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 (2018במאי  30ביום  רביעי טז' סיון תשע"ח  )   שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה מ

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהב בחדר הישיבות ע"ש אפריאט ,
 

                                     :נוכחים                                                                  משתתפים:
        ס. מנהל  מח' רווחה -זהבה סולומון                    גזברית העירייה                -אל רוזה  לעל

 וטרינרית עירונית  -רויטל אורבך                             משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 
 מ"מ מנהל פיקוח ושיטור עירוני -פלי בן שבת                       מנהלת מח' משק ונכסים -מיכל רוטמן

 מנהלת אגף חינוך ונוער -אלונה קליימן             מזכירות העירייה הבכירה   -עו"ד שלי ביטון 
 מח' ספורט ואירועים   -יעקב בוארון                                                                                     

 מחלקת רווחה -מירב אורנשטיין                                                                                     
 רווחה  לקתמח -סיגל מאור גוטמן                                                                                      

 מנהל הקאנטרי -בוריס אוסטאוב                                                                                      
 

 הנדון:
 

 הצגות ופעילות תרבות לקייטנות גני ילדים - 2018/166הצעה מס' . 1
הצעות מחיר עבור הפעלות, הצגות ופעילות תרבות קבלת בקשה לואירועים פנתה במחלקת ספורט 

 בקייטנות גני ילדים ומועדוניות.

ינוקא, אבני דרך, תאטרון הילדים  הישראלי, בים בם : מחיר רשימת הספקים שהגישו הצעותלהלן 

 .תאטרון חוויה, עפרה שאבי, נעמי גליקמן, נתנאל, דיאה דרך המחשבה, מים וסלעבום, 

 בקייטנות:   תלפעילות רלוונטיהצעות מחיר  טבלת השוואות להלן 

       

אבני  ינוקא  אומדן צריכה תיאור הפעילות
 דרך 

תיאטרון 
הילדים 
 הישראלי

בים 
בם 
 בום 

בימת 
 החלומות 

תאטרון 
 חוויה 

יחיד עם הצגה 
הגברה קטנה 

 ותפאורה

 מחזור א' 120
 מחזור ב' 30
 מחזור ג' 15

 
320 

 
400 

 
550 

 
550 

 
342 

 
400 
 

 

 

 

 

 

 כדלקמן:  מחלקת ספורט ואירועים המלצת
 הצגת יחיד :

 . ₪ 16,000הצגות, סה"כ עלות כוללת   50סה"כ    -ינוקאתאטרון   -מחזור א'
  . ₪ 17,100סה"כ עלות כוללת  ,הצגות 50סה"כ   -בימת החלומות                  
 . ₪ 8,000הצגות , סה"כ עלות כוללת   25סה"כ   -תאטרון ינוקא  -מחזור ב' 

 שעת סיפור:

נעמי  אומדן צריכה תיאור הפעילות    
 גליקמן 

עפרה 
 שאבי 

דיאה דרך  נתנאל 
 המחשבה  

שעת סיפור ופעילות 
 תרבות 

 מחזור א' 100
 מחזור ב' 50
 מחזור ג' 15

 
200 

 
200 

 
200 

 
295 
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  ₪ 14,000  סה"כ עלות כוללת ,הפעלות 70 -גליקמן נעמי  -מחזור א' 
  ₪ 14,000 ת עלות כולל , סה"כ הפעלות 70  -עפרה שאבי -מחזור א' 
  ₪ 15,000עלות כוללת  , סה"כהפעלות 75 -נתנאל  -מחזור ב' 
 ₪ 3,000  , סה"כ  עלות כוללתהפעלות 15 -נתנאל -מחזור ג' 

 
  .המחירים אינם כוללים מע"מ* 

 : מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם הספקים
 לא כולל מע"מ. ₪  41,100  -, בימת החלומות ינוקא   -פעילות ) הצגת יחיד(

 לא כולל מע"מ. ₪  46,000  -גליקמן נעמי, עפרה שאבי, נתנאל -פעילות ) שעת סיפור(
על מנת שיוכלו לספק ** יודגש כי מאחר וישנו צורך במספר רב של פעילויות, נבחרו מספר ספקים )

 (. את השירותים
 

 ת גני ילדים.עבור הצגות ופעילות תרבות לקייטנו , לא כולל מע"מ 87,100  -הכולל סכום ההתקשרות
 

 1828400781קייטנות  -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 

 
 סדנאות וחוגי ספורט  לקייטנות גני ילדים - 167/2018הצעה מס'  .2

סדנאות וחוגי ספורט  בקייטנות גני עבור  הצעות מחיר קבלת בקשה לואירועים פנתה במחלקת ספורט 

 ילדים ומועדוניות.

אירית הספורטאית, רמלזה, הכוכבים של ליאת, נתנאל, : מחיר שהגישו הצעותרשימת הספקים להן 

 גיירו, קובי מיכאלי, איתי דבח. 

 : בקייטנות   תלפעילות רלוונטי הצעות מחיר עבור  טבלת השוואותלהלן 

   
אירית  רמלזה  נתנאל  אומדן צריכה תיאור הפעילות

 הספורטאית 
הכוכבים 
 של ליאת 

קובי  גיירו 
 מיכאלי 

איתי 
 דבח

 מחזור א' 150 סדנאות ספורט
 מחזור ב' 50

200 
   

  170 190  200 

   190   180   200 מחזור א' 100 קפוארה 
תיפוף 

 הגוף/ריקוד
 מחזור א' 100
 מחזור ב' 50

     170    

  150  170    200  מחזור א' 50 הרקדה
     300     מחזור א' 50 ריתמיקה 

 

 

 :סדנאות ספורט/הרקדה ותיפוף הגוף 

  25,500₪עלות כוללת סה"כ   ,הפעלות 150 -כוכבים של ליאת -מחזור א'

  11,900₪עלות כוללת סה"כ     ,הפעלות 70 -כוכבים של ליאת -מחזור ב'

  ₪ 4,500עלות כוללת סה"כ     ,הפעלות 30 -קובי מיכאלי  -מחזור ג'

 

 :חוג קפאורה

  .₪ 18,000עלות כוללת סה"כ   ,הפעלות 100-רמלזה  -מחזור א'
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 .כל המחירים אינם כוללים מע"מ * 

 : חלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם הספקיםמ

 לא כולל מע"מ.  ₪  25,500 -כוכבים של ליאת  -מחזור א' -סדנאות ספורט/הרקדה ותיפוף הגוף

 לא כול מע"מ.₪  11,900 -כוכבים של ליאת -מחזור ב'                                                             

 לא כולל מע"מ. ₪  4500 -קובי מיכאלי -מחזור ג'                                                             

 לא כולל מע"מ. ₪  18,000 -רמלזה  -מחזור א'   -קפוארה

על מנת שיוכלו לספק ** יודגש כי מאחר וישנו צורך במספר רב של פעילויות, נבחרו מספר ספקים )

 (. את השירותים

עבור סדנאות וחוגי ספורט  לקייטנות גני  לא כולל מע"מ  ₪  59,900-הכולל  ההתקשרות סכום     

 ילדים.

