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באפריל  24ביום שני, כ"ח בניסן תשע"ז ) שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות ל הוועדה  ישיבתמ
 יה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.יבבית העיר( 2017

 
 :משתתפים                                                                  :נוכחים

 מח' משק ונכסים –אבי דיל           גזברית העירייה                     –אל רוזה לעל
 מח' ספורט ואירועים –רמי חלפון               משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

 מח' ספורט ואירועים –אברהם דז'ורייב          מנהלת מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן 
 מח' ספורט ואירועים - אורן רדעי                מנהלת אגף מזכירות ומנהל  -כהן גלית 

 מח' הכנסות -ילנה זקצ'ייב                                                                                          
 מח' ביטחון  -מתן פינטו                                                                               
   אגף ההנדסה –ז בן שלוש עו               

 נ ד ו ן:

 ריצפת פרקט בהיכל הספורט דוד רזיאל  החלפת – 97/2017הצעה מס'  .1
, צורך להחליף את ריצפת הפרקט בהיכל הספורט דוד רזיאליש , טרמיטיםכתוצאה מפגיעה של 

. מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים בבקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע מ"ר 19מדובר על 
 ודה.העב

 
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 
חברת ספורט  פירוט

 הדרום
שמר ייצור 

והתקנת מתקני 
 ספורט

אפגי מתקני ספורט 
 איכותיים בע"מ

טיפול פירוק תיקון 
 והרכבת ריצפת פרקט 

29,000    ₪ 30,500    ₪ 31,290  ₪ 

 ₪    5,426    5,185₪ ₪    4,930 מע"מ

 ₪  37,346 ₪  35,685 ₪  33,930 סה"כ כולל מע"מ

 

חברת לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת ספורט ואירועים  ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם  
בהתאם להצעתם שהיא הזולה כולל מע"מ, ₪   33,930ספורט הדרום לביצוע העבודה בעלות של  

 ביותר.

 .2023652750תב"ר מוסדות ציבור   –מקור תקציבי 

 

 (1)נספח מס' 
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  2017אירועי עצמאות ב שינוי הרכב המופע שמח עם ירון אילן – 8/20179הצעה מס'  .2
כספית ייצוג חברת  , אישרה ההתקשרות עם27.2.17מיום  8/2017-14הועדה להצעות פטורות מס' 

מורן  בהשתתפות שני יצהרי, שמח עם ירון אילןהמספקת את המופע  ,אמנים ואירועים והפקת
 .קריטי, מתן כהן וגולן אברהם

שני יצהרי, מורן קריתי, ברת כספית הודיעה על שינוי בהרכב האומנים, במקומם של האומנים: ח
גילת יפרח, לואי עלי, מתן כהן  , יופיעו האומנים:הבמות 2ב מתן כהן וגולן אברהם שתוכננו להופיע 

 במהתופיע רק בקריית מנחם ומורן קריתי ב ההבמות ,שני יצהרי תופיע רק בבמ 2 -וגולן אברהם ב
 בפארק עופר.

 
הינו פרויקט שבמרכזו עומד ירון אילן ואמנים צעירים שמתחלפים, ירון אילן   שמח עםהמופע 

האמנים לא יופיע בבמה  6 -, כאשר בכל פעם רק אחד מ6 -ל 4 -במצב החדש כמות האמנים תעלה מ
 הרלוונטית. 

 
הועדה להצעות החלטת  עדכןולר רלאור האמור לעיל, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאש

 . 2017באירועי עצמאות  לענין הרכב המופע שמח עם ירון אילן 27.2.17מיום  8/2017-14פטורות מס' 
   

  .1751000780  - מקור תקציבי
 (2)נספח מס' 

 

 התקשרות עם יועץ לביצוע תחשיבי הוצאות אותם רשאית העירייה לגבות – 99/2017הצעה מס'  .3
  נהלית________________________________________________במסגרת האכיפה המ

שרה אברהם נ' עיריית טבריה דן כב' ביהמ"ש העליון בערעור על החלטת ביהמ"ש  6192/13בעע"מ 
 המחוזי אשר דחה תובענה ייצוגית נגד עיריית טבריה ואילת שעניינה גביה ביתר בגין הוצאות גבייה.

ת וקבע בין היתר כי תקנות המיסים )גביה( )קביעת הוצאות ביהמ"ש קיבל את עמדת המערערו
ולהפעיל  דתיות,ילא נועדו לפתור את הרשויות מהחובה לפעול בסבירות ובמ 2011מירביות( תשע"א 

שיקול דעת. גביית סכומי המקסימום ללא בחינת ההוצאות הישירות בכל מקרה לגופו נוגדת את 
תיה בנתונים מבוררים ואת חובתה לפעול בשיקול דעת. החובה המוטלת על הרשות לעגן את החלטו

לא אמורות להיות  'לדוגמה מציין ביהמ"ש כי הוצאות כגון : עליות דפוס, איתור כתובת וכו
 מושתתות על החייבים.

