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 9.1.926מיום  1962/פרוטוקול וועדת רכש 

         :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

 ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל   מנכ"ל המועצה -ענת מור 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן  גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 סיכום הדברים     

 , הערותיה והנחיותיה :26.9.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

הנגשה אקוסטית  31,566.6 נ.ב דיזיין בע"מ 1
 בביה"ס נר הגלבוע

 הנגשות
2022152750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
ירדן עבודות  2

 חשמל
חיבור חשמל לבי"ס בית  69,246.45

 אלפא
הקמת בי"ס 

 בית אלפא
2020912750 

חברה 
 כלכלית

מבטל אושר. 
החלטת וועדת 

רכש מיום 
4.9.19. 

יש להחתים את 
הספק על 

הסכם לביצוע 
העבודה 

בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
אריה כהן  3

 מערכות חשמל
חיבור חשמל והתקנת  8,190

מזגנים בגן אביטל 
ובבי"ס הדמוקרטי 

 בבית השיטה

שיפוץ גנ"י מ. 
 הפיס

2022182750 
שיפוץ בתי"ס 

 מ. הפיס
 )בהתאמה(

חברה 
 כלכלית

התניה טרם 
 סופי:אישור 

בחינה כי 
העבודה כלולה 

במסגרת 
העבודות 

המאושרות 
לתב"רים וכי 
אינה מחריגה 

לאחר אותם. 
 אישור סופי
הוועדה יש 

להחתים את 
הספק על 

הסכם לביצוע 
העבודה 

בחכ"ל. תשלום 
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כמקובל בנוהל 
 תב"רים.

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

 –סדנאות פעילות  4 4,250 סדנעות 4
 מעגל בנות

 יתד סל גמיש
1847155840 

 אושר רווחה

שיפוץ חדרי שירותים  35,100 אור אריאלי 5
 בבי"ס נר הגלבוע

 אושר חינוך ניהול עצמי

גיא סוכנויות  6
 וצעצועים

ערכות אבחון עבור  5,671
 יחידת הגיל הרך

תכנית 
 לאומית

2021382750 

 אושר חינוך

אור אהוביה  7
 גוטסמן

הדרכה מקצועית  2,400
 לקלינאית תקשורת

תכנית 
 לאומית

2021382750 

 אושר חינוך

ריסוס  יום עבודת ריסוס 1,696 יניב ברנט 8
 שטחים

1727000753 

 אושר ביטחון

חומרי ריסוס לדרכי  10,805 יניב ברנט 9
 ביטחון

ריסוס 
 שטחים

1727000753 

 אושר ביטחון

מחיר לטון  –מצעים א'   57.33 א.ל הובלות 10
 כולל הובלה

 כביש כורכר
1727000754 

 אושר ביטחון

 כביש כורכר יום עבודה מחפרון 1,287 א.ל. הובלות 11
1727000754 

 אושר ביטחון

י.ש.ע עבודה  12
 עברית

אספקה והתקנת סלים  33,000
מגרש כדורסל קיבוץ תל 

 יוסף

אחזקת 
 מתקנים

1746400750 

 אושר אגף שפ"ע

זכאי נועם  13
 עבודות בובקט

עבודות  יום עבודה בובקט 1,638
 קבלניות

1741000751 

 אושר אגף שפ"ע

גיזום עצים בחמישה גני  9,000 ירוק עד 14
 ילדים

עבודות 
 קבלניות

1741000751 

 אושר אגף שפ"ע

ארטליין  15
(Artline) 

 -תכנית שילוב באומנות 18,000
 לסנדלה ומוקיבלה

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

קיי.זד.פי  16
(K.Z.P) 

תכנית למניעת אלימות  25,000
 כפרים 5 –ל 

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

עמותת  17
 אלמעאלי

 -תכנית הכוון חברתי  18,000
 מוקיבלה

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

עמותת  18
 אלמעאלי

 -חברתי תכנית הכוון  18,000
 סנדלה

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 –ל  –תכנית מדען צעיר  60,000 שלבים 19
 כפרים 5

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר
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–פיתוח אפליקציות  45,000 שלבים 20
 לטייבה, טמרה ונעורה.

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

מערכת תקשוב נוערנט  20,000 שלבים 20
לניהול חינוך בלתי 

 פורמלי

מרכזים  אתגרים
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

חג תנועות  –פעילות  9,850 גרביל 21
 הנוער

תכנית 
 מודולרית

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

ציור לייב במתחם  6,598 הפצתרבות 22
פסטיבל תוצרת 

 חוה"מס –מקומית 

מ. הפיס+ מ. 
 התרבות

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

הקמת במות במתחם  10,109 אופיר אירועים 23
פסטיבל תוצרת 

 חוה"מס –מקומית 

מ. הפיס+ מ. 
 התרבות

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

הגברה במתחם פסטיבל  10,530 יוגב סאונד 24
 –תוצרת מקומית 

 חוה"מס

מ. הפיס+ מ. 
 התרבות

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 -אריות ציון 25
סטריט ארט 

 פרודקשיין

הופעה בפסטיבל תוצרת  6,669
 חוה"מס –מקומית 

מ. הפיס+ מ. 
 התרבות

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

סדנאות לבני נוער  13,279 שחקו 26
בפסטיבל תוצרת 

 חוה"מס –מקומית 

מ. הפיס+ מ. 
 התרבות

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

סדנאות לילדים  17,250 שחקו 27
בפסטיבל תוצרת 

 חוה"מס –מקומית 

מ. הפיס+ מ. 
 התרבות

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

 אושר

 

 :  הנחיות והחלטות הוועדה

 

מנהלת :  המרכזים הקהילתיים עבור כל ההגשות לפעילות במסגרת התכניתהוגש ע"י  – תכנית אתגרים .1

 "במסגרת תקצוב תכנית אתגרים בחברה הערבית אנחנו מחויבים לבחורהמתנ"ס סיוון גולדמן כותבת : 

ע"י משרד החינוך במסלול ירוק. עברנו על כל הספקים והתכניות ובחרנו רק אך ורק תכניות המאושרות 

לגלבוע ולצרכים של כל כפר וכפר )התכניות שונות בהתאם לכפרים השונים(. אין לנו  תכניות המתאימות

הצעות מחיר עבור כל תכנית לאור חוסר האפשרות לבחור בחופשיות ספקים. מבקשת  3אפשרות להביא 

עד כאן הסבר המנהלת להצעות יחידות. בנוסף נבדק למולה אישור וועדת הרכש על התכניות שנבחרו". 

. יתרתו מתאימה לס"כ התכניות שהובאו בפני ₪אלף  800 –התקציבי. יתרתו נכון ליום בוועדה הסעיף 

 הוועדה.

 

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

mailto:alonas@hagilboa.org.il


 

   וביטוח לוגיסטיקה ,יחידת רכש    

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

 
 

4 
 

  : העתקים

 .תיוק.  לנוכחים
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