 1828400781סעיף קייטנות  -מקור תקציבי 
 

 ( 2)נספח מס' 
 

 חוגי העשרה וסדנאות יצירה לקייטנות גני ילדים- 168/2018הצעה מס' . 3
הצעות מחיר עבור חוגי העשרה וסדנאות יצירה  בקייטנות גני פנתה  בבקשה לקבלת מחלקת ספורט 

 ילדים ומועדוניות.

גאירו, גוי טוי ליצנית, תוף תוף, מים וסלע, אבן הפלא, : מחיר  רשימת הספקים שהגישו הצעותלהלן 

 דיא דרך המחשבה, נתנאל.

 :בקייטנות   תלפעילות רלוונטימחיר עבור  טבלת השוואותלהלן 

תיאור 
 הפעילות 

גוי טוי   גאירו אומדן צריכה
 ליצנית 

תוף  נתנאל 
 תוף 

מים  
 וסלע 

אבן 
 הפלא

דיא דרך 
 המחשבה 

סדנאות 
חוויה 

והעשרה  
 יצירה 

 מחזור א' 100
 מחזור ב' 25
 מחזור ג'  15

 
200 

     
330 

 
295 

הפעלת ליצן 
בובות /

ענק/יוגה 
 צחוק

 מחזור א' 50
 מחזור ב' 25
 מחזור ג' 15

 
 

 
350 

 

     

מעגל 
 מתופפים

 מחזור א' 50
 מחזור ב'  25

  200 300 300   

 

 :סדנאות חוויה ויצירה

  ₪ 20,900הפעלות עלות כוללת סה"כ  110 -גאירו  -מחזור א'

  ₪ 5,700הפעלות עלות כוללת סה"כ    30 -גאירו  -מחזור ב' 

  2,850₪הפעלות עלות כוללת סה"כ    15 -מחזור ג' גאירו

  :הפעלת ליצן

  ₪ 17,500הפעלות עלות כוללת סה"כ  50 -ג'וי טוי    -מחזור א'
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   8,750₪לות עלות כוללת סה"כ הפע 25 -ג'וי טוי   -מחזור ב' 

  ₪ 5,250הפעלות עלות כוללת סה"כ  15 -ג'וי טוי   -מחזור ג' 

 

 :מעגל מתופפים 

  ₪ 10,000הפעלות עלות כוללת סה"כ  50 -נתנאל  -מחזור א'

   5,000₪הפעלות עלות כוללת סה"כ  25 -נתנאל   -מחזור ב'

 .כל המחירים אינם כוללים מע"מ * 

 הספקים: מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם 
 לא כולל מע"מ. ₪   20,900 -גאירו  -מחזור א': סדנאות חוויה ויצירה

 לא כולל מע"מ. ₪  5,700 -גאירו  -מחזור ב'                                      

 לא  כולל מע"מ. ₪  2,850 -גאירו   -מחזור ג'                                       

 

 לא כולל מע"מ. ₪  17,500 -ג'וי טוי -מחזור א'  הפעלת ליצן:

 לא כולל מע"מ. ₪  8,750 -טוי ג'וי -מחזור ב'                       

 לא כולל מע"מ. ₪  5,250 -ג'וי טוי -מחזור ג'                       

 

 לא כולל מע"מ. ₪  10,000 -נתנאל  -מחזור א' מעגל מתופפים :

 לא כולל מע"מ. ₪  5,000 -נתנאל -מחזור ב'                            

 
רב של פעילויות, נבחרו מספר ספקים )על מנת שיוכלו לספק ** יודגש כי מאחר וישנו צורך במספר 

 את השירותים(. 
 עבור חוגי העשרה וסדנאות יצירה לקייטנות גני ילדים. ₪  75,950  -הכולל ההתקשרותסכום 

 1828400781סעיף קייטנות   - מקור תקציבי

 ( 3)נספח מס' 
 

 ציוד תקשורת מוטורולה   - 169/2018הצעה מס' . 4
עבור הזמנת ציוד  'מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ'לחברת פנתה   ת פיקוח ושיטור עירוניקמחל    

 תקשורת ע"פ המפרט הבא:

 )עלות שנתית(₪  15,100עלות  -רישוי זוג תדרי ממסר מוטורולה 

 ₪ 14,881עלות  -התקנת ממסר עם כל מרכיבו 

 ₪  4,787עלות   -מכשיר קבוע למוקד על כל מרכיבו 

 ₪ 11,472עלות   -מכשירים לשיטור העירוני 6

 ₪ 11,472עלות   -העירוני פיקוחמכשירים ל 6

 ₪  19,120  -ירים לאירועי עירייה ולזמן חירוםמכש 10
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 ₪ 1,540עלות  - אוזניות שב"כ /מ"עדים 22

 ₪  1,896  -אוזניות שב"כ לשיטור  6

 ₪  6,601עלות   -תאים 6ענים מט 3

 .לא כולל מע"מ ₪  86,888 סכום הרכישה  ע"ס * 
  

 'מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ'חברת  עירוני  מבקשת לאשר ההתקשרות עםת פיקוח ושיטור קמחל

 . לא כולל מע"מ₪  86,888ע"ס 

 וכן   מערכת זו הינה מקשרת בין השיטור הפיקוח והמוקד העירוני על מנת לטפל באירועים שוטפים 

 בשעת חירום. 

 ומערכת תקשורת לשגרה אין מכשיריםכיום יודגש כי מ"מ מחלקת השיטור והפיקוח העירוני הבהיר כי 

 . (השימוש נעשה באמצעות הפלאפונים האישיים של הפקחיםולחירום ) 

 הובהר כי לא ניתן לרכוש מכשירים בנפרד ותדר בנפרד שכן מדובר בשירות כולל של חברת  כמו כן

 מוטורולה. 

 מכיוון שחברה זו הינה היחידה ' נעשתה מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ 'חברתלפנייה ה** יודגש כי 

 על חיוני של משרד העבודה והרווחה לה תדר של משרד התקשורת וכן  יש למוטורולה אישור מפשיש 

 לשעת חירום. 

