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בספטמבר  6רביעי, ט"ו באלול תשע"ז )ביום  שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ

 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017
 

 :משתתפים
 גזברית העירייה– רוזה עללאל 

 הלשכה המשפטית –שרון בן יקר עו"ד 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים– מיכל רוטמן

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :נוכחים
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 מח' ספורט ואירועים –אבי ברנס 

 ד ו ן: נ

 שירותים עבור עיצוב גרפי -  2017432/הצעה מס'  .1
, שירותי עיצוב גרפי עבור מתןלספקים  6 -בנוהל הצעות מחיר ל מח' ספורט ואירועים פנתה

 הצעות כמפורט להלן: 3התקבלו 

 
 

 פירוט נושא

סטודיו 
 ספרינט

ברוש תקשורת  איתם סחר
 חזותית בע"מ

עלות    
 כולל מע"מ

עלות    כולל 
 מע"מ

עלות    כולל 
 מע"מ

 650 450 300 ולא יותר מרבע גיליון A3,A4,A5 דף מידע
 880 450 500 ולא יותר מרבע גיליון A3,A4,A5 דף מידע דו צדדי

 כולל קיפולים   A3עד גודל  פרוספקט
 )יח' תשלום לכל צד(

300 350 1180 

 780 450 500 חצי גיליון או גיליון שלם פלקט
 450 300 300 מ'  5*1 שלט חוצות
 500 300 300 מ'  5*2 שלט חוצות

 780 450 500 מ' 3*10 גב במה
 150 80 - מ' 1 תוספת לפי מטר

 380 450 300 ס"מ )יח' תשלום לכל צד( 20*10 הזמנה לאירוע
פנימי )יח' תשלום \על פי כמות עמודי העיצוב, חיצוני פולדר

 לכל עמוד(
300 180 650 

 200 450 150-500 בהתאם למורכבותו טופס
 150 )יח' תשלום לכל עמוד( A5עד גודל  עמודים 24חוברת עד 

 לעמוד
1800 

 לעמוד( 117)
170 

 לעמוד

 150 )יח' תשלום לכל עמוד( A4עד גודל  עמודים 24חוברת עד 
 לעמוד

2800 
 לעמוד( 117)

190 
 לעמוד

 150 )יח' תשלום לכל עמוד( A5עד גודל  עמודים 48חוברת עד 
 לעמוד

2950 
 לעמוד( 61.5)

150 
 לעמוד

 150 )יח' תשלום לכל עמוד(A4עד גודל  עמודים 48חוברת עד 
 לעמוד

3950 
 לעמוד( 143.75)

180 
 לעמוד

 250 180 150  תוספת לעמוד
 450 380 300-500 עד גודל טבלואיד מודעה כללית לעיתון

 250 180 250 רגילות או עם חלון 23*11מידות  מעטפה 
 250 180 300  כרטיס ביקור

 1180 1500 1800 סקיצות 5עד  לוגו
 380 1500 300 פיקסלים 980*120עד  באנר לאינטרנט

 A-4 900 800 780 3עלון אירועים דו צדדי מקופל ל
 A-4 600 700 750 2עלון אירועים  דו צדדי מקופל ל

 - 180 - תוספת לסקיצה נוספת
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מח' ספורט ואירועים ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות עם שלושת לאחר בדיקת ההצעות, מח' 
ההצעה כל אחד על פי , חזותית בע"מברוש תקשורת ו יתם סחר, אסטודיו ספרינטהספקים: 

בכל מקרה סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום השנתי הזולה ביותר ו/או עפ"י סה"כ לכל פרוייקט, 
 המחייב מכרז.

 האישור בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.
 

