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נשלחו לחברי הוועד ריכוז  בשל מגבלות הקורונה והדחיפות באישור מספר פרויקטים,
 מחיר לפרויקטים השונים לאישור. הצעות 

בשעה  25.11.2020ההצבעות נסגרו ביום רביעי  .23.11.2020נשלח במייל ביום שני  
12:00 . 

 ריכוז ההצבעות:
 

  -סעיף תקציבי הצטיידות ראשונית אולם ספורטהצטיידות ראשונית אולם ספורט 

 טמ"ס -מצלמות

  ₪ 46,209אברון מערכות: 

  ₪ 40,740וי דיגיטל: 

  ₪ 77,664תמיר פון: 

4M TECHNOLOGY :41,721 ₪  

 בעד. 8הצבעה:  ספק נבחר: וי דיגיטל.

 
 אזעקה

  ₪ 8,699אברון מערכות: 

  ₪ 17,135וי דיגיטל: 

  ₪ 7,605תמיר פון: 

4M TECHNOLOGY :5,370 ₪  

 בעד. 8הצבעה:  .4M TECHNOLOGYספק נבחר: 

 
 פיגום נייד

 
  ₪ 25,740המרכז הישראלי לפיגומים: 

  ₪ 21,246א.נ. שילו: 

  ₪ 24,910סולמות חגית: 

 בעד. 8הצבעה:  ספק נבחר: א.נ. שילו בע"מ.
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 :מסכים ומקרניםמערכת שמע, 

  ₪ 74,471וי דיגיטל: 

LIGHTMOTIV :83,464 ₪  

  ₪ 98,533אור זייתון: 

 בעד. 8הצבעה:  ספק נבחר: וי דיגיטל.

 

 :ספורט אולם גינון

 ₪ 49,444 זנגי צחי – בחוץ הכל

 ₪ 50,310 מ"בע ירוק נועם

 ₪ 46,917 יורגן יורם

 נגד. 1בעד,  7הצבעה:  .יורגן יורם ספק נבחר:

 

 סעיף תקציבי הוצאות חוגים. – TRXמתקן 

  ₪ 13,195אקו סטפ: 

  ₪ 19,656אלי חג'מה: 

  ₪ 26,000עמוס כחלון: 

 נמנע. 1בעד,  7הצבעה:  ספק נבחר: אקו סטפ.
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 :סעיף תקציבי פרויקטים ישוביים שילוט אבן לשכונת הסנסן

 ₪ 27,495 -יניב מזרחי

 ₪ 18,135 -טל חזן

 ₪ 24,570 -מוטי אקונין

 נגד. 2בעד,  6הצבעה :  ספק נבחר: טל חזן.

 
 :סעיף תקציבי שדרוג מבני ציבור מערכת מיזוג בית העם

 ₪ 92,329 -אלירן זוהר

 ₪ 102,000 -שמעון רומי

 ₪ 111,150-בסט אייר 

  ₪ 101,731 -מוטי עקריב

 בעד. 8הצבעה: ספק נבחר: אלירן זוהר.

 

 :סיעף תקציבי גן יובל מדידת פארק

 ₪ 22,000 –מימד פוטוגרמטריה, מדידות והנדסה בע"מ 

 ₪ 18,000-מדידות והנדסה בע"מ  -אלישיב

  ₪ 9,500 –אל דאוודי למדידות והנדסה 

 בעד. 8הצבעה:  ספק נבחר: אל דוואדי.
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 סעיף תקציבי קניית צמחים:  פרוייקט טיילת פרחי הבר

 ספק נבחר "הילה פרחי בר".פקעות: 

  ₪ 8,549 -תערובת שתילה: אבן ארי גרין

 ₪ 9,972גינה פלוס :                        

  ₪ 9,589-סופר לנג                        

  ₪ 8,564 –דשנית                        

  ספק נבחר: אבן ארי גרין.

  ₪ 5,400 –בניית גרם מדרגות : אלי חג'מה 

 ₪ 5,000 -קבלנות וחפירה סעאדה                            

  ₪ 2,500 –מחפרנועם                             

  ספק נבחר: סעאדה  קבלנות וחפירה.

 ₪ 4,914 –עבודות תשתית : סעאדה קבלנות וחפירה 

 ₪ 4,914 –מחפרנועם                          

  ספק נבחר: סעאדה  קבלנות וחפירה.

 בעד. 8הצבעה: 

 

 הזמנות עבודה יקודמו מול הספקים בהתאם לנהלים. 

 

 
 
 
 

 

 רשמה: שרה ברמן.
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