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 19באלול תשע"ז ) חכ", שלישיביום  שהתקיימה פטורות מחובת מכרזהצעות הועדה ל ישיבתמ
 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017בספטמבר 

 
 :משתתפים

 גזברית העירייה – רוזה עללאל 
 המשנה ליועץ המשפטי – סופי ויטלם עו"ד 

 סגן מנהלת מח' משק ונכסים –אבי דיל 
 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -הן גלית כ

 :נוכחים
 מח' ספורט ואירועים –אבי ברנס 

 מח' ספורט ואירועים –אליקים וייסנשטרן 
 מח' ספורט ואירועים –קובי גבאי 

 ד ו ן: נ

 אתיופיתלקהילה תרבות ומורשת אירוע  – 263/2017הצעה מס'  .1
אירוע תרבות  לפיתוח הפריפריה הגליל והנגב עבורעיריית רמלה  הגישה  בקשת תמיכה למשרד 

, השתתפות ₪ 75,000 של  בסךתמיכה הבקשה אושרה  .)סיגדיאדה( ומורשת לקהילה האתיופית
 .₪ 95,000, סה"כ ₪ 20,000תעמוד על  הרשות

לספקים המייצגים את האמנים  מחיר לאור האמור, מח' ספורט ואירועים פנתה בנוהל הצעות
 , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:ועוסקים בתחום

 
 אירוע קהילה אתיופית

 רימברן בע"מ
 

 אינסרה

 הופעת האמן מוטי טקה
 

 סה"כ
 +מע"מ ₪ 12,000 

 

הפקה אירוע קהילה אתיופית, תערוכה, מופע להקת 
 אינסרה,

 שירותי הגברה ותאורה,
 דיג'י.שירותי הפקה  ותערוכה, 

 
 52,800סה"כ  

 +מע"מ ₪ 
 

הספקים  2לאחר בדיקת ההצעות, מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם 
 כמפורט להלן:

  אמן מ, המע" + 12,000 ש"ל של האמן מוטי טקה בעלות עבור המופע חברת רימברן בע"מעם
 עלותו סבירה.וצעיר הקהל ל מתאיםולה מהקהילה האתיופית ע

  מופע להקת אינסרה, דיג'י, הגברה ותאורה,  ,אירוע, תערוכהה תהפקעבור  חברת אינסרהעם 
מתמחה בתחום התרבות האתיופית, ברשותה ציוד, מצגים  , החברהמע"מ + 52,800 של בעלות

 המאפיינים את הקהילה ומייצגת אמנים והרכבים אתיופים אותנטיים.
 

 .1822000991 – מקור תקציבי 

 (1 )נספח מס'
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 אומנים  לאירוע שמחת תורה – 2017462/הצעה מס'  .2
קיום אירוע  לפיתוח הפריפריה הגליל והנגב עבורעיריית רמלה  הגישה  בקשת תמיכה למשרד 

 20,000תעמוד על  הרשותהשתתפות  , ₪ 75,000 של תמיכה בסךאושרה  רמלה.בעיר  שמחת תורה
 .₪ 95,000סה"כ , ₪

, להלן מניםולספקים המייצגים אלאור האמור, מח' ספורט ואירועים פנתה בנוהל הצעות מחיר 
 הצעות המחיר שהתקבלו:

  
 

 
 

להקת שבע 
 שמיניות

אן.אם .סי 
 יונייטד

ג'אפ 
 הפקות

פיסטוק 
 אמנים

נועם 
חייט/להקת 
 "ענבי הגפן"

 לידר לנדמן הללויה אירועים

להקת שבע 
שמיניות 

8,000 ₪ 
כולל מע"מ  

)יכול להופיע 
משעה 
20:30-
23:00) 

 עידן עמדי
56,160 ₪ 

כולל מע"מ  
)יכול להופיע 

רק משעה 
22:00) 

שקד 
 קוממי
30,000 ₪ 
 +מע"מ

 שי צברי 
40,000 ₪ 
 +מע"מ

רועי ידיד להקת 
 ענבי הגפן

17,550 ₪ 
 +מע"מ

אייל טיוטו 
ותזמורתו ערב 

 ₪ 15,000מלא 
 +מע"מ

מה קשור מופע 
 ₪ 76,050בידור 
 מע"מכולל 

תוספת תאורה 
והגברה תלויה 

 במקום

להקת שבע 
 שמיניות 

12,000 ₪ 
כולל מע"מ 

וכולל נגנים , 
מערכת 
הגברה 
 ותאורה

 עידן עמדי
74,860 ₪ 

כולל מע"מ 
וכולל נגנים , 

מערכת 
הגברה 
 ותאורה

שקד 
 קוממי 
35,000 ₪ 

כולל 
מע"מ  
וכולל 
 נגנים

 שי צברי
כולל  ₪ 58,500

מע"מ וכולל 
מערכת נגנים, 

 הגברה ותאורה

רועי ידיד להקת 
 ענבי הגפן

כולל  ₪ 31,000
מע"מ וכולל 

נגנים, מערכת 
הגברה וגשר 

 תאורה אחורית

אייל טיוטו 
 ותזמורתו

כולל  ₪ 30,000
מע"מ וכולל נגנים, 

מערכת הגברה 
 ותאורה 

מה קשור מופע 
 93,600מוסיקלי  

 כולל מע"מ ₪
תוספת תאורה 
והגברה תלויה 

 במקום

אביהו   
 מדינה

30,000 ₪ 
 +מע"מ

 שולי רנד
64,000 ₪ 
 +מע"מ

   