 1761270 -מקור תקציבי 
 ( 4)נספח מס'  

 
 אוטוקלאב מכשיר רכישת - 170/2018הצעה מס' . 5

רכישת ציוד לשם ספקים עבור   4 -לקבלת הצעות מחיר ל העירונית פנתה בבקשה תהווטרינרי 

  ניתוחים.

 להלן השוואה  בין המפרטים הטכניים של המכשירים:  

 

 Dentalix N 23L מפרט
Tuttnauer MK2340 

19L 
 סיכום

  ליטר 19 ליטר 23 נפח

ניצול טוב יותר של שטח  54.5*36.5*51 54*79*59 מידות חיצוניות
 המכשיר

 חסכוני בחשמל Watt 1350 Watt 1850 הספק
 - 3 3 מדפים

 ללא הגנות חשמליות 

 פיוז כנגד נפילות מתח (1

ניתוק מקור החשמל במקרה של  (2
 חימום יתר

ניתוק גופי החימום במקרה של  (3
 חימום יתר

שרידות מכשיר טובה יותר 
ובנוסף הקטנת הסיכוי 

 לשריפה

 אופציות לעיקור
 מובנה:

עיקור כלי מתכת 

 מובנה:
 כלים חשופיםעיקור  (1

 תמיסות (2

כלי ניתוח מעוקרים 
כחבילות סגורות, מכשיר 

איננו מסוגל  Dentalixה
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 חשופים בלבד.

עיקור  -אופציונאלי
 נוזלים

 חבילות (3

 ייבוש כלים בגמר (4
 

 לבצע זאת

 מדפסת מובנת מובנה אופציונאלי מדפסת

 שסתום פורק לחץ מערכות אבטחה

 שסתום פורק לחץ (1

 שעון מד לחץ (2

מערכת אבטחה למניעת  (3
 פתיחת הדלת כשיש לחץ בתא 

 

 בטיחות גבוהה יותר

מיקום גוף 
 מנפח התא 100%ניצול של  חיצוני פנימי החימום

לא כולל ₪  7500 מחיר
  לא כולל מע"מ₪  10740 מע"מ

 

 :המלצת הווטרינרית העירונית

 ולהחזיק שנים ארוכות.מכשיר אוטוקלאב הינו רכישה יקרה אשר אמורה להיות חד פעמית 

רוב המחלקות הווטרינריות והמרפאות הווטרינריות רכשו ורוכשות אוטוקלאבים של חברת 

Tuttnauer. 

מאחר , ד בדרישות הסףמאינו עו Dentalixלאחר השוואה בין המפרטים )מצ"ב( נמצא כי מכשיר ה

 וניתן לעקר כלי מתכת חשופים בלבד.

, עמיד יותר ובטוח יותר לשימוש, חסכוני יותר הן בצריכת Tuttnauerמכשיר מחברת  בנוסף לכך, 

 חשמל והן מבחינת המקום אותו הוא תופס. 

 הצעות המחיר:  ת להלן טבלת השוואו

 Tuttnauer דקר דלילה ווטמרקט 

 -- 7500 10,740 10,740 מחיר בש"ח ללא מע"מ

 מספקיםלא  הקריטריונים ההכרחיים לא עונה על  יצרן הערות

 

 ע"ס) יצרן המכשיר(    Tuttnauer  של המחיר  ת את הצעלאשר  ממליצה העירונית   תהווטרינרי
 יודגש כי היצרן העניק אחריות למשך שנה מיום הפעלת המכשיר.   לא כולל מע"מ.₪  10,740 

 1714200740כלים מכשירים וציוד   -תקציבימקור 

 ( 5)נספח מס' 

 

  קורס יזמות עסקית  - 171/2018הצעה מס'  . 6

 עבור  "וועדת העיזבונות"מת פרויקט יזמות עסקית נשית הקצבהוגשה בקשה ל 15.02.17בתאריך     

 .2018ה לשנת עירית רמל    

 מטרת התוכנית היא יצירת קבוצת יזמות עסקית לנשים שתעצים, תמנף ותסייע לנשים להגדיל     
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 הכנסה ולמנף את העסק שלהן.    

 ל"וועדת העיזבונות" הצעות מחיר עבור כלל התוכניות  עיריית רמלה הגישה  2017במהלך פברואר     

 במשרד המשפטים עברה על הצעות וועדת העיזבונות" הנדרשים לביצוע הפרויקט. " והספקים     

 המחיר ואישרה אותן.    

  העיזבונות" התקבל אישור בכתב )מצורף( על אישור התוכנית ותקצובה. "וועדת 8/1/18בתאריך     

  על חשבון₪  70,000-ו על חשבון העיריה 70,000 כאשר, ש"ח 140,000  בסך תקציב  אישרה    

 ."ועדת העיזבונות"    

 :  "נשים בתחילת הדרך" -קורס יזמות עסקית להלן   א.  

 סה"כ כולל מע"מ הסבר שם הספק

 34,807.5 קבוצת יזמות עסקית חן גילאון

 47,075 קורס יזמות עסקית ענבל ישראל

 23,000 קבוצת יזמות עיסקית אתי קרדוד

 

 " עסקים בעיר" :  -נטוורקינג מנטוריות וקבוצתקורס ל. להלן ב
 

 כולל מע"מ סה"כ הסבר שם הספק

 17,484 נטוורקינג לידאיט בע"מ -רינת בורג

 13,392 הקמת מערך מנטוריות לידאיט בע"מ -רינת בורג

 11,904 מפגשי סופרוויזינג למנטוריות לידאיט בע"מ -רינת בורג
 42,780 סה"כ 

 

 סה"כ כולל מע"מ הסבר שם הספק

 נטוורקינג יצחקלימור 
58,500 

 הקמת מערך מנטוריות לימור יצחק
40,950 

,99 סה"כ  450 
 

 מע"מ סה"כ כולל הסבר שם הספק

touchpoints 
 נטוורקינג

23,000 

touchpoints 
 הקמת מערך מנטוריות

35,000 

                  58,000   סה"כ 
                    

 

 : יריד יזמות עסקית נשיתלהלן פירוט  ג. 
  