 לפי המחלקה הרלוונטית.  - תקציבי מקור
 

 (1)נספח מס'  
 

  -  244/2017הצעה מס'  .2
 באמצעות תמיכה של משרד התרבות והספורט 2017פסטיבל סוכות באמנים הופעת 

  בחול המועד סוכותעיריית רמלה  הגישה  בקשת תמיכה למשרד התרבות והספורט  לקיום פסטיבל 
בכפוף לעמידה  ₪ 200,000 של תמיכה בסך והתקבלההבקשה והתוכנית האמנותית אושרו . 2017

 לפעול על פיהם. העירייה בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד התרבות והתחייבות
 

 ,לספקים המייצגים את האמניםלאור האמור לעיל, מח' ספורט ואירועים פנתה בנוהל הצעות מחיר 
 הצעות המחיר שהתקבלו:להלן 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

כמפורט לאחר בדיקת ההצעות, מח' מח' ספורט ואירועים ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות 
 להלן:

 .מע"מ + ₪ 35,897.5בעלות של  נאלימופע  של סאבלימעבור ה ם חברת שורה ראשונהע
 .+מע"מ ₪ 35,000בעלות של  מופע של שלומי סרנגהעבור ה עם חברת ג'אפ הפקות

כולל הגברה  +מע"מ ₪ 34,188.5בעלות של  הצגה עוץ לי גוץ ליעבור  עם התיאטרון הקאמרי
 .ותאורה

בעלות מאור אדרי )אחד מהם עפ"י זמינות(, או  רתם כהןשל מופע עבור ה עם חברת פיסטוק אמנים
 .+מע"מ ₪  42,735.5של 

 
  .1822000991 –מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 
 

 משרד התרבות והספורט –פסטיבל סוכות 

 שורה ראשונה
 
 

 התיאטרון הקאמרי ג'אפ הפקות פיסטוק

 סאבלימינאל
 +מע"מ   ₪ 35,897.5

 
 

 רתם כהן
 +מע"מ ₪  42,735.5

 שלומי סרנגה
 +מע"מ ₪ 35,000

 הצגה עוץ לי גוץ לי
34,188.5 ₪ 
 +מע"מ

 כולל הגברה ותאורה
 מאור אדרי 

 +מע"מ ₪  42,735.5
 
 

 הצגה עוץ לי גוץ לי 
37,607 ₪ 

 +מע"מ
 תאורה והקמה יום קודםכולל הגברה , 
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 באירוע הוקרה לעולים 2017פסטיבל סוכות באמנים הופעת  -  245/2017הצעה מס'  .3

  .                                                         באמצעות תמיכה של המשרד לפרפריה חברתית
קיום אירוע הוקרה לעולים   חברתית עבור פריפריהלעיריית רמלה  הגישה  בקשת תמיכה למשרד 

 ₪ 23,750) ₪ 75,000 של תמיכה בסךוהתקבלה הבקשה אושרה,  .בפסטיבל סוכות ברמלה
 (.השתתפות עירייה

 
 ,לספקים המייצגים את האמניםלאור האמור לעיל, מח' ספורט ואירועים פנתה בנוהל הצעות מחיר 

 הצעות המחיר שהתקבלו:להלן 
 
 

 
 
 
 
 

כמפורט לאחר בדיקת ההצעות, מח' מח' ספורט ואירועים ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות 
 להלן:

+ מע"מ, כולל הגברה  ₪ 130,000בעלות של  עדן בן זקןשל מופע עבור ה  עם חברת שרית הפקות
 ותאורה.

מע"מ, +  ₪ 23,500בעלות של חמה על הכלה", –חנדה חנדה עבור המופע של  עם רונן וחי דוידוב
 כולל הגברה ותאורה.

 
  .1822000991 –מקור תקציבי 

 
 (3)נספח מס' 

 
 למדינת ישראל 70אמנים לאירועי עצמאות מופע   – 2017624/הצעה מס'  .4

אברהם דז'ורייב מנהל ומנהל מח' ספורט ואירועים,  אבי ברנס, מנהל אמנויות הבמה,  - ניסים רון
למדינת ישראל.  70בנושא אמנים לאירועי עצמאות    31.8.17פגישת עבודה בתאריך  והמוקד קיימ

 בפגישה נכחו נציגי משרד ההפקה כספית שמייצגים באירועי עצמאות האמנים המובילים בישראל.
 