אביהו   
 מדינה

35,000 ₪ 
כולל 

מע"מ  
וכולל 
 נגנים

 שולי רנד
כולל  ₪ 92,000

מע"מ וכולל 
נגנים, מערכת 

 הגברה ותאורה

חיים ישראל  
 ותזמורתו

כולל  ₪ 60,000
מע"מ וכולל נגנים, 

מערכת הגברה 
 ותאורה 

 

 שיר לוי  
25,000 ₪ 
 +מע"מ

 עמיר בניון 
81,000 ₪ 
 +מע"מ

איציק אשל  
 39,000ותזמורתו  

+מע"מ )משעה  ₪
20:30-21:30) 

 

 שיר לוי  
29,250 ₪ 

כולל 
מע"מ 
וכולל 
 נגנים

 עמיר בניון
כולל  ₪ 99,000

מע"מ וכולל 
נגנים, מערכת 

הגברה 
ותאורה)כולל 
 ניגון בגיטרה(

איציק אשל  
 ותזמורתו

כולל  ₪ 58,000
מע"מ וכולל נגנים, 

מערכת הגברה 
 ותאורה 

 

איציק   
 שמלי

18,000 ₪ 
 +מע"מ

 דוד דאור
58,000 ₪ 
 +מע"מ

אבישי אשל  
+מע"מ  ₪ 27,000
-20:00)משעה 

21:00) 

 

איציק   
 שמלי

21,060 ₪ 
כולל 

מע"מ 
וכולל 
 נגנים

 דוד דאור
כולל  ₪ 76,000

מע"מ וכולל 
נגנים, מערכת 

 הגברה ותאורה

 אבישי אשל 
כולל  ₪ 41,000

מע"מ וכולל נגנים, 
מערכת הגברה 

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

 ילווה  הנ"ל, מע"מ כולל ₪ 10,850 של יחיאל לוי בעלותעבור המופע של  עם חברת יחיאל לוי
 בשירה ונגינה את ההקפות עצמן ועלותו זולה אל מול ההצעות האחרות באותה קטגוריה.

 אמן  ,מע"מ + ₪ 30,000 של חיים ישראל בעלותעבור המופע של  עם חברת הפקות ישראל
מתאים לאופי האירוע ומבין שאר ההצעות שהתקבלו המחיר הלאחר ההקפות לאירוע מרכזי 

 ומותאם גם למסגרת התקציב שלנו.נו סביר ביותר ישהציע ה
 

 .1822000991 – מקור תקציבי 
 (2)נספח מס' 

שרית 
 הפקות 

ג'אפ  המון ווליום המון ווליום
 הפקות

הפקות  יחיאל לוי שלומי אלבוים
 ישראל

 פאר טסי
75,000 ₪ 
 +מע"מ

 דנה ברגר
 חמי רודנר
 אפרת גוש 

 +מע"מ ₪ 70,000
מופע משותף 

 וייחודי

 הג'ירפות 
42,000 ₪ 
 +מע"מ

מופע משותף 
 וייחודי

 ליאור פרחי
15,000 ₪ 
 +מע"מ

 אודי דוד ולהקתו
 +מע"מ ₪ 28,000

לא כולל הגברה 
 ותאורה מופע שעה

 נגנים 4זמר + 
 כולל  ₪ 10,850
 מע"מ

חיים 
ישראל 
30,000 ₪ 

 + מע"מ
21:30-

22:30 
 פאר טסי
100,000 ₪ 

כולל מע"מ 
וכולל נגנים 

הגברה 
 ותאורה

 דנה ברגר
 חמי רודנר
 90,000אפרת גוש 

כולל מע"מ  ₪
וכולל נגנים 

 הגברה ותאורה

הג'ירפות  
58,000 ₪ 

כולל מע"מ 
וכולל נגנים 

הגברה 
 ותאורה

 ליאור פרחי
17,550 ₪ 

כולל מע"מ 
 וכולל נגנים

 
 

  

 יוסי שטרית
40,000 ₪ 
 +מע"מ

 התקווה
 +מע"מ ₪ 76,000

יניב בן  
 משיח 
35,000 ₪ 
 +מע"מ

   

 שטריתיוסי 
65,000 ₪ 

כולל מע"מ 
וכולל נגנים 

הגברה 
 ותאורה

 התקווה
כולל  ₪ 94,000

מע"מ וכולל נגנים 
 הגברה ותאורה

יניב בן  
 משיח

40,950 ₪ 
כולל מע"מ 
 וכולל נגנים 

 יניב בן משיח
כולל  ₪ 8,000

מע"מ וכולל הגברה 
 ותאורה

 לא מארח

  

 חיים משה
50,000 ₪ 
 +מע"מ

 הדג נחש
 +מע"מ ₪ 76,000

 רון שובל  
19,000 ₪ 
 +מע"מ

 ליאור אלמליח
 +מע"מ ₪ 28,000

אירוח שגיב כהן  
 +מע"מ ₪ 12,000

  

 חיים משה
75,000 ₪ 

כולל מע"מ 
וכולל נגנים 

הגברה 
 ותאורה

 הדג נחש
כולל  ₪ 94,000

מע"מ וכולל נגנים 
 הגברה ותאורה

יניב בן  
 משיח

22,230 ₪ 
כולל מע"מ 
 וכולל נגנים 

 ליאור אלמליח 
אירוח עוזיה צדוק 

.שעה  ₪ 12,000
תוספת  להגברה 

 8,000ותאורה 
 +מע"מ₪

  

 יואב יצחק
50,000 ₪ 
 +מע"מ

WA-A 
 +מע"מ ₪ 42,000

 איציק דדיה  
+מע"מ  ₪ 25,000

אירוח עוזיה 
+מע"מ  ₪ 12,000

לא כולל הגברה 
 ותאורה. שעה

  

 יואב יצחק
75,000 ₪ 

כולל מע"מ 
וכולל נגנים 

הגברה 
 ותאורה

A-WA58,000 ₪ 
כולל מע"מ וכולל 

נגנים הגברה  
 ותאורה
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 עבור פסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות ותסוכ ה והקמתרכיש – 2017526/הצעה מס'  .3

ההחלטה לרכוש סוכות במקום , סוכות רכושל סוכות נדרש"רמלה עיר עולם" בעבור פסטיבל 
 להשכיר היא בשל כדאיות כלכלית.

