
 

   וביטוח לוגיסטיקה ,יחידת רכש    

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

 
 

1 
 

 9.1.918מיום  25/19פרוטוקול 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

 , הערותיה והנחיותיה :18.9.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

מזגנים ומפרט עבודות  18,612 תדיראן 1
 לפי דגמים 

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר רכש

זאב המרכז  2
 לעזרה ראשונה

תיק מגיש עזרה ראשונה  ליחידה 161.46
 לפי תקן משרד החינוך

לפי הגורם 
 המזמין

 אושר רכש

סדנה לניהול כלכלת  8,115 יעדים לצפון 3
 המשפחה

 מרכז עוצמה
2019202750 

 אושר רווחה

סדנת אימון תעסוקתי  15,444 קבוצת גבע 4
 אפקטיבי

 מרכז עוצמה
2019202750 

 אושר רווחה

 I AMמערכת  8,274 אדם מילא בע"מ 5
CARRER אבחון

 תעסוקתי

 מרכז עוצמה
2019202750 

 אושר רווחה

מערכת אינטרקום  5,999.76 זוהר מצלמות 6
 ונעילה חשמלית

 מרכז עוצמה
2019202750 

 אושר רווחה

תכנית למידה ותחושה  4,875 ינשוף 7
 באמצעות בע"ח

מועדונית 
 שיקומית

1843511840 

 אושר רווחה

הכשרות צח"י כולל  27,202 תנופה 8
 נסיעות

הקמת צוותי 
 צח"י

2021622750 

 אושר רווחה
)שינוי החלטת  

וועדה מיום 
7.8.19) 

שיפוץ בתי  שילוט לבתי עלמין 1,404 קשרים 9
 עלמין

2021092750 

מינהל 
שירות 
 לתושב

 אושר

יום עבודה מיכלית מים  2,106 ארזים 10
 קוב 10

אחזקה 
ומבצעי 

 ניקיון
1712300762 

 אושר אגף שפ"ע

שכ"ע  סיוע מינהלתי בכלביה 1,500 אורי חיון 11
 קבלניות

1714000753 
 

 אושר וטרינריה
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

 חומרים פריטי ציוד טכני 25,000 פלדות .א 12
1741000720 

 אושר אחזקה

סדנה התפתחותית לאם  4,400 רעות מיכאלי 13
 ולתינוק

תכנית 
 לאומית

2021382750 

 אושר חינוך

תכנית  חוג אילוף כלבים 14,000 ברק אלוני 14
-ניצנים

 העשרה
1817971784 

 אושר חינוך

הקמת  ממשק 1,872 סיטיקונקט 15
מערכת 
רציפות 

 תפקודית
2019732750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

פתרונות  גלובל 16
 פנים

אספקה והתקנת סלים  33,930
 באולם ספורט גבע

שיפוץ מתקני 
 ספורט

2022142750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
 

 :  הנחיות והחלטות הוועדה

 

 יש להעביר הצעות ע"ג מפרט מאחיד.הוגש ע"י החברה הכלכלית :  –חיבור חשמל בי"ס בית אלפא  .1
 

 הפרויקט בוטל.הוגש ע"י החברה הכלכלית :  –סימון ומדידה+ תכנון קיר תומך מגרש בכפר נעורה  .2
 

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

 

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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