
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 467رقم  التعاقداتبروتوكول لجنة 

 06072022رقم 
 

 :م عقد اجتماع لجنة التعاقدات المدفوعة بمشاركة كل من 06/7/2022بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 المدير العام للبلدية –السيد عدي مالكا  -

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 مديرة قسم الرفاه  –السيدة ايريس بورميل  -

 مهندسه المدينه –المهندسة ايتي بوتسين  -

 الغائبون: 

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 السيدة مينا كالين مديرة دائرة التربية والتعليم -
 

 المدعوون: 

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

 

 القضايا التالية للمناقشة: ب. تم خالل االجتماع طرح 

 
 
 التاليك –بناء ملعب صغير  - طلب إدارة المدينة - التعاقدات. 1
 الضريبة  شيكل شامل 126096 - داش عوزأ( 

 الضريبة شيكل شامل  126999 ب(جنيت بارك
 األرخص -داش عوزأوصي بقناع العمل لشركة 

 المدينة.  ةتتم الموافقة على قرار اللجنة بعد موافقة مهندس
 
 التالي:كإلعداد مناقصة الدعاية والالفتات في جميع أنحاء مدينة  طلب إدارة المدينة االستشارية -التعاقدات . 2

 الضريبهشيكل شامل  35100 -أ( كيدار كيريت 
 الضريبة شيكل شامل  37400 -ب(شبح ش.ي.ا
 الالفتات  مدينة قدمت فيها الخدمة في مجال 21بتوفير قائمة بـ  كيدار كيريتتوصي شركة 

 تمت المصادقة عليه بعد مراجعة أمين الصندوق لعرض مقدم العطاء.  -قرار اللجنة 
 
 كالتالي مصور احداث بلدية  - طلب ادارة المدينة - التعاقدات. 3

 ٪ من السعر المقدر كالتالي  20سجل خصم  -أ( سيرجي فرانكل 
 شيكل 300 -وير  ساعة تص 1.1
 شيكل  400 -تصوير فوتوغرافي لمدة ساعتين  1.2
 شيكل   600  - ساعات 5صورة   1.3

 ليب( تم إرسال طلبات عروض األسعار إلى الموردين التاليين من مدينة نوف هجل



 
 

 
 

 لم يقدم -بروخ  1.1 
 لم تقدم  -ديما زوزوليا  1.2
 لم يقدم –أوليغ  1.3
 يقدم لم  –أليك جافرونسكي  14

 الذي عرض سعًرا أرخص من السعر المقدر. نوصي العطاء العمل لسيرجي فرانكل  •
 يطلب مدير البلدية الحصول على عروض أسعار إضافية من شركات التصوير أيًضا.  -قرار اللجنة 

 
 ورشة عمل صحية لنادي األطفال  -إدارة التربية والتعليم  ةمدير -التعاقدات . 4

 لقاء الجلساتلكل ونصف   جلسات بواقع ساعة  10جلسات عائلية ، كل ورشة عمل عبارة عن  
 التالي: كتشمل اللياقة البدنية المصححة بالعمر والتدريب من أجل التغذية السليمة وأسلوب الحياة  

 شيكل 5000 -سيما كوهين  (أ
 شيكل 7000 -ب( يارون روتنبرغ 

 شيكل 7500 -( زيف بارتانا ج
 أرخص مزايد -• يوصي سيما كوهين 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
أكاديمية   ةساع 40متضمناً توجيه إلى  ورشه عمل القوة المهنية  - الرفاهطلب من مدير قسم  - التعاقدات. 5

 التالي: كجلسات   10مقسمة إلى 
 شيكل 19300 - أ(اكومنا المحدودة

 شيكل 19800 -كاليمبا سدناوت ب( 
 شيكل 21000 -فزيت شموئيل ج(

 أرخص مزايد  اكومنا• يوصي بتسليم العمل إلى 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 التالي: كساعة  28أشهر إلى    3ورشة التواصل بين األشخاص من  - طلب مدير قسم الرفاه - التعاقدات. 6

 شيكل 11000 - أ(اكومنا المحدودة
 شيكل   12000 -سدناوت ب( كاليمبا 

 شيكل 12500 -فزيت شموئيل ج(
 أرخص مزايد اكومنا • يوصي بتسليم العمل إلى 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
 

 
 شخص  85شيكل مقابل  7458كندا بقيمة  مركزنشاط في   - طلب من مدير قسم الرفاه - التعاقدات. 7

 الشمال هذا موقع فريد في  -نوصي للتأكيد 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 لإلعالنحم اش اديو رجع ور االتصال براديو كول - طلب المتحدثة باسم البلدية -التعاقدات .  8

شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة   5616يوميًا بتكلفة  بث 8لمدة أسبوع للحملة   نوفباركعروض في 
 م اش حوالراديو 

 الضريبة شيكل شامل 7020 - بث 8 لإلعالن عن أحداث الصيف
 هذه محطة إذاعية إقليمية شهيرة. 

 نوصي بالتواصل • 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 كالتالي ، والقصد هو االتصال بمزود واحد ، الرفاهطلب مدير قسم  -التعاقدات .9

 حقوق وإيجاد الغذائية ورش العمل  خدمة مشروع لألسر المحتاجة في مجال األمن أ( تقدم جمعية ايشل حاباد
وتوقيع   ضريبةشيكل دون   87210وزارة الرفاه والضمان االجتماعي  وثائق تؤكد فوز الجمعية بعطاء مرفق

 اتفاقية تحت مسؤولية مدير القسم مع القسم القانوني.
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

تظليل الحدائق المختلفة حول المدينة في جدول   - تحسين وجه المدينةطلب من مدير فرع -التعاقدات .10
 المقارنة:

 كابريت  سخخوت تليا  بطوريز  تظليل الموقع المفصل 

 6996 8360 7920 معبد جان نوريت 

 شبكة للغشاء
 حديقة بساجوت 

16180 12462 12834 

 يقدموالم  14250 13500 التظليل للمزرعة 

 تبديل الشبكات 
 حديقة سونيا 

 لم يقدموا 2519 2700

 تبديل الشبكات 
 ليبنا حديقة 

 لم يقدموا 1880 2044

 
 يوصى بتوزيع العقد على الموردين كل واحد حيث يكون أرخص 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 

 األسعار. زيادة أسعار المواد الالصقة بسبب ارتفاع كرافيتس . طلبت شركة 11
 و كرافيتس قرار اللجنة هو الخروج للحصول على عرض أسعار فقط للمجلدات والتحقق من الفرق بين طلب 

 عروض إضافية. 
 

 مع المهندس حوا هرليخلجنة الحدود ،  بموضوع التعاقدات باستشارة. بناًء على قرار اللجنة 12
 المدينة بإجراء مفاوضات وإرسال النتائج إلى اإلدارة القانونية ةقوم مهندستوتقرر أن 

 لتحديث السعر في االتفاقية.
 
 
 
 
 

    

السعر لطلب الموردين أسماء قائمة مرفق                    
 