ספקים, להלן הצעות  4 -מחלקת ספורט ואירועים פנתה בנוהל הצעות מחיר ללאור האמור לעיל, 
 המחיר שהתקבלו:

 

 
, סוכות נצריםעם  לאחר בדיקת ההצעות, מח' ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות

 , בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.כולל מע"מ 10,700 לביצוע העבודה בעלות של
 

 .1827000783 – מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 
 

 פינוי פסולת אלקטרונית – 266/2017הצעה מס'  .4
, רשות מקומית 2012 -ב "התשע ובסוללות  אלקטרוני חשמלי בציוד סביבתי ע"פ החוק לטיפול

 צריכה להתקשר עם "גוף יישום מוכר".  
היח' לאיכות הסביבה פנתה לשני הגופים המוכרים לענין פסולת אלקטרונית, תאגיד המחזור "מאי 

תאגיד חברתי  -תאגיד מחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ", ותאגיד המחזור "אקומיוניטי  -
ה לקבלת הצעות. כל חברה הוזמנה לפגישה להצגת למחזור פסולת אלקטרונית בע"מ", בבקש

עם הנציג  15/8/17פגישה ב  -עם הנציג אלון הוניגמן,  מאי  17/8/17פגישה ב  -הצעתה )אקומיוניטי 
 מלכיאל רחמים.

 רשויות אחרות בהן עובדים התאגידים:
 מאי:  רמת גן, ת"א, כפר ורדים .א
 ת.אקומיוניטי:  חיפה, זכרון יעקב, מועצות איזוריו .ב

 
החברות התחייבו להמשיך ולפנות מחשבים  2התייחסות ל"מפעל החברתי" בבי"ס יובלים: 

 מפורקים לפי סוגי פסולת, מבי"ס יובלים.
 

 סוכות נחלים סוכות הדר סוכות נצרים סוכות ירושלים

 מ 2.10סוכה גובה 
 מ"מ 1.2עובי ברזל 

 בד טרלין מאויר שלם 
 סכך 

 ₪ 9950סה"כ 
  ₪ 10830עם חיזוק דפנות 

 10/10סוכה  
 סכך

 ₪ 5388סה"כ 
 300הובלה 

 1400פירוק והרכבה 

 סוכה וסכך 
 8606 ₪  

  ₪ 400הובלה 

 10/10 
 כולל סכך

 חסר קרשים
9990 ₪ 

 25%אחרי הנחה של 
7492.5 ₪ 

 מ 2.30סוכה גובה 
 מ"מ 1.2עובי ברזל 

 בד טרלין מאויר שלם 
 סכך 

 12142₪סה"כ 
 ₪ 13022עם חיזוק דפנות 

 3/6סוכה 
 1912סכך סה"כ 

נוספת  3/6סוכה 
 1700כולל סכך 

סה"כ כולל הכול 
כולל  ₪ 10,700

מע"מ פירוק 
 והרכבה והובלה

סוכה וסכך 
  ₪ 10,230מהודר  
 ₪ 400הובלה 

12/9 
 כולל סכך

 חסר קרשים
 10162 ₪  

 25%אחרי הנחה של 
7621.5 ₪  



                             
 עיריית רמלה

                                                                                             ף מזכירות ומנהלאג                 

 
 201738/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 

6 

 

 הצעות המחיר שהתקבלו: 2להלן 
 

 מאי אקומיוניטי פירוט נושא

מרכזי 

 איסוף

הקמת מרכז איסוף עירוני במחסן 

 העיריה

 ללא עלותהצבת מכולה  הצבת מכולה ללא עלות

(  20הקמת מוקד איסוף שכונתי )עד 

 )העירייה לא מעוניינת(

 ללא עלות ללא עלות

פינוי ממרכז איסוף עירוני/ מוקד 

 שכונתי ותשלום לעירייה כל רבעון.

 לטון ₪ 700תשלום לעירייה  לטון ₪ 350תשלום לעירייה 

איסוף 

מבתי 

 תושבים

 5תנור אפיה, מכונת כביסה, מקרר.  עד 

 ימים לאחר פניה למוקד העירוני

 לאיסוף. ₪ 180עד 

 התושב משלם ישירות למוביל

, ₪ 70מכונת כביסה ותנור 

.                            ₪ 90מקרר  

 ללא עלות לתושב ותיק

תשלום בכרטיס אשראי 

 בטלפון

 לא משלמים למוביל

הצבת חביות  -נקודה מרוכזת במחסן  סוללות

 מתכת

 עלותללא  לא עלות

ללא עלות, מהנקודה המרכזית  פינוי

אל הנקודה המרכזית ע"י  -

 העירייה(.