בשל הרצון לשמר הופעת אמנים  מהשורה הראשונה  ולאחר בדיקה של הצוות המקצועי שהאמנים 
ץ  כסטטיק ובן אל תבורי, עדן בן זקן  שוריינו לאזור הצפון  הוחלט להתקשר המובילים כיום באר

 עם חברת כספית שמייצגת את אייל גולן, משה פרץ, ליאור נרקיס, שרית חדד ועוד אמנים אחרים.
 

 הוחלט להמליץ על האמנים כעסקת חבילה :
 .21:00אייל גולן, מופע בבמה המרכזית בשעה  .1
 .22:15בבמה המרכזית בשעה נעה קירל, מופע  .2
 .21:30מיכל הקטנה, מופע לילדים בבמת שכונת קרית מנחם בגין בשעה  .3
 

 שנה למדינת ישראל. 70עלויות האמנים השנה גבוהות יותר משנים קודמות בשל אירועי 

 לעולים אירועי הוקרה -פסטיבל סוכות 
 רונן וחי דוידוב שרית הפקות

 עדן בן זקן
 +מע"מ ₪ 105,000

 לא כולל הגברה ותאורה

 חמה על הכלה -חנדה חנדה
 +מע"מ ₪ 20,000

 לא כולל הגברה ותאורה
 עדן בן זקן

 +מע"מ ₪ 130,000
 כולל הגברה ותאורה

 חמה על הכלה -חנדה חנדה
 +מע"מ ₪ 23,500

 כולל הגברה ותאורה
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חברת כספית ייצוג לאור האמור לעיל, מח' ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם 

 , עבור המופעים:אמנים ואירועים בע"מ והפקת
 .21:00אייל גולן, מופע בבמה המרכזית בשעה 
 .22:15נעה קירל, מופע בבמה המרכזית בשעה 

 .21:30מיכל הקטנה, מופע לילדים בבמת שכונת קרית מנחם בגין בשעה 
 (.30שוטף תשלום ) מע"מ +  ₪ 299,000במות:  2 -עלות ל

 
 .2018 בכפוף לאישור תקציב עצמאות

 (3)נספח מס'  
 
 הדפסת כרטיסי כניסה עבור האירועים בעיר רמלה  – 2017724/הצעה מס'  .5

ירועים אהדפסת כרטיסי כניסה  עבורלספקים  5 -בנוהל הצעות מחיר למח' ספורט ואירועים  פנתה 
 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:ברמלה בשנת תשע"ח

 

 

 מקום

כמו
ת 

כרטי
 סים

 מספור

 דפוס גבי דפוס איתן קונוס
 סה"כ עלות
 כולל מע"מ
לכרטיס 

 מנייר 
רגיל צבעוני, 

גר'  80
 במידות

68*136 
 מ"מ

 סה"כ עלות
 כולל מע"מ
לכרטיס 

 מנייר 
כרומו לבן 

גר',  130
הדפסה 
צבעונית 
 במידות

 מ"מ 160*78

סה"כ 
 עלות
כולל 
 מע"מ

לכרטיס 
 מנייר 
רגיל 
 80צבעוני, 
גר' 