 
לאור האמור לעיל, קיים חשש כי גם עיריית רמלה חשופה להגשת תביעה ייצוגית כנגדה לפיכך, 

קשר עם חברה אשר תערוך בעבורה את תחשיבי ההוצאות אותם מבקשת מחלקת הכנסות להת
ובמידת הצורך תגן על חוות דעתה בהתאם להחלטת כב' ביהמ"ש העליון,  רשאית העירייה לגבות

 בבית המשפט.
 

לחברת חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי בע"מ ולחברת  המחלקה פנתה לשתי חברות, לקבלת הצעת מחיר:
 מ.ג.ע.ר בע"מ.

הוא הבהיר כי החברה אינה מעוניינת לתן  -מר איל ברזיק חברת מ.ג.ע.רעם נציג בשיחה טלפונית 
 הצעת מחיר לעירייה בעניין זה.
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בתוספת מע"מ כחוק ₪  16,000הציעה לבצע העבודה בעלות של  -חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
   כאשר התשלום ישולם במלואו בהגשת העבודה הסופית ואישורה על ידי המזמין. 

 
חברת חכ"ם ייעוץ ההתקשרות עם  ממליצה לועדה לאשרמחלקת הכנסות לאור האמור לעיל, 

 מע"מ. +₪  16,000 של  בעלות לביצוע העבודה מוניציפלי בע"מ,
 

 .1623000750 –מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 
 

 סינון אב"כ למערכות  76 -טיפול ואחזקה ל – 2017/010הצעה מס'  .4
מחלקת ביטחון נדרשת לבצע אחת , יר מותקנות מערכות לאוורור וסינון אב"כבמוסדות החינוך בע      

התקינה את המערכות שחברת תעשיות בית אל זיכרון יעקב בע"מ  .לשנה בדיקת תחזוקה למערכות
 שירות הבדיקה.את  תספקגם החברה הבלעדית שמהיא 

 
 :מתעשיות בית אל זיכרון יעקב בע"  שהתקבלה מחברת מחירהלהלן הצעת  

 מע"מ. +₪  30,000.24סה"כ  - 54כמות   X₪ 555.56 סך שלאיש  30-50שירות למערכת 

 מע"מ. +₪  14,290.76סה"כ  - 22כמות X ₪  649.58 סך שלאיש  62-150שירות למערכת 
 מע"מ. +₪  44,291סה"כ ההצעה 

 
יות בית אל תעשחברת לאשר ההתקשרות  עם  ממליצה לועדהמחלקת הביטחון לאור האמור לעיל,    

 מע"מ . +₪  44,291של  לביצוע העבודה בעלותזיכרון יעקב בע"מ, 
 
 . 8132.421 –מקור תקציבי  

 (4)נספח מס' 
 

  – 101/2017הצעה מס'  .5
 פויינטר טלוקיישן לחברתהעירייה ברכבי  איכון מכשרי 49 -דמי מנוי חודשיים ל

 י וזיהוי נהג של חברת שגריר מערכות בע"מ.ניהול צ ת איכון,ומערכ נותרכבי העירייה מותק 49 -ב    
 נתה את שמה לפויינטר יחברת שגריר מערכות בע"מ התמזגה עם חברת פוינטר טלוקיישן בע"מ וש    
 .מצ"ב תעודת מיזוג החברה ממשרד המשפטים ,טלוקיישן בע"מ    
      

גריר מערכות בע"מ לאור האמור לעיל, קצין הרכב  ממליץ לועדה לאשר שינוי שם חברה מחברת ש
מע"מ לכל רכב, במקום ₪ +  37לפויינטר טלוקיישן בע"מ. דמי המנוי החודשיים יעמדו על סך של 

 מע"מ.₪ +  35,000 -העלות השנתית הצפויה לכל הרכבים כשהעירייה משלמת כיום,  סך ₪  41
 

 .730/731 –מקור תקציבי 
 (5)נספח מס'  
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  2017אירועי הקיץ בפארק עופר במסגרת ת ספיר סבן של הזמר מופע - 2017/210הצעה מס'  .6
 המייצגת     הליקון כנען מופעים מחלקת ספורט ואירועים פנתה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר מחברת 

ספיר   " הזמרת ישראל The Voice" תוכנית הטלוויזיהבאופן בלעדי את זוכת העונה  הרביעית של 
 עבור אירועי הקיץ. סבן 