ללא עלות, מבתי ספר 

 ומהנקודה המרכזית

חינוך 

הסברה 

 ופרסום

ערכת דיסק און קיי. תמיכה  

 בימי שיא ותחרות

אג  50הסברה בעלות של 

 50%. 50%מימון–לתושב 

מעלויות פרסום שהעירייה 

 מבצעת.

 
 חברת מאי לאחר בדיקת ההצעות,  היח' לאיכות הסביבה ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם

עלות ההתקשרות לשנה לא תעלה על סכום  בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר, לביצוע העבודה
 המחייב מכרז.

 
 .1870000753  – מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 
 
  – 267/2017הצעה מס'  .5

  20פסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות בערוץ  חלק מאירועי הפקה, צילום ושידור של
עבור  ₪ 85,000של לעירייה סכום  במסגרת קול קורא האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך אישר

, או לחילופין צילום של אירוע מיוחד ברוח 20צילום, ושידור תוכנית על חידון ירושלים ישובי בערוץ 
  היהדות.

 
הפקה, צילום עבור  20לאור האמור לעיל, מח' ספורט ואירועים פנתה בנוהל הצעת מחיר לערוץ 

 : 20מערוץ  להלן הצעת המחיר שהתקבלה, ושידור של אירועי פסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות
 כולל מע"מ. ₪ 84,884

 .ים וישדר תוכנית מלאה על הפסטיבלבמהלך ימי הפסטיבל יצלם הערוץ קטעים נבחר
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, לביצוע 20ערוץ לאחר בדיקת ההצעה, מח' ספורט ואירועים ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם 

האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך כולל מע"מ, בהתאם להנחיית  ₪ 84,884העבודה בעלות של  
 שמתקצב את הנושא.

 
 .1827000783 – מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 
 

  – 268/2017הצעה מס'  .6
 אירוע שמחת בית השואבה התקשרות עם רשת המתנ"סים עבור הפקתאישור 

שמחת בית השואבה ולשם אירוע האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך אישר לעיריית רמלה לקיים 
ורשת המתנ"סים משתתפות בעלות  ₪ 80,000" תקציב של שירת הבקשותכך העביר דרך קול קורא "

  .₪ 20,000נוספת של 
 להתקיים בגן ששת הימים על ידי המתנ"ס התורני בעיר.האירוע אמור 

 
לאור האמור לעיל, היח' לתרבות תורנית פנתה בנוהל הצעת מחיר לרשת המתנ"סים, עבור הפקת 

, עלות ההפקה הינה במהלך שלושת ימי חול המועד למגזר החרדי בעיראירוע שמחת בית השואבה 
 כולל מע"מ. ₪ 80,000

 
, לביצוע העבודה רשת המתנ"סיםליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם היח' לתרבות תורנית ממ

 כולל מע"מ. ₪ 80,000בעלות של 
 

 .1827000783 – מקור תקציבי 
 (6)נספח מס' 

 
   למגזר החרדי בעיר רב התעוררות מרכזיהפקה עבור ע  – 2017926/הצעה מס'  .7

" תקציב של עומר וצלילפיוט " אישר באמצעות קול קורא האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך
אישר באמצעות קול המשרד לפיתוח הפריפריה הגליל והנגב בנוסף  .ערב התעוררות עבור ₪ 30,000

 . ₪ 30,000קורא סכום של 
 

היח' לתרבות תורנית פנתה לחברת "הפקות עזריאלי" בנוהל הצעת מחיר, מאחר והיא עוסקת 
הצעת המחיר  ברשויות בכל רחבי הארץ,  בנושא הפקת כל ערבי ההתעוררות למגזר הדתי והחרדי

 כולל מע"מ. ₪ 60,000 -שהתקבלה 
 

הפקות עם חברת  היח' לתרבות תורנית ממליצה לועדה לאשר ההתקשרותלאור האמור לעיל, 
 כולל מע"מ. ₪ 60,000, לביצוע העבודה בעלות של עזריאלי

 
 .1827000783 מסעיף ₪ 30,000 – מקור תקציבי 

 .1822000991מסעיף  ₪ 30,000                           
 

 (7)נספח מס' 
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  אומנים ולהקות לשמחת בית השואבה  – 2017702/הצעה מס'  .8

שמחת בית השואבה, להלן להיח' לתרבות תורנית פנתה בנוהל הצעות מחיר לספקים עבור מופע 
 הצעות המחיר שהתקבלו:

 

 
 אבישי עמיצורעם  לאחר בדיקת ההצעות, היח' לתרבות תורנית ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות

ותאורה,  כולל מע"מ ללא הגברה ₪ 6900 של להקה חסידית בעלות עבור המופע של לכתחילה
 בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.

 
 .1827000783  – מקור תקציבי 

 (8)נספח מס' 

 
   כלייזמרים בפסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות מופע – 2017712/הצעה מס'  .9

היח' לתרבות תורנית פנתה בנוהל הצעות מחיר לספקים עבור מופע כלייזמרים בפסטיבל "רמלה 
 עיר עולם" בסוכות , להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להקת סולם משה 
 ברלין

 מזמור שיר  אבישי עמיצור לכתחילה ירושליםפרחי 
 חנן בר סלע

אחיה וזה הקול 
 אחיה רובין

 להקת כלייזמרים 
 דקות 90

  ₪ 12,000נגנים  4
עם הגברה 

  ₪ 15,000ותאורה 

להקת ילדים חסידי 
 דקות  60מזרחי 

8000 ₪  
עם הגברה ותאורה 

11,000 ₪  

 להקת כלייזמר חסידי
 דקות 90

  ₪ 6900נגנים  5
 8000עם הגברה ותאורה 

₪  

 נגנים 4
9945 ₪  

 12,285עם הגברה ותאורה 
₪  

אופציה להוספה של 
שלמה גרוניך או אהרון 

  ₪ 16,380רזאל 

 + זמר4
 דקות 60-90
8700 ₪  

עם הגברה ותאורה 
13,104 ₪  

 

