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(, בבית העירייה 2017 במאי 14) זתשע" י"ח באייר, ראשון יוםבמישיבת ועדת מכרזים שהתקיימה 

 ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :נוכחים ה"ה
 יו"ר הישיבה –שמעון שלוש 

 סגן ראש העירייה –ניסים פנחסוב 
 עאמר אבו גאנם

 יאיר דידי
 

 :חסרים ה"ה
 מ"מ ראש העירייה –עו"ד מוטי יצחקי 
 הרב מיכאל דרעי
 גבי אברמשווילי

 :משתתפים ה"ה
 יועמ"ש העירייה –עו"ד דורון דבורי 

 גזברית העירייה –רוזה עללאל 
 הלשכה המשפטית –עו"ד שרון בן יקר 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל –גלית כהן 
 אגף חינוך ונוער –יעל אדחוח 

 אגף חינוך ונוער –יואב נדב 
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 מחלקת הרווחה –מירב אורנשטיין 
 

 
 

 הנדון:
 
 עם עמותת אלומה לביצוע פרוייקט 'זינוק בעלייה' בעיר רמלה  התקשרות העירייה .1

 ___________________________________במסגרת התקשרות עם ספק יחיד
 עיקרי הדברים:

עמותת  עם ההתקשרות לאשר אגף החינוך והנוער מבקש - , אגף החינוך והנועריואב נדב
 מלא לשירות והמוכנות הנכונות להגברת פרוייקט הפעלת לשם, יחיד ספק במסגרת אלומה,

 לבני נוער יוצאי אתיופיה. ,ל"בצה ומשמעותי
 חברתי הביטחוני האגף ידי על ונבחרה נבחנה זו תוכנית כי, בכתב לרשות פנה הביטחון משרד

 ייחודיותה בשל לידידות הקרן ל"צה ושיתוף החינוך במשרד ונוער חברה מנהל, הביטחון במשרד
 . אתיופיה יוצאי נוער לבני פרטני בליווי והתמחותה

 מעניקה אשר בתוכנית מדובר, שכן, בעיר הפרוייקט את להפעיל מבקש והחינוך הנוער אגף
 למסלולי והכוונה מנטאלית הכנה, וכללי אישי מידע להוריהם, לשירות ולמועדות למועמדים

 ובהתאם המועמדים של הייחודיים הצרכים פי על – ומתאימים משמעותיים שירות
 .לרצונותיהם

 תוך התוכנית את ושדרגה ליוותה העמותה, העמותה עם טוב ניסיון יש הנוער ליחידת, כן כמו
 .ביעדים ועמידה מטרות הצבת כדי

 היחידה הייתה והעמותה, זה לפרוייקט יחיד ספק העמותה היות לבחינת קורא קול פרסם האגף
 .הפרוייקט פועל בה במתכונת נוסף ארגון אין כאשר, ייחודי בפרויקט מדובר. הצעתה שהגישה

 .לשנה הינו הפרוייקט משך ,העיריה של במימון לשנה ח"אש 60 הינה הפרוייקט עלות
 

התקשרות עם עמותת  לאשר עדת המכרזיםולואגף חינוך ונוער ממליץ לאור האמור לעיל, 
 אלומה לביצוע פרוייקט 'זינוק בעלייה' בעיר רמלה, במסגרת התקשרות עם ספק יחיד.
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 המשפטית לשכהה

על ידי אגף החינוך והנוער, ובכפוף להצהרת המחלקה כי  ללשכה המשפטיתמהמידע שנמסר 
או דומה לו במתכונת, ולאור \בדקו ואישרו שאכן פרוייקט זה הינו ייחודי אשר אין שני לו ו

 ממצאי הקול קורא שפורסם, נראה כי אין מניעה משפטית לאשר ההתקשרות עם עמותת
 ,במסגרת התקשרות עם ספק יחידת וזא ,רמלה בעיר' בעלייה זינוק' פרוייקט לביצוע אלומה

 .1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 4.)3בהתאם לסעיף 
 

המשפטית, ובכפוף המקצועית ולאור המפורט בחוו"ד  - הוועדה ר"יו מ"מ, שמעון שלוש
 אין כי נראה; ול שני אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר שאכן ואישרו בדקו כי להצהרת האגף 

עם עמותת אלומה לביצוע פרוייקט 'זינוק בעלייה' בעיר על ההתקשרות ולהמליץ  לאשר מניעה
 רמלה במסגרת התקשרות עם ספק יחיד.