 הסבר שם הספק
סה"כ כולל 

 מע"מ

 83,070 יריד יזמות עסקית נשית הלל הפקות-אביטל אריכא
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 72,540 יריד יזמות עסקית נשית גוטמן הפקות

 93,600 יריד יזמות עסקית נשית חן קרופניק

 99,450 יריד יזמות עסקית נשית איילת אורבך
 

 מחלקת רווחה ממליצה לאשר את ההתקשרויות כדלקמן:   -סיכום

מחלקת רווחה ממליצה לאשר את הצעת  -" נשים בתחילת הדרך "  - קורס יזמות עסקית .א

 כולל מע"מ.₪  23,000ע"ס  אתי קרדודשל  ביותר  המחיר הזולה

 ביותר  מחלקת רווחה ממליצה לאשר את הצעת המחיר הזולה -וקבוצת נטוורקינגמנטוריות  .ב

 . כולל מע"מ₪  42,780ע"ס  רינת בורגשל 

של ביותר  מחלקת רווחה ממליצה לאשר את הצעת המחיר הזולה  -יריד יזמות עסקית נשית  .ג

 כולל מע"מ.₪  72,540גוטמן הפקות ע"ס 

 כולל מע"מ. ₪  138,320ה"כ ההתקשרות הכולל : ס

 (. כנגד הכנסה-קרן עזבונות-העצמת נשים)  1841000750 -מקור תקציבי
 

 ( 6) נספח                          
 

 קאנטרי רמלה -2018עבודות קבלניות בחדר המכונות קיץ  - 2018/217הצעה מס' . 7
 לקבלת הצעת מחיר בנושא עבודות קבלניות בחדר הבאים מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים 

  המכונות הממוקם במתחם הקאנטרי העירוני.

 :פירוט ההצעהלהן 
 תיקון והחלפת חלפים תקולים בחדר המכונות. .א
 תיקון שסתומים, ממברנות, מזרקים, מגופים, משאבת סחרור וגלישה. .ב
 לבקר וכיול מערכות.החלפת שבשבת  .ג

 .נעשתה פניה לספקים הבאים: יגל שירותי מים בע"מ, הידרופארם

 
 להלן טבלת השוואות הצעות המחיר: 

 הידרופארם יגל שירותי מים בע"מ 

 ₪  10,254.00 ₪  10,103.00 מחיר

 ₪  1,743.18 ₪  1,717.5 מע"מ

 ₪  11,997.18 ₪  11,820.5 סה"כ מחיר כולל מע"מ

 
 

 חברת "יגל ההצעה הזולה ביותר של  לאשר את ההתקשרות עם  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה 
 החברה סיפקה וטיפלה בעבר בחדר המכונות. . כמו כן ,כולל מע"מ₪  11,820ע"ס שירותי מים"
  17473000750  -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 
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 רעננה ה עירוניתהתקשרות עם כלביי - 2018/317הצעה מס'  .8

 הרקע לבקשה: •

לעירייה התקשרות עם כלביה עירונית ראשון לציון וכלביה עירונית לוד. קבלת הכלבים של 

עיריית רמלה לכלביות אלו הינה על בסיס מקום פנוי, נוצר מצב בו אין מקום פנוי בכלביות 

 וכלבים מוחזקים בשירות הווטרינרי ללא תנאים מתאימים.

 מהות ההתקשרות:                                                                                            •

 קבלת שירות להסגר כלבים/חתולים לתצפית כלבת בתחנת ההסגר העירונית של עיריית 

 עננה.ר

, על העירייה 2002 -על פי "פקודת הכלבת" ו"החוק להסדרת הפיקוח על כלבים" התשס"ג 

 להסגיר כלבים לכלביה עירונית )"מאורת הרשות"( או "מתקן מוגן". 

 בדיקת נותני שירות: •

 כלביה עירונית רחובות סובלת מחוסר תאים  .לצורך ההתקשרות הנדונה, נבדקו כלביות עירוניות

 עירונית אשדוד לא מקבלת כלבים מרשויות אחרות.             פנויים, כלביה 

 ה עם כלבייה עירונית פ"ת(. תה התקשרות לא מוצלחת בשנה שעברי)לעירייה הי

 עמותה המוציאה את הכלבים לאימוץלעיריית רעננה כלביה גדולה ומשופצת, פועלת בה 

 יינתן ע"ב מקום פנוי.השירות 

 :להלן הצעת המחיר     

 תשלום אגרות ההסגר וסכומן נקבע בחוק על פי משרד , ליום₪  36.5 -כלבייה עירונית רעננה      

 .ליום ₪ 36.5 -כלבייה עירונית רעננה  הווטרינרית העירונית ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 לא כולל מע"מ.₪  141,200סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז      

 1714200-750  -תקציבימקור      
 

 (8)נספח מס' 
 

 

 

 

 

   הצעות   עבור שירותי מנהל בטיחות - 2018/417הצעה מס' . 9
 

 הצעות מחיר עבור שירותי מנהל בטיחותלקבלת  בבקשה ואירועים פנתה מחלקת ספורט      

 לריענון תיקי מתקן והכנת תכניות בטיחות  במתקני הספורט בעיר על פי דרישות רישוי ממשרד      

 .הכלכלה ומשטרת ישראל      
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 .בר שחר ינוי כהןהדרישות נשלחו  לשמר בטיחות ,לבטח ,המנתב צוקר יצחק ,רמי שמש,      

 
 
 
 

 

ע"ס צוקר יצחק   עם ההצעה הזולה ביותר של  התקשרותלאשר ה ממליצהמחלקת ספורט ואירועים 
הספק נותן שירות לשביעות רצון  כמו כן,  .עבור השירותים המפורטים לעיל  כולל מע"מ ₪  55,575

  .העירייה 
  יודגש כי המחלקה לא מפצלת את סוג העבודה שכן נדרש אישור לעבוד עם ממונה בטיחות עבור כל ** 
 מתקן.     

 

 . 182950/781 182930/781 198000/781,182980/781,182940/781,182960/781 - מקור תקציבי

 (9)נספח מס' 

 מסכים והקרנה לאירועים - 2018/517צעה מס' ה. 01
 

הקרנה ע"ג מסכים בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור לספקים הבאים  ספורט ואירועים פנתה לקת מח

 לאירועים ברמלה במהלך כל ימות השנה:

 פוינט טו פוינט פרודקשיין .1
 קול אור חיים בע"מ .2
3. avs 
 מימדים .4
 עופר רג'ואן .5
 וידיומית  .6

 
 

 הספקים אשר נענו לבקשה : פוינט טו פוינט פרודקשיין, קול אור חיים בע"מ. 
 