   
עומדת על סך נגנים(  4דקות ) 35 של הופעהלמחברת הליקון כנען מופעים  שהתקבלה המחיר הצעת

 +מע"מ. ₪  40,000 של 
   

ון כנען הליקלאשר ההתקשרות עם  ממליצה לועדהמחלקת ספורט ואירועים לאחר בדיקת ההצעה, 
 מע"מ.₪ +  40,000 של ספיר סבן בעלות  מופעים המייצגת את הזמרת

  
 .1822000754 -קציבימקור ת  

 (6)נספח מס' 

    חיתוכי בדיקה על ידי רשות העתיקות בפרויקט מכבי החדשה ביצוע - 2017/310הצעה מס'  .7
 כחלק מתהליך התכנון הארעי והמפורט של שכונת "מכבי החדשה" יש לבצע חיתוכי בדיקה על מנת 

 לוודא שאין עתיקות בשטח הפרויקט.

לא מע"מ ל₪  87,030לביצוע העבודה עומדת על סך של  תיקותשהתקבלה מרשות הע הצעת המחיר
 )אין מע"מ(.

    
עם רשות העתיקות לביצוע אשר ההתקשרות ממליץ לועדה להנדסה האגף לאור האמור לעיל, 

 כולל מע"מ. ₪ 87,030 בעלות שלהעבודה 
 

 .2550-מקור תקציבי    
 (7)נספח מס' 

 
 נגישות עירוני יועץ עם התקשרות  - 2017/410הצעה  מס'  .8

לצורך ייעוץ נגישות  חברת נגישות למרחב בע"משנים עם  3 -נדסה מבקש להתקשר בחוזה להאגף ה
החברה ושביעות רצון מהעבודה  נהמאחר וישליועץ אחר, לא נעשתה פנייה שוטף עבור העירייה. 

 עומדת בדרישות העירייה.
 לשעה(.₪  256שעות לפי  500)מע"מ ₪ +  128,000 -כ בסך שלהינה ההתקשרות לשנה עלות 

 
 .בטיחות ונגישות 1731000752 - מקור תקציבי

 

 (8)נספח מס' 

 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/The_Voice_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 תכנון מפורט למערכת ניקוז בעיר עתיקה ברח' המעפילים ורח' ביאליק  - 2017/510הצעה מס'  .9

עבור ביצוע תכנון מפורט לקבלת הצעת מחיר  לסוטובסקי מערכות אזרחיותאגף הנדסה פנה 
 קוז בעיר עתיקה ברח' המעפילים ורח' ביאליק.למערכת ני

היכרותה של החברה עם מערכת הניקוז  בשל, סוטובסקי מערכות אזרחיותהאגף פנה רק לחברת 
 .במתן מענה לבעיות ניקוז נקודתיותבעיר, ומאחר ומדובר 

 + מע"מ. 23,000הצעת המחיר שהתקבלה לביצוע העבודה עומדת על סך של 
 

סוטובסקי מערכות  ההתקשרות עם חברתאשר ועדה לנדסה ממליץ להגף האלאור האמור לעיל, 
 מע"מ.₪ +  23,000 לביצוע העבודה בעלות של אזרחיות

 
 .2619 -מקור תקציבי

 (9)נספח מס' 
 

 רכישת חומרי הדברה  – 2017/610הצעה מס'  .10
ת הצעות מחיר לרכישת חומרי תברואה/הדברה פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלהמחלקת 

 הספקים התבקשו להעביר הצעות לחומרים מקוריים בלבד.רה, הדב
 

 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:ספקים 4 -מחלקת רכש פנתה ל
    

  

 רימי
 

 אגרוטל
 

 הגרעין
 

 סיקמקס
 

 כמות יח' חישוב תאור הפריט
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 10 -לבר סופר א
 8800 440 6580 329 8700 435 0 0 20 יחידה ליטר