להקת סולם משה 
 ברלין

אבישי  פרחי ירושלים
עמיצור 
 לכתחילה

 מזמור שיר 
 חנן בר סלע

 אחיה וזה הקול אחיה רובין

 להקת כלייזמרים 
 דקות 90

  ₪ 12,000נגנים  4
עם הגברה 

  ₪ 15,000ותאורה 

להקת ילדים 
  60חסידי מזרחי 

 דקות
8000 ₪  

עם הגברה 
  ₪ 11,000ותאורה 

120 
 דקות

נגנים  3
2000 ₪  

 

נגנים אקורדיון  3
 כינור וקלרינט

4563 ₪  
עם הגברה ותאורה 

5265 ₪  
 

 הכלייזמרים מהטיש הירושלמי
 דקות  60-90

 + זמר3
6200 ₪  

  ₪ 9900עם הגברה ותאורה 
 

 שלישיית "מגלניק"     
 דקות  60-90

 + זמר3
6500 ₪  

  ₪ 8500עם הגברה ותאורה 
 אחיה והכלימזרים מהרקיע השביעי    

 דקות  60-90
 + זמר/מנחה3

5500 ₪  
  ₪ 8000עם הגברה ותאורה 

קסם על ים כנרת שירה חסידית וישראלית מכל     
 וקסמים התקופות בשילוב טלפתיה

 דקות  60-90
 זמר + קלידן 2

4000 ₪  
  ₪ 5500עם הגברה ותאורה 
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 אבישי עמיצורעם  לאחר בדיקת ההצעות, היח' לתרבות תורנית ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות
, בהתאם להצעתו שהיא הזולה כולל מע"מ ₪ 2,000 של בעלות עבור המופע הכלייזמרים לכתחילה

 ביותר.
 

 .1827000783  – מקור תקציבי 
 (9)נספח מס' 

 
 בחול המועד סוכותלילדים ולמשפחה אירועי הפנניג והופעת אומנים  – 272/2017הצעה מס'  .10

אירועי הפנניג לפיתוח הפריפריה הגליל והנגב עבור עיריית רמלה  הגישה  בקשת תמיכה למשרד 
מנחם בגין וקרית האומנים. הבקשה אושרה  בשכונות בן צבי, קרית וסוף הקיץ בחול המועד סוכות

 .₪ 90,000, סה"כ ₪ 15,000, והשתתפות של הרשות בסך של ₪ 75,000והתקבלה תמיכה בסך של 
 

 לאור האמור לעיל, מח' ספורט ואירועים פנתה בנוהל הצעות מחיר לחברות אשר מייצגות אומנים
 :, להלן הצעות המחיר שהתקבלוופעילויות

 
 עילויות לילדים ומשפחה  בחוהמ"סהופעת אמנים ופ

 
 אן.אם. סי זום הפקות חוגגים הפקות שפיץ

 שעות ( 4)זמן  וואן קרוסלה
וואן אספנות ועליו  קרוסלת פחים 

 לא כולל מע"מ() ₪  5700מסתובבת 
 לא כולל מע"מ( 11,400)לפעמיים: 

 דוד חיים
 45)  נגנים / פלייבק 5בליווי 

 דק(
28,000 

 כולל מע"מ

רוסי, מופע קרקס 
לכל המשפחה 

המשלב כלבים ונערת 
 גומי

מע"מ כולל  7,020
 מע"מ

מני מנטרה בליווי שחקן ו 
 רקדניות 4

 כולל מע"מ 12,870

 
 (שעות 4שלוש תחנות פעילות )

 לא כולל מע"מ( 1500)
 לא כולל מע"מ( 3,000)פעמיים 

 

 אין כמוטי
 45נגנים/ פלייבק ) 5בליווי 

 דק(
 כולל 12,000

 מע"מכולל 

קרקס אפרקיאי 
אקרובטיקה עם 
חמישה אמנים 

 בתרגילים מרהיבים
 כולל מע"מ  ₪ 9,360

 רינת גבאי
 בליווי יויו הרובוט

 רקדניות 3-ו
20,475 

 כולל מע"מ
 בתלבושת עובדי פחים איש בובות
 שעתיים -זמן פעילות

 לא כולל מע"מ ₪ 3250
 
 

 ענבאלי באלי
 נגנים/ פלייבק 5בליווי 

 כולל 12,000
 מע"מ

מג'יק סטאר מופע 
קסמים מבין 

 המובילים בארץ
 כולל מע"מ ₪ 3,095

 

 קופיקו
 בליווי שחקן ו

 רקדניות 4
16,000 ₪ 

 כולל מע"מ
 

 שעות ( 4) קיר פסיפס
 לא כולל מע"מ( ₪ 5700) -אופציה א

שמנונית מתוחה עם פסיפס של סוגי 
 אריזות שונות .

