
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 368رقم  تعاقداتبروتوكول لجنة ال
 2022/ 17/8 - رقم

 
 أعضاء اللجنة  عقد اجتماع لجنة المشاركات بمشاركة 17/8/2022بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 المدير العام للبلدية –السيد عدي مالكا  -

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 الغائبون: 

 والتعليم التربية دائرة مديرة كالين مينا السيدة

 مديرة قسم الرفاه  –السيدة ايريس بورميل 

 مهندسه المدينه –المهندسة ايتي بوتسين 

 

 المدعوون: 

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

 

 القضايا التالية للمناقشة: ب. تم خالل االجتماع طرح 

 
 كالتاليإصالح المعبد في غان يهودا وغان مردخاي ،  - تحسين وجه المدينةطلب مدير شعبة  - 1
 

 كوبرا  بتوريز  المسمى الوظيفي

سلسلة شرائط للباجودة في جان  
 8.9يهودا بقياس 

6480.00 7650.00 

، نغمة  إصالح شبكة الباغودا 
 - صفراء ، غان مردخاي

 50*  50أبعاد المسيل للدموع 

1200.00 1600.00 

 9250.00 7680.00 المبلغ الكلي 

 1572.50 1305.60 ضريبة القيمة المضافه 

 10822.50 8985.60 المبلغ شامل الضريبة 

 
 بيتوريز شركة  -توصي بتسليم العمل ألرخص مزايد 

 الموافقة عليه بأغلبية األصوات )استثناء(. تمت  -قرار اللجنة 
 
سيبس للجمهور الديني  بتفعيل األنشطة الصيفية من قبل سلسلة المراكز المجتمعية  - إدارة المدينة طلب. 2

 شيكل.  40000والحريدي في المدينة 
 المبلغ يشمل الفعاليات المسجلة بالمستند المرفق



 
 

 
 

 بأغلبية األصوات )استثناء(. تمت الموافقة عليه  -قرار اللجنة 
 
 
 راسكوعقد تنظيف منتظم مرة واحدة في األسبوع في مركز - تحسين وجه المدينة. طلب من مدير قسم 3
 التالي:ك

م.حطيب قسم الطرق والتنمية  المسمى الوظيفي
 المحدودة

 مصري كارم شغل مقاولة 

تنظيف منتظم مرة واحدة في  
األسبوع باستخدام مزيل شحوم 

 شامل
 -األفراد والمعدات حسب الحاجة  

 التكلفة الشهرية 

12750.00 17000.00 

 17000.00 12750.00 المبلغ الكلي 

 2890،00 2167.50 ضريبة القيمة المضافة 

 19890.00 14917.50 المبلغ شامل الضريبه 

  149175.00 اشهر فقط  10ل 

 
 المحدودةقسم الطرق والتنمية  خطيب.م -• يوصي بأرخص مزايد 

 سيتم مناقشة الموضوع في اللجنة القادمة )ليس استثناء(  -قرار اللجنة 
 
 التالي:ك البلدية  ضابط امنباب مسدود بالزجاج بالتنسيق مع  - البلدي المستشار القانونيطلب . 4

 الماجد للزجاج  شبيرو  وصف

 3800 6500.00 باب مسدود للقسم القضائي 

 646 1105.00 الضريبة 

 4446 7605.00 المبلغ شامل الضريبه 

 
 زجاج الماجد  -يوصي بتسليم العمل ألرخص مزايد 

 موضوع تركيب جهاز انتركم مقاطعة للدائرة القانونية سيتم مناقشته  -قرار اللجنة 
 قبل موافقة اللجنة القادمة. 

 
 
 
 
 من أجل بسيبسشيكل إلى شبكة المراكز المجتمعية  186720تحويل  - طلب إدارة المدينة. 5

 . ذكرىإنتاج األحداث ال
 تمت الموافقة على قرار اللجنة بأغلبية األصوات 

 
 الموافقة على التعامل مع جمعية عالم العاملة للشباب في وضع - إدارة التربية والتعليم ةطلب مدير. 6

 تعاقد بموجب اتفاقية مصدق عليها من قبل الدائرة القانونية.شيكل سيتم ال 197000 وضائقة مخاطر
 تمت الموافقة على قرار اللجنة بأغلبية األصوات 

 
 ورشة عمل بناء حديقة خضراء لتشجيع الشباب على األوالد وأولياء أمورهم -  طلب من مدير قسم البستنة. 7

 ساعة شاملة التدريب والمواد المطلوبة للعملة التالية:  50
 الضرائبشيكل شامل  21500 -جولدن بايب  أ(

 شيكل شامل الضرائب 25000 -ب( سمانة 
 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة.  30420  -ملجوس ج(

 جولدن بايب –أوصي بتسليم العمل إلى أرخص مزود 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة بأغلبية األصوات 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 . للعقاراتمنشور في جريدة يديعوت احرونوت وفيه ملحق خاص   - طلب الناطقة باسم البلدية -٨

 . صفحتين اعالنشيكل +  17000بتكلفة  العقاراتلإلعالن التسويقي في مجال 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة بأغلبية األصوات 

 
 في المجلة العقارية للنشر إسرائيل هيومنشر مقال مزدوج في صحيفة  -  طلب المتحدثة باسم البلدية. 9

 شيكل + الضريبة  18000تسويق في مجال العقارات بتكلفة 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة بأغلبية األصوات 

 
 الموافقة على التعامل مع شركة يوسي جمال لالستشارات واإلنتاج  - طلب مدير الفعاليات بالبلدية. 10

  دفع ال، يجب على البلدية   للعرض تمثل الفنان شركة يوسي جمالفي عرض برفقة راقصين  أداء الفنان أنا زاك
 شيكل + ضريبة القيمة المضافة. كل هذا يخضع لتوقيع االتفاقية المطلوبة 65000 لجاجا بوكنج
 تمت الموافقة عليه بأغلبية األصوات )استثناء(.  -قرار اللجنة 

 
 يتطلب قائمة بالموردين لكل طلب للحصول على عرض أسعار

 
 طلب قائمة بالموردين لكل طلب للحصول على عرض أسعاريت
 
 


