكس  ج(

 تمت المصادقة على قرار اللجنة -
 
 إصالح نظام النداء العام ومكبرات الصوت في مدرسة الكرمل بما في ذلك جولة - التعليمية اتمؤسسضابط امين الطلب . 6

 لتالي:لبداًل من ذلك وفقًا 
 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة. 5920 -  -سمدر الكترونكس  أ. 

 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 6084 -شموئيل بوخريس  -إلرام  .ب
 ريبة القيمة المضافة.شيكل شامل ض 13689 - ج.كتس معرخوت

 سمدر الكترونكس أوصي بأرخص سعر
 لم تتم الموافقة عليه ، النفقات مطلوبة من ميزانية المدرسة. -قرار اللجنة 

 صناديق بالمبلغ التالي: معإغالق شاحنتان  - طلب مدير إدارة األمن. 7
 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 17856 - نيتوفشركة أ(

 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 19890بمبلغ  -حدودة جتوس المشركة ب 
 لم يقدم -اربع عل اربع افيج( تم إرسال طلب إلى 

 لم يقدم -ريستا لد( تم إرسال طلب 
 أرخص عارض. -يوصي بتسليم العمل إلى شركة التوجيه 

 تم اختبار العرض وفحصه من قبل إيريز واعتماده.
 تم تأكيد قرار اللجنة

 
 جلسة حسب المعلومات التالية: 15ورشة االرشاد الروحي  - قسم الرفاه طلب مدير. 8

 شيكل بدون ضريبة القيمة المضافة 5750 -أ( ليورا كوميرنيك 
 واط بدون ضريبة القيمة المضافة. 5800 يعل مس ب( 

 األرخص - كوميرنيك ليوراأوصي بإعطاء العمل إلى 
 تمت المصادقة على قرار اللجنة -
 
 حسب التالي 522لملعب و هاريونا جتأجير مولد للمؤسسات التعليمية في  - ر قسم التربيةطلب مدي. 9

 شيكل شهريًا قبل ضريبة القيمة المضافة 2100 أ.ال رم جنراتوريم 
 لم يقدم  ب.جرين

 لم يقدم -ار كال  ج.
 لم تقدم -د( كاتربيلر 

 المبلغ ولم يرفع السعر بناء على ذلك; نفس ال رام جنراتوريمفي العام الماضي سجل مزود الخدمة • 
 توصي بمواصلة العمل مع شركة الرام

 حول هذا الموضوع.13.01.21سجل بروتوكول بتاريخ 
 تمت المصادقة على قرار اللجنة -
 

 والموافقات من وزارة الصحة ، تواصل مع جدلكين اليكسبناًء على طلب . 10
 ( مع مكتبالعودة الى الوراءالعقار والتعاقد ) مقدم العطاء )مركز تسوق هار يونا( لعقد إيجار

 الصحة
 )بروتوكول( ولكن بعد الموافقة 2021/07/12تمت الموافقة على الموضوع من قبل لجنة االرتباط بتاريخ 

 وزارة الصحة ، زاد نطاق المشاركة بسبب الطلب على عقار أكبر.
 فيما يلي تفاصيل الطلب:

 مترا مربعا. 232البناء: حوالي 
 :لتعويضاتا

 شيكل + ضريبة القيمة المضافة مرتبطة بالمؤشر. 20880( للمتر المربع اإلجمالي للسنة: 15+  75شيكل * ) 232
 شيكل + ضريبة القيمة المضافة ، مرتبطة بالمؤشر 1002240سنوات(  4لكامل مدة العقد )

 ، ستكون هناك حاجة إلى موافقة إضافية. باإلضافة إلى موافقة وزارة الصحة على مخطط التقسيم الداخلي للعقار 1
 بعد التوزيع الفعلي للممتلكات.