 להלן טבלת השוואות הצעות מחיר : 
 

 פוינט טו פוינט כמות תיאור הפריט
   עלות לא כולל מע"מ

 אור קול
עלות לא כולל 

 מע"מ
 1000 2400 2 מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית תקנית 4*3מסך רגיל 

כמות יחידת חישוב תיאור הדרישה 

ריענון תיק מתקן מעל 

500  מושבים  7.7.ד
5500025000600030000מתקן 

ריענון תיק מתקן עד 

500  מושבים 7.7.יא
335001050030009000מתקן 

תיק אישור ביטיחות 

לאירועים   לאולמות  

פריט רישוי  7.7.א'

6200012000250015000מתקן 

4750054000

80759180

5557563180

לבטח צוקר יצחק

לפני מע"מ

 מע"מ

כולל מע"מ
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 2000 3600 2 מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית תקנית 5*4מסך רגיל 

 ansi lumens 2 3600 2000 6500מקרן קדמי 

 500 1200 1 מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית תקנית 4*3מסך רגיל 

 1000 1800 1 מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית תקנית 5*4מסך רגיל 

 ansi lumens 1 1800 1000 6500מקרן קדמי 

 200 400 1 דיוידי\מצגת\מחשבים לשידור קליפים 1
 150 1200 1 סוויצ'ר. 1

 300 400 1 מוניטור לקונסולה.
טכנאי הפעלה מקצועי בעל ניסיון של שלוש שנים 

 לפחות
1 1800 600 

  2500  הובלה אספקה התקנה
 500 400 1 אינץ'  42מוניטורים לבמה  1אופציה: 

 - - 1 סגור.חיבור לצילום במעגל 
 150 200 1 תוספת לשעת עבודה

 1500 2400 1 צלם )מצלמה אחת( מעגל סגור –אופציה 

 
 . קול אור חיים בע"מ של  הזולה ביותר לאשר את ההצעהמחלקת ספורט ואירועים ממליצה 

 לא כולל מע"מ. ₪  141,200 -סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז
 .ההצעה בתוקף לשנה* 

הזמנות מאושרות , ע"פ -סעיפי אירועים + סעיפים רלוונטיים ע"פ מחלקה מבצעת  -תקציבימקור 

 וחתומות ע"י גזברית העירייה. 

 ( 10)נספח מס' 
 

   מעבדות לביה"ס שחקים ואשכול הפיסרכישת ציוד   - 2018/176הצעה מס' . 11

 לביה"ס שחקים ולאשכול הפיס אושר תקציב לרכישת ציוד מדעים ע"י משרד החינוך ,     

 כולל מע"מ(.₪  40,000 -כולל מע"מ ) סכום כול₪  20,000  -בית ספר  לכל     

 :לקבל הצעות מחיר לרכישת ציוד  פנתה לספקים הבאים בבקשהמחלקת רכש     

 כרמי אינטרלאב, דלילה , או.פי אלקטרוניקה וש.רובינשטיין.    

  נענו לבקשה:הספקים אשר    

 .כרמי אינטרלאב, דלילה , או.פי אלקטרוניקה    

     ) מצ"ב בנספח(הצעות מחיר  השוואות  ** טבלת

 

 

 

 המלצת מחלקת רכש: 

 לא התייחסה בהצעתה לרב הפריטים בהצעת המחיר.  אלקטרוניקהאו.פי חברת  יודגש כי**  

 .מאזניים  -פריטבקיים פער מחירים בין כרמי אינטרלאב לבין דלילה   

התייחס לתוצרת סין , בהצעתו  כרמי אינטרלאבהבהרה לשני הספקים:   שאלת  נשלחהלאור האמור, 

  המשקלים מתוצרתם מדויקים יותר. התחייבה לחברת אוהאוז . יובהר כי  בהצעתה  דלילהוחברת 
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₪  40,000ע"ס  דלילה חברת  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה 

 הספק עונה על דרישת העירייה.  ,כן כמוכולל מע"מ.  

 8132000761 -מקור תקציבי 
 ( 11)נספח מס' 

 
 

  ילדים-הדרכה פרטנית  למרכז  הורים  - 2018/177הצעה מס' . 12

  בבקשה לקבלת  לספקים הבאים ילדים  גיל  יסודי  פנתה -מחלקת הרווחה  באמצעות מרכז  הורים   
 : ילדים  גיל  יסודי-הדרכה  לצוות מרכז  הוריםעבור  הצעות מחיר    

 .  עוס'  ענת  קובובי זילברמן1
  קסטל.  מרים  2
  חיה  מרטון . 3
  סיגל קני  הרפז . 4

 הספקים אשר נענו לבקשה להצעות המחיר: עו"ס ענת קובובי זילברמן, גב' מרים קסטל. 
 

 :צעות מחירהות השוואלהלן טבלת 
 

עוס'  ענת קובובי   דרישות  מחלקת הרווחה 
 זילברמן

 גב'  מרים  קסטל

 תואר שני  בעבודה סוציאלית או  תואר

 שני בפסיכולוגיה קלינית

תואר שני בפסיכולוגיה  תואר שני בע''ס

 קלינית

 כן כן שנות וותק לפחות 10

 נסיון מוכח  בהדרכה פרטנית ו/או קבוצתית של

 צוותים מקצועיים העוסקים בטיפול בילדים והוריהם

 

 כן כן

 נסיון מוכח של  עבודה טיפולית עם משפחות,ילדים

 ריםבגיל  חביון והדרכת הו 

 כן כן

 נסיון בטיפול  בילדים וטיפול  בהורים,טיפולים

 דיאדים וטיפולים משפחתיים. 

 נסיון בהנחיית צוותים העוסקים בטיפול במשפחות

 בעיתיות בשירות הציבורי-רב 

 

 

 כן  כן 

 בימי א בבוקר בלבד כן זמינות להגיע לרמלה

ש''ח  כולל מעמ   1750 מחיר 

וביטול  זמן  ונסיעות 

לפעמיים  בחודש 

 350שעתיים כל פעם .)

ש''ח  175ש''ח לשעה+

 (לכל הגעה

ש''ח כולל מע''מ  1800

וביטול זמן ונסיעות 

לפעמיים בחודש,שעתיים 

 400כל פעם.)

