
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 680رقم  تعاقداتبروتوكول لجنة ال
 2022/ 31/7 - رقم

 
 أعضاء اللجنة  عقد اجتماع لجنة المشاركات بمشاركة 31/7/2022بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 المدير العام للبلدية –السيد عدي مالكا  -

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 مهندسه المدينه –المهندسة ايتي بوتسين  -
 

 الغائبون: 

 والتعليم التربية دائرة مديرة كالين مينا السيدة

 مديرة قسم الرفاه  –السيدة ايريس بورميل 

 

 المدعوون: 

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

 

 القضايا التالية للمناقشة: ب. تم خالل االجتماع طرح 

 
من  االتصال ببرنامج التمكين االجتماعي للوقاية - التربية والتعليمة طلب من مدير - التعاقدات. 1

 التسرب
 يلي:  كماجلسة لمجموعة المهارات الحياتية  11البرنامج يشمل 

 شيكل. 13،260 - تعوتسموتأ( 
 شيكل   19523 -ب( مركز شارون اإلسرائيلي 

 شيكل  20800 -ج( مركز توجيه مجموعة سمدار 
 أرخص مزايد - تعوتسموتتوصي 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة باإلجماع 
 
االتصال لدورة التحدي في الميدان ضمن إطار   - ة التربية والتعليمطلب من مدير - التعاقدات. 2

 العمل
 جلسة ،  15اآلن للطالب المتسربين من نظام التعليم. تشمل الدورة  برنامج منع التسرب

 :كالتاليلكل مجموعة ، سئم األكاديميون  متدربا 15كل جلسة ساعتين. المشاركون 
 شيكل 18000 -هآرتس  حأ( مل
 شيكل 22500 -اداما همعب( 

 شيكل 21235 بوبج( زورا يوس
 أرخص عارض   -توصي ملح هآرتس 
 تقديم خصم كبير هارتسيطلب عدي من ملح 



 
 

 
 

 تمت الموافقة عليه باإلجماع  -قرار اللجنة 
 بناًء على طلب الرئيس التنفيذي الفائز ملح هارتس التفاوض مع ايتي يفرح زريهان يجب على 

 
 االتصال لمنع تسرب الطالب بمساعدة العالج - قسم التعليم ةطلب من مدير - التعاقدات. 3

 جلسة مدة كل جلسة ساعتين. ستتضمن الورشة دراسات نظرية  28الحيوانات في  عن طريق
 : كالتاليوالخبرة العملية تعبت 

 شيكل 10000 -أ( دوجرمان 
 شيكل 12600 -ب( حلفي سلمان 

 شيكل  20800 -ت.سامر مؤيد 
 أرخص مزايد - دوجرمان• يوصي 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة باإلجماع 
 
ارشاد خارجي بواسطة استغالل ساعة واحدة كل  والتعليم ربيةقسم الت ةطلب من مدير - التعاقدات.4

 اسبوعين
 كالتالي شهًرا  12لمدة 

 شيكل في السنة من التدريب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.  7200 -أ(هيلر سيجل 
 شيكل سنويًا من التدريب بما في ذلك المياه 8400   -بيال شجف ب(           

 شيكل في السنة من التدريب بما في ذلك الرسوم الدراسية  8400  -جليت جولدبرج ابيتال ج(
 أرخص عرض.  -هيلرسيجلأوصي بـ 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة باإلجماع 
 
 سندويش 545من المورد لـ   7651.80 دفع بمبلغإخطار تلقينا  – كافتيريا الكلية. 5

 األوكرانيين. تم طلب السندويشات نظًرا لعدم وجود وجبات غداء في الفنادق استيعابأثناء 
 للمهاجرين الجدد. 

 امر تحت الضغط ولم يصدر أي طلبت
 تاخرت المادة اذامتفسيرا لت اللجنة قرار اللجنة عرضت المادة على اللجنة بأثر رجعي ، وطلب

 في ذلك مرة أخرى ويتناقشوا ني ي ومع ب ايتي أربعة أشهر. يجب استدعاء سفيتالنا للتوضيح مع
 

 يتطلب قائمة بالموردين لكل طلب للحصول على عرض أسعار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 862بروتوكول لجنة المشتريات رقم  
 

 2022/ 31/7 - رقم
 

 أعضاء اللجنة  اجتماع لجنة المشاركات بمشاركةعقد   31/7/2022بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 المدير العام للبلدية –السيد عدي مالكا  -

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 مهندسه المدينه –المهندسة ايتي بوتسين  -
 

 الغائبون: 

 والتعليم التربية دائرة مديرة كالين مينا السيدة

 مديرة قسم الرفاه  –السيدة ايريس بورميل 

 

 المدعوون: 

 القسم القضائي – -المحامي روتم حكيم 

 

 
 تم خالل االجتماع طرح القضايا التالية للمناقشة: 

 القادم  حسبمحطة شحن حاسوبية لمركبة الشرطة  - طلب مدير إدارة األمن -مشتريات  .1

 محطة شحن 
 لجهاز الكمبيوتر في السيارة

 جولدشوب ي.ع.ر تكنولوجيت 

 3،399.00 3،217.50 كلي للوحدة 

 2 2 كمية 

 6798.0 6435.0 المبلغ كلي شامل الضريبة

 
 العارض االرخص –نوصي بشركة ي.ع.ر تكنولوجيت 

 اللجنة باإلجماع تمت الموافقة على قرار 
 

 يتطلب قائمة بالموردين لكل طلب للحصول على عرض أسعار