 10 -אנטרנקס 
 15600 780 14000 700 15400 770 0 0 20 יחידה ליטר

 6000 240 4750 190 5875 235 0 0 25 יחידה ליטר 20 -טייפון 

 10 -אוקסיגל 
 9400 470 0 0 9200 460 0 0 20 יחידה ליטר

 10400 260 8600 215 10000 250 0 0 40 יחידה ליטר 5 -קוהינור 

 16000 400 13600 340 15800 395 0 0 40 יחידה ליטר 5 -פוליקור 

 9600 240 6800 170 9400 235 0 0 40 יחידה ליטר 5 -סימבוש 

 0 0 0 0 9300 93 9500 95 100 יחידה ליטר -שוהם 

 25 - 10שמן 
 0 0 13720 343 13200 330 13600 340 40 יחידה M.L.Oליטר

 30טופ גיל מזרק 
 1200 80 0 0 1200 80 1245 83 15 יחידה גרם

טורפדו גיל מזרק 
 1200 80 0 0 1200 80 1245 83 15 יחידה גרם 30

 5000 25 0 0 6000 30 6100 30.5 200 ק"ג רטרים פסטה

 0 0 740 740 0 0 0 0 5 ק"ג גרנולר

מלכודת דבק 
 1200 4 630 2.1 522 1.74 540 1.8 300 יחידה לעכברים

מלכודת דבק 
 700 7 570 5.7 690 6.9 900 9 100 יחידה לחולדות

חליפה להדברת 
 0 0 0 0 450 450 0 0 1 יחידה דבורים 

כפפות לטקס 
י"ח   100-כחול 

 1000 20 1285 25.7 1250 25 0 0 50 חבילה ח.

 0 0 0 0 135 135 140 140 1 ק"ג סיפירימי

 0 0 95 95 100 100 0 0 1 יחידה מאבקת

מד ספירת 
 0 0 0 0 200 200 0 0 1 יחידה ליטרים למרסס

ללא  סה"כ
 86100   71370   108622   33270       ₪ מע"מ 
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לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת רכש ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם החברות: אגרוטל, 

 הגרעין וסיקמקס כל אחד לפי המחיר הזול לכל פריט.
 הרכישה בשנה מכלל הספקים לא יעלה על סכום המחייב מכרז.סכום 

 
 . 1746000720,  1715000720 –מקור תקציבי 

 
 (10)נספח מס' 

 
 

 VetClickבקשה להתקשרות עם מערכת  - 2017/710הצעה מס'  .11
לחסן את כלבו פעם בשנה בתרכיב למניעת מחלת הכלבת ולהוציא מחוייב על פי החוק על בעל כלב 

עבור חיסון ורישיון נגבות אגרות שגובהן משתנה  תי להחזקת כלב מהרשות המקומית.רישיון שנ
 על פי גיל הכלב ועיקור/ סירוס.

-כלניתנו רישיונות  2016בשנת  -צא רישיון להחזקה עולה משנה לשנה מספר הכלבים עבורם מו
תבצעים אצל מ 40%-מחיסוני הכלבת מתבצעים בשירות הווטרינרי וכ 60%-כלבים, כאשר כ 1546

 וטרינרים פרטיים.

 

 

 
 
 
 
 

התשלומים שנגבים אצל הווטרינרים הפרטיים עבור רישיון להחזקה, באם נגבים, אמורים להיות 
המזכירה בשירות כיום  ,מועברים אל השירות הווטרינרי פרטי החיסון הכלב והבעלים בתוך שבוע

 הווטרינרי מקלידה ידנית את הפרטים לתוכנה הווטרינרית.
ם עדכון הפרטים אמור להגיע לעירייה תשלום עבור הרישיון להחזקה מהווטרינר הפרטי או ע

 מבעלי הכלב. בפועל לעיתים חולפים חודשים עד שהתשלומים נכנסים והעירייה מפסידה כספים.

המאפשרת חיסון ותשלום אונליין לרשות המקומית. עם  VetClickבארץ פועלת מערכת אחת בשם 
 רשויות.  200ו מעל מערכת זו התקשר

הינה מערכת אינטרנטית שמסתנכרנת עם אתר השירותים הווטרינרים ועם  VetClickמערכת 
בעלי  ניתן לעדכן פרטי כלבים ובעליהם לפי הגדרת הרשות המקומית. נתוני הרשות המקומית.

ינרי כלבים יכולים לשלם בכרטיס אשראי עבור רישיונות וחיסוני כלבת המתבצעים בשירות הווטר
הרופא  או אצל הווטרינרים הפרטיים. התשלום מועבר ישירות אל קופת הרשות המקומית.

 הווטרינר העירוני יכול לעקוב אחר הפעולות המבוצעות במערכת.
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 :שהתקבלה הצעת מחירלהלן 
 ₪. 1,200עלות הקמה חד פעמית 

 מערכת.עבור כל כלב שנרשם שחוסן ב₪  3.5 -כלבים בחודש 80עלות סליקה מעל 
 ₪. 400השלמה לתשלום חודשי מינימלי של 

 התחייבות לשנתיים. 
 