ש''ח לכל  100ש''חלשעה+

 הגעה(
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 . שתי המועמדות בעלות מומחיות רבה נראה כי  בניתוח קורות החיים המקצועיים

 גב' ענת קובובי זילברמן ההצעה הזולה ביותר של  ממליצה לאשר ההתקשרות עם חלקת הרווחה מ

ויש לה ניסיון רב יותר בעבודה עם  מינותה  להגיע לרמלה גבוההז כמו כן, כולל מע"מ .  ₪  26,250ע"ס 

 . מחלקת הרווחה

 ₪.  19,250 -, תכנית שמיד לילדים בסיכון1843500847   -מקור תקציבי

 לצוות התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי מתקבולי התחנה.₪  7,000, 1842200843                            

 כולל מע"מ.  ₪  26,250ע"ס  הכולל  ההתקשרות סכום * 
      

 ( 12)נספח מס' 
 

 
 תפירה והתקנת וילונות למרכז יום לקשיש ובית הספר   -עדכון   - 2018/178הצעה מס' . 31

 ביסטריצקי       
 אושרה ההצעה  105/2015הצעה מס'  21.03.18מיום   15/2018-14בפרוטוקול הצעות פטורות מס'       

 . בשל שגגה נכתב כי הסכום כולל מע"מ.  29,850ל.מ. שיווק מינס ע"ס הזולה  ביותר של      

 .לא כולל מע"מ₪  29,850הסכום המעודכן הינו       

 ( 13)נספח מס'  

 

 סדנת הכנה לעולם העבודה תכנית אפיקים - 2018/791הצעה מס' . 14

    תכנית אפיקים הינה תכנית לליווי תעסוקתי לצעירים בסיכון, המופעלת ע"י משרד הרווחה.      

  התכנית פועלת עפ"י מבנה ברור ומחייב אותו הגדיר המשרד. כחלק מהתכנית יש להעביר בכל      

 מחזור סדנת הכנה לעולם העבודה לצעירים המשתתפים בתכנית.     

   קבע משרד הרווחה, ניתן לבחור מנחה לסדנה, רק מתוך רשימה מוגבלת  עפ"י הקריטריונים אותם     

 .שעברו את הליך הפיקוח של משרד הרווחה) מצ"ב רשימת מנחים( של מנחים מוסמכים     

 בפנייה טלפונית לשלושה מנחים מתוך הרשימה הנ"ל מחלקת הרווחה פנתה  במהלך חודש מרץ     

   )אשר מעבירים את הסדנה בשפה העברית(. מתוכם רק מנחה אחת הסכימה להגיע לרמלה בפרק      

 .הזמן המתאים עבורנו ועבור מהלך התכנית בעיר     

 :  להלן רשימת המדריכים

 כיוון שמגיעה מרחוק ואינה ניידת.לא יכולה להגיע לרמלה בשלב זה,  -אורטל אלתרמן

 החל ללמוד, ואינו פנוי בתאריכים הרצויים. -יובל דובי

  . היחידה שהסכימה להגיע לרמלה בתאריכים הרלוונטייםהמדריכה  -שדי-הלן צור

 כולל מע"מ.  20,532' ע"ס שדי-הלן צור ' לאשר את הספקמחלקת הרווחה ממליצה 

  . )מפגשים( ₪16*  810= 3* )עבור שעת הנחיה(₪   270
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 1847100848 -מקור תקציבי 

 ( 14)נספח מס' 

 
 כרמלה אשר נ' עיריית רמלה 3152/18בר"מ  - 180/2018הצעה מס' . 15
 
 בהמלצת בית המשפט נמחקה  -כנגד העירייה הוגשה בקשה לסעד הצהרתי לבית משפט השלום 

 התביעה היות ואין מדובר בסמכותו העניינית. 

 בעקבות החלטה זו הוגשה כנגד העירייה עתירה מנהלית. בהתאם להחלטת בית המשפט הועבר 

 לטה.ועדת הערר דנה בתיק, סיירה בנכס ונתנה הח ת הערר.ועדהתיק לו 

הגישה ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר אשר דחתה את בקשת העוררת ) כרמלה אשר(  המבקשת  

וכעת הוגשה  משפט המחוזי דחה את רוב טענותיהבית ה כ"נכס שאינו ראוי לשימוש" לסווג הנכס

 בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. 

לשלושה משרדי עורכי פנתה מחלקת הכנסות בבית המשפט המחוזי,  לייצוג העירייה בערעור המנהלי 

 . לקבלת הצעות מחירדין בתחום לשם 

שהצעתו  עופר שפירועדת הצעות פטורות ממכרז בהמלצת מחלקת הכנסות בחרה את משרד עו"ד 

 בתיק האמור.רב בתחום לייצג העירייה  ןניסיוהזולה ביותר והינו בעל  ההיית

לאור ניסיונו  עו"ד שפירלמשרד  בשנית לרשות ערעור פנתה מחלקת הכנסות  כעת, משהוגשה הבקשה

 בתחום בכלל ובתיק הספציפי בפרט.

 המחיר: להלן הצעת
 מע"מ.₪ +  15,000ע"ס   -עופר שפיר ושות' משרד עורכי דין 

 מתוכם :
 מע"מ ישולמו כנגד הגשת התשובה.₪ +  10,000
 מע"מ ישולם כנגד הדיון.+   ₪  5,000

 
 .מע"מ₪ +  15,000עופר שפיר ושות' משרד עורכי דין  ע"ס מחלקת הכנסות ממליצה להתקשר עם 

 623581 -מקור תקציבי 

 (15)נספח מס' 
 
 

 :המלצות הועדה
 
 הצגות ופעילות תרבות לקייטנות גני ילדים - 166/2018הצעה מס' . 1

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 : כדלקמןע"פ הפירוט     
 : הצגת יחיד    

 . ₪ 16,000הצגות, סה"כ עלות כוללת   50   -תאטרון ינוקא  -מחזור א'
  . ₪ 17,100סה"כ עלות כוללת  , הצגות 50 -בימת החלומות                  
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 . ₪ 8,000הצגות , סה"כ עלות כוללת   25 - תאטרון ינוקא -מחזור ב' 
 שעת סיפור:    

  ₪ 14,000עלות כוללת  , סה"כ הפעלות  70  -מחזור א'  גליקמן נעמי 
  ₪ 14,000 ת עלות כולל , סה"כ הפעלות 70  - מחזור א'  עפרה שאבי

  ₪ 15,000   , סה"כ  עלות כוללתהפעלות 75  -  מחזור ב' נתנאל
 ₪ 3,000עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 15 -מחזור ג' נתנאל

 עבור הצגות ופעילות תרבות לקייטנות גני  ,לא כולל מע"מ 87,100  -הכולל סכום ההתקשרות    
 ילדים.    

