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 11.5.22מיום  14/22פרוטוקול וועדת רכש 

 : מקרב חברי הוועדה נוכחים
 .מנכ"ל המועצה -ענת מור 

 .גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים

 הערותיה והנחיותיה : 11.5.22להלן ריכוז החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

ביסאן  1
הנדסת 
 כבישים

תכנון שינוי מסלול תחבורה  8,000
 .ציבורית מושב אדירים

 תכנון
2023132950 

 אושר מהנדס

מגדלי  2
 הגלבוע

ליווי  -שיפוץ בית רובין 14,040
 .הנדסי

 תכנון
2023132950 

 אושר מהנדס

פתאנה  3
 נסראללה

ייעוץ  -שיפוץ בית רובין 4,680
 בטיחות.

 תכנון
2023132950 

 אושר מהנדס

תכנון  -שיפוץ בית רובין 10,530 ענאן בטחיש 4
 חשמל.

 תכנון
2023132950 

 אושר מהנדס

ביסאן  5
הנדסת 
 כבישים

כפר  25, 36שידרוג כבישים  34,924
 סנדלה.

ישן מול חדש 
 סנדלה

2023322750 

. נדרש אושר מהנדס
להעביר למזל 
 הסכם תכנון.

אוסאמה  6
 פרח

תכנון מערכת מיזוג אוויר  16,380
 אולם ספורט עין חרוד.

 תכנון
2023132950 

 אושר מהנדס

גן ורד  –החלפת גג אסבסט  79,454 זועבי ג'מאל 7
 בית השיטה.

שינויים 
 והתאמות

2023612750 

 אושר מהנדס

מוחמד  8
 מורה

בי"ס יד  –קיר ירוק  4,000
 לחמישה.

מרחבי הכלה יד 
 לחמישה

2023942750 

 אושר מהנדס

נגריית  9
 אגרביה

בי"ס יד  – מדפים ואדניות 10,530
 לחמישה.

מרחבי הכלה יד 
 לחמישה

2023942750 

 אושר מהנדס

 אישור וועדת הרכש הינו אישור הצעה זוכה ואין בו כדי לחייב מימוש בהוצאת דרישה/ הזמנה/ הסכם. -
 הנפקת דרישה/ הזמנה/ חתימה על הסכם מחייבת, כתנאי סף,  קיומה של יתרה תקציבית מתאימה. -

 אישור הוועדה להוצאה מתב"ר ישריין מיידית את ההוצאה בתב"ר. -
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

מוחמד  10
 מורה

 – אספקה והתקנת פרקט 7,500
 בי"ס יד לחמישה.

מרחבי הכלה יד 
 לחמישה

2023942750 

 אושר מהנדס

מוחמד  11
 מורה

בי"ס  – ושפכטלעבודות צבע  4,095
 יד לחמישה.

מרחבי הכלה יד 
 לחמישה

2023942750 

 אושר מהנדס

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

מגדלי  12
 הגלבוע

 -תכניות מדידה 2עדכון  7,020
בי"ס יסודי נר הגלבוע + 

 בי"ס יסודי סנדלה.

 העתקות
1733400551 

וועדה 
 מקומית

 אושר

 300 –שי למתנדבים  10,530 שרון עובד 13
 בקבוקים תרמיים.

 טיפוח מתנדבים
1727100521 

 אושר קב"ט

תיקוני חשמל במחסן חירום  5,265 מיגון יס 14
 ושדרוג ספקי כוח.

מחסן חירום 
 רשותי

1723000782 

 אושר קב"ט

 ריסוס שטחים יום עבודה ריסוס. 1,200 מיכל חיה 15
1727000753 

 אושר קב"ט

גן  -אספקה והתקנת גדר 57,568 מתכת ג'וזף 16
 ילדים תל יוסף.

הוצ' מיוחדות 
 משרדי ממשלה

1727000759 

אושר. עם  קב"ט
אישור התב"ר 

על בסיס 
ההרשאה, 

תועבר ההוצאה 
 לתב"ר.

י.ע.ר  17
 טכנולוגיות

קוב כולל  1מיכלי מים  3 3,334.5
 ברזיה.

 100חגיגות 
2024132750 

 אושר. קב"ט

י.ע.ר  18
 טכנולוגיות

מעקות מתכת/מחסומים לפי  14,220
 30 -תקן משטרת ישראל

 יחידות.

 100חגיגות 
2024132750 

 אושר. קב"ט

אספקת נגרר תאורה כולל  ///////////// /////////// 19
 רישוי.

לא אושר.  /////// //////////////
תיעדוף 
 תקציבי.

 100חגיגות  .6*3אוהלי חפ"ק גודל  3 18,309 דןא.ג.מ.  20
2024132750 

אושר. בתום  קב"ט
שימוש יועברו 

 למח' דת.
לא אושר.  /////// ////////////// 4*8אוהל חפ"ק גודל  ///////////// /////////// 21

תיעדוף 
 תקציבי.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה תקציבימקור  פירוט

 100חגיגות  יחידות. 250 –כריות מושב  5,557.5 פסים 22
2024132750 

 אושר. רכש

 לפי המחיר הזול לפריט.–גרלנדות, נורות, תאורה סולארית, פחי אשפה  -ציוד טכני 906.75 פלדות .א 23
 100חגיגות 

2024132750 
 רכש

 אושר.

 3,650.4 פרץ .א
 3,571.4 א.י. אדיר

שטראוס  24
 מים

מתקני מים מונגשים+  20,552
 רגילים.

 100חגיגות 
2024132750 

 אושר. רכש

פלאפון  25
 תקשורת

 רכישה ושדרוג פלאפונים S22 128GBגלקסי   2,796.3
1621800541 

 רכש
 אושר.

 128GB 13אייפון  169'3

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

שושנת  26
 העמקים

 23 -כולל משלוח -זרי זיכרון 3,400
 יחידות.

 ארגוניות
1613000580 

 אושר מינהל כללי

קבוצת רף  27
 משתלות

שי משפחות  -עציצים 7,897
 יחידות. 270 -שכולות

 ארגוניות
1613000580 

 אושר מינהל כללי

 ארגוניות יחידות. 6,528 -נרות זיכרון 7,309 אשוש חצב 28
1613000580 

 אושר מינהל כללי

 100חגיגות  חולצה.מדבקות+ מדבקות  2,176 סטיקלר 29
2024132750 

 אושר. דובר

 100חגיגות  דגלים. 2,176 כדורי .א 30
2024132750 

 אושר. דובר

אבי שירותי  31
 הגליל

 100חגיגות  שמשוניות. 11,232
2024132750 

 אושר. דובר

סי.פי.טי  32
 סקופטק

 הוצאות ספורט מוטוקרוס. -התקנת גדר 15,444
167112 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 . אושר

הגברה ותאורה מופע סיום  12,870 אלון בר 33
 אולפן למחול.

 הוצ' ספורט
167112 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר
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 שאול, מנהלת יח' רכש, לוגיסטיקה וביטוח.-רשמה : אלונה סדן

  .תיוק למגישים.. נוכחיםל:  העתקים
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