 לא כולל מע"מ( 17,100פעמים  3)  

 הפיראטיםפסטיבל 
 שעות( 3)

 כולל מע"מ 10,000

 יניב המגניב
במופע בידור המשלב 
שירים אמנות בלונים 

 והומור
 כולל מע"מ ₪ 10,190

 דוקטור ליבי
 שחקנים 2בליווי 

9,360 ₪ 
 כולל מע"מ

 בלוני שרוול
שרוולי בצבעי הפחים  200פעילות עם 

 לא כולל מע"מ ₪ 3120
 לא כולל מע"מ( 6,240)פעמיים:   
 

 פסטיבל עולם הממתקים
 שעות( 3)

 כולל מע"מ 10,000

 איש הבלונים
מופע בידור המשלב 

שירים, אמנות 
 בלונים והומור

 כולל מע"מ ₪ 3,095

 קצפת ותות
 שחקנים 2

9,360 
 כולל מע"מ

 
  

 פסטיבל מהאגדות
 שעות( 3)

 כולל מע"מ 10,000

טל מוסרי \עדי ביטי
כוכבי הילדים 

המוכרים במופע 
לכל  מרהיב ומרתק
 המשפחה

 כולל מע"מ  ₪ 19,890

 דניאל ליטמן ושיר מורנו
 רקדניות 4בליווי 

17,550 
 כולל מע"מ

 קטריקס ודורון ביטון   
 רקדניות 4בליויי 

21,645 ₪ 
 כולל מע"מ
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 הופעת אמנים לילדים ומשפחה  בחוהמ"ס
 

 זום הפקות סברס אן.אם. סי חוגגים הפקות מותק של הפקות

 שכונת בן צבי
 -מופע א 12:15

 מופע הופ ילדות ישראלית.
 -מופע ב 13:05

 ליעוז כוכב הצחוקייה
 -מופע ג 14:45

 מולי וצומי
 עמרי ולולי -15:45

בין הופעה להופעה הנחיה 
ומעברים ובמופעים 

 משולבים שחקנים ורקדנים
 

 שכונת קריית האומנים
 -מופע א 12:15

 רוקדים עם במבליק
 עלרונו גיבור  -מופע ב 13:05

 -מופע ג 14:45
 כח הקצב כוכבי ערוץ הופ

 -מופע ד 15:45
ספיר בן רובי כוכבת סדרת 

 נעלמים
בין הופעה להופעה הנחיה 

ומעברים ובמופעים 
 משולבים שחקנים ורקדנים 

 
 שכונת קריית מנחם בגין

 מופע א 12:15
חוגגים סוכות עם משה 

 אופניק
 מופע ב 13:05

 טום יפת כוכב שכונה
 -גמופע   15:45

 עודד פז כוכב הפיגמות
בין הופעה להופעה הנחיה 

ומעברים ובמופעים 
  משולבים שחקנים ורקדנים

 
 סה"כ      

 שעות 4במות של  3
 פעילות כולל הגברה

66.000 ₪ 
 לא כולל מע"מ

 שכונת בן צבי
 דוד חיים

 
שכונת קריית 

 האומנים
 אין כמוטי

 
 

שכונת קריית 
 מנחם בגין
 ענבלי באלי

 
 

 סה"כ
במות כולל  3

 הגברה
50,000 ₪  

 כולל מע"מ

 שכונת בן צבי
 דוקטור ליבי

 דמויות 3בליווי 
 רינת גבאי

 בליווי יויו הרובוט
 רקדניות 3-ו

+מנחה כחצי שעה 
 לפני המופע

 
 

שכונת קריית 
 האמנים

 מני מנטרה
 4בליווי שחקן ו 

 רקדניות
+מנחה כחצי שעה 

 לפני המופע
 

 
 

שכונת קריית מנחם 
 בגין

 קופיקו
 בליווי שחקן ו

 רקדניות 4
+מנחה כחצי שעה 

 לפני המופע
 
 

 סה"כ
 במות כולל הגברה 3

51,500 
 כולל מע"מ

 שכונת בן צבי
 חמי דיין

 
 

שכונת קריית 
 האומנים
 אדון שוקו

 
 

שכונת קריית מנחם 
 בגין

קטריקס ודורון 
 ביטון
 
 
 
 

 סה"כ
 במות כולל הגברה 3

45,000 ₪ 
 כולל מע"מ

 שכונת בן צבי
14:00 

 קרקס רוסי
16:00 

 קרקס אפריקאי
 

שכונת קרת 
 האמנים
14:00 

 מג'יק סטאר
16:00 

 יניב המגניב
 

שכונת קרת 
 מנחם
14:00 

 אלוני בלוני
16:00 

 אמן לבחירה
עדי \טל מוסרי
 ביטי

 
 סה"כ

במות כולל  3
 הגברה

49,970 ₪ 
 כולל מע"מ

 

 
 

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

  ומני ממטרה  ועבור הופעת אומני הילדים ד"ר ליבי, רינת גבאי, קופיק אן בי סיעם חברת
 כולל מע"מ, ההצעה אטרקטיבית וכוללת אמני ילדים המובילים בשוק. ₪ 51,500בעלות של 

  כולל מע"מ הצעתה  ₪ 44,448עבור פעילות של איכות הסביבה בעלות של  חברת שפיץעם
 ייחודית ומעשירה.

