
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 670رقم  تعاقداتبروتوكول لجنة ال

 15062022 -رقم 

 :م عقد اجتماع لجنة المشتريات والعقود بمشاركة 15/6/2020بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 للبلدية  العام المدير -السيد عدي مالكا  -

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 قسم الرعاية االجتماعية ة مدير يه ورميلإيريس بالسيدة  -

 السيدة مينا كالين مديرة دائرة التربية والتعليم -
 

 المدعوون: 

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

 

 ب. تم خالل االجتماع طرح القضايا التالية للمناقشة: 

يمكنك طلب عطاء  -إذا تم استالم عطاء واحد / أو عطاءين اعتماًدا على مبلغ العطاء  -. كقاعدة عامة 1
 حتى لو انقضى الموعد النهائي للتقديم. إضافي 

 
 100 "دكل"  إعداد وثائق المناقصة اإلطارية على أساس تصنيف النخيل - طلب اإلدارة الهندسية -التعاقدات. 2

 مل الضريبه لشركة دكل شاشيكل  8775 1 –ج 
 قرار اللجنة موافقة  

 
 لشركة  دفع -، لودميال شكولنيكوف  الغير رسمي شباب  قسم مديرةطلب  - التعاقدات. 3

. يتطلب موافقة حصرية من مكتب الفنان من خالل  EZشيكل لعرض لشباب   25000مقابل درحيم هفكوت 
 شركة درخيم هفكوت 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
مبلغ  درخيم هفكوت الدفع لشركة -. لودميال شكولنيكوف الشباب غير الرسمية قسم مديرةطلب   -تعاقدات .4

 مع فنان ستاند أب كانتريفي مسبح الصيف شيكل على عرض للشباب  15210
 درخيم هفكوتموافقة حصرية من مكتب الفنان من خالل شركة  مرفق للشباب أوري بروير. 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
 الدفع  -غابي لودميال شكولنيكوف  طلب مديرة الشباب غير الرسمية - التعاقدات. 5

 المجتمعي لتشغيل برنامج صيفي للشباب حسب الخطة المرفقة بيركوفيتششيكل لمركز  100،000
 قرار اللجنة موافقة 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
للفنان ابي ابرومي عن طريق شركة  غابي لودميال شكولنيكوف الدفع  ةالشباب غير الرسمي قسم مديرةطلب .6

 درخيم هفكوت مكتب الفنان عن طريق شركة الموافقة الحصرية لـمرفق شيكل  50،000درخيم هفكوت 
 قرار اللجنة موافقة 

 
 ف دفع، غابي لودميال شكولنيكو ةطلب من مديرة الشباب غير الرسمي -التعاقدات.7

االستهالك الصيفي في  و الضريبة شيكل شامل  27699لألنشطة الصيفية للشباب بقيمة  الكانتريلالستخدام في  
 تنظيف ومنقذين  خدمةحراس األمن ،   -مرفق حسب التفصيل شهري يوليو وأغسطس 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
 التاليك حديقة إيريز,  شكماتصحيح التظليل في حدائق  - طلب مدير إدارة التربية والتعليم - التعاقدات. 8

 الضريبهشيكل شامل  7020  -أ(شركة فطوريز 
 الضريبه شيكل شامل  11700 -ب( شركة كابريت 

 الضريبه شيكل شامل  16648 -شركة كيشتوت ج(
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 الدفع لخدمة سنوية   - الموارد البشرية ومدير مناقصات البلدية  من مدير طلب -التعاقدات . 9

 النظام الحالي.  -شيكل   10881بسعر  4/2023إلى   5/2022لألشهر   البصمةلنظام 
 لشركة ي.ل.م معرخوت  – 5/2019/ 19ألخيرة في تم تمرير األمر من قبل اللجنة ا
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
وسلطات أراضي إسرائيل ومكتب دولة إسرائيل إستشاري إتفاقيات  - طلب إدارة المدينة - التعاقدات.  10

 التالي: ك،  المالية ومكتب البناء واإلسكان مع السلطات المحلية 
عطاءات ، وقررت البلدية البدء في إجراءات مناقصة جديدة   6الموضوع ، تم استالم أ( في اللجنة السابقة حول 

 بشروط مختلفة. 
ب( تمت إعادة توجيه الطلبات الجديدة الخاصة بعروض األسعار إلى البريد العشوائي الخاص بالشخص الذي  