 
 אחד פה בעד - הצבעה

 (1 כנספח ומשפטית מקצועית ד"חוו ב"רצ)
 
 

 לפרוייקט' וגלמודים לזקנים תבשיל בית ירושלים אשל'עם עמותת  התקשרות העירייה .2
 ____________חידיבמסגרת התקשרות עם ספק  'נזקקות למשפחות תזונתי ביטחון' ניסיוני

 עיקרי הדברים:
מחלקת הרווחה מבקשת לאשר ההתקשרות עם עמותת  - מירב אורנשטיין, מחלקת הרווחה

במסגרת התקשרות עם ספק יחיד. מהות  ,אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים
מזון למשפחות נזקקות, איתור משפחות הזקוקות הפעלת פרויקט חלוקת  נהיההתקשרות ה

 .לסיוע וכן, הפעלת סדנאות לייצוב כלכלי של משפחות המצוקה וחינוך להתנהגות כלכלית נבונה
משרד העבודה, הרווחה והשירותים  החברתיים, פרסם מכרז להפעלת פרוייקט ניסיוני בתחום 

ה הינה הזוכה הבלעדית של העמות הביטחון התזונתי למשפחות נזקקות בפריסה ארצית.
שונות הפרויקט פעיל ברשויות מקומיות  .המשרד במכרז זה לאזור המרכז, לרבות, עיריית רמלה

 .בכל רחבי הארץ

 
, במסגרת 2017שנה הקרובה בלהתקשר עם העמותה, ליישום הפרוייקט  תמבקשמחלקה ה

 משפחות נזקקות בעיר.  270הפרוייקט יחולקו סלי מזון ל 
ש"ח לכל  45השתתפות הרשות הינה בסך של ש"ח לכל סל למשפחה ו 500הפרוייקט הינה עלות 

מתוכם השתתפות העירייה בסך של ₪,  1,350,000נה יסל למשפחה; סה"כ עלות הפרוייקט ה
12,150 .₪ 

 
 המשפטית לשכהה

ובכפוף להצהרת המחלקה כי , מחלקת הרווחה על ידי ללשכה המשפטיתמהמידע שנמסר 
או דומה לה באופי ובמתכונת, \בדקו ואישרו שאכן מדובר בתוכנית ייחודית אשר אין שניה לה ו

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובעיקר נוכח העובדה כי מדובר בזכיין יחידי של משרד 
ירושלים בית  עמותת אשללאזור המרכז, נראה כי, אין מניעה משפטית לאשר ההתקשרות עם 

( 4.)3בהתאם לסעיף  ,במסגרת התקשרות עם ספק יחיד ,וגלמודים תבשיל לזקנים
 .1987 –לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 
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לאור המפורט בחוו"ד המקצועית והמשפטית, ובכפוף  - הוועדה ר"יו מ"מ, שמעון שלוש
; ול שני אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר שאכן ואישרו בדקו כי  מחלקת הרווחהלהצהרת 

ובעיקר נוכח העובדה כי מדובר בזכיין יחידי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
אשל ירושלים בית ולהמליץ על ההתקשרות עם עמותת  לאשר מניעה אין כי נראהלאזור המרכז, 

 , במסגרת התקשרות עם ספק יחיד.תבשיל לזקנים וגלמודים
 

 אחד פה בעד - הצבעה
 (2 כנספח ומשפטית מקצועית ד"חוו ב"רצ)

 
 ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיהעם  התקשרות העירייה .3

 ____________________________במסגרת התקשרות עם ספק יחיד 
 עיקרי הדברים:

ארגון צפון  עם ההתקשרות לאשר אגף החינוך והנוער מבקש - , אגף החינוך והנועריעל אדחוח
לשם הפעלת פרויקט לקידומם  ,למען יהודי אתיופיה במסגרת התקשרות עם ספק יחיד אמריקה

ושילובם של ילדים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך ובחברה הישראלית, באמצעות מתכונת של 
 לימודיות המעניקות שעות הוראה ותגבור לימודי לאחר שעות הלימודים בבתי הספר. 