   
 
 סדנאות וחוגי ספורט  לקייטנות גני ילדים - 167/2018הצעה מס'  .2

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 : כדלקמןע"פ הפירוט     
 :סדנאות ספורט/הרקדה ותיפוף הגוף     

  25,500₪  כוללת, סה"כ  עלות הפעלות 150 -כוכבים של ליאת -מחזור א'

  11,900₪עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 70 -כוכבים של ליאת -מחזור ב'

  ₪ 4,500   ,  סה"כ עלות כוללתהפעלות 30 -קובי מיכאלי  -מחזור ג'

 :חוג קפאורה

  ₪ 18,000עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 100-רמלזה  -מחזור א'

  עבור סדנאות וחוגי ספורט  לקייטנות גני לא כולל מע"מ ₪  59,900  -הכולל ההתקשרותסכום 

 ילדים.

 חוגי העשרה וסדנאות יצירה לקייטנות גני ילדים- 168/2018הצעה מס' . 3
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 : כדלקמןע"פ הפירוט     
 :סדנאות חוויה ויצירה    

  ₪ 20,900עלות כוללת סה"כ   ,הפעלות 110 -מחזור א' גאירו    

  ₪ 5,700עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 30 -מחזור ב' גאירו     

  2,850₪עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 15 -מחזור ג' גאירו    

  :הפעלת ליצן    

  ₪ 17,500, סה"כ  עלות כוללת הפעלות 50 -מחזור א' ג'וי טוי      

   8,750₪ סה"כ עלות כוללת ,הפעלות 25 -מחזור ב' ג'וי טוי      

  ₪ 5,250עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 15 -מחזור ג' ג'וי טוי      

 :מעגל מתופפים     

  ₪ 10,000 עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 50 -מחזור א' נתנאל     

   5,000₪עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 25 -מחזור ב' נתנאל     
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 עבור חוגי העשרה וסדנאות יצירה לקייטנות לא כולל מע"מ ,   ₪  75,950 -הכולל ההתקשרותסכום     

 גני ילדים.    

 
 ציוד תקשורת מוטורולה  -169/2018הצעה מס' . 4

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       עירוני  פיקוח ושיטור מחלקת הועדה מאשרת המלצת          

 לא כולל מע"מ .₪  86,888, ע"ס  חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ עם          

 
 אוטוקלאב מכשיר רכישת - 170/2018הצעה מס' . 5

 עבור מכשיר  בפני ראש העיר לאשר הרכישה  ממליצה העירונית  תהועדה מאשרת המלצת הווטרינרי   

 לא כולל מע"מ.₪  10,740ע"ס   Tuttnauerיצרן המכשיר מ אוטוקלאב    
 
  קורס יזמות עסקית -171/2018הצעה מס'  . 6

    מליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרויות כדלקמן: הועדה מאשרת המלצת מחלקת הרווחה ומ    
 כולל מע"מ.₪  23,000ע"ס  אתי קרדוד -קורס יזמות עסקית ) נשים בתחילת הדרך(    

 מע"מ.כולל ₪  42,780ע"ס  רינת בורג  -מנטוריות וקבוצת נטוורקינג     
 כולל מע"מ.₪  72,540גוטמן הפקות ע"ס   - יריד יזמות עסקית נשית     
 כולל מע"מ. ₪  138,320  -הכולל  סה"כ ההתקשרות**      

 
 קאנטרי רמלה  - 2018עבודות קבלניות בחדר המכונות קיץ  - 2018/217הצעה מס' . 7

 מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  הועדה    
 כולל מע"מ.₪  11,820,  ע"ס חברת יגל שירותי מיםההצעה הזולה ביותר של  עם 

 רעננה ה עירוניתהתקשרות עם כלביי - 2018/317צעה מס' ה. 8
 ההתקשרות בפני ראש העיר לאשר  ממליצה העירונית  תהועדה מאשרת המלצת הווטרינרי      

 .ליום₪  36.5 -לבייה עירונית רעננה עם כ      
 לא כולל מע"מ.₪  141,200סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז       

 
   הצעות   עבור שירותי מנהל בטיחות - 2018/417הצעה מס' . 9

 מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הועדה      
 .כולל מע"מ ₪  55,575צוקר יצחק ע"ס עם        

 
 מסכים והקרנה לאירועים - 2018/517הצעה מס' . 10

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם       
  -. סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרזקול אור חיים בע"מ,  ההצעה בתוקף לשנה      
  ע"י גזברית העירייה.  ומאושרות וע"פ ההזמנות חתומות ש"ח לא כולל מע"מ   141,200      

 
   רכישת ציוד מעבדות לביה"ס שחקים ואשכול הפיס - 2018/671הצעה מס' . 11

 הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם        
 כולל מע"מ. ₪  40,000ע"ס  חברת דלילה       

 
  ילדים-הדרכה פרטנית  למרכז  הורים  - 2018/717הצעה מס' . 12
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 הועדה מאשרת המלצת מחלקת הרווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם        
 כולל מע"מ. ₪   26,250ע"ס  גב' ענת קובובי זילברמן  

     
 תפירה והתקנת וילונות למרכז יום לקשיש ובית הספר   -עדכון  -2018/871הצעה מס' . 13

 ביסטריצקי       
 הסכום המעודכן  - ל.מ. שיווק מינסעם  הועדה מאשרת לעדכן את סכום ההתקשרות       

 לא כולל מע"מ.₪  29,850הינו        

 סדנת הכנה לעולם העבודה תכנית אפיקים - 2018/791הצעה מס' . 14
 הועדה מאשרת המלצת מחלקת הרווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם       

 . כולל מע"מ₪ 20,532, ע"ס  שדי-הלן צור   

 

 כרמלה אשר נ' עיריית רמלה 3152/18בר"מ  - 180/2018הצעה מס' . 51
 ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת הכנסות  וממליצה בפני ראש העיר לאשר        

  לא כולל מע"מ. ₪  15,000משרד עו"ד עופר שפיר  ע"ס    

 

 

 

 רונן עזריה                 עלאלל רוזה                      
 מנכ"ל העירייה                        גזברית העירייה                 

 
 
 
 
 
 
 

 לטות ראש העיר:הח
 
 הצגות ופעילות תרבות לקייטנות גני ילדים - 166/2018הצעה מס' . 1

 : ע"פ הפירוט כדלקמן מאשר ההתקשרות     
 : הצגת יחיד     

 . ₪ 16,000הצגות, סה"כ עלות כוללת   50   -תאטרון ינוקא  -מחזור א'
  . ₪ 17,100סה"כ עלות כוללת  , הצגות 50 -בימת החלומות                  
 . ₪ 8,000הצגות , סה"כ עלות כוללת   25 -תאטרון ינוקא  -מחזור ב' 

 שעת סיפור:    
  ₪ 14,000עלות כוללת  , סה"כ הפעלות  70  -מחזור א'  גליקמן נעמי 

  ₪ 14,000 ת עלות כולל , סה"כ הפעלות 70  - מחזור א'  עפרה שאבי
  ₪ 15,000   , סה"כ  עלות כוללתהפעלות 75  -  מחזור ב' נתנאל
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 ₪ 3,000עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 15 -מחזור ג' נתנאל

 עבור הצגות ופעילות תרבות לקייטנות גני  ,לא כולל מע"מ 87,100  -הכולל סכום ההתקשרות    
 ילדים.    

