
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 671رقم  تعاقداتالبروتوكول لجنة 

 22062022رقم 
 

 :م عقد اجتماع لجنة المشتريات والعقود بمشاركة 22/6/2020بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 كالين مديرة دائرة التربية والتعليمالسيدة مينا  -

 المهندسة ايتي بوتسيون مهندسة المدينة -
 

 الغائبون: 

 المدير العام للبلدية  –السيد عدي مالكل  -

 مديرة قسم الرفاه  –السيدة ايريس بورميل  -
 

 المدعوون: 

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

 

 للمناقشة ب. تم خالل االجتماع طرح القضايا التالية 

 كما يلي:إلصالح الملعب طلب من مدير مجمع التنس  - التعاقدات. 1
 ال رد -لم تقدم    -ي.ش.ع عمل عبري أ(

 لم يقدم – تعسيا رك سبورتب( 
 بها غير مناسبة  يعملواعلى أساس أن المواد التي  لم يقدم –كول بو تحبيب ج( 

 للمالعب المهنية.
 الضريبةشيكل شامل  35802 -تجديد المالعب الرياضية  ب.ل د(

 الضريبه شيكل شامل  64350 -هـ( أ.س. إيالن سبورت 
 رفع الموضوع في اللجنة القادمة بحضور الرئيس التنفيذي  -قرار اللجنة 

 
 جلسات شاملة 10ورشة النجارة وتصميم األخشاب للمراهقين من  - طلب من مدير قسم التربية. 2

 تعبت المواد واألدوات من العملة المعدنية التالية: 
 شيكل قبل الضريبة  10000  - جودن فوتوغرافأ( 

 الضريبه شيكل قبل   15000 -ب( نعوم راز شالوم 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 مجموعاتمبلغ  ثالثةلفصل فني لمجتمع بني منشه لمرة واحدة في األسبوع  - االستيعابقسم  مديرة . طلب 3

 بواسطة تساحي فايس. 20699.99
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 التالي:بنوفبارك ك خطة سالمة جديدة تتكيف مع ترخيص الفعالية - طلب مدير الفعاليات البلدية. 4
 شامل الضريبةشيكل  12000في  -وبطيحوت الهندسة  بي سي سيأ( 

 الضريبة شيكل +  14000 -ب( مكتب ابسيلون الهندسي 
 الضريبةشيكل +    15500  -ج( جاد تامينات 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
 مع مترو هفكوت عرض دولي باتفاق  - زعرض للمطرب نرج - طلب مدير فعاليات البلدية. 5

 الضريبة الحديث عن الفنان شيكل شامل   269100
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 نوفبارك في امبي 8/2022/ 16بتاريخ  ة نسرينعرض للمطرب - طلب من مدير الفعاليات بالبلدية 6

 يوسي جامل استشارة وانتاج  اتفاقية مع يشمل،  شامل الضريبة شيكل  150930 التضخيميشمل اإلضاءة و
 
 رحلة جوية إلى موسكو لتشجيع الهجرة وفق اآلتي: - طلب مدير إدارة االستيعاب. 7
 دوالر 1485.51 -تورز  شركة وهللاأ(

 دوالر  1486.46 -ب( شركة ألون أميكس 
 إلى هذه الوجهة  يوجد رحالتال  -شركة إستا (جـ 

 ه الوجهة إلى هذ يوجد رحالتال  - د(شركة جنسيس تورز
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

  

 
 
 

 مدمج الئحة موردون لكل طلب عرض ثمن                           

 

 