 
 קול קורא פריפריה.  1822000991  – מקור תקציבי 

 איכות הסביבה.    187000750                             
 

 (10)נספח מס' 
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 המלצות הועדה:

 
 
 לקהילה אתיופיתתרבות ומורשת אירוע  – 263/2017הצעה מס'  .1

הספקים  2הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת מחלקת ספורט ואירועים להתקשרות עם 
 כמפורט להלן:

  אמן מ, המע" + 12,000 ש"ל של האמן מוטי טקה בעלות עבור המופע חברת רימברן בע"מעם
 עלותו סבירה.וצעיר הקהל ל  מתאיםולה מהקהילה האתיופית ע

  52,800 של מופע להקת אינסרה, דיג'י, בעלותואירוע, תערוכה ה תהפקעבור  חברת אינסרהעם 
 ום התרבות האתיופית, ברשותה ציודמתמחה בתח החברה כולל הגברה ותאורה. מע"מ +
 מייצגת אמנים והרכבים אתיופים אותנטיים.החברה   ,מצגים המאפיינים את הקהילהו

 האישור בכפוף לאישור המשרד לפריפריה על שינוי השם מסיגדיאדה ללראות את יופיה.
 

 אומנים  לאירוע שמחת תורה – 2017426/הצעה מס'  .2
 מח' ספורט ואירועים להתקשרות כמפורט להלן: הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

 ילווה  הנ"ל, מע"מ כולל ₪ 10,850 של יחיאל לוי בעלותעבור המופע של  עם חברת יחיאל לוי
 ההצעות האחרות באותה קטגוריה.מבשירה ונגינה את ההקפות עצמן ועלותו זולה 

 אמן  ,מע"מ + ₪ 30,000 של חיים ישראל בעלותעבור המופע של  עם חברת הפקות ישראל
מבין שאר ההצעות שהתקבלו המחיר  ,לאחר ההקפות מתאים לאופי האירועלאירוע מרכזי 
 .נו סביר ביותר ומותאם גם למסגרת התקציביה שהציע

 
 סוכות עבור פסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות ה והקמתרכיש – 2017526/הצעה מס'  .3

 לשאלת הועדה האם יש אישור קונסטרוקטור?
  .אליקים משיב שהספק מגיע עם מהנדס

ואירועים להתקשרות מח' ספורט הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת לאור האמור לעיל, 
בהתאם להצעתו שהיא  כולל מע"מ, 10,700בעלות של  לביצוע העבודה, סוכות נצרים חברת עם

 הזולה ביותר, ובשל כדאיות כלכלית.
 על מח' ספורט ואירועים לדאוג לאבטחת והכנסת הסוכות ולרישום באינוונטר של העירייה.

 
 פינוי פסולת אלקטרונית – 266/2017הצעה מס'  .4

 חברת מאיהיח' לאיכות הסביבה להתקשרות עם הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
לביצוע העבודה בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר, עלות ההתקשרות לשנה לא תעלה על סכום 

 .ההתקשרות תעוגן בהסכם המחייב מכרז.
 

  – 267/2017הצעה מס'  .5
  20"רמלה עיר עולם" בסוכות בערוץ הפקה, צילום ושידור של חלק מאירועי פסטיבל 
, 20התקשרות עם ערוץ למח' ספורט ואירועים הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

האגף לתרבות יהודית במשרד כולל מע"מ, בהתאם להנחיית  ₪ 84,884לביצוע העבודה בעלות של  
 החינוך שמתקצב את הנושא.
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  – 268/2017הצעה מס'  .6

 רשת המתנ"סים עבור הפקת אירוע שמחת בית השואבה אישור התקשרות עם
 והאם המחיר סביר? לשאלת הועדה מדוע נעשתה הפניה רק לרשת המתנ"סים?

 אליקים משיב מאחר ורשת המתנ"סים הינה הגוף העירוני המורשה להפעיל את המתנ"ס התורני.
 .₪ 20,000של  נוספת לענין המחיר הוא סביר מה גם שהמתנ"ס משתתף בעלות

 
התקשרות להיח' לתרבות תורנית  הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצתלאור האמור לעיל, 

 כולל מע"מ. ₪ 80,000, ספק יחיד, לביצוע העבודה בעלות של רשת המתנ"סיםעם 
 

   למגזר החרדי בעיר   מרכזיערב התעוררות עבור   הפקה  – 2017926/הצעה מס'  .7
הפקות עם חברת  התקשרותלהיח' לתרבות תורנית הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

כולל מע"מ, החברה עוסקת בנושא הפקת ערבי  ₪ 60,000ודה בעלות של , לביצוע העבעזריאלי
 רשויות בכל רחבי הארץ.בכלל הההתעוררות למגזר הדתי והחרדי 

 
  אומנים ולהקות לשמחת בית השואבה  – 2017702/הצעה מס'  .8

 אבישי עמיצורעם  התקשרותלהיח' לתרבות תורנית הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
ותאורה,  כולל מע"מ ללא הגברה ₪ 6,900 של להקה חסידית בעלות עבור המופע של לכתחילה

 בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר.
 
  כלייזמרים בפסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות מופע  – 2017712/הצעה מס'  .9

 אבישי עמיצורעם  התקשרותלהיח' לתרבות תורנית הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 
, בהתאם להצעתו שהיא הזולה כולל מע"מ ₪ 2,000 של בעלות עבור המופע הכלייזמרים לכתחילה

 ביותר.
 

 הפנניג לילדים ולמשפחה בחול המועד סוכותאירועי הופעת אומנים ו – 272/2017הצעה מס'  .10
 הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת מח' ספורט ואירועים להתקשרות כמפורט להלן:

  ומני ממטרה  עבור הופעת אומני הילדים ד"ר ליבי, רינת גבאי, קופיקו אן בי סיעם חברת
 כולל מע"מ, ההצעה אטרקטיבית וכוללת אמני ילדים המובילים בשוק. ₪ 51,500בעלות של 

  כולל מע"מ הצעתה  ₪ 44,448עבור פעילות של איכות הסביבה בעלות של  חברת שפיץעם
 ייחודית ומעשירה.

