
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 667رقم  التعاقداتبروتوكول لجنة 

 17072022رقم 
 

 :م عقد اجتماع لجنة التعاقدات المدفوعة بمشاركة كل من 17/7/2022بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 المدير العام للبلدية –السيد عدي مالكا  -

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 السيدة مينا كالين مديرة دائرة التربية والتعليم -

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 مديرة قسم الرفاه  –السيدة ايريس بورميل  -
 

 الغائبون: 

 مهندسه المدينه –المهندسة ايتي بوتسين  -
 
 

 المدعوون: 

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

 

 القضايا التالية للمناقشة: ب. تم خالل االجتماع طرح 

 ال تتضمن االتفاقية  -، من خالل المراجعة  14/7/2022. إلحاقاً لقرار لجنة االرتباط بتاريخ 1
 العام بواسطة مزود آخر.  االعالنالعام تم تثبيت نظام   االعالنإصالح نظام 

 تم استالم عروض أسعار إضافية حسب السعر التالي: 
 شيكل 16321 - سيمون عوتسماأ( 

 -ب أفيغدور 
 –ج ارتنت 
بواسطة  ارتنتن بعد محادثتي مع عمر م 2017وتجدر اإلشارة إلى أنه تم تثبيت النظام في عام  •

 وأيضااالتفاقية  مفعول منذ سرياننطاق مسؤوليته ليس عن طريقه وهي ليست ب دروريشركة 

 ول المسؤولية عن هذا اإلصالح.في قب مزود متخصص في المجال أن يعتني بالنظام ان كل  أضاف

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

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 ، تلقيت تحديثًا دقيقًا للعرض. 17/7/2022. الرحالت بعد التجمع من اليوم 2

 ركاب مذكورة أدناه.  4الشركات واألسعار الخاصة بـ 
 تورز رمزيأرخص مزود ال يزال 

 العامة الماخوذ من الحساباتبلدية نوف تتلقى البلدية فقط مدفوعات لرئيس البلدية ومدير إدارة التعليم كتعويض 
 

 عزران  حيم سعر تورز رمزي سعر للشخص وتسعير وصف رقم 
 شاملة السفرات كل 1

 االمتعة 
12572 8974 

 نجوم 4 بباريس فنادق 2
 بنج فندق – مصعد شامل

 فحص مينا مسؤولية)
 (لفنادقا

4209 7500 

 نجوم 4 بودابيست فنادق 3
 فندق – مصعد شامل
 بودابيست زنت هوت
 مينا مسؤولية) بالس
 (الفنادق فحص

1232 1550 

 1832 1832 قطار 4
 19845 19856 
 

 الفجوة
 لصالح رامزي 

11 
 من يوم االستالم

 
 قسم التعليم وزوجها  ةوزوجته ومدير برئيس البلديةأبلغكم بأنني أدفع تكاليف الرحالت الجوية والفنادق الخاصة 

في أمر شراء واحد وسداد تكاليف الرحالت الجوية للزوجين ، سيتم دفعها بشكل خاص مع استرداد كامل المبلغ  
 إلى البلدية. هكذا 

 ةدفع وفقا لتحديث المحاسب العام المقبول لدى رئيس البلدية ومديرأيضا فيما يتعلق بالدفع للفنادق يتم ال
 القسمالتعليم 

 17/7/2022بتاريخ  مستشار الضريبةتعليق 
    يرجى التأكد من أنك تتصرف وفقًا لتعليمات المرجع وتقارير مراقب الدولة

 
 
 
 

السعر لطلب الموردين أسماء قائمة مرفق                    
 