, (2017-2017ז )תשע"שנת הלימודים את התוכנית ב הפעילול המשיךאגף החינוך והנוער מבקש ל
 , "הרי"ן""בר אילן" יסודיים בעיר בתי"ס שלושהב ,בה מופעלת התוכנית בעיר 24זוהי השנה ה 

 תלמידים.  108 בסה"כ , בתוכנית ישתתפוו"מענית"
התוכנית התוכנית נותנת מענה גם לתלמידים שאינם יוצאי העדה האתיופית המשולבים בתוך 

 תלמידים מתוך סך המשתתפים בתוכנית(. 25%)כ 
הממומנת על ידי הארגון, כאשר אין תוכנית דומה לבני הקהילה מדובר בתוכנית ייחודית 

 האתיופית באופי ובמתכונת שתוכנית זו פועלת, ואשר יכולה לתת מענה דומה.
מבדיקה  .₪ 102,000השתתפות הרשות הינה בסך של ו₪  433,606עלות הפרוייקט הינה 

  רשויות מקומיות בכל רחבי הארץ. 8 -יקט פעיל ביהפרו ,אגףהשבוצעה על ידי 
 

 המשפטית לשכהה
על ידי אגף החינוך, ובכפוף להצהרת אגף החינוך כי בדקו  ללשכה המשפטיתמהמידע שנמסר 

ובמתכונת, וכי או דומה לה באופי \ואישרו שאכן מדובר בתוכנית ייחודית אשר אין שנייה לה ו
רשויות מקומיות במסגרת ספק יחיד, נראה כי אין מניעה משפטית לאשר  8 -תוכנית זו פועלת ב

, במסגרת התקשרות עם ספק יחיד ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה עם ההתקשרות
 .1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 4.)3בהתאם לסעיף 

 
לאור המפורט בחוו"ד המקצועית והמשפטית, ובכפוף  - הוועדה ר"יו מ"מ, שמעון שלוש

וכי ; הל יהשני אין אשר תייחודי בתוכנית מדובר שאכן ואישרו בדקו כי  אגף החינוךלהצהרת 
ולהמליץ  לאשר מניעה אין כי נראהרשויות מקומיות במסגרת ספק יחיד,,  8 -תוכנית זו פועלת ב

 , במסגרת התקשרות עם ספק יחיד.למען יהודי אתיופיהארגון צפון אמריקה  עםעל ההתקשרות 
 

 אחד פה בעד - הצבעה
 (3 כנספח ומשפטית מקצועית ד"חוו ב"רצ)



 עיריית רמלה           
 אגף מזכירות ומנהל       

                                                                                             
 

 14-5/2017פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

4 

 

 
 

 הפעלת פרוייקט ל העמותה לנוער במצבי סיכון' –התקשרות העירייה עם 'עלם  .4
 במסגרת התקשרות עם ספק יחיד____________________ניידות ידידות" "

 עיקרי הדברים:
העמותה  –'עלם  ההתקשרות לאשר אגף החינוך והנוער מבקש - , אגף החינוך והנוערנדב יואב

העובדת כספק יחיד עם משרד הרווחה כמסגרת מיזם משותף להפעלת , לנוער במצבי סיכון'
 .ניידות רחוב, במסגרת התקשרות עם ספק יחיד

במטרה למצוא ולאתר בני נוער נו סיורי ניידות ברחובות העיר יהרעיון הבסיסי של הפרוייקט ה
בתהליכי נשירה, ניתוק ומשבר. הניידות עוצבו והותאמו למפגשים ניידים ברחוב ובתוכן קיימת 
פינת ישיבה, טלפון למצבי חירום, שתייה חמה, דפי מידע, ציוד רפואי וציוד מגוון לחלוקה, 

 בהתאם לצורך.
עיר, הפעלת הפרוייקט תעניק מענה אגף החינוך והנוער מבקש להפעיל את הפרוייקט ברחבי ה

 לכלל המגזרים בעיר. 
 

מדובר בפרוייקט ייחודי, כאשר אין פרוייקט דומה באופי ובמתכונת שפרוייקט זה פועל, ואשר 
יכול לתת מענה דומה, לצורך בחינת היות העמותה ספק יחיד, פרסם אגף החינוך קול קורא 

 והעמותה הייתה היחידה שהגישה הצעתה.
 20 -נמסר לאגף החינוך העמותה מפעילה פרוייקט זה במתכונת ספק יחיד בעוד כממידע ש

רשויות מקומיות אחרות, לרבות ולא רק, תל אביב, ירושלים, רעננה, כפר סבא, חולון, באר 
 שבע, הוד השרון ועוד.