 VetClick מערכת ל ותהתקשרועדה לאשר ההווטרינרית ממליצה ללאור החשיבות המחלקה 
 שנים . 3למשך 

 
 .1714200570מיכון  - תקציבי מקור

 (11)נספח מס' 
 
 

  רכישת ריהוט לבית הכנסת בקרית מנחם בגין – 2017/801הצעה מס'  .12
בבקשה ספקים  3 -ל, מחלקת רכש פנתה מנחם בגין נדרש לרכוש ריהוט חדש לבית הכנסת בקרית   

 כמפורט להלן:, מחברת תעשיות רהיטים לביאהצעות מחיר, התקבלה הצעה אחת לקבלת  
 

    
 תאור הפריט

יח' 
 כמות חישוב

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 "כסה

מושבים  6מדף קבוע ללא תא ,   002כיסא לבית הכנסת דגם 
מחוברים עם משענת יד שלד עץ מלא צבע טבעי צבוע בלקה עם 

 ריפוד איכותי לפי בחירה 

6 
מושבים 

 21210 707 30 מחוברים 
מושבים  5מדף קבוע ללא תא ,   002כיסא לבית הכנסת דגם 

צבוע בלקה עם  מחוברים עם משענת יד שלד עץ מלא צבע טבעי
 ריפוד איכותי לפי בחירה 

5 
מושבים 
 3535 707 5 מחוברים

מושבים  4מדף קבוע ללא תא ,   002כיסא לבית הכנסת דגם 
מחוברים עם משענת יד שלד עץ מלא צבע טבעי צבוע בלקה עם 

 ריפוד איכותי לפי בחירה 

4 
מושבים 
 2828 707 4 מחוברים

מושבים  3וע ללא תא , מדף קב  002כיסא לבית הכנסת דגם 
מחוברים עם משענת יד שלד עץ מלא צבע טבעי צבוע בלקה עם 

 ריפוד איכותי לפי בחירה 

3 
מושבים 
 2223 741 3 מחוברים

מדף קבוע ללא תא כולל ספריה   0010כיסא לבית הכנסת דגם 
מושבים מחוברים עם משענת יד שלד עץ מלא צבע טבעי  4מאחור, 

 יכותי לפי בחירה צבוע בלקה עם ריפוד א

4 
מושבים 

 4068 1017 4 מחוברים 
מושבים מחוברים  5מדף כפול ותא ,   0001כיסא לבית הכנסת דגם 

עם משענת יד שלד עץ מלא צבע טבעי צבוע בלקה עם ריפוד איכותי 
 לפי בחירה 

5 
מושבים 
 35100 780 45 מחוברים

חוברים מושבים מ 4מדף כפול ותא ,  0001כיסא לבית הכנסת דגם 
עם משענת יד שלד עץ מלא צבע טבעי צבוע בלקה עם ריפוד איכותי 

 לפי בחירה 

4 
מושבים 
 6240 780 8 מחוברים

מושבים מחוברים  3מדף כפול ותא ,   0001כיסא לבית הכנסת דגם 
עם משענת יד שלד עץ מלא צבע טבעי צבוע בלקה עם ריפוד איכותי 

 לפי בחירה 

3 
מושבים 
 2442 814 3 מחוברים

ללא תא פתוח פלטה  שלד עץ   0025/  257שולחן לבית הכנסת דגם 
 10680 1780 6 יחידה מלא צבע טבעי צבוע בלקה עם ריפוד איכותי לפי בחירה 

 2550 85 30 יחידה 0055תוספת תא פתוח לשולחנות  דגם 
 1500 1500 1 יחידה הובלה והרכבה

 סה"כ ללא מע"מ 

   

92,376 
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תעשיות  חברתמ הרכישהלועדה לאשר מחלקת רכש ממליצה  ,בדיקת הצעת המחירלאחר       

הספק עונה על דרישות כולל מע"מ וכולל שלט הנצחה. ₪  40,000עד סכום של  רהיטים לביא
 החברה סיפקההריהוט ורמת הגימור איכותיים ולעירייה ניסיון טוב עם הספק, העירייה, 

 .הרהיטים לבית הכנסת קדושי השואה
 

 .2574תב"ר   -מקור תקציבי      
 (12)נספח מס' 

 
  – 109/2017הצעה מס'  .13

 של העירייה DATA -סלולר ו חשבונות תקשורתשל בדיקה ובקרה בקשה להתקשרות עם יועץ ל
חשבונות התקשורת של כלל העירייה, לרבות דווח  שלמחלקת הכנסות נדרשת לבצע בדיקה ובקרה 

טבה לטלפון נייד, טיפול וסיוע בנושאים טכניים או כספיים עם חודשי לשכר בצורך חיובי שווי ה
 חברת פרטנר וסלקום.

