
Itamar bz <itamarbz@gmail.com>

FW: בקשת מידע על שבתרבות בקריית אונו
1 message

Elad Man, Advocate & Solicitor <elad@man-barak.com> Mon, Aug 14, 2017 at 6:38 PM

To: "Itamar BZ (itamarbz@gmail.com)" <itamarbz@gmail.com>

Cc: "shukitausig@gmail.com" <shukitausig@gmail.com>

From: [mailto:riki@kiryatono.muni.il] ריקי גלינר

Sent: Monday, August 14, 2017 6:37 PM

To: Elad Man, Advocate & Solicitor <elad@man-barak.com>

Cc: <nitsan@kiryatono.muni.il> ניצן צוריאל

Subject: בקשת מידע על שבתרבות בקריית אונו

לעו"ד אלעד מן שלום,

במענה לפנייתכם:

 .2017מפגשי שבתרבות בקריית אונו לא נערכו לפני שנת 

. מפגשים אלו נערכו במסגרת ניסוי (פיילוט) שנועד לבחון את היענות2017 נערכו שלושה מפגשי שבתרבות בהנחיית העיתונאי אבי בטלהיים, בשלושה ימי שבת בחודשים מאי – יוני – יולי 2017במהלך 
הציבור בקריית אונו לבוא בימי שבת בבוקר לצפות באירוע.

/h&ps://www.facebook.com/kiryat.onoהאירועים התקיימו בתאריכים הבאים ופורסמו בדף הפייסבוק עיריית קריית אונו 

מספר ימים לפני האירוע. להלן הפרטים:

) בהשתתפות ח"כ דוד ביטן, פרופ' בלה קאופמן, העיתונאית הדס שטייף והקומיקאית יעל קפיטולניק8.5.17 (פורסם בפייסבוק 13.5.17

) בהשתתפות ח"כ יעקב פרי, העיתונאי גדעון רייכר, המשורר רוני סומק והשחקנית ליא קניג13.6.17 (פורסם בפייסבוק 17.6.17

) בהשתתפות ח"כ שלי יחימוביץ', ההיסטוריון מיכאל בר-זהר והעיתונאי יעקב אחימאיר13.7.17 (פורסם בפייסבוק 15.7.17

 ₪ לכל מפגש) ולא שילמה לאיש מהמרואיינים (ראה רצ"ב).6,000 ₪ כולל מע"מ (18,000העירייה שכרה את שירותי העיתונאי אבי בטלהיים בסך של 

לאור הצלחת הפיילוט העירייה מגבשת נוהל התקשרות עתידי עם מנחי שבתרבות.

בברכה,

ריקי גלינר

פניות הציבור

וממונה על חוק חופש המידע

עיריית קריית אונו
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מחלקת רכש
קניין: ליזה רוטהולץ

טל' 03-5311136, פקס 03-5311250

כז אייר  תשע"ז

23/05/201714:25
2017 שנת תקציב :
2017 שנת פתיחה :

ת. הדפסה : לכבוד
בטלהיים אבירם זאב

רחוב רבין יצחק 12, קריית אונו 5551026
:51529683

035303755פקס :035303680טלפון :

עוסק מורשה

651529683:מספר ספק
avi.bettelheim@sheba.health:אימייל ספק

 הזמנת מסגרת 18876
תאריך הזמנה : 22/05/2017 לו"ז לביצוע : 23/05/2017

רבין 41 קונה2:כתובת

דובר העירייה:יחידה מזמינה 39
סיגל עשור:מזמין

0:טלפון

פרטי יחידה מזמינה

רבין 41 קונה2:כתובת

דובר העירייה:יחידה מקבלת 39
דובר:מקבל

0:טלפון

פרטי יחידה מקבלת

נא לספק את הפריטים הרשומים מטה בהתאם להצעתכם:

סכום הנחהפ י ר ו ט סכום
סה"כללא מע"מ שורה

15,384.62שבתרבות   15.7.17 17.6.17 13.5.17 15,384.62 1
הפקה והנחייה  שלושה בקרי ראיונות  בקריה האקדמית

18,000.00
2,615.38

15,384.62 סה"כ לפני מע"מ

סה"כ כולל מע"מ
סה"כ מע"מ

:
:
:

0.00 :סה"כ הנחה
15,384.62 :סה"כ להזמנה

1) הזמנה מאושרת עד 1,000 ש"ח בחתימת גזבר. עד 5,000 ש"ח בחתימת גזבר ומנכ"ל. מעל 5,000 ש"ח בחתימת גזבר, מנכ"ל וראש עיר.
2) חשבונית מס נא לשלוח אל עיריית קריית אונו ליחידה המזמינה בצירוף עותק הזמנה זו ותעודת משלוח מאושרת.

3) חריגה מהסכום הקיים בהזמנה כולל מ.ע.מ אינה מחייבת את העירייה.
4) ביצוע עבודות ו/או אספקת הטובין ע"פ הזמנה זו מאפשרת לעירייה לקזז כל חוב המגיע לעירייה מאת הספק/קבלן בתמורה למגיע לו עפ"י

הזמנה זו.
5) הזמנת מסגרת הינה לשנת הכספים בלבד. הרכש יתבצע ע"פ דרישות פנימיות בלבד.

תשלום שוטף + 60 יום מיום קבלת החשבונית ביחידה המזמינה.
סעיפים תקציביים :

ס. תקציבי : 1614000550 דובר- פרסום
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