משיחות אגף החינוך עם ברי סמכה בנושא )ד"ר אילן שמש, מפקח ארצי לקידום נוער )נוער 
(; הגב' לנה פיטרמן, מפקחת ברשות למלחמה בסמים ואלכוהול(, העמותה פיתחה ויזמה מנותק

את המודל של ניידות רחוב בלילה, והיא הגורם היחיד הנותן מענה, מסוג פרוייקט זה, לנוער 
 בסיכון.

 משך הפרוייקט הינו לשנתיים., במימון מלא של העיריה₪ ש"ח  180,000עלות הפרוייקט הינה 
 
 משפטיתה לשכהה

על ידי אגף החינוך, ובכפוף להצהרת אגף החינוך כי בדקו  ללשכה המשפטיתמהמידע שנמסר 
או דומה לו במתכונת, ולאור תוצאות \פרוייקט זה הינו ייחודי אשר אין שני לו ו ואישרו שאכן

העמותה  –'עלם הקול קורא שפורסם, נראה כי אין מניעה משפטית לאשר ההתקשרות עם 
בהתאם , במסגרת התקשרות עם ספק יחיד ניידות רחוב להפעלת פרוייקט  לנוער במצבי סיכון'

 .1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 4.)3לסעיף 
 

לאור המפורט בחוו"ד המקצועית והמשפטית, ובכפוף  - הוועדה ר"יו מ"מ, שמעון שלוש
או דומה \פרוייקט ייחודי אשר אין שני לו וב מדובר שאכן ואישרו בדקו כי  אגף החינוךלהצהרת 

ולאור תוצאות הקול קורא שפורסם, נראה כי אין מניעה לאשר ההתקשרות עם  לו במתכונת
במסגרת התקשרות עם  יידות רחובנ להפעלת פרוייקט  העמותה לנוער במצבי סיכון' –'עלם 

 . ספק יחיד
 אחד פה בעד - הצבעה

 (4 כנספח ומשפטית מקצועית ד"חוו ב"רצ)
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 הפעלת כיתות 'נטע' בעיר רמלה להתקשרות העירייה עם עמותת תפוח  .5
 ________                            במסגרת התקשרות עם ספק יחיד______

 עיקרי הדברים:
העמותה לקידום עידן המידע  –עם 'תפוח  ההתקשרות לאשר מבקשת מחלקת ספורט ואירועים

לשם הפעלת פרוייקט לקידום הנוער בעיר , התקשרות עם ספק יחידבמסגרת  בישראל'
  .בתחומים טכנולוגיים, במסגרת מיזם משותף עם הסוכנות היהודית, קרן היסוד וחברת סיסקו

הרעיון הבסיסי של הפרוייקט הנו העברת קורסים לצמצום הפער בתחום הטכנולוגי בפריפריה 
גלישה בטוחה( קיום קורסים להכשרה 'טכנאי )גישה לאינטרנט, חשיפה ללימוד תוכנות, 

 מחשבים', הפעלת פעילות התנדבותית בעיר ועוד. 
 

להפעיל את הפרוייקט בעיר, שכן, מדובר בהתקשרות  תמבקש מחלקת ספורט ואירועים
המחברת ומקבצת נוער ממגוון רחב של אוכלוסיות שונות ויוצרת כיתה המשקפת את 

כמו כן, הפרוייקט שם דגש על בניית היכולות  רמלה. הדמוגרפיה המגוונת הקיימת בעיר
 הלימודיות של החניכים ועל פעילות ליצירת מעורבות חברתית והתנדבות בקהילה. 

 
 י, כאשר אין ארגון נוסף הרשאי להוביל את הפרוייקט למעט העמותה.ייחוד בפרויקטמדובר 

 וספות בארץ במסגרת ספק יחיד.רשויות נ 22 -ממידע שנמסר על ידי העמותה, הפרוייקט פועל ב
 

 משך הפרוייקט הינו לשנתיים., לשנה במימון של העיריה₪ עלות הפרוייקט כמאתיים אלף 
 

 המשפטית לשכהה
על ידי מחלקת ספורט ואירועים, ובכפוף להצהרת המחלקה ללשכה המשפטית מהמידע שנמסר 

או דומה לו במתכונת, נראה כי \כי בדקו ואישרו שאכן פרוייקט זה הינו ייחודי אשר אין שני לו ו
, העמותה לקידום עידן המידע בישראל' –'תפוח אין מניעה משפטית לאשר ההתקשרות עם 

 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 4).3בהתאם לסעיף ספק יחיד, במסגרת התקשרות עם 
1987. 