 במידות
68*136 

 מ"מ

 סה"כ עלות
 כולל מע"מ
לכרטיס 

 מנייר 
כרומו לבן 

גר',  130
הדפסה 
צבעונית 
 במידות

78*160 
 מ"מ

 סה"כ עלות
 כולל מע"מ
לכרטיס 

 מנייר 
רגיל צבעוני, 

גר'  80
 במידות

 מ"מ 136*68

 סה"כ עלות
 כולל מע"מ
לכרטיס 

 מנייר 
כרומו לבן 

גר',  130
הדפסה 
צבעונית 
 במידות

78*160 
 מ"מ

 210 128 130 110 400 190 1-200 200 ספריה
ת בריכ\ספרייה

 הקשתות
150 

 
1-150 480 378 110 130 128 210 

לפי מפת  625 היכל התרבות
ישיבה אולם 

היכל 
התרבות 
כסאות  
 ושורות

520 745 150 180 140 222 

 196 אשכול פיס
 

לפי מפת 
ישיבה אולם  

אשכול פיס 
כסאות  
 ושורות

380 565 110 130 128 210 

 222 140 180 150 505 240 1-500 500 המגדל הלבן
המגדל 

היכל \הלבן
הספורט דוד 

 רזיאל

1,00
0 

1-1000 

320 675 180 210 163 257 

 210 128 130 110 390 185 1-160 160 קמפוס השפלה
 אודיטוריום 
 היכל התרבות

300 1-300 205 430 110 130 128 210 

היכל הספורט 
 קרית מנחם

1,50
0 

1-1500 370 777 150 180 190 290 

 222 140 180 150 546 260 1-620 620 מרכז פיס
 2263 1413 1580 1330 5411 3150 סה"כ  
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כמפורט  לאשר ההתקשרותלאחר בדיקת ההצעות, מח' מח' ספורט ואירועים ממליצה לוועדה 

 להלן:
 
  דפוס גבי עם מ"מ   136*68גר' במידות 80ביצוע עבודות דפוס כרטיס מנייר רגיל צבעוני , עבור

  .או זמינות\עפ"י המחיר הזול מבניהם וודפוס איתן 

 דפוס איתן עםמ"מ   160*78גר' במידות  130יצוע עבודות דפוס כרטיס מנייר כרומו לבן, ב עבור 
  .יותרבהזולה  שהיא  הצעתובהתאם ל

 
לפי המחלקה הרלוונטית, ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית   - תקציבי מקור

 העירייה.
 

 (4)נספח מס'  
 
 עיר עולםרמלה פסטיבל עבור   רוכליםאספקת דוכני  – 248/2017הצעה מס'  .6

נדרש זכיין לאספקת  שיתקיים בחול המועד סוכות,  עיר עולם"במסגרת אירועי פסטיבל "רמלה 
 הפעלת יריד מזון.עבור דוכנים 

 הצעות כמפורט להלן: 2חברות, התקבלו  3 -מח' ספורט ואירועים פנתה בנוהל הצעות מחיר ל
 

 :חברת סטייל איט
הערכת כמות  עלות לדוכן נושא

 דוכנים
 ₪סה"כ עלות 
 ללא מע"מ

 3 -הלבן  לאספקת דוכני סדקית במגדל 
 ימים

400 30 12,000 

אספקת דוכנים לאירוע המרכזי בפארק 
 8/10/17עופר 

500 30 15,000 

 800 2 400 עמדות כיורים ניידים 2אספקת 

אספקת דוכנים ומזון והפעלת מתחם 
 האוכל במגדל הלבן

תשלום לעירייה תמורת 
 הזכיינות

2,000 - 

 30,526  סה"כ עלות לעירייה כולל מע"מ

 

 :מוש הפקת ירידי אוכל ואמנות בע"מ
הערכת כמות  עלות לדוכן נושא

 דוכנים
 ₪סה"כ עלות 

 ללא מע"מ

 3 -אספקת דוכני סדקית במגדל הלבן  ל
 ימים

200 30 6,000 

אספקת דוכנים לאירוע המרכזי בפארק 
 8/10/17עופר 

200 30 6,000 

 0 2 0 עמדות כיורים ניידים 2אספקת 

והפעלת מתחם  אספקת דוכנים ומזון
 האוכל במגדל הלבן

תשלום לעירייה תמורת 
 הזכיינות

2,500 - 

 11,540  סה"כ עלות לעירייה כולל מע"מ
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 מוש לאחר בדיקת ההצעות, מח' ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם חברת 
בעלות אספקת דוכנים והפעלת מתחם האוכל בפסטיבל, , עבור הפקת ירידי אוכל ואמנות בע"מ

 כולל מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר. ₪ 11,540 של
  

 פסטיבל.  - תקציבי מקור
 (6)נספח מס' 

 
 מערב רמלהבכיתות  4תיקון טעות חישוב עבור תכנון מעון יום  – 2017924/הצעה מס'  .7

מיום  28/2017-14הועדה מס'  טעות חישוב בהחלטתאגף ההנדסה הפנה תשומת לב הועדה כי נפלה 
 כיתות במערב רמלה. 4שעניינה תכנון מעון יום  25.7.17

 כפי שנמסר ע"י אגף ההנדסה. 3.6%ולא  3.78%החישוב להתקשרות בגין מבנה חוזר הינו 
 יודגש כי גם לאחר תיקון הטעות, עדיין הצעה זו הינה ההצעה הזולה ביותר.