 עם יועץ מקצועי הבקיא בעניין. לפיכך, מבקשת המחלקת הכנסות לאשר התקשרות 
  להלן: כמפורטלשם כך, פנתה המחלקה לשלוש חברות וביקשה את הצעתם, 

תשלום חודשי לא  שם החברה
 כולל מע"מ

 תנאי תשלום משך ההתקשרות

 30שוטף + חודשים 36 2,000 תוכנה בע"מאדג'ו 
 30שוטף +  לא צוין 2,950 בע"מ טאצ' קום

טכנולוגיות תקשורת  -סי.טי אול
 בע"מ

 30שוטף + חודשים 36 2,500

  

  
חברת אדג'ו תוכנה לאשר ההתקשרות עם ממליצה לועדה מחלקת הכנסות לאחר בדיקת ההצעות, 

 הזולה ביותר. שהיאבהתאם להצעתה בע"מ, 
 

 .1931000540  -מקור תקציבי 
 (13)נספח מס' 

 
 

 – 110/2017הצעה מס'  .14
 במסגרת פעילות לקידום מעמד האישהשל צופית גרנט  ע "דלתות מסתובבות"מופ 

במסגרת הפעילות לקידום מעמד האישה, עו"ד סופי ויטלם היועצת למעמד האישה מבקשת לאשר 
 .5.6.17בתאריך  של צופית גרנט "הופעה של "דלתות מסתובבות

 
 .איש 250 -ל מע"מ₪ +  11,800 המופעעלות 

 
 .1822000753 – תקציבי מקור

 (14)נספח מס' 
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 החלטות הועדה:

 החלפת ריצפת פרקט בהיכל הספורט דוד רזיאל  – 97/2017הצעה מס'  .1
לביצוע  ,חברת ספורט הדרוםההתקשרות עם  ראש העירייה לאשרמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 כולל מע"מ, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.₪   33,930העבודה בעלות של  

 

  2017שינוי הרכב המופע שמח עם ירון אילן באירועי עצמאות  – 98/2017הצעה מס'  .2
 לשאלת הועדה האם שינוי הרכב האומנים שומר על רמת המופע?

 אומנים. 6פיעו אומנים יו 4אברהם דז'ורייב משיב שכן, מה גם שבמקום 
לאשרר ולעדכן החלטת הועדה להצעות  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני לאור האמור לעיל, 

 . 2017לענין הרכב המופע שמח עם ירון אילן באירועי עצמאות  27.2.17מיום  8/2017-14פטורות מס' 
   
 ת העירייה לגבותהתקשרות עם יועץ לביצוע תחשיבי הוצאות אותם רשאי – 99/2017הצעה מס'  .3

 במסגרת האכיפה המנהלית________________________________________________ 
חברת חכ"ם ייעוץ מוניציפלי בע"מ, לאשר ההתקשרות עם  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 מע"מ.₪ +  16,000לביצוע העבודה בעלות של  
 

 ת לסינון אב"כ מערכו 76 -טיפול ואחזקה ל – 100/2017הצעה מס'  .4
חברת תעשיות בית אל זיכרון יעקב לאשר ההתקשרות  עם  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני       

החברה התקינה את המערכות והיא החברה  ,מע"מ₪ +  44,291לביצוע העבודה בעלות של בע"מ, 
 הבלעדית שמספקת את שירות הבדיקה.

 

  – 101/2017הצעה מס'  .5
 פויינטר טלוקיישן לחברתהעירייה מכשרי איכון ברכבי  49 -לדמי מנוי חודשיים 

דמי  ,פויינטר טלוקיישן בע"מ חברת ההתקשרות עםלאשר  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 
 -העלות השנתית הצפויה לכל הרכבים כמע"מ לכל רכב, ₪ +  37המנוי החודשיים יעמדו על סך של 

 מע"מ.₪ +  35,000
 
  2017מופע של הזמרת ספיר סבן בפארק עופר במסגרת אירועי הקיץ  - 17102/20הצעה מס'  .6

מופע של הזמרת ספיר סבן בפארק , ללאשר ההתקשרות ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 
 מע"מ.₪ +  40,000בעלות של הליקון כנען מופעים עם   ,2017עופר במסגרת אירועי הקיץ 

  

        י בדיקה על ידי רשות העתיקות בפרויקט מכבי החדשהביצוע חיתוכ - 103/2017הצעה מס'  .7
עם רשות העתיקות לביצוע העבודה לאשר ההתקשרות  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 כולל מע"מ. ₪ 87,030בעלות של 
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 התקשרות עם יועץ נגישות עירוני  - 2017/410הצעה  מס'  .8
הועדה ים, לפנים משורת הדין ולאור הדחיפות, בשל שינוי חקיקתי לענין התקשרות עם יועצ

