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 17.7.18מיום  19/18פרוטוקול וועדת רכש 

     :   נוכחים לצורך דיון    :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

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

    המועצה וטרינר – ד"ר שי רודריג    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 : 17.7.18להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

ימי  2 –ל  5,148 אינפו 1
 עבודה

מדידה במחנה מג"ב גן 
 נר

 סקר ארנונה
2019172750 

 אושר גביה

 סה"כ 7,000 מידות
מחשבים ניידים ונייחים  15,546 נין נון  .א 2

למחצית השנייה של 
2017 

לפי היחידה 
 המזמינה

רכש 
 ומיחשוב

 אושר
 15,548 זיפקום

 17,520 י.א. מיטווך
גישור -גושרים 3

 והדרכה
קורס גישור מוסמך  29,250

 לפעילים
 גישור

848600780 
 אושר רווחה

 סל בטיחות מערכת גילוי פריצה 12,086 גלבוע און ליין 4
1841800840 

 אושר רווחה

מריאלה יעבץ  5
 בוחניק

ליווי תהליכים  10,895
 קהילתיים

 גישור
848600780 

 אושר רווחה

 –רווח אברהם  6
 אלפא

ו' -ימי שיא תלמידי ה' 23,400
 אזורי

תכנית 
 מודולרית
80209149 

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

7 DHL 88,000 פסטיבל  שילוח כדורים פורחים הערכה
הכדורים 
 הפורחים

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

אבטחה רפואית+  6,900 מד"א 8
אמבולנס+ נט"ן 

 פסטיבל כדורים פורחים

פסטיבל 
כדורים 
 פורחים

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

שיפוצים  גני ילדים 4הצטיידות  20,002 סופר עץ 9
 במוס"ח פיס
2020462750 

 אושר חינוך

עולם הילד  10
 והנוער

ריהוט לבי"ס יסודי  17,737
 טמרה

 שיפוצי קיץ
1811000750 

 אושר חינוך

בי"ס נר  –חדר סנוזלן  16,419 גן בתנועה 11
 הגלבוע

 הרשאה 
2018/09/291 

 אושר חינוך

 מיימון בן משה 12
 אליאור אר –

הקמת כיתה רגשית  39,897
 בי"ס נר הגלבוע

 הרשאה 
2018/09/291 

 אושר חינוך

שולחן עגול לכיתה  410 גן גנית 13
 רגשית בי"ס נר הגלבוע

 הרשאה 
2018/09/291 

 אושר חינוך
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

כסאות לכיתה רגשית  1,381 ארגמן מתכת 14
 בי"ס נר הגלבוע

 הרשאה 
2018/09/291 

 אושר חינוך

כסאות כדור כיתה  2,246 בש גל ספורט 15
 רגשית בי"ס נא הגלבוע

 הרשאה 
2018/09/291 

 אושר חינוך

שטיחים לכיתה רגשית  2,106 בהלול עיצובים 16
 בי"ס נר הגלבוע

 הרשאה 
2018/09/291 

 אושר חינוך

וילונות לכיתה רגשית  1,984 בהלול עיצובים 17
 בי"ס נר הגלבוע

 הרשאה 
2018/09/291 

 אושר חינוך

 הרשאה  שולחן תלמידים 10,647 מטבחי יוקרה 18
2018/09/291 

 אושר חינוך

ריהוט לבי"ס -הצטיידות 32,591.52 גרפיטי 19
 בית אלפא

הקמת בי"ס 
 יסודי ב"א

2020912750 

 אושר חינוך

הקצבת גנים  משחקים לגן ניצנים 5,000 סופר עץ 20
חומרים 
 מתכלים

1811200876 

 אושר חינוך

גני  4הצטיידות עבור   6,000 אורי קלין 21
 ילדים חדשים

שיפוצים 
 במוס"ח פיס
2020462750 

 אושר חינוך

הערכה  77,040 וט מגן 22
 שנתית

אספקת מזון כלבים 
 חתולים

הוצאות 
 כלביה

1714000721 

רכש 
 ווטרינריה

 אושר

הערכה  77,067.36 מאי פט
 שנתית

א.ס. גינון  23
 ופיתוח

-גינון יזום חד פעמי 9,300
 -אשכול גנים גן נר

 50%השתתפות היישוב 
 מהעלות

חזות 
 המועצה

1746101750 

 אושר אגף שפ"ע

זוהר כהן  24
 שיפוצים

התקנת  –שיפוץ עירובין  לעמוד 511.1
 עמוד+ חוט

שיפוץ 
 2017עירובין 

2020572750 

 אושר אגף שפ"ע

תיקון גדרות ושערים  7,581.6 מתכת ג'וזף 25
 במגרש משולב נעורה

עבודות 
 קבלניות

174100075 

 אושר אגף שפ"ע

אחמד זועבי  26
 עיצובים

שיפוצים  שיפוץ בי"ס יסודי נעורה 100,005
 במוס"ח פיס
2020462750 

 אושר אגף שפ"ע 

זוהר כהן  27
 שיפוצים

שיפוצים  שיפוץ בי"ס חב"ד 109,189.9
 במוס"ח פיס
2020462750 

 אושר אגף שפ"ע 

זוהר כהן  28
 שיפוצים

הקמת קיר תומך  37,750
 בתחנת מעבר נעורה

 פינוי גזם
1712300754 

 אושר אגף שפ"ע 

זוהר כהן  29
 שיפוצים

מקווה גדעונה הסדרת  10,398.96
 מדרכה

שיפוץ 
 מקוואות

2020082750 

 אושר אגף שפ"ע
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

זוהר כהן  30
 שיפוצים

שיפוץ גן ילדים/מועדון  31,590
 נוער בגדיש

////////////// 
 

אישור 
 בהתניה

אושר בתנאי  אגף שפ"ע
ביצוע ההוצאה 
מתב"ר שיפוצי 

קיץ או מתקציב 
התערבות 

דחופה במבני 
 חינוך.