 
שחם מערכות מיליניום לאור האמור לעיל, אגף ההנדסה ממליץ לועדה לתקן עלות ההתקשרות עם 

מעלות  3.78%מעלות המבנה + מע"מ מבנה נוסף תמורת  6.3%, ביצוע העבודה תמורת בע"מ
 המבנה + מע"מ.

+ מע"מ והמבנה החוזר  ₪ 226,800מש"ח, כך ששכר התכנון יהיה  3.6אומדן הפרוייקט עומד על 
  .₪ 136,080יעמוד על סך של 

 
 2608  - תקציבי מקור

 (7)נספח מס' 
  

 
 

 המלצות הועדה:
 
 שירותים עבור עיצוב גרפי -  243/2017הצעה מס'  .1

הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההמלצה של מח' מח' ספורט ואירועים להתקשרות עם 
כל אחד על פי , חזותית בע"מברוש תקשורת ו יתם סחר, אסטודיו ספרינטשלושת הספקים: 

ההצעה הזולה ביותר ו/או עפ"י סה"כ לכל פרוייקט, האישור בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות 
 ע"י גזברית העירייה.

ההתקשרות מאושרת לשנה או עד גובה הסכום הפטור מחובת מכרז, במהלך תקופה זו ייבדק 
 .ה, ע"י אבי ברנס וגזברות העירייהאומדן השנתי להתקשרות

 בנוסף, בהתאם לבקשת הגזברית יש לצאת למכרז בנושא.
 
 
 
 
 



                             
 עיריית רמלה

                                                                                             ף מזכירות ומנהלאג                 

 
 201735/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 

8 

 

 
 

  -  244/2017הצעה מס'  .2
 באמצעות תמיכה של משרד התרבות והספורט 2017פסטיבל סוכות באמנים הופעת 

כמפורט הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת מח' מח' ספורט ואירועים להתקשרות 
 להלן:

 .מע"מ + ₪ 35,897.5בעלות של  נאלימופע  של סאבלימהעבור  ם חברת שורה ראשונהע
 .+מע"מ ₪ 35,000בעלות של  מופע של שלומי סרנגהעבור ה עם חברת ג'אפ הפקות

כולל הגברה  +מע"מ ₪ 34,188.5בעלות של  הצגה עוץ לי גוץ ליעבור  עם התיאטרון הקאמרי
 .ותאורה

בעלות מאור אדרי )אחד מהם עפ"י זמינות(, או  רתם כהןשל מופע עבור ה עם חברת פיסטוק אמנים
 .+מע"מ ₪  42,735.5של 

 

 באירוע הוקרה לעולים 2017פסטיבל סוכות באמנים הופעת  -  245/2017הצעה מס'  .3
  .                                                         באמצעות תמיכה של המשרד לפרפריה חברתית 

 כמפורט להלן:מח' מח' ספורט ואירועים ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות 
+ מע"מ, כולל הגברה  ₪ 130,000בעלות של  עדן בן זקןשל מופע עבור ה  עם חברת שרית הפקות

 ותאורה.
+ מע"מ,  ₪ 23,500בעלות של חמה על הכלה", –חנדה חנדה עבור המופע של  עם רונן וחי דוידוב

 ותאורה.כולל הגברה 
 
 למדינת ישראל 70אמנים לאירועי עצמאות מופע   – 2017624/הצעה מס'  .4

ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאשר  מח'הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
 , עבור המופעים:חברת כספית ייצוג והפקת אמנים ואירועים בע"מההתקשרות עם 

 .21:00אייל גולן, מופע בבמה המרכזית בשעה 
 .22:15נעה קירל, מופע בבמה המרכזית בשעה 

 .21:30מיכל הקטנה, מופע לילדים בבמת שכונת קרית מנחם בגין בשעה 
 (.30שוטף תשלום מע"מ ) +  ₪ 299,000במות:  2 -עלות ל

