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 195.12.מיום  1992/פרוטוקול וועדת רכש 

         :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

   מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן  מנכ"ל המועצה -ענת מור 

   גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

         :  חסרים מקרב חברי הוועדה

 ס.ר'. המועצה ור מינהל שירות לתשוב –דודי בונפיל 

 

 סיכום הדברים

 , הערותיה והנחיותיה :5.12.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

עבור  מקור תקציבי פירוט
 יחידה

 החלטה/הערות

זוהר בניה  1
 ושיפוצים

עבודות ושיפוצים במרכז  9,500
 הפעלה רם און

אחזקת מרכזי 
הפעלה )תק' 

 הג"א(
1723000752 

 אושר ביטחון

זוהר בנייה  2
 ושיפוצים

עבודות ושיפוצים במרכז  10,000
 הפעלה גן נר

אחזקת מרכזי 
הפעלה )תק' 

 הג"א(
1723000752 

 אושר ביטחון

ציוד למרכז הפעלה  10,242 כלי זמר 3
 במועצה

אחזקת מרכזי 
הפעלה )תק' 

 הג"א(
1723000752 

 אושר ביטחון

 חסון פ.ע. מסחר 4
(1997) 

אחזקת מקלטים  משאבות טבולות ואביזרים 36,295
 )תק' הג"א(

1723000420 

 אושר ביטחון

אי.קיו.איי  5
 התרעה בע"מ

מערכת התראה לרעידת  7,722
אדמה לבי"ס היסודי בית 

 אלפא

הוצ' מיוחדות 
משרדי ממשלה 
)הרשאת משרד 

 החינוך(
172700759 

 אושר ביטחון

 –כריתת עצים ושיחים  14,040 אורי גיזומים 6
 גדרות ביטחון מגן שאול

 ריסוס שטחים
1727000753 

ס.ת. ללא יתרה.  ביטחון
מאושר בכפוף 
ולאחר אישור 
פקע"ר לניוד 

תקציבים 
מסעיפים 

אחרים כמפורט 
בטבלה המצ"ב 

 לפרוטוקול.
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

עבור  מקור תקציבי פירוט
 יחידה

 החלטה/הערות

 –כריתת עצים ושיחים  8,775 אורי גיזומים 7
 גדרות ביטחון רם און

 ריסוס שטחים
1727000753 

ס.ת. ללא יתרה.  ביטחון
מאושר בכפוף 
ולאחר אישור 
פקע"ר לניוד 

תקציבים 
מסעיפים 

אחרים כמפורט 
בטבלה המצ"ב 

 לפרוטוקול.
תיקוני טיח וצביעת אולם  3,510 ציון בר 8

 בגלבועדורות 
 עבודות קבלניות

1741000751 
מאושר לביצוע  אחזקה

 2020בשנת 
 3,500בסכום של 

בלבד, ולאחר  ₪
אישור השיפוי 

ע"י חברת 
 סנדיי.

מצברים נטענים עבור  6 8,985.6 555ברק  9
 מצלמות בתחנות המעבר

אחזקת מצלמות 
 בתחנות המעבר

1870000421 

 אושר שפ"ע

הדברה ) לפי מחיר חומרי  1,225.35 כימתר 10
 לפריט(

 ריסוס והדברה
17153000750 

אושר. לביצוע  שפ"ע
בגובה יתרת 
 הסעיף בלבד

 1,433.3 סיקמקס

יום פעילות בטיחות  6,000 פ.ר.ש 11
 בדרכים בבי"ס אחווה

 בטיחות בדרכים
2019242750 

מרכזים 
 קהילתיים

 גלבוע

 אושר

פעילות יצירה באירוע  12,168 ראש הברוש 12
 קבלת שבת ביישובים

פעילויות תקציב 
 גליל-נגב

108002 

מרכזים 
 קהילתיים

 גלבוע

 אושר

 –פעילות בטיחות בדרכים  15,000 א.ד.ר 13
בעשרה  –חדרי בריחה 

 יישובים

 בטיחות בדרכים
2019242750 

מרכזים 
 קהילתיים

 גלבוע

 אושר

 בטיחות בדרכים סדנאות בטיחות  4,000 א.ד.ר 14
2019242750 

מרכזים 
 קהילתיים

 גלבוע

 אושר

מכון פסיכומטרי  15
אבו עומר 

 מוחמד

מניעת נשירה  שיעורי עזר 8,512
 )הרשאה(

1813221780 

 אושר חינוך

דראושה שלבי  16
 אזהאר

עבודה קבוצתית טיפול  13,000
 באומנות

מניעת נשירה 
 )הרשאה(

1813221780 

 אושר חינוך

מרכז סקרנות  17
 גבע

מניעת נשירה  שיעורי עזר 6,300
 )הרשאה(

1813221780 

 אושר חינוך

תכנית התערבות להפחתת  8,000 ידידיה זומר 18
 אלימות

מניעת נשירה 
 )הרשאה(

1813221780 

 אושר חינוך
 8,000 אורי פיין
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שם הספק  מס'
 הנבחר

