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 12.11.19מיום  1982/פרוטוקול וועדת רכש 

         :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

   ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל   מנכ"ל המועצה -ענת מור 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן  גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 , הערותיה והנחיותיה :12.11.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

במה בית  –התקנת תאורה  12,285 זזים ברשת 1
 ציזלינג

סבסוד 
פעילות 
 יישובית

1822100782 

 אושר תרבות

מועדוני  –חומרי יצירה לסדנה  4,898 אסתר כולבו 2
 קשישים

 מועדונים
1844450840 

 אושר רווחה

לימור פלג  3
 שריקה

תקציב  סדנת יצירה וציור 2,500
 קהילה

1847160840 

 אושר רווחה

 עדי ומעטפת  סדנת מיניות בריאה 2,810 דלת פתוחה 4
1847160840 

 אושר רווחה
1,124 

הדרכה קבוצתית לצוות  14,742 ענבר בראל 5
 נתיבים

נתיבים 
 להורות

2021392750 

 אושר רווחה

הכשרת צח"י יזרעאל, אומן,  30,690 מני כץ 6
 נורית, מגן שאול

הקמת צוותי 
 צח"י

2021622750 

 אושר רווחה

אחזקת  תחזוקת תכנת וטרינריה 4,914 רמה מערכות 7
 כלביה

171400042 

 אושר וטרינר

א.ר. מיזוג  8
חשמל 

 ואינסטלציה

ביצוע עבודות חשמל והתקנות  50,310
 מקווה מושב מלאה –

שיפוץ 
 מקוואות

2021692750 

אושר. יש  אגף שפ"ע
להחתים את 

הספק על הסכם 
לביצוע העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
החלפת קו מים ראשי במקווה  12,191 מאיר ביטון 9

 גן נר
שיפוץ 

 מקוואות
2021692750 

אושר. יש  אגף שפ"ע
להחתים את 

הספק על הסכם 
לביצוע העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.

mailto:alonas@hagilboa.org.il


 

   וביטוח לוגיסטיקה ,יחידת רכש    

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

 
 

2 
 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

תיקון פיצוצי צנרת ביוב ושבר  12,343.5 זועבי ג'מאל 10
 וסביבתובניין המועצה 

 אחזקת בניין
1615000421 

אגף שפ"ע 
עבור אב 

 בית

 אושר

זוהר כהן  11
 שיפוצים

ת שיפוץ מקלטים דו עבודו 60,547
 .תכליתיים

 112,000:  בתקציב ס"כ הערה 
₪ . 

 10 -הצעת המחיר ניתנה ל 
מקלטים. עפ"י יתרת התקציב 

 18 -ניתן יהיה לבצע כ 
 מקלטים. טרם נקבע היכן.

 

אחזקת 
דו  מקלטים

 תכליתיים
1723000421 

ביצוע עד . אושר ביטחון
 גובה התקציב.