 .2018בכפוף לאישור תקציב עצמאות 
 

 הדפסת כרטיסי כניסה עבור האירועים בעיר רמלה  – 2017724/הצעה מס'  .5
הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת מח' ספורט ואירועים ממליצה לוועדה לאשר 

 כמפורט להלן: ההתקשרות

  דפוס גבי עם מ"מ   136*68גר' במידות 80ביצוע עבודות דפוס כרטיס מנייר רגיל צבעוני , עבור
  .או זמינות\עפ"י המחיר הזול מבניהם וודפוס איתן 

 דפוס איתן עםמ"מ   160*78גר' במידות  130יצוע עבודות דפוס כרטיס מנייר כרומו לבן, ב עבור 
  .יותרבהזולה  שהיא  הצעתובהתאם ל

לאישור הממונה על הכרטיסים בעלי ערך כספי  בכפוףההתקשרות עבור כל הזמנת עבודה הינה 
 בעירייה. 

 העירייה.להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית האישור הינו בכפוף 
 



                             
 עיריית רמלה

                                                                                             ף מזכירות ומנהלאג                 

 
 201735/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 
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 עיר עולםרמלה פסטיבל עבור   רוכליםאספקת דוכני  – 248/2017הצעה מס'  .6
 לשאלת הועדה מדוע קיימים פערים בין ההצעות?

 המח' המשפטית מאשרת כי פנייה שוויונית נעשתה לשני הספקים.
ספורט ואירועים מח' הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת לאור האמור לעיל, 

אספקת דוכנים והפעלת מתחם , עבור הפקת ירידי אוכל ואמנות בע"מ מושעם חברת התקשרות ל
 כולל מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר. ₪ 11,540בעלות של האוכל בפסטיבל, 

 
 כיתות במערב רמלה 4תיקון טעות חישוב עבור תכנון מעון יום  – 249/2017הצעה מס'   .7

בשל טעות חישוב, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר הבקשה של אגף ההנדסה לתקן עלות 
כיתות במערב רמלה  4עבור ביצוע תכנו מעון יום  שחם מערכות מיליניום בע"מההתקשרות עם 

 מעלות המבנה + מע"מ. 3.78%מעלות המבנה + מע"מ מבנה נוסף תמורת  6.3%תמורת 
+ מע"מ והמבנה החוזר  ₪ 226,800מש"ח, כך ששכר התכנון יהיה  3.6אומדן הפרוייקט עומד על 

 . ₪ 136,080יעמוד על סך של 
 החלטה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה הקודמת בענין זה.

 
 

 
    רוזה עללאל                                כהן גלית                                                                                  

 גזברית העירייה                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         
 
 
 
 
 

 :ראש העירת והחלט
 
 שירותים עבור עיצוב גרפי -  243/2017הצעה מס'  .1

ברוש ו יתם סחר, אסטודיו ספרינטמאשר המלצת הועדה להתקשרות עם שלושת הספקים: 
כל אחד על פי ההצעה הזולה ביותר ו/או עפ"י סה"כ לכל פרוייקט, האישור , תקשורת חזותית בע"מ

 בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.
מחובת מכרז, במהלך תקופה זו ייבדק ההתקשרות מאושרת לשנה או עד גובה הסכום הפטור 

 האומדן השנתי להתקשרות, ע"י אבי ברנס וגזברות העירייה.
 בנוסף, בהתאם לבקשת הגזברית יש לצאת למכרז בנושא.

 
 
 
 
 



                             
 עיריית רמלה

                                                                                             ף מזכירות ומנהלאג                 
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  -  244/2017הצעה מס'  .2
 באמצעות תמיכה של משרד התרבות והספורט 2017פסטיבל סוכות באמנים הופעת 

 כמפורט להלן:מאשר המלצת הועדה להתקשרות 
 .מע"מ + ₪ 35,897.5בעלות של  נאלימופע  של סאבלימעבור ה ם חברת שורה ראשונהע

 .+מע"מ ₪ 35,000בעלות של  מופע של שלומי סרנגהעבור ה עם חברת ג'אפ הפקות
כולל הגברה  +מע"מ ₪ 34,188.5בעלות של  הצגה עוץ לי גוץ ליעבור  עם התיאטרון הקאמרי