 
 
 

 
    רוזה עללאל                                כהן גלית                                                                                  

 גזברית העירייה                       מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                         
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 :ראש העירת והחלט

 
 
 לקהילה אתיופיתתרבות ומורשת אירוע  – 263/2017הצעה מס'  .1

 כמפורט להלן:הספקים  2מאשר המלצת הועדה להתקשרות עם 

  אמן מ, המע" + 12,000 ש"ל של האמן מוטי טקה בעלות עבור המופע חברת רימברן בע"מעם
 עלותו סבירה.וצעיר הקהל ל  מתאיםולה מהקהילה האתיופית ע

  52,800 של מופע להקת אינסרה, דיג'י, בעלותואירוע, תערוכה ה תהפקעבור  חברת אינסרהעם 
 ום התרבות האתיופית, ברשותה ציודמתמחה בתח החברה כולל הגברה ותאורה. מע"מ +
 מייצגת אמנים והרכבים אתיופים אותנטיים.החברה   ,מצגים המאפיינים את הקהילהו

 וי השם מסיגדיאדה ללראות את יופיה.האישור בכפוף לאישור המשרד לפריפריה על שינ
 

 אומנים  לאירוע שמחת תורה – 264/2017הצעה מס'  .2
 כמפורט להלן:להתקשרות מאשר המלצת הועדה 

 ילווה  הנ"ל, מע"מ כולל ₪ 10,850 של יחיאל לוי בעלותעבור המופע של  עם חברת יחיאל לוי
 באותה קטגוריה.ההצעות האחרות מבשירה ונגינה את ההקפות עצמן ועלותו זולה 

 אמן  ,מע"מ + ₪ 30,000 של חיים ישראל בעלותעבור המופע של  עם חברת הפקות ישראל
מבין שאר ההצעות שהתקבלו המחיר  ,לאחר ההקפות מתאים לאופי האירועלאירוע מרכזי 

 .נו סביר ביותר ומותאם גם למסגרת התקציבישהציע ה
 

 סוכות עבור פסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות ה והקמתרכיש – 2017526/הצעה מס'  .3
כולל  10,700, לביצוע העבודה בעלות של סוכות נצרים חברת להתקשרות עם מאשר המלצת הועדה

 בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר ובשל כדאיות כלכלית. מע"מ,
 העירייה.על מח' ספורט ואירועים לדאוג לאבטחת והכנסת הסוכות ולרישום באינוונטר של 

 
 פינוי פסולת אלקטרונית – 266/2017הצעה מס'  .4

לביצוע העבודה בהתאם להצעתה שהיא הזולה  חברת מאילהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה
 .ההתקשרות תעוגן בהסכם ביותר, עלות ההתקשרות לשנה לא תעלה על סכום המחייב מכרז.

 
  – 267/2017הצעה מס'  .5

  20מאירועי פסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות בערוץ הפקה, צילום ושידור של חלק 
כולל מע"מ,  ₪ 84,884, לביצוע העבודה בעלות של  20להתקשרות עם ערוץ מאשר המלצת הועדה 

 האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך שמתקצב את הנושא.בהתאם להנחיית 
 

  – 268/2017הצעה מס'  .6
 אירוע שמחת בית השואבהאישור התקשרות עם רשת המתנ"סים עבור הפקת 

, ספק יחיד, לביצוע העבודה בעלות של רשת המתנ"סיםלהתקשרות עם מאשר המלצת הועדה 
 כולל מע"מ. ₪ 80,000
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    למגזר החרדי בעיר  ערב התעוררות מרכזיהפקה עבור   – 2017926/הצעה מס'  .7
 60,000בעלות של , לביצוע העבודה הפקות עזריאליעם חברת  להתקשרותמאשר המלצת הועדה 

כולל מע"מ, החברה עוסקת בנושא הפקת ערבי ההתעוררות למגזר הדתי והחרדי בכלל הרשויות  ₪
 בכל רחבי הארץ.

 
  אומנים ולהקות לשמחת בית השואבה  – 2017702/הצעה מס'  .8

להקה חסידית  עבור המופע של לכתחילה אבישי עמיצורעם  להתקשרות מאשר המלצת הועדה
 ותאורה, בהתאם להצעתו שהיא הזולה ביותר. כולל מע"מ ללא הגברה ₪ 6900 של בעלות

 
  מופע כלייזמרים בפסטיבל "רמלה עיר עולם" בסוכות  – 2017712/הצעה מס'  .9

 בעלות עבור המופע הכלייזמרים לכתחילה אבישי עמיצורעם  להתקשרות מאשר המלצת הועדה
 ביותר., בהתאם להצעתו שהיא הזולה כולל מע"מ ₪ 2,000 של

 
 הופעת אומנים ואירועי הפנניג לילדים ולמשפחה בחול המועד סוכות – 272/2017הצעה מס'  .10

 מאשר המלצת הועדה להתקשרות כמפורט להלן:

  ומני ממטרה  עבור הופעת אומני הילדים ד"ר ליבי, רינת גבאי, קופיקו אן בי סיעם חברת
 כולל מע"מ, ההצעה אטרקטיבית וכוללת אמני ילדים המובילים בשוק. ₪ 51,500בעלות של 

  כולל מע"מ הצעתה  ₪ 44,448עבור פעילות של איכות הסביבה בעלות של  חברת שפיץעם
 ייחודית ומעשירה.

 
 
 

 מיכאל וידל  
     רמלה העיר ראש                                  
 רמלה,


