
 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה      

 4077831-050 נייד: 831-77-5040-153פקס:   6533238-04טל.         
alonas@hagilboa.org.il 

 
 

1 
 

 18.731.מיום  1820/פרוטוקול וועדת רכש 

     :   נוכחים לצורך דיון    :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 מנהל מח' מיחשוב ותקשורת –רונן בגים     מנכ"ל המועצה -ענת מור 

        גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן

 סיכום הדברים

 , הערותיה והנחיותיה : 31.7.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

סטוק הקרטון  1
 נעם הנאור

 /////////// ערכות קלפי 10,477
בעת יימסר 
 דרישה

רכש עבור 
 אב בית

 אושר

מחיר  403.65 ג'מאל זועבי 2
 ליחידה

פינוי אספקה ומילוי חול 
 בגנ"י ופעוטונים 

שיפוצים 
במוס"ח 

 מפעל הפיס
2020462750 

מינהל 
שירות 
 לתושב

 אושר

ירדן עבודות  3
 חשמל

תיקוני חשמל לפי  20,250
 ממצאי דו"ח בודק

שיפוצים 
במוס"ח 

 מפעל הפיס
2020462750 

מינהל 
שירות 
 לתושב

 אושר

מוטורולה  4
 סלושנס

רכישת ציוד קשר לפי  158,673.06
 מפרט

פרויקט 
לביטחון 

האישי 
במחרב 

 הכפרי
2020332750 

 אושר ביטחון

סי.פי.טי  5
 סקופטק

שיקום גדר ביטחון   מאומדן 27%
 במגן שאול

///////////// 
ישנה 

 הרשאה

 אושר. ביטחון
תב"ר בהליכי 
אישור. ביצוע 
לאחר אישור 
 התב"ר בלבד.

שיקום ניקוז דרך  מאומדן 10% א.ל. הובלות 6
 ביטחון גן נר

///////////// 
ישנה 

 הרשאה

 אושר. ביטחון
תב"ר בהליכי 
אישור. ביצוע 
לאחר אישור 
 התב"ר בלבד.

7 I-C.E.P.A 22,000  הכנת פרוגרמה למרכז
 הפעלה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

 אושר ביטחון
יש להחתים 
המתכנן על 

הסכם. תשלום 
לפי נוהל 
 תב"רים

mailto:alonas@hagilboa.org.il


 

 יחידת רכש ולוגיסטיקה      

 4077831-050 נייד: 831-77-5040-153פקס:   6533238-04טל.         
alonas@hagilboa.org.il 

 
 

2 
 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

הכל לילד ולגן  8
 )י.ד.ק שינוע(

חומרים  מתנות לילדי כיתות א' 9,453
 מתכלים

1812200876 

 אושר חינוך

הנגשה אקוסטית בגן  26,933 בי דיזיין 9
 אור. גן נר

הנגשות 
ללקויי 
 שמיעה

2021502750 

 אושר חינוך

הנגשה אקוסטית בי"ס  27,366 בי דיזיין 10
 יסודי טייבה כיתה א'

הנגשות 
ללקויי 
 שמיעה

2021502750 

 אושר חינוך

אור אהוביה  11
 גוטסמן

הדרכת קלינאית  2,400
לגיל תקשורת במרכז 

 18דצמ' -הרך ספט'

תכנית 
 לאומית 

2021382750 

 אושר חינוך

סה דנדקל ה 12
 ובניין

פרויקט הסדרת נגישות  170,000
 בבתיה"ס

נגישות 
 מוס"ח

2020232750 

 אושר מהנדס

החלפת לוחות סל +  16,848 גלובל ישראל 13
 אולם עין חרוד –טבעות 

שיפוץ 
אולמות 

 ספורט
2021572750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר.
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם. תשלום 
בנוהל תב"רים. 

 ביצוע חכ"ל.
חידוש פרקט אולם עין  70,329 יזמות בספורט 14

 חרוד
שיפוץ 

אולמות 
 ספורט

2021572750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר.
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם. תשלום 
בנוהל תב"רים. 

 ביצוע חכ"ל.
כהן זוהר  15

 שיפוצים
תיקוני בטיחות במגרש  12,870

 כדורגל יעל
שיפוץ 

אולמות 
 ספורט

2021572750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר.
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם. תשלום 
בנוהל תב"רים. 

 ביצוע חכ"ל.
א.פ. ציפויים  16

 בע"מ
איטום ובידוד גג באולם  151,047

 דדו
שיפוץ 

אולמות 
 ספורט

2021572750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר.
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם. תשלום 
בנוהל תב"רים. 

 ביצוע חכ"ל.
מאווררים לאולמות  103,662 אראה 17

ספורט דדו ועין חרוד + 
 התקנה

שיפוץ 
אולמות 

 ספורט
2021572750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר.
יש להחתים את 

הספק על 
הסכם. תשלום 
בנוהל תב"רים. 

 ביצוע חכ"ל.
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 :  הערות והנחיות הוועדה

 תנאים להארכת חוזה התקשרות עם חברת פלאפון: .א
 
חברי הוועדה מקבלים את הצעת חברת פלאפון, לאחר המו"מ שנערך ועיון בה. ההצעה משדרגת  -

 משמעותית את החבילות המוצעות למועצה ובמקביל מפחיתות משמעותית את העלויות.

 ההתקשרות בשנה בתנאים שהוצגו בפניה ומצ"ב לפרוטוקול. הוועדה מאשרת הארכת חוזה -

 המשך טיפול ליישום באחריות רונן בגים, מנהל מח' מיחשוב ותקשורת. -

 :הוגש ע"י אגף שפ"ע  -  17.7.18וועדת רכש  –גן ילדים/מועדון גדיש שיפוץ  .ב
 
 תב"ר מפעל הפיס לשיפוצים במוס"ח. 2020462750סעיף ההוצאה הינו  -

 
  : מח' ביטחוןהוגש ע"י  – 17.7.18וועדת רכש  –שאול שיקום גדר ביטחון במגן  .ג

 
 .5שורה  – חזר לדיון בוועדה זו בשל מפרט מתוקן. תוצאות בטבלה לעיל -

 
 הוגש ע"י מינהל חינוך :  – 17.7.18וועדת רכש  –שולחן עגול לכיתה רגשית בי"ס נר הגלבוע  .ד

 
והעברה לספק ארגמן מתכת עפ"י הצעת מחיר כוללת הוועדה מאשר ביטול ההחלטה וההליך  -

 14, 13כולל מע"מ )סעיפים  ₪ 2,211כסאות )+ תוספת כסאות + שולחן( בסכום כולל  של 

 .17.7.18בפרוטוקול הוועדה 

 : הוגש ע"י מרכזים קהילתיים גלבוע –מאווררים לחדר קראטה באולם עין חרוד  .ה

כולל  ₪ 13,015שיפוץ אולמות ספורט. ס"כ ההזמנה :  2021572750סעיף ההוצאה להזמנה זו הינו  -

 מע"מ.

 
 שאול, מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה.-רשמה : אלונה סדן   

 

  : העתקים

 לנוכחים

 ס. ר' המועצה ור' מינהל פיתוח -הישאם זועבי 

 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 ר' מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 

 חשב מינהל חינוך –נועם זנאתי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 אגף תאום ובקרהמנהלת  –אילנה חייט 

 קב"ט המועצה –גיא איצקוביץ 

 מנהל מח' מיחשוב ותקשורת –רונן בגים 

 אב בית –איציק כהן 
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 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 מנכ"ל החכ"ל –תייסיר קאסם 

 מנהלת פרויקטים חכ"ל –רווית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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