 
 
 םסדנאות וחוגי ספורט  לקייטנות גני ילדי - 167/2018הצעה מס'  .2

 :כדלקמן ע"פ הפירוטמאשר  ההתקשרות     

 :סדנאות ספורט/הרקדה ותיפוף הגוף     

  25,500₪  , סה"כ  עלות כוללתהפעלות 150 -כוכבים של ליאת -מחזור א'

  11,900₪עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 70 -כוכבים של ליאת -מחזור ב'

  ₪ 4,500   כוללת,  סה"כ עלות הפעלות 30 -קובי מיכאלי  -מחזור ג'

 :חוג קפאורה

  ₪ 18,000עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 100-רמלזה  -מחזור א'

  עבור סדנאות וחוגי ספורט  לקייטנות גני לא כולל מע"מ ₪  59,900  -הכולל ההתקשרותסכום 

 ילדים.

 חוגי העשרה וסדנאות יצירה לקייטנות גני ילדים- 168/2018הצעה מס' . 3
 : כדלקמן ע"פ הפירוט מאשר ההתקשרות     
 :סדנאות חוויה ויצירה    

  ₪ 20,900עלות כוללת סה"כ   ,הפעלות 110 -מחזור א' גאירו    

  ₪ 5,700עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 30 -מחזור ב' גאירו     

  2,850₪עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 15 -מחזור ג' גאירו    

 

 

 

  :ליצןהפעלת    

  ₪ 17,500, סה"כ  עלות כוללת הפעלות 50 -מחזור א' ג'וי טוי      

   8,750₪ סה"כ עלות כוללת ,הפעלות 25 -מחזור ב' ג'וי טוי      

  ₪ 5,250עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 15 -מחזור ג' ג'וי טוי      

 :מעגל מתופפים     

  ₪ 10,000 עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 50 -מחזור א' נתנאל     

   5,000₪עלות כוללת  , סה"כ הפעלות 25 -מחזור ב' נתנאל     

 עבור חוגי העשרה וסדנאות יצירה לקייטנות לא כולל מע"מ ,   ₪  75,950 -הכולל ההתקשרותסכום     

 גני ילדים.    
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 ציוד תקשורת מוטורולה - 169/2018הצעה מס' . 4
 לא כולל מע"מ .₪  86,888, ע"ס  חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ מאשר ההתקשרות עם          

 
 אוטוקלאב מכשיר רכישת - 170/2018הצעה מס' . 5

  לא כולל ₪  10,740ע"ס   Tuttnauerיצרן המכשיר משל מכשיר אוטוקלאב   מאשר הרכישה      
 מע"מ.     

 
  קורס יזמות עסקית - 171/2018הצעה מס'  . 6

 מאשר  ההתקשרויות כדלקמן:        
 כולל מע"מ.₪  23,000ע"ס  אתי קרדוד -קורס יזמות עסקית ) נשים בתחילת הדרך(    

 כולל מע"מ.₪  42,780ע"ס  רינת בורג  -מנטוריות וקבוצת נטוורקינג     
 כולל מע"מ.₪  72,540הפקות ע"ס גוטמן   -יריד יזמות עסקית נשית     
 כולל מע"מ. ₪  138,320  -הכולל  סה"כ ההתקשרות    
 
 קאנטרי רמלה-2018עבודות קבלניות בחדר המכונות קיץ  - 2018/217הצעה מס' . 7

 כולל מע"מ.₪  11,820,  ע"ס חברת יגל שירותי מיםמאשר ההתקשרות עם     
    
 רעננה ה עירוניתהתקשרות עם כלביי - 2018/317הצעה מס' . 8

 .ליום₪  36.5 -לבייה עירונית רעננה עם כההתקשרות מאשר        
 לא כולל מע"מ.₪  141,200סכום ההתקשרות לא יעלה על סכום המחייב מכרז *       

 

   הצעות   עבור שירותי מנהל בטיחות - 2018/417הצעה מס' . 9
 .כולל מע"מ ₪  55,575צוקר יצחק ע"ס עם    ההתקשרותמאשר       

 
 
 
 
 

 מסכים והקרנה לאירועים - 2018/517הצעה מס' . 10
 . סכום ההתקשרות לא יעלה על  קול אור חיים בע"מ,  ההצעה בתוקף לשנה עםמאשר ההתקשרות       
 ע"י   ומאושרות וע"פ ההזמנות חתומות ש"ח לא כולל מע"מ   141,200 -סכום המחייב מכרז      
 גזברית העירייה.      
       
   רכישת ציוד מעבדות לביה"ס שחקים ואשכול הפיס  - 2018/761הצעה מס' . 11

 כולל מע"מ. ₪  40,000ע"ס  חברת דלילהההתקשרות עם מאשר        
 

   ילדים-הדרכה פרטנית  למרכז  הורים  - 2018/771הצעה מס' . 12

 כולל מע"מ. ₪  26,250ע"ס  גב' ענת קובובי זילברמןההתקשרות עם מאשר       
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 תפירה והתקנת וילונות למרכז יום לקשיש ובית הספר  -עדכון  - 2018/178הצעה מס' . 13
 ביסטריצקי       
 ₪ 29,850הסכום המעודכן הינו , ל.מ. שיווק מינסעם  עדכן את סכום ההתקשרות למאשר       

 לא כולל מע"מ.      

 סדנת הכנה לעולם העבודה תכנית אפיקים - /2018179הצעה מס' . 14
 . כולל מע"מ ₪ 20,532, ע"ס  שדי-הלן צור  מאשר ההתקשרות עם       

 

 כרמלה אשר נ' עיריית רמלה 3152/18בר"מ  - 180/2018הצעה מס' . 15
 לא כולל מע"מ. ₪  15,000עו"ד עופר שפיר ע"ס  מאשר ההתקשרות עם משרד       

 
 
 
 
 

 מיכאל וידל            

 ראש העיר           
 רמלה     

 