 .ותאורה
בעלות מאור אדרי )אחד מהם עפ"י זמינות(, או  רתם כהןשל מופע עבור ה פיסטוק אמניםעם חברת 

 .+מע"מ ₪  42,735.5של 
 

 באירוע הוקרה לעולים 2017פסטיבל סוכות באמנים הופעת  -  245/2017הצעה מס'  .3
  .                                                         באמצעות תמיכה של המשרד לפרפריה חברתית 

 כמפורט להלן:מאשר המלצת הועדה להתקשרות 
+ מע"מ, כולל הגברה  ₪ 130,000בעלות של  עדן בן זקןשל מופע עבור ה  עם חברת שרית הפקות

 ותאורה.
+ מע"מ,  ₪ 23,500 בעלות שלחמה על הכלה", –חנדה חנדה עבור המופע של  עם רונן וחי דוידוב

 כולל הגברה ותאורה.
 
 למדינת ישראל 70אמנים לאירועי עצמאות מופע   – 2017624/הצעה מס'  .4

, עבור חברת כספית ייצוג והפקת אמנים ואירועים בע"מהתקשרות עם למאשר המלצת הועדה 
 המופעים:

 .21:00אייל גולן, מופע בבמה המרכזית בשעה 
 .22:15בשעה  נעה קירל, מופע בבמה המרכזית

 .21:30מיכל הקטנה, מופע לילדים בבמת שכונת קרית מנחם בגין בשעה 
 (.30שוטף תשלום מע"מ ) +  ₪ 299,000במות:  2 -עלות ל

 .2018בכפוף לאישור תקציב עצמאות 
 

 הדפסת כרטיסי כניסה עבור האירועים בעיר רמלה  – 2017724/הצעה מס'  .5
 להלן:כמפורט  מאשר המלצת הועדה להתקשרות

  דפוס גבי עם מ"מ   136*68גר' במידות 80ביצוע עבודות דפוס כרטיס מנייר רגיל צבעוני , עבור
  .או זמינות\עפ"י המחיר הזול מבניהם וודפוס איתן 

 דפוס איתן עםמ"מ   160*78גר' במידות  130יצוע עבודות דפוס כרטיס מנייר כרומו לבן, ב עבור 
  .יותרבהזולה  שהיא  הצעתובהתאם ל

לאישור הממונה על הכרטיסים בעלי ערך כספי  בכפוףההתקשרות עבור כל הזמנת עבודה הינה 
 בעירייה. 

 להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.האישור הינו בכפוף 
 
 
 
 



                             
 עיריית רמלה

                                                                                             ף מזכירות ומנהלאג                 
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 עיר עולםרמלה פסטיבל עבור   רוכליםאספקת דוכני  – 248/2017הצעה מס'  .6
אספקת , עבור הפקת ירידי אוכל ואמנות בע"מ מושעם חברת התקשרות למאשר המלצת הועדה 

כולל מע"מ, בהתאם להצעתו שהיא  ₪ 11,540בעלות של דוכנים והפעלת מתחם האוכל בפסטיבל, 
 הזולה ביותר.

 
 כיתות במערב רמלה 4תיקון טעות חישוב עבור תכנון מעון יום  – 249/2017הצעה מס'   .7

 שחם מערכות מיליניום בע"מבשל טעות חישוב, מאשר המלצת הועדה לתקן עלות ההתקשרות עם 
מעלות המבנה + מע"מ מבנה נוסף  6.3%כיתות במערב רמלה תמורת  4עבור ביצוע תכנו מעון יום 

 מעלות המבנה + מע"מ. 3.78%תמורת 
+ מע"מ והמבנה החוזר  ₪ 226,800מש"ח, כך ששכר התכנון יהיה  3.6אומדן הפרוייקט עומד על 

 . ₪ 136,080יעמוד על סך של 
 החלטה זו מהווה חלק בלתי נפרד מההחלטה הקודמת בענין זה.

 
 

 מיכאל וידל  
     רמלה העיר ראש                                  
 רמלה,