זוהר כהן  31
 שיפוצים

מקווה אדירים הסדרת  15,555
 מדרכה

שיפוץ 
 מקוואות

2020082750 

 אושר אגף שפ"ע

לפי צורך  אספקת ציוד טכני 2,675 מ.מ אספקה 32
היחידה 

 המזמינה

 אושר אגף שפ"ע

במגרש תיקון שערים  4,446 מתכת ג'וזף 33
 כדורגל יסודי נעורה

שיפוצים 
 במוס"ח פיס
2020462750 

 אושר אחזקה

סי.פי.טי  34
 סקופטק

 שערים תיקון שער מגן שאול 5,265
1727000757 

 אושר ביטחון

סי.פי.טי  35
 סקופטק

הנחה  27%
 מאומדן

שיקום גדר ביטחון במגן 
 שאול

שיקום גדר 
 ביטחון

2021252750 

 אושר ביטחון
תב"ר בהליכי 

 אישור.
הנגשה אקוסטית גן  28,442 בר דיזיין 36

 אלה
עבודות תכנון 

ברחבי 
 המועצה

2019102950 

אושר בכפוף  מהנדס
להשגת 

הרשאות 
תקציביות 
לכיסוי כל 
ההוצאות 

 הנילוות
הכנת דו"ח מצאי  5,265 ויקטור בורביע 37

 חדרים בי"ס חב"ד
עבודות תכנון 

ברחבי 
 המועצה

2019102950 

בכפוף אושר  מהנדס
להשגת 

הרשאות 
תקציביות 
לכיסוי כל 
ההוצאות 

 הנילוות
הכנת דו"ח מצאי  5,265 ויקטור בורביע 38

 חדרים בי"ס סנדלה
עבודות תכנון 

ברחבי 
 המועצה

2019102950 

אושר בכפוף  מהנדס
להשגת 

הרשאות 
תקציביות 
לכיסוי כל 
ההוצאות 

 הנילוות
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

הנגשת כיתה אקוסטית  28,612 בר דיזיין 39
 בביס יד לחמישה

עבודות תכנון 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

אושר בכפוף  מהנדס
להשגת 

הרשאות 
תקציביות 
לכיסוי כל 
ההוצאות 

 הנילוות
כיתות בבי"ס  6 הנגשת 144,384 בר דיזיין 40

 אורט אחווה גלבוע
עבודות תכנון 

ברחבי 
 המועצה

2019102950 

אושר בכפוף  מהנדס
להשגת 

הרשאות 
תקציביות 
לכיסוי כל 
ההוצאות 

 הנילוות
הנגשת כיתה אקוסטית  28,700 בר דיזיין 41

 ביסודי מוקיבלה
עבודות תכנון 

ברחבי 
 המועצה

2019102950 

אושר בכפוף  מהנדס
להשגת 

הרשאות 
תקציביות 
לכיסוי כל 
ההוצאות 

 הנילוות
הנגשת כיתה אקוסטית  28,595 בר דיזיין 42

 ביסודי סנדלה
עבודות תכנון 

ברחבי 
 המועצה

2019102950 

אושר בכפוף  מהנדס
להשגת 

הרשאות 
תקציביות 
לכיסוי כל 
ההוצאות 

 הנילוות
הכנת דו"ח מצאי  5,265 ויקטור בורביע 43

 חדרים בי"ס סנדלה
תכנון עבודות 
ברחבי 

 המועצה
2019102950 

אושר בכפוף  מהנדס
להשגת 

הרשאות 
תקציביות 
לכיסוי כל 
ההוצאות 

 הנילוות
א.י. רמות שרון  44

 בע"מ
הסדרת חשמל במתחם  5,793.84

 המתנ"ס
////////////// 

 
אישור 

 בהתניה

אושר בתנאי  מהנדס
ביצוע ההוצאה 
מתקציב בינוי 
 אולפן למחול.

תכנון ביצוע  ייעוץ קרקע מרכז אומן 17,550 ישראל קלר 45
 שצ"פ אומן

2020842750 

 אושר מהנדס
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
תכנון ביצוע  ייעוץ קרקע מרכז חבר 14,625 ישראל קלר 46

 שצ"פ חבר
 אושר מהנדס

תשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים

 

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

 מנהל מח' מיחשוב ותקשורת –רונן בגים 

 מנהלת המרכזים הקהילתיים גלבוע –סיוון גולדמן 

 נהלת מח' גביה ואכיפהמ –חגית בנימין 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –שרית ליברמן 

 וטרינר המועצה –ד"ר שי רודריג 

 מנכ"ל החכ"ל –תייסיר קאסם 

 מנהלת פרויקטים חכ"ל –רווית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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