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 בחדר הישיבות  (2018ביוני  13)  רביעי , ל' סיון תשע"ח ביום  שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 
 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהב ע"ש אפריאט ,

 
                                    נוכחים:                                          :                             משתתפים

 מח' ספורט ואירועים  -אורן רוזנברג                                         גזברית העירייה   -עלאלל רוזה
                                          מח' ספורט ואירועים -רמי חלפוןמשנה ליועמ"ש                                     -עו"ד סופי ויטלם

 מח' ספורט ואירועים -ריקי כהן                            מנהלת מח' משק ונכסים -מיכל רוטמן
                                              מח' רווחה -מירב אורנשטיין                                  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון

 
 הנדון:

 
 רצפת גומי בחדר הכושר מרכז פיס  - 2018/200הצעה מס' . 1

 הצעות מחיר עבור החלפת משטח גומי בחדר הכושרפנתה בבקשה לקבלת מחלקת ספורט ואירועים    
 יגאל בנגי., פרקוטופ , דרך הפרקט: לספקים הבאיםבאולם מרכז הפיס      

  
 :  מחיר הצעות להלן טבלת השוואת

 

כמות  פרוט המוצר 

מחיר 

ליחידה

מחיר 

כולל

מחיר 

ליחידה

מחיר 

כולל

מחיר 

ליחידה

מחיר 

כולל

גרמי   משוריין 

לחדר כושר 

30מ"מ

55260143002701485028215510

13.5709451020869סף מגשר

פרוק  ופינוי 

גומי ישן
559060985010190

150410520471פנל תואם

247152624027040

420244614597מע"מ 

289173070131637

 יגאל בנג'ידרך הפרקטפרקוטופ

 
 

 ,  פרקוטופ ההצעה הזולה ביותר של חברת ממליצה לאשר ההתקשרות עםמחלקת ספורט ואירועים 
 כולל מע"מ. ₪  28,917ע"ס 

 תב"ר מוסדות ציבור  -מקור תקציבי 
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 , התשובה היא כי קיים מכרז מסגרתעבור " רצפות גומי"  , האם יש מכרז מסגרת לשאלת הועדה •

 ולא סגורים. בור מגרשים פתוחים למתקני משחק ע
 

 ( 1)נספח מס'                                                          

 
  2018אומנים לאירועי קיץ - 201/2018הצעה מס' . 2

 
 ספקים.  15 -לכמן לאירועי קיץ ואפנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור מחלקת ספורט ואירועים 

 , סופרסאונד. פיסטוק אמנים כספית הפקות ,גאגא בוקינג ,ארבעה ספקים נענו לבקשתנו: 
 על המחלקה לבחור שני אמנים. ולפיכך   ברמלה בפארק עופר 9.7.18 -ו 2.7.18 -ביתקיימו שני אירועי קיץ 

 
 הצעות המחיר :  הלן טבלת השוואתל
 

 פיסטוק אמנים גאגא בוקינג כספית הפקות סופרסאונד

 סטטיק ובן אל תבורי
 +מע"מ₪  90,000

 נועה קירל
 מע"מ₪ +  60,000

 

 מאור אדרי 
 מע"מ₪ +  45,300

 ברזילינטע 
 מע"מ₪ +  40,000

 סטפן
 מע"מ₪ +  22,000

 25,000מוטי טקה 
 +מע"מ

 

 סטפן
 מע"מ₪ +  30,000

 שולי רנד
 מע"מ₪ +  42,000

 
 
 

 המלצות מחלקת ספורט ואירועים: 

המספקת את שירותי הזמר כספית הפקות חברת  לאשר ההתקשרות עםמחלקת ספורט ואירועים ממליצה 

בתוספת מע"מ ועם חברת פיסטוק אומנים המספקת את שירותי הזמר מאור ₪  25,000ע"ס ,  מוטי טקה

 בתוספת מע"מ. ₪  45,300אדרי , ע"ס 

 בתוספת מע"מ. ₪  70,300  -סה"כ ההתקשרות 

** יודגש כי הצעתה של חברת סופרסאונד להופעה משולבת של נטע ברזילי וסטפן בוטלה ע"י החברה בשל 

 אי זמינות במועד זה. 

דעת הצוות המקצועי, ההצעות אטרקטיביות ביותר, ההופעות ימשכו  וכמו כןמדובר בהצעות הזולות ביותר 

 ירועים הנ"ל. רב לפארק עופר ובעלות סבירה העונה לתקציב שהוקצב לאקהל 

 1828200755, 1822000754, 1822000756, 1822000750  -מקור תקציבי

  
 ( 2)נספח מס' 
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  רכישת ציוד אביזרים וכלי מטבח לבישול ואפיה למרכז רב נכותי -202/2018הצעה מס' . 3

 וכלי מטבח לבישול ואפיה.למרכז רב נכותי נדרש לרכוש ציוד אביזרים     
 הום סנטר. , רבלין פלאש, :מהספקים הבאיםמחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר     
 הום סנטר, ריבלין.  נענו לבקשה :הספקים אשר     

 ת הצעות מחיר: ולהלן טבלת השווא
 

 רווחה -טבלת השוואות לכלי מטבח 
      

   
 ריבלין

 
הום 

 סנטר

 

יח'  תאור הפריט
 חישוב

מחיר  כמות
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

 210 70 175.5 58.5 3 יחידה 60X40X2לוח חיתוך פלסטיק אדום 

 210 70 175.5 58.5 3 יחידה 60X40X2לוח חיתוך פלסטיק כחול 

 WSC12סטנד ללוח חיתוך פלסטיק, מנירוסטה 
 לוחות( 6 -)מותאם ל 

 80 80 69.42 69.42 1 יחידה

 -ליטר  58ס"מ נמוך  50X30סיר נירוסטה 
 אינדוקציה

 1196 598 985.4 492.7 2 יחידה

 260 130 182 91 2 יחידה ס"מ 50מכסה נירוסטה 

 -ליטר  58ס"מ נמוך  36X36סיר נירוסטה 
 אינדוקציה

 860 430 468 234 2 יחידה

 178 89 117 58.5 2 יחידה ס"מ 