 
לאור המפורט בחוו"ד המקצועית והמשפטית, ובכפוף  - הוועדה ר"יו מ"מ, שמעון שלוש

פרוייקט ייחודי אשר אין שני ב מדובר שאכן ואישרו בדקו כי  מחלקת ספורט ואירועיםלהצהרת 
העמותה לקידום  –'תפוח או דומה לו במתכונת, נראה כי אין מניעה לאשר ההתקשרות עם \לו ו

 . במסגרת התקשרות עם ספק יחיד, עידן המידע בישראל'
 

 אחד פה בעד - הצבעה
 (5 כנספח ומשפטית מקצועית ד"חוו ב"רצ)
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 –התקשרות עם חברת גאודע  .6

 בודקי תוכניות למחלקת התב"ע ולמחלקת הרישוי באגף ההנדסהלהעסקת 
 עיקרי הדברים:

 ע"תב למחלקת תכניות בודקי לקבלתמכרזים  2העירייה פרסמה  – עוז בן שלוש, אגף ההנדסה
, כי היה ונראה, הצעה כל הוגשה לא שפורסמו המכרזים לשני. ההנדסה באגף רישוי ולמחלקת

 .שונות תוצאות לקבלת יביא לא נוסף מכרז פרסום
בישיבתה מיום   העיר מועצתולאור המצוקה האמתית במחלקת הרישוי ובמחלקת תב"ע, , משכך

  , לפחות.בתחוםהמתמחות  שונות חברות 3 עם ומתן משא לנהל אישרה לאגף ההנדסה 15.3.17
 

בר  :חברות 3 -ל ע"י אגף ההנדסה, בהתאם להחלטת המועצה, נעשתה פנייה 21.3.17בתאריך 
החברות בר טכנולוגיות וטלדור השיבו שאין  טכנולוגיות, גאודע וטלדור, להגיש הצעתן.

 באפשרותן להיענות להצעה.
ההצעה שהוגשה עומדת על הנחה בשיעור של  התקבלה הצעה אחת בלבד מחברת גאודע כנדרש.

 ממחירי המקסימום. 2.5%
 

שנים, עם אופציית  3 -חברת גאודע ל עם ההתקשרות לאשר לאור האמור, אגף ההנדסה מבקש
 הארכה לעוד שנתיים נוספות.

 
 הלשכה המשפטית

לאור המצוקה האמתית,  בגיוס בודקי תוכניות לאגף ההנדסה, ולאור תוצאות הליך המשא 
 ומתן שניהל אגף ההנדסה, נראה כי אין מניעה משפטית לאשר ההתקשרות עם חברת גאודע.

 
לאור המפורט בחוו"ד לאור המצוקה בגיוס בודקי תוכניות ו – הוועדה ר"יו מ"מ, שמעון שלוש

 חברת גאודע.נראה כי אין מניעה לאשר ההתקשרות עם  ,המקצועית והמשפטית
 

 אחד פה בעד - הצבעה
 (6 כנספח ומשפטית מקצועית ד"חוו ב"רצ)

 
 

 החלטות הועדה:
 

 עם עמותת אלומה לביצוע פרוייקט 'זינוק בעלייה' בעיר רמלה  התקשרות העירייה .1
 ___________________________________במסגרת התקשרות עם ספק יחיד

עמותת אלומה לביצוע פרוייקט  ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםמ"מ הועדה ממליצה בפני 
 אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר ,'זינוק בעלייה' בעיר רמלה במסגרת התקשרות עם ספק יחיד

 ו.ל שני
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 לפרוייקט' וגלמודים לזקנים תבשיל בית ירושלים אשל'עם עמותת  התקשרות העירייה .2
 __________במסגרת התקשרות עם ספק יחיד__ 'נזקקות למשפחות תזונתי ביטחון' ניסיוני

ירושלים בית אשל עמותת  ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםמ"מ הועדה ממליצה בפני 
 אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר ,במסגרת התקשרות עם ספק יחיד ,תבשיל לזקנים וגלמודים

 ו.ל שני
 

 ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיהעם  תקשרות העירייהה .3
 ____________________________במסגרת התקשרות עם ספק יחיד

ארגון צפון אמריקה  עםעמותת  ההתקשרות עםראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני 
 אין אשר תייחודי בתוכנית מדובר ,במסגרת התקשרות עם ספק יחיד ,למען יהודי אתיופיה