 . موافقة وزارة الصحة على معدات الحماية.2
 . عرض أسعار محدث بناًء على موافقة وزارة الصحة على الخطة3
 للرجوع اليها. مرفق اتفاقيات 4
 تمت المصادقة على قرار اللجنة -
 



 
 

 
 

 التوجيه بمنح الوحدة لقب الوحدة الوطنية المتميزة. - طلب مدير إدارة األمن. 11
 شيكل من وزارة األمن الداخلي وتم تخصيص أحد بنود الميزانية 100000تم استالم ميزانية قدرها 

 لرحلة الوحدة وفق الرسوم التالية:
 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 9216 - فرد جليلأ( 

 ياهشيكل شامل الم 10290 - ب(فندق بطفع
 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 16400 -فندق بوتيك ج(
 أرخص مقدم عرض. - هجليل فرد بفندق أوصي*

 تم تأكيده -قرار اللجنة 
 

 ية:بالمالحظة التال شمس ميخائيل إلى الملعب في زيادة أمر العمل لرسوم التصميم لمواقف السيارات - طلب من القسم الهندسي. 12
 شيكل 93015مقابل  - 56175أ( األمر األصلي 

 شيكل  X 23254عن طريق  ب( طلب زيادة بمقدار
 .٪25-ج( نسبة 

 د( لن يخضع المبلغ إلجراءات الشراء.
 100موقف للسيارات. ليس من الواضح سبب انخفاضه إلى  150لم تتم الموافقة عليه ، استلم المورد طلب  -قرار اللجنة 

 موقف. 150طلب موقع لعدد 
 

 تحويل أموال إلى مركز مجتمعي لتشغيل برنامج مدرسي - مدير قسم التربيةطلب . 13
 شيكل 700000اللعب مقابل 

 تمت المصادقة على قرار اللجنة -
 

 توسيع وإضافة دليل المنطقة الناطقة بالعربية - ون منع العنفحلفطلب ألون . 14
 ل باإلضافة إلى أمر سابق صادر لنفس المورد من أجلشيك 50930إلى المؤسسة الخيرية التي أحبها من صميم قلبي مقابل 

 شيكل ال يتجاوز المبلغان معا مبلغ العقد المقبول. 40280
 اعتماد قرار اللجنة

 تحويل أموال إلى مراكز مجتمعية لخطة تشغيل - طلب مدير مركز شباب. 15
 شيكل 140000مركز شباب مقابل 

 تم تأكيده -قرار اللجنة 
 

 14حلقة عمل فريدة لتوثيق قصص حياة الناجين من المحرقة لمدة  - إدارة الرعايةطلب من مدير . 16
 اجتماعات لمدة ساعتين لمجموعتين حسب الجدول التالي:

 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 13300مقابل  ارنوني يواف .أ

 تم تأكيده -قرار اللجنة 
 

 تحويل مدفوعات الحدث إلى المجتمع الديني بقيادة مدرسة بيركوفيتز - طلب مدير الحدث. 17
 شيكل 12675مقابل 

 تمت المصادقة على قرار اللجنة -
 

 ورشة اللغة كجسر لربط المهاجرين الجدد من باني - طلب قسم الشباب أليكس كوزاك. 18
 لكل جلسة دقيقة 60مجموعات من طالب المدرسة لمدة  6جلسة لعدد  11المنشا لعدد 

 التالي:ك
 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 16500 -أ( شافي إسرائيل 

 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة 19،800 -أخدوت إسرائيل  احاي شركةب.
 شيكل  شامل ضريبة القيمة المضافة 23100افراهام  ةوراج.ت

 االرخص إسرائيلي شافيأوصي 
 تمت المصادقة على قرار اللجنة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تضخيم األحداث حسب المالحظة التالية: - طلب مدير الفعاليات.19

ايام الفعاليات  لج بعومر بلدي حدث متطوعين وصف

الرياضية 

 بنوفبارك

سباق لذكرى 

 امير خوري

شفوعوت 

 عيروني

 6000 9000 6000 7400 6000 دينيكس

 5850 8775 5850 5850 3510 اورال فاليوم

 

 

 

 مدمج الئحة موردون لكل طلب عرض ثمن .1

 

 

 

 

 

 

 

 


