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 5.11.17מיום  1783/פרוטוקול וועדת רכש 

 : לדיון מקצועי יםנוכח     :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 לנושא כלי ירייה – קב"ט – גיא איצקוביץ     מזכיר המועצה –אילנה חייט 

 לנושא ספקים –מנהל אגף שפע  -אבי טייר     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 : 5.11.17להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

 

 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

וילונות רווה  1
 יוקרה

וילונות ליח' טיפולית לגיל  5,057
 הרך

 הקצבות גנים 
1812200876 

 אושר חינוך

לגן ולטף פ"ת  2
 בע"מ

 הקצבות גנים  ציוד לגני הילדים 7,715.2
1812200876 

 אושר חינוך 

ציוד אבטחה למבנה מח'  ///////////// /////////////////// 3
 רווחה

מח'  /////////////
לשירותים 

 חברתיים

הוועדה פוסלת 
את ההגשה. 
נדרש להגיש 
הצעות מחיר 

 מחברות שונות
מח'  ///////////// שולחן לחדר ישיבות ///////////// /////////////////// 4

לשירותים 
 חברתיים

הוועדה פוסלת 
את ההגשה. 
נדרש להגיש 
הצעות מחיר 
לאותו פריט 

 מחברות שונות
פנאודרט ישראל  5

 בע"מ
הוצאות  חיצי עבודה עבור וטרינר 2,892

 כלביה
1714000721 

 אושר וטרינריה

אפיק פיתוח יזום  6
 גינון

הסדרת הכניסה לבית  57,330
 עלמין חבר

 אושר אגף שפ"ע /////////////

אחזקת מבני  גדר עבור בית עלמין חבר 5,756.4 א.א. פלדות 7
 דת

1851000420 

 אושר אגף שפ"ע

התאמות צבע מגרש ספורט  ///////////// /////////////////// 8
 מושב אביטל

שיפוץ מתקני 
ספורט גוש 

 יעל
2020562750 

הוועדה מנחה  מהנדס
כי מהנדס 

המועצה יקיים 
דיון עם דודי 
בונפיל טרם 

שתקיים דיון 
 בפרויקט
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 עלות כוללת שם הספק הנבחר מס'
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

 החלטה/הערות עבור יחידה מקור תקציבי פירוט

9 
 

איוב ג. ובנו 
 מהנדסים ויועצים

פרזון שיפוץ  תכנון חשמל במועדון פרזון 5,850
 מועדון

2019892750 

 אושר מהנדס

שיפוץ גג  איטום גג אולם בית אלפא 70,000 א.פ. ציפויים בע"מ 10
 אולם ספורט 
2020642750 

חברה 
 כלכלית

 אושר

חיזוק מבנים לרעידות  //////////// /////////////////// 11
 אדמה

 עבודות תכנון 
2019102950 

הוועדה מנחה  מהנדס
כי הפרויקט 
יועלה לדיון 

בתחילת שנת 
 2018העבודה 

 

 

 :  הערות והנחיות הוועדה

 : כלי ירייה באחזקה פרסונלית .א
אקדחים  3אקדחים שמישים בחלוקה פרסונלית.  7קב"ט המועצה פרס מצאי קיים וחלוקתו.  . 1.א

 בהליך אישור גריעה שבסיומו יופקדו במשטרה וייגרעו מהמצבה.
נושא חלוקת כלי ירייה פרסונלית לפי צרכי התפקיד תועלה לישיבת הנהלת המועצה ע"י חברי  . 2.א

 הוועדה לקביעת מדיניות.
 קב"ט המועצה הונחה לבחון את הצורך באחזקת כלי ירייה לבעלי תפקידים שיש ברשותם, עפ"י  . 3.א

 שיקוליו המקצועיים.         
 . מקרים פרטניים יובאו לדיון.לא יוחתמו על אחזקת כלי ירייה מועצה בלי תפקידים נוספים . 4א.
לוכד, עפ"י הפרמטרים  –כלבייה  –מאשרת רכישת כלי ירייה עבור ישי מלכה  וועדת הרכש . 5א.

 מחברת מיכלין ושות' בע"מ. 6.3.17בוועדת רכש מיום : שאושרו 
 
 

לאחר קבלת הסבר ממנהל אגף השפ"ע על הצורך שהתגלה ברכישת כלי גינון מוטוריים,  – אלון מוטור  .ב
פק, הוצאת והגידול בבלאי כלים מוטוריים קיימים, מאשרת וועדת הרכש על בסיס אישוריה הקודמים לס

 .הזמנת מסגרת והזמנה לתיקון מסור. 
 

הוועדה מחדדת נוהל הזמנות והאיסור הקיים לבצע רכישה או לרכוש שירות שלא בכפוף  -נוהל הזמנות  .ג
 לנוהל הזמנות.

 
הוועדה מנחה את מנהלת הרכש  –בתחום בינוי, שיפוצים, תשתיות וכיוב' כתב התניות להצעות רכש .ד

היועץ המשפטי ולברר באמצעותו נאם אכן מחויב נוהל זה תחת לסכומים לבדוק את הנושא למול 
 .המאושרים בוועדת הרכש

 

 שאול-רשמה : אלונה סדן

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה. 

 : העתקים

 לנוכחים

 ראש מינהל חינוך –יאיר ילובסקי 
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 מהנדס המועצה –משה ענתבי 

 מנהל אגף שפ"ע –אבי טייר 

 קב"ט –גיא איצקוביץ 

 מנהלת המח' לשירותים חברתיים –רחל ברנע אמרגי 

 וטרינר – ד"ר שי רודריג 

 חכ"ל –מנהלת פרויקטים  –רוית בריימוק 

 מנהלת פרויקטים אגף הכספים –מזל ביטון 

 תיוק
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