
 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

1 

 

 14-13/2016פרטיכל  הצעות פטורות  
 

 (בבניין  2016מרץ  21שני י"א אדר ב תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. עירייה ע"ש

 משתתפים:  

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                                                           

 גזבר –רוזה עלאלל                                                   

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                              

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                   

 מחלקת רכש    –מיכל רוטמן                                                   

 מחלקת ספורט ואירועים  –אברהם דזורייב                                                      

 מחלקת ספורט ואירועים -טירן בוקובזה                                                              

 ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                              

    :הנדון

 

 2016קישוט ודגול העיר לרגל אירועי עצמאות – 100/2016הצעה מס'  .1

 

 )זכיינית העירייה להספקת שירותי מנוף וצוות עובדים(ביצע בשנתיים האחרונות  חברת עמי את יגאל

 יר לקראת אירועי יום העצמאות .את  עבודת קישוט ודגלול הע

 כולל מע"מ. ₪  64,856 –עמי את יגאל 

 עמי את יגאל.מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשות עם 

 1751000780-מקור  תקציב

 ( 1)נספח מס' 

 

 up -startעמותת יוניטרים תכנית יזמות נוער  – 101/2016הצעה מס'  .2

  

 מדובר בתוכנית חד שנתית          עמותת יוניטרים, קשרות עם אגף חינוך ונוער מבקש לאשר ההת   

 הכוללת מפגש שבועי ואירועי שיא לאורך השנה בה בני הנוער ילמדו מושגים מעולם העסקים,   

 כלכלה ויזמות , התהליך ילווה ע"י עשרות אנשי עסקים מתחומים שונים אשר יסייעו לחניכים 

 ת פועלת בבי"הס לילנטל כפיילוט, בשלב זה נבחנת אפשרות בפיתוח המיזם העסקי, כיום התכני 

 קבוצות נוספות בבתי"ס אורט מקיף הערבי ואורט שש שנתי. 2לגבש  

 לקבוצה בביה"ס לילנטל. לגבי תשע"ז הנושא ייבחן בשנית.₪  6,000מדובר על התקשרות בסך  

 1813200937 –מקור תקציבי  

 ( 2)נספח מס' 
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 אומן לבימת פארק עופר  – 102/2016הצעה מס'  .3

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים הבאים בבקשה לקבל הצעות מחיר לאמנים       

 למדינת ישראל.  68עבור אירועי עצמאות         

 להלן טבלת השוואות להצעות הספקים:       

 

 NMC סופר סאונד הפקות כספית ייצוג והפקות ג'אפ הפקות

 שקד קוממי

 ע"מ+מ₪  35,000

 הראל מויאל

 +מע"מ ₪  45,000

 האולטראס

 +מע"מ₪  28,000

 נועה קיריל

20,000  ₪

 +מע"מ 

מופע הארנבות של ד"ר 

 קספר

 +מע"מ ₪  35,000

 שי גבסו

 +מע"מ ₪  30,000

 אדיר גץ

 +מע"מ₪  25,000

 

 

 

 ות,סופר סאונד הפקהמיוצג ע"י חברת  אדיר גץמחלקת ספורט ואירועים ממליצה להכריז על הזמר 

 מע"מ.₪ +  25,000בעלות של 

 מהבדיקה שערכה המחלקה מדובר בזמר נוער פופולארי מאוד ולדעתנו הוא מתאים מאוד כאומן 

שלומי סרנגה )מוכר כזמר לכל המשפחה(  )רוב הנוער של העיר מגיע לבמת פארק עופר(, שני לבמת פארק עופר

 שאושר בוועדת פטור יופיע בבמת קריית מנחם בגין.  

 1751000780 -ור תקציבי מק

 ( 3)נספח מס'    

 

 ביקורת בשירות הפסיכולוגי – 103/2016הצעה מס'  .4

   

 מבקר העירייה  מבקש לבצע ביקורת בשירות הפסיכולוגי. נעשתה פניה לספקים הבאים:    

 כולל מע"מ.₪  25,000 –ו.ר.ד. וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ     

 כולל מע"מ.₪  26,000 –דגן ביקורת ובקרה בע"מ     

 כולל מע"מ.₪  29,835 –שטיינמץ עמינח ושות'     

 ו.ר.ד. וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ,מבקר העירייה מבקש לאשר את ההתקשרות עם     

 הצעתו הזולה ביותר והמשרד מתמחה בביקורת פנימית ברשויות המקומיות ובעל ידע בתחום    

 הביקורת.    