עלות 
 כוללת
 -בש"ח 

 כולל מע"מ

עבור  מקור תקציבי פירוט
 יחידה

 החלטה/הערות

מידע תשתיות  19
 וטכנולוגיות

מוקד  –כתיבת מכרז  9,945
 טלפוני

 ליווי מקצועי
2021372750 

פניות 
 הציבור

 אושר

 ציוד משרדי דלפק קבלה ושולחן  8.190 נ.ע. התופרת 20
1621800560 

 אושר תרבות

 מעברים קורס עברית בסיסית 14,000 לינקס 21
2020802750 

 אושר מעברים

צח"י : ניר יפה, השכרות  25,600 משאבים 22
מולדת, רמת צבי, גדעונה, 

 עין חרוד מאוחד

הקמת צוותי 
 צח"י

2021622750 

 אושר רווחה

טיול מועדון  –מסעדה  5,625 חג' כחיל 23
 קשישים

 מועדונים
1844450840 

 אושר רווחה

מועדונית  גידור מועדונית שיקומית 16,380 מתכת ג'וזף 24
 שיקומית

1843511840 

 אושר רווחה

ט.ש מתכת  25
 בע"מ

לפי הגורם  מתכת  –ספסלי רחוב  2,398.5
 המזמין

 אושר רכש

הכנת טבלאות איזון  70,200 נחום פרמינגר 26
 סנדלה B3לתכנית מתחם 

תכנית איחוד 
 Bוחלוקה סנדלה 

2022262750 

וועדה 
 מקומית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על הסכם 
לביצוע העבודה. 
תשלום כמקובל 

 תב"רים.בנוהל 
צילומי אוויר ברחבי  88,276.5 סימפלקס 27

 המועצה
שירותים 
 מקצועיים

1733400750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

אחזקת תכנת רישוי  4,493 רמה מערכות 28
 שנתי –עסקים 

שירותים 
 מקצועיים

1733400750 

וועדה 
 מקומית

 אושר

קירוי בי"ס  קירוי בי"ס סנדלה  43,290 מגדלי הגלבוע 29
 סנדלה

2021942750 

חברה 
 כלכלית

 אושר.
עבודה קודמת  

שאושרה בוועדת 
רכש מיום 

 בוטלה.  12.11.19
יש להחתים את 
הספק על הסכם 
לביצוע העבודה. 
תשלום כמקובל 
 בנוהל תב"רים. 

 

 :  הנחיות והחלטות הוועדה

 

הוועדה מאשררת מעבר לספק הזול השני בהצעות המחיר הוגש ע"י קב"ט :  –רכישת קסדות ואפודים  .1

, לאחר שהתברר לספק כי סכום העסקה בו נקב בטעות לא כלל מע"מ, 12.11.19שעלו בעניין בוועדת הרכש 
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לכלול בסכום העסקה את המע"מ, מה שייקר אותה מאוד. על דעת הספק, בוטלה ההזמנה ולא היה מוכן 

 אליו.

 

, זכה ספק אחד בכל עבודות 29.10.19בוועדת רכש מיום  הוגש ע"י חכ"ל :  –איטומים במוסדות חינוך  .2

האיטום, למעט בעבודה אחת, שהועברה לספק אחר. מאחר והתברר כי לא ניתן להגיש למפעל הפיס שני 

ספקים לעבודה בתב"ר, ומאחר והסכום שהציע הספק זהה להצעת הספק השני, ומאחר והחלטת הוועדה 

 זבר העברת העבודה למציע זכה ביתר העבודות.לא פורסמה, אישר הג

 
הוועדה אינה מאשרת. נדרש להעביר לוועדה את מדרג הוגש ע"י מח' אחזקה :  –תיקוני מסגרות במוס"ח  .3

 הדחיפות לביצוע.

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

 

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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