 .הל יהשני
 

 הפעלת פרוייקט ל העמותה לנוער במצבי סיכון' –התקשרות העירייה עם 'עלם  .4
 יחיד____________________במסגרת התקשרות עם ספק ניידות ידידות" "

 סיכון במצבי לנוער העמותה ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםמ"מ הועדה ממליצה בפני 
 ייחודי בפרוייקט מדובר ,במסגרת התקשרות עם ספק יחיד ,"ידידות ניידות" פרוייקט להפעלת

 ו.ל שני אין אשר
 

 הפעלת כיתות 'נטע' בעיר רמלה להתקשרות העירייה עם עמותת תפוח  .5
 ________                            במסגרת התקשרות עם ספק יחיד______

 עידן לקידום העמותה – תפוח' ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםמ"מ הועדה ממליצה בפני 
 ו.ל שני אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר ,במסגרת התקשרות עם ספק יחיד ,'בישראל המידע

 
 –התקשרות עם חברת גאודע  .6

 להעסקת בודקי תוכניות למחלקת התב"ע ולמחלקת הרישוי באגף ההנדסה
הועדה , לאור המפורט בחוו"ד המקצועית והמשפטיתלאור המצוקה בגיוס בודקי תוכניות ו

 חברת גאודע. ראש העירייה לאשר ההתקשרות עםמ"מ ממליצה בפני 
 
 
 
 

 שמעון שלוש                                     גלית כהן          
 מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                           מ"מ יו"ר ועדת המכרזים             
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 ראש העירייה:מ"מ החלטות 
 
 
 עם עמותת אלומה לביצוע פרוייקט 'זינוק בעלייה' בעיר רמלה  התקשרות העירייה .1

 ___________________________________במסגרת התקשרות עם ספק יחיד
עמותת אלומה לביצוע פרוייקט 'זינוק בעלייה' בעיר  התקשרות עםל מאשר המלצת הועדה

 ו.ל שני אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר ,רמלה במסגרת התקשרות עם ספק יחיד
 

 לפרוייקט' וגלמודים לזקנים תבשיל בית ירושלים אשל'עם עמותת  התקשרות העירייה .2
 __________במסגרת התקשרות עם ספק יחיד__ 'נזקקות למשפחות תזונתי ביטחון' ניסיוני

 ,אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודיםעמותת  עםהתקשרות ל מאשר המלצת הועדה
 ו.ל שני אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר ,במסגרת התקשרות עם ספק יחיד

 
 ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיהעם  תקשרות העירייהה .3

 ____________________________במסגרת התקשרות עם ספק יחיד
 ,ארגון צפון אמריקה למען יהודי אתיופיה עםעמותת  עםהתקשרות ל מאשר המלצת הועדה

 ה.ל יהשני אין אשר תייחודי בתוכנית מדובר ,במסגרת התקשרות עם ספק יחיד
 

 הפעלת פרוייקט ל העמותה לנוער במצבי סיכון' –התקשרות העירייה עם 'עלם  .4
 במסגרת התקשרות עם ספק יחיד____________________ניידות ידידות" "

 ניידות" פרוייקט להפעלת סיכון במצבי לנוער העמותה עםהתקשרות ל מאשר המלצת הועדה
 ו.ל שני אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר ,במסגרת התקשרות עם ספק יחיד ,"ידידות

 
 הפעלת כיתות 'נטע' בעיר רמלה להתקשרות העירייה עם עמותת תפוח  .5

 ________                            במסגרת התקשרות עם ספק יחיד______
במסגרת  ,'בישראל המידע עידן לקידום העמותה – תפוח' עםהתקשרות ל מאשר המלצת הועדה

 ו.ל שני אין אשר ייחודי בפרוייקט מדובר ,התקשרות עם ספק יחיד
 

 –התקשרות עם חברת גאודע  .6

 להעסקת בודקי תוכניות למחלקת התב"ע ולמחלקת הרישוי באגף ההנדסה
מאשר , והמשפטיתלאור המפורט בחוו"ד המקצועית לאור המצוקה בגיוס בודקי תוכניות ו

 חברת גאודע. עם התקשרותל המלצת הועדה
 
 

 
 

 עו"ד מוטי יצחקי                                                                                                               
 ראש העירייה  מ"מ                                                                                                              

 רמלה,          


