
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 767رقم  التعاقداتبروتوكول لجنة 

 20072022رقم 
 

 :عقد اجتماع لجنة التعاقدات بمشاركة كل من 20/7/2022بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 المدير العام للبلدية –السيد عدي مالكا  -

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 كالين مديرة دائرة التربية والتعليمالسيدة مينا  -

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 مهندسه المدينه –المهندسة ايتي بوتسين  -
 

 الغائبون: 

 مديرة قسم الرفاه  –السيدة ايريس بورميل  -
 
 

 المدعوون: 

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

 

 التالية للمناقشة: ب. تم خالل االجتماع طرح القضايا 

 االتفاق ال يحتوي  - من الفحص  14/7/2022بناء على قرار لجنة العقود بتاريخ  - التعاقدات .1

 من قبل مزود آخر.  نظام اإلعالن العام تم تثبيته  العام  االعالننظام  اصالح

 التالي:كتم استالم عروض أسعار إضافية 
 الضرائبشيكل شامل  16321 -سيمون عوتسماأ( ال

 الضرائبشيكل شامل  17550 -ب( أفيغدور 
 الضرائبشيكل شامل  25681 - ارتنت  ج(

وال  ارتنت بعد محادثتي مع عمر من شركة 2017وتجدر اإلشارة إلى أن النظام تم تركيبه في عام  •

في  موردالموجود والمضاف كذلك ، أن أي  يدعي أنه ليس ضمن نطاق مسؤوليته بموجب االتفاقية

 الضمان لهذا اإلصالح  دان يمكنه التعامل مع النظام في استالمالمي

 التعاقد ال توجد واجهة بين النظامين ، لذلك أوصي بالنظر في  •

أنه ال يوجد  وكلما المستشار يدعي رايه تمرير موشي روزنر والطلب منه قبول اسم المستشار  - اللجنة قرار
 ارتنت ، سيتم قبول العرض األرخص وبقدر ما تدعي أن األولوية هي لـ  مورد واحدالتزام للتسليم إلى 

 إلجراء مفاوضات المحاسب، سنقوم بتسليم العمل إلى أرتنت وبناًء عليه يجب نقله إلى  مهنية من ادعاءات
 لتخفيض المبلغ الذي عرضه 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
زيادة إلضافة مراقبة الدخول إلى مجمع كبار الشخصيات كما هو مطلوب   - طلب مدير الملعب - التعاقدات. 2

 من قبل الشرطة. 
  27/6/2021 مبلغ االتفاقية الموافق عليه من قبل لجنة التعاقدات من تاريخه 8512تم استيفاء الطلب بمقدار 

 ٪1.67شيكل بنسبة  510،397
 قرار اللجنة موافقة 

 
 
لخدمات استشاري النقل   االقتصادية استكمال أمر االتصال بالشركة - سيطلب القسم الهند  - التعاقدات. 3

شيكل بما في ذلك ما   145.000 باإلضافة لطلبيات سابقة التي لم تتعدىشيكل استمراًرا للعقد وأيًضا  65812
 يلي هو التفصيل  

 شاملشيكل  65812 -  58943 رقم  طلبية(أ
 شيكل شامل 13162،  58829 طلبية رقم(ب

 شيكل شامل 63،180 57180 طلبية رقمج( 
 شيكل  142154 - المبلغ الكلي

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
 التالي: ك  اتبث اإلعالن -طلب المتحدث الرسمي للبلدية  - التعاقدات. 4
 شيكل 111852 تكشورت تسفلين(أ

 يعملون على ذلك لكنه لم يقدم(لم يقدم )ذكر دانيال أنهم س -بورودا كابالن (ب
 لم يقدم )أجاب أنهم يشاركون في وسائل اإلعالم ولكن ليس في اإلنتاج( -ج( ماكان 
 لم يقدموا )لم يردوا( -د( جيتام 

 تم تأكيد قرار اللجنة 
 
 
 كالتالي لشراء حقائب  طلب من مدير قسم الرعاية االجتماعية - التعاقدات.  .5

المبلغ الكلي  شيكل لكل حقيبة.  25سلطة المشاركة دفع الوتطلب من تبرعت بتبرع للحقائب ياد بشركة ياد 
 شيكل 5000تساوي لالشتراك 

وال   كميةهناك اذا كان وة ممكنالالشراء  دائرة الرفاه فحص كميات ةخاضع للتفتيش من قبل مدير - اللجنهقرار 
 يلزم شراء إضافي 

 
 كالتالي غرفة  20اجازة في فندق بالبحر الميت لـ  -الرفاه  طلب من مدير دائرة - التعاقدات. 6
 شيكل 39080 - ميرب نوفش -أ

 شيكل 42588 -شيرلي للسياحة  -ب
 شيكل 45189 -شوشاني  دود-ج 

 موافقة  –قرار اللجنة  
 
 4جلسات لعدد  6ورشة عمل إدارة تمويل األسرة لعدد  - الرفاهطلب مدير شعبة  - التعاقدات. 7

 التالي: كساعات 
 الضريبة  شيكل شامل 8424 - ازوالي جيال(أ

 شيكل شامل 14040 -ب( ميمي مور 
 شامل شيكل 16146 -ج( ساريت تل 

 الموافقة  قرار اللجنة
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
توسيع نشاط المورد  4/27/2022 من تاريخبناء على قرار اللجنة  - طلب مدير قسم المشتريات -التعاقدات. 8

من مواقع البلدة وتحويلها إلى البلدية بشكل منظم يتضمن التسجيل من   هزة التكييف المفككةالفائز لشراء جميع أج
 قبل مدير المستودع 

 قائمة الشركة المصنعة لمكيف الهواء / مكيف الهواء الوارد / مكيف الهواء المباع.
شيكل لكل  217 البلدية التكاليفالمورد الذي يشتري المكيفات سيفكك المكيفات وبالتالي تتحمل  -قرار اللجنة 

 مكيف 
 
 شيكل 145500تحديث المبالغ في شأن آخر مناقصات وزارة الداخلية . 9
 
 

السعر لطلب الموردين أسماء قائمة مرفق                    
 