       1612.750 –מקור תקציבי     

 ( 4)נספח מס'    

 

    



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

3 

 

 תכנון חשמל בחניה מועדונית ניצנים - 104/2016הצעה מס'  .5

  אריאל מלכה מהנדסים בע"מ ואיי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ, אגף פת"ש פנה למתכנני חשמל,

 לצורך קבלת הצעת מחיר עבור תכנון חשמל בחניה מועדונית ניצנים.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 מע"מ.₪ +  11,000סך הצעה  –איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ 

 מע"מ.₪ +  14,000סך הצעה  –אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ 

 .איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מאגף פת"ש ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה והתקשרות עם 

 בכפוף למקור תקציבי-מקור תקציבי

 ( 5ח מס' )נספ

 

 הארכת הסכם התקשרות עם חברת דשא נוי - 105/2016הצעה מס'  .6

 

 .37/2014הצעה מס'  6.2.14בהמשך לפרוטוקול מיום      

  

 מחלקת  ספורט ואירועים פנתה למחלקה המשפטית לצורך בדיקה האם ניתן להאריך את     

 טדיון, לתקופה נוספתהמתחזקת  את כרי הדשא באצ חברת דשא נויהסכם התקשרות עם      

 של שלושה חודשים בלבד .     

 מעבר להארכה זאת חובה לצאת למכרז .     

 מח' הספורט ממליצה  לאחר התייעצות עם המחלקה המשפטית לאשר הארכה של הסכם       

 לשלושה חודשים נוספים בלבד עד להכנת מכרז בנדון. חברת דשא נויההתקשרות עם      

 תב של המחלקה המשפטית.בכפוף לאישור בכ •

     198000720,  198000750 -מקור תקציבי     

 

 ( 6)נספח מס' 
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 ות הועדה:מלצה

 

 2016קישוט ודגול העיר לרגל אירועי עצמאות – 100/2016הצעה מס'  .1

 ביצועהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר   

 .ת עמי את יגאלחברהעבודה   

  

 up -startעמותת יוניטרים תכנית יזמות נוער  – 101/2016הצעה מס'  .2

 ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער וממליצה בפני ראש העירייה לאשר     

 . עמותת יוניטרים    

     

 אומן לבימת פארק עופר  – 102/2016הצעה מס'  .3

 ההתקשרותספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר  הועדה מאשרת המלצת מחלקת     

 סופר סאונד הפקות.המיוצג ע"י חברת  אדיר גץעם      

 

 ביקורת בשירות הפסיכולוגי – 103/2016הצעה מס'  .4

 ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת מבקר העירייה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר   

 וניהול בע"מ. ו.ר.ד. וייסלר חשבונאות       

 

 תכנון חשמל בחניה מועדונית ניצנים - 104/2016הצעה מס'  .5

 ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף פת"ש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר   

 .איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ

 

 הארכת הסכם התקשרות עם חברת דשא נוי -105/2016הצעה מס'  .6

 ט ואירועים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הארכתהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספור    

 .חברת דשא נויהסכם התקשרות עם     

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן            

 מנכ"לית העירייה             ע/מנכ"ל                                                                    
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 החלטות ראש העירייה:

 

 2016קישוט ודגול העיר לרגל אירועי עצמאות – 100/2016הצעה מס'  .1

 .חברת עמי את יגאלמאשר ההתקשרות עם   

  

 

 up -startעמותת יוניטרים תכנית יזמות נוער  – 101/2016הצעה מס'  .2

 . עמותת יוניטרים מאשר ההתקשרות עם   

     

 אומן לבימת פארק עופר  – 102/2016הצעה מס'  .3

 סופר סאונד הפקות.המיוצג ע"י חברת  אדיר גץעם מאשר ההתקשרות   

 

 ביקורת בשירות הפסיכולוגי – 103/2016הצעה מס'  .4

 ו.ר.ד. וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ. עםמאשר ההתקשרות        

 

 דונית ניצניםתכנון חשמל בחניה מוע - 104/2016הצעה מס'  .5

 .איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מעם מאשר ההתקשרות 

 הארכת הסכם התקשרות עם חברת דשא נוי -105/2016הצעה מס'  .6

 .חברת דשא נוימאשר הארכת הסכם התקשרות עם     

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                     2016מרץ , 

 ראש העירייה                                                                                                          

 


