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 195.8.מיום  1922/פרוטוקול וועדת רכש 

         :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

     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

, כפי שהוגשו ע"י נושא שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך ובמתקניםאת ישיבתה זו לייחדה וועדת הרכש  .1

 החברה הכלכלית גלבוע בע"מ.

 
מקבצי הצעות המחיר מתייחסים בדרך של "אשכולות לביצוע", המערבים גני ילדים ובתי ספר, כמקשה  .2

 .באותו מפרט אחת של מוסדות חינוך

 
מאחר והתב"רים של מפעל הפיס מבחינים במוסדות החינוך בין בתי ספר וגני ילדים, ומייחדים תב"ר לכל  .3

סוג של מוסד חינוכי, על מנכ"ל החכ"ל לבצע הפרדה תקציבית בהוצאה הכספית והתאמת סוג הביצוע 

 לסוג התב"ר. 

 
לוועדה, מ מנכ"ל דו"ח יגיש מנכ"ל החכ"ל/ מ" על מנת לוודא עמידה במסגרת התקציבית של התב"ר .4

כל העבודות שאושרו לביצוע בגני הילדים  לדוגמה : המאגם את כל החלטות הוועדה לפי סוג התב"ר )

 התב"רים שנועדו לשיפוצי הקיץ(.  4וס"כ עלותם בציון גובה התב"ר. כנ"ל לגבי כל 

 
ו בכפוף להנחיותיה, התב"רים המיועדים, הינם בהליך אישור. כל הזמנות העבודה שאישרה הוועדה, יצא .5

 על הסכם לביצוע העבודה. יובהר לספק כי התשלום יתנהל כמקובל בנוהל תב"ר. באמצעות החתמת הספק

 רלוונטי ובתוקף לסוג העבודות אותו נדרש לבצע. נספח ביטוחלהסכם העבודה על הספק לצרף 

 
 להלן רשימת התב"רים :  .6

 
 .2022182750 –מפעל הפיס  –שיפוץ גני ילדים  .א

 .2022192750  -מפעל הפיס  –שיפוץ בתי ספר  .ב

 .2022142750 –מפעל הפיס  –שיפוץ מתקני ספורט  .ג

 .2022152750 –משרד החינוך  –הנגשות  .ד

 
 

 מצ"ב לפרוטוקול חוו"ד היועמ"ש, כהנחייה עקרונית לעבודת הוועדה בנושא שיפוצי הקיץ. .7
 

 והנחיותיה :הערותיה  5.8.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך  .8
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

 – 1אשכול  –שיפוצי קיץ  44,647 אושרי רן 1
מפרט עבודות בבתיה"ס 

 .ובגנ"י, עפ"י מפרט

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

להחתים יש 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
 – 2אשכול  –שיפוצי קיץ  47,385 בילאל זיאדת 2

מפרט עבודות בבתיה"ס 
 .ובגנ"י, עפ"י מפרט

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
 – 3אשכול  –שיפוצי קיץ  61,942 רן אושרי 3

מפרט עבודות בבתיה"ס 
 .ובגנ"י, עפ"י מפרט

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
 – 4אשכול  –שיפוצי קיץ  31,765 בילאל זיאדת 4

מפרט עבודות בבתיה"ס 
 .ובגנ"י, עפ"י מפרט

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
 – 5אשכול  –שיפוצי קיץ  31,999 בילאל זיאדת 5

מפרט עבודות בבתיה"ס 
 ובגנ"י, עפ"י מפרט.

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

תיקון ליקויים בתחום  10,024 י.מ.מ גילוי אש 6
לפי מפרט  –ציוד כיבוי אש 

 בדיקה בגנ"י.

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
תיקון ליקויים בתחום  14,321 י.מ.מ גילוי אש 7

לפי מפרט  –ציוד כיבוי אש 
כפר  –גן תמר  –בדיקה 

 יחזקאל.

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
תיקון ליקויים בתחום  2,348 י.מ.מ גילוי אש 8

לפי מפרט  –ציוד כיבוי אש 
 .מעונות יוםבדיקה ב

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
תיקון ליקויים בתחום  24,753 י.מ.מ גילוי אש 9

לפי מפרט  –ציוד כיבוי אש 
 .בתי הספרבדיקה ב

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
תיקון ליקויים בתחום  600 י.מ.מ גילוי אש 10

לפי מפרט  –ציוד כיבוי אש 
בית הספר יד בדיקה ב
 .לחמישה

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
על את הספק 

הסכם לביצוע 
העבודה. 

תשלום עפ"י 
 נוהל תב"רים.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

חשמל ומיזוג  11
 זועבי

עבודות חשמל בבתיה"ס  27,009
 לפי מפרט.

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
חשמל ומיזוג  12

 זועבי
עבודות חשמל בגנה"י לפי  9,477

 מפרט.
 שיפוץ גנ"י

2022182750 
 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
א.י. רמות שרון  13

 בע"מ
תיקון ליקויים בתחום  9,772

לפי מפרט  –עבודות חשמל 
 בדיקה, באולמות הספורט.

שיפוץ 
מתקני 
 ספורט

2022142750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
א.ר. ספרינקלר  14

 בע"מ
תיקון ליקויים בתחום  4,176.9

לפי מפרט  –ציוד כיבוי אש 
 באולמות הספורט.בדיקה 

שיפוץ 
מתקני 
 ספורט

2022142750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
א.ר. ספרינקלר  15

 בע"מ
תיקון ליקויים בתחום  292.5

לפי מפרט  –ציוד כיבוי אש 
באולם ספורט בית בדיקה 
 אלפא.

שיפוץ 
מתקני 
 ספורט

2022142750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

לפי מפרט  עבודות מסגרות 133,891 מתכת ג'וזף 16
 בבתיה"ס ובגני"ה.

 שיפוץ גנ"י
2022182750 

שיפוץ 
 בתי"ס

2022192750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
זוהר בניה  17

 ושיפוצים
 שיפוץ גנ"י .אספקת חול לגני"ה לקוב. 585

2022182750 
 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

נוהל תב"רים. 
מאחר וסכום 

העבודות 
הוודאי יהיה 

ידוע רק 
בהמשך יש 
לוודא ביצוע 

בהתאם 
ליתרות בתב"ר 

בלבד, ולא 
לחרוג בסכום 

העבודה 
מסמכות וועדת 

 רכש.
ביה"ס  –הנגשה פרטנית 85,644 נ.ב. דיזיין 18

 .הרב תחומי עמק חרוד
 הנגשות

2022152750 
אושר. עם  חכ"ל

אישור התב"ר, 
יש להחתים 

את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות כוללת 
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

עבור 
 יחידה

 החלטה/הערות

ביה"ס יד  –פרטנית הנגשה 52,533 נ.ב. דיזיין 19
 לחמישה.

 הנגשות
2022152750 

אושר. עם  חכ"ל
אישור התב"ר, 

יש להחתים 
את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
ביה"ס  –הנגשה אקוסטית 24,991 נ.ב. דיזיין 20

 עמק יפה. 
 הנגשות

2022152750 
אושר. עם  חכ"ל

אישור התב"ר, 
יש להחתים 

את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
ביה"ס  –הנגשה אקוסטית  55,902 נ.ב. דיזיין 21

 יד לחמישה.
 הנגשות

2022152750 
אושר. עם  חכ"ל

אישור התב"ר, 
יש להחתים 

את הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה. 
תשלום עפ"י 

 נוהל תב"רים.
  

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

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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