 قام بوضعه 
 ج( تم استالم عطاء واحد في ظرف مختوم

 قتراح. تم نقل مستندات العرض إلى مكتب المستشار تم فتح ظرف اال -قرار اللجنة 
 القانوني 

 العارض هو مكتب بن آري فيش
 شيكل لكل ساعة عمل  300 - مبلغ االقتراح

 
 التي تم توزيعها  لوناباركدفع ثمن تذاكر  - طلب مدير الفعاليات في البلدية -التعاقدات .11

 شيكل للشركة االقتصادية  14952جليل فقط ، تم تخصيص هكجزء من االفتتاح لسكان نوف  
 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 يبلغ أمين صندوق البلدية أنه في المستقبل لن يتم قبول أي طلب بأثر رجعي.

 المدير العام يحدث سعر الكرت قبل التكلفة للجندي العام 
 

 كالتاليإلصالح الملعب  طلب من مدير مجمع التنس - التعاقدات.  12
 تم إرسال البريد اإللكتروني إلى والده ، وطلب إعادة إرسالها بنهاية اليوم - يقدملم  - أ.ش ايلن سبورتأ( 

 . يرسلوحتى اآلن لم 
 ال جواب -لم يقدم  -عبري عمل ي.ش.ع ب( 
 لم يقدم -صناعات رياضية فقط (ج 

 لمالعب مهنية  بها ليست مناسبة يعملونكهواية ، لم يقدم على أساس أن المواد التي 



 
 

 
 

 
 
 
 

 شيكل 35802 -لتجديد المالعب الرياضية ه(ب.ل 
 من الضروري البدء من جديد في إجراءات تقديم العطاءات لمقدمي العطاءات اإلضافيين -قرار اللجنة 

 
  16649 كتلةإعداد ما قبل التعاقد لخطة تفصيلية   باعمال رئيس البلديةوالقائم طلب نائب  –التعاقدات .13

 بالتفصيل التالي  23قسيمة 
 شيكل قبل الضريبة 140000 -أ( إيتاي زهافي 

 شيكل قبل الشجاعة  120000 -ب( عبد المجيد شعبان 
 لم يقدم -المهندسين المعماريين  ج(شفارتس بسنوسوف

 لم يقدم  -المهندسين المعماريين  جوردون (د
 مرات إلى الموردين وتم إجراء مكالمات هاتفي  3تم إرسال طلبات عروض األسعار 
 عبد المجيد شعبان -يوصي بإعطاء الوظيفة ألرخص 

 قرار اللجنة موافقة 
 

 11  لاإلرشاد المفضل لذوي اإلعاقة  طلب من مدير قسم الرعاية االجتماعية -التعاقدات.  14
 كالتالي ساعة شهريا لمدة عام واحد  50أسبوعية   هساع

 شيكل شامل الضريبة  2700 –هودايا اوحيون  (أ

 الضريبة شيكل شامل  3000 -أدوات للنجاح  جروسمان ( ب

 الضريبة شيكل شامل  3500 - ايريس عتير  ( ت

 أرخص  - هودايا اوحيونتوصي 
 قرار اللجنة موافقة 

 
 استمرار مناقشة اللجنة وقرارها مع إحالة التوصية  - طلب المتحدثة باسم البلدية - التعاقدات.  15

 بمشاركة:  12/6/2022لجنة الجودة المنعقدة بتاريخ 
 ملكا مدير عام البلدية.  عديأ.  

 الرسمي باسم البلدية  ةبوت ، الناطقحأورنا بو السيدةب( 
 قسم التربية والتعليم ة، مدير السيدة مينا كلينج( 

 روتم حكيم. مستشار قانوني للبلدية د(المحامي
 ه(الموقع ادناه

 جدول تسجيل يتكون من درجة من السجالت ودرجة للتسعير: مرفق
 أدناه هي النتيجة: 

 91.14 -مالكين غنيزبورغ  1.1
 73.30 -شير أسبري 1.2
 65آدم برش  1.3
 64.15 -تريلوجي 1.4
 43.09   -احينوعم جينزبورج 1.5
  39.31بركي جوزي   1.6

 ذهبت أعلى الدرجات إلى مالكين جنيزبورغ. 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 
 
 

 مدمج الئحة موردون لكل طلب عرض ثمن                           

 

 