חברת נגישות למרחב עם  לאשר ההתקשרות לשנה אחת בלבד, ראש העירייהמ"מ ממליצה בפני 
 500מע"מ )₪ +  128,000 -עלות ההתקשרות לשנה כלצורך ייעוץ נגישות שוטף עבור העירייה.  בע"מ

 לשעה(.₪  256פי שעות ל
 

 מפורט למערכת ניקוז בעיר עתיקה ברח' המעפילים ורח' ביאליק תכנון  - 2017/510הצעה מס'  .9
היכרותה של החברה עם מערכת הניקוז בעיר, ומאחר ומדובר במתן מענה לבעיות ניקוז  בשל

סוטובסקי מערכות לאשר ההתקשרות עם חברת  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני נקודתיות, 
  מע"מ.₪ +  23,000אזרחיות לביצוע העבודה בעלות של 

 

 רכישת חומרי הדברה  – 2017/610הצעה מס'  .10
לאשר ההתקשרות עם החברות: אגרוטל, הגרעין וסיקמקס  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

סכום הרכישה בשנה מכלל הספקים לא יעלה על סכום המחייב פי המחיר הזול לכל פריט, כל אחד ל
 מכרז.

 

 VetClickת עם מערכת בקשה להתקשרו - 2017/710הצעה מס'  .11
שנים,  3לתקופה של VetClick לאשר ההתקשרות למערכת  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 

 לפי הצעת המחיר שהתקבלה:
 ₪. 1,200עלות הקמה חד פעמית 

 עבור כל כלב שנרשם שחוסן במערכת.₪  3.5 -כלבים בחודש 80עלות סליקה מעל 
 ₪. 400השלמה לתשלום חודשי מינימלי של 

  רכישת ריהוט לבית הכנסת בקרית מנחם בגין – 2017/810הצעה מס'  .12
תעשיות רהיטים לביא עד מחברת  רכישת הריהוטלאשר   ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני    

עונה על דרישות העירייה,  הצעת הספקכולל מע"מ וכולל שלט הנצחה. ₪  40,000סכום של ל
 .לעירייה ניסיון טוב עם הספקהריהוט ורמת הגימור איכותיים ו

 
  – 109/2017הצעה מס'  .13

 של העירייה DATA -בקשה להתקשרות עם יועץ לבדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר ו
ראש מ"מ הועדה ממליצה בפני בשל שינוי חקיקתי לענין התקשרות עם יועצים ולפנים משורת הדין, 

₪ +  2,000בעלות של לביצוע העבודה  בע"מ חברת אדג'ו תוכנהלאשר ההתקשרות עם   העירייה
 מע"מ לחודש, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
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  – 110/2017הצעה מס'  .14
 במסגרת פעילות לקידום מעמד האישהשל צופית גרנט  מופע "דלתות מסתובבות"

לאשר המופע "דלתות מסתובבות" של צופית גרנט,  ראש העירייהמ"מ הועדה ממליצה בפני 
 מע"מ.₪ +  11,800 שלעלות בבמסגרת הפעילות לקידום מעמד האישה, 

 
 

 כהן גלית                                                                      רוזה עללאל                     
 רית העירייהמנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                    גזב      

 
 
 
 

 ראש העירייה:מ"מ ת והחלט
 
 החלפת ריצפת פרקט בהיכל הספורט דוד רזיאל  – 97/2017הצעה מס'  .1

₪   33,930לביצוע העבודה בעלות של  חברת ספורט הדרום, להתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה
 כולל מע"מ, בהתאם להצעתם שהיא הזולה ביותר.

  2017ופע שמח עם ירון אילן באירועי עצמאות שינוי הרכב המ – 98/2017הצעה מס'  .2
 27.2.17מיום  8/2017-14לאשרר ולעדכן החלטת הועדה להצעות פטורות מס'  מאשר המלצת הועדה

 . 2017לענין הרכב המופע שמח עם ירון אילן באירועי עצמאות 
   
 יה לגבותהתקשרות עם יועץ לביצוע תחשיבי הוצאות אותם רשאית העירי – 99/2017הצעה מס'  .3

 במסגרת האכיפה המנהלית________________________________________________ 
לביצוע העבודה בעלות חברת חכ"ם ייעוץ מוניציפלי בע"מ, עם להתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 מע"מ.₪ +  16,000של  
 

 מערכות לסינון אב"כ  76 -טיפול ואחזקה ל – 100/2017הצעה מס'  .4
לביצוע העבודה חברת תעשיות בית אל זיכרון יעקב בע"מ, עם להתקשרות  צת הועדהמאשר המל      