רכבי  3 –צמיגים ל  12רכישת  5,335.2 טייר סנטר 12
 רבש"צ

 רכב פקע"ר
1727000531 

 אושר ביטחון

זוהר כהן  13
 שיפוצים

בניית סככה מחוץ למחסן  10,000
 חירום אומן

מחסן חירום 
 רשותי

12723000782 

 אושר ביטחון 

זוהר כהן  14
 שיפוצים

שיפוץ  שיפוץ מקלט גדיש 23,000
 מקלטים

1723000750 

 אושר ביטחון

שיפוץ  שיפוץ מקלט מיטב 30,888 זועבי ג'מאל 15
 מקלטים

1723000750 

 אושר ביטחון

זוהר כהן  16
 שיפוצים

שיפוץ  שיפוץ מקלט דבורה 21,000
 מקלטים

1723000750 

 אושר ביטחון

זוהר כהן  17
 שיפוצים

שיפוץ  שיפוץ מקלט רמת צבי 21,000
 מקלטים

1723000750 

 אושר ביטחון

זוהר כהן  18
 שיפוצים

שיפוץ  שיפוץ מקלט אדירים 22,000
 מקלטים

1723000750 

 אושר ביטחון

שיפוץ  שיפוץ מקלט גדעונה 18,544.5 זועבי ג'מאל 19
 מקלטים

1723000750 

 אושר ביטחון

שיפוץ  מגן שאול שיפוץ מקלט 24,511 זועבי ג'מאל 20
 מקלטים

1723000750 

 אושר ביטחון

זוהר כהן  21
 שיפוצים

שיפוץ  שיפוץ מקלט מולדת 15,900
 מקלטים

1723000750 

 אושר ביטחון

מערכת כריזה לבי"ס יסודי  15,432 י.מ.מ גילוי אש 22
 בית אלפא

הוצאות 
 מיוחדות

1727000759 
)ישנה 

הרשאה ממ. 
 החינוך(

. ביצוע אושר ביטחון
בגובה ההרשאה 

 ₪ 10,000ע"ס 
. יתרה ע"ח לבדב

 ביה"ס.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

כריתת עצים צמוד לגדר  14,040 אורי גיזומים 23
 ביטחון גן נר

אחזקת 
גדרות 

 ביישובים
1727000751 

 אושר ביטחון

תעשיות חגור  24
 בע"מ

ערכות ציוד  קסדות ואפודים –ציוד מיגון  37,000
 ומיגון

1723000930 

 אושר ביטחון

מפגשי הכשרה צוות בי"ס נר  4,972 איריס פראן 25
 הגלבוע

תכנית 
 לאומית

2021382750 

 אושר חינוך

הדרכת צוותים חינוכיים  בי"ס  9,720 תחנת העמקים 26
 ניר העמק וחב"ד

תכנית 
 לאומית

2021382750 

 אושר חינוך

 הקצבות גנים קורס החייאת ילדים ותינוקות 3,000 מד"א 27
181220879 

 אושר חינוך

קירוי מגרש  קירוי חצר בי"ס יסודי סנדלה 17,550 ראמי סכראן 28
ספורט 
 סנדלה

2021942750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על הסכם 
לביצוע העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
ייעוץ אקוסטי עבור מועדון  5,382 סאונדרייז 29

 גדעונה
הקמת מבנה 

רב תכליתי 
 גדעונה

2019272750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על הסכם 
לביצוע העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
חיבור חשמל והתקנת מזגנים  8,190 אריה כהן 30

ובביה"ס  בגן אביטל
 הדמוקרטי בית השיטה

שיפוץ גנ"י מ. 
 הפיס

2022182750 
שיפוץ בתי"ס 

 מ. הפיס
 )בהתאמה

חברה 
 כלכלית

אישרור החלטת 
הוועדה מיום 

. יש 26.9.19
להחתים את 

הספק על הסכם 
לביצוע העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
התייעלות  חוו"ד פרויקט תאורת רחובות 29,250 מיסרה מחאג'נה 31

 אנרגטית
2021192750 

מינהל 
 כללי

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על הסכם 
לביצוע העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
 

mailto:alonas@hagilboa.org.il


 

   וביטוח לוגיסטיקה ,יחידת רכש    

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

 
 

4 
 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

הקר אריאל  .א 32
 מדיק בע"מ

)מפעם( מחיר  דיפיברלטור 4,153.5
 ליחידה

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר רכש

33 SOGOOD 
 אבי וידר

5  
היקף 

רכישה 
שנתי 

מוערך בכ 
– 13,000 

₪  

ליטר חלב  1 –מחיר ליחידה 
 3%או  1% –באריזת קרטון 

 כיבוד
1621800511 

 אושר רכש 

ביגוד כדורגל  ביגוד ספורט  כדורגל 34,960 ספורט ניים 34
 תחרותי
203330 

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

בטיחות  הצגה לבי"ס יד לחמישה 3,900 תיקונים 35
 בדרכים

201924270 

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

הרצאת בטיחות בדרכים לנהגי  4,621.5 פרש 36
 אוטובוס

בטיחות 
 בדרכים

201924270 

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

 –נדב סעד  37
 שירותי קירור

החלפת פרקט  נרתיקון מזגנים באולם גן  58,734
 באולם גן נר
2021572750 

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

מרכזים  פעוטונים מוצרי חשמל לפעוטונים 4,668 אמסלם רוברט 38
 קהילתיים

 אושר

י.ג. יצור ריהוט  39
 לגני ילדים

מרכזים  פעוטונים ציוד לפעוטון חדש בנורית 27,282
 קהילתיים

 אושר

מרכזים  פעוטונים ציוד מטבחים 1,457 צוקר 40
 קהילתיים

 אושר

עמותה לקידום  41
 תיאטרון השעה

הצגה "החברה הטובעים"  6,000
 למקיף עמק חרוד

בטיחות 
 בדרכים

201924270 

מרכזים 
 קהילתיים

 אושר

 

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

 

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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