החברה התקינה את המערכות והיא החברה הבלעדית שמספקת את  מע"מ, ₪ + 44,291בעלות של 
 .שירות הבדיקה

 

  – 101/2017הצעה מס'  .5
 שןפויינטר טלוקיי לחברתהעירייה מכשרי איכון ברכבי  49 -דמי מנוי חודשיים ל

דמי המנוי החודשיים יעמדו  ,עם חברת פויינטר טלוקיישן בע"מלהתקשרות  מאשר המלצת הועדה
 מע"מ.₪ +  35,000 -העלות השנתית הצפויה לכל הרכבים כמע"מ לכל רכב, ₪ +  37על סך של 
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  2017מופע של הזמרת ספיר סבן בפארק עופר במסגרת אירועי הקיץ  - 102/2017הצעה מס'  .6
מופע של הזמרת ספיר סבן בפארק עופר במסגרת אירועי הקיץ ללהתקשרות,  המלצת הועדה מאשר

 מע"מ.₪ +  40,000הליקון כנען מופעים בעלות של עם   ,2017
  

        ביצוע חיתוכי בדיקה על ידי רשות העתיקות בפרויקט מכבי החדשה - 103/2017הצעה מס'  .7
כולל  ₪ 87,030יקות לביצוע העבודה בעלות של עם רשות העתלהתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 מע"מ.
 

 התקשרות עם יועץ נגישות עירוני  - 2017/410הצעה  מס'  .8
מאשר המלצת בשל שינוי חקיקתי לענין התקשרות עם יועצים, לפנים משורת הדין ולאור הדחיפות, 

ישות שוטף לצורך ייעוץ נג חברת נגישות למרחב בע"מלשנה אחת בלבד, עם  להתקשרות הועדה
 לשעה(.₪  256שעות לפי  500מע"מ )₪ +  128,000 -עלות ההתקשרות לשנה כעבור העירייה. 

 

 תכנון מפורט למערכת ניקוז בעיר עתיקה ברח' המעפילים ורח' ביאליק  - 2017/510הצעה מס'  .9
היכרותה של החברה עם מערכת הניקוז בעיר, ומאחר ומדובר במתן מענה לבעיות ניקוז  בשל
סוטובסקי מערכות אזרחיות לביצוע עם חברת להתקשרות  מאשר המלצת הועדהדתיות, נקו

  מע"מ.₪ +  23,000העבודה בעלות של 
 

 רכישת חומרי הדברה  – 2017/610הצעה מס'  .10
עם החברות: אגרוטל, הגרעין וסיקמקס כל אחד לפי המחיר הזול להתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 כלל הספקים לא יעלה על סכום המחייב מכרז.סכום הרכישה בשנה מ ,לכל פריט
 

 VetClickבקשה להתקשרות עם מערכת  - 2017/710הצעה מס'  .11
שנים, לפי הצעת המחיר  3לתקופה של VetClick למערכת להתקשרות  מאשר המלצת הועדה

 שהתקבלה:
 ₪. 1,200עלות הקמה חד פעמית 

 רשם שחוסן במערכת.עבור כל כלב שנ₪  3.5 -כלבים בחודש 80עלות סליקה מעל 
 ₪. 400השלמה לתשלום חודשי מינימלי של 

  רכישת ריהוט לבית הכנסת בקרית מנחם בגין – 2017/810הצעה מס'  .12
₪  40,000תעשיות רהיטים לביא עד לסכום של רכישת הריהוט מחברת ל מאשר המלצת הועדה   

הריהוט ורמת הגימור הצעת הספק עונה על דרישות העירייה, כולל מע"מ וכולל שלט הנצחה. 
 איכותיים ולעירייה ניסיון טוב עם הספק.
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  – 109/2017הצעה מס'  .13

 של העירייה DATA -בקשה להתקשרות עם יועץ לבדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר ו
 בשל שינוי חקיקתי לענין התקשרות עם יועצים ולפנים משורת הדין, מאשר המלצת הועדה

₪ +  2,000לביצוע העבודה בעלות של  חברת אדג'ו תוכנה בע"מעם  ת בלבדלשנה אח להתקשרות
 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.מע"מ לחודש

 

  – 110/2017הצעה מס'  .14
מאשר המלצת  במסגרת פעילות לקידום מעמד האישהשל צופית גרנט  מופע "דלתות מסתובבות"

גרנט, במסגרת הפעילות לקידום מעמד למופע "דלתות מסתובבות" של צופית  להתקשרות הועדה
 מע"מ.₪ +  11,800האישה, בעלות של 

 
 
 

 עו"ד מוטי יצחקי        
     מ"מ ראש העירייה               

                                                                                                      
 

 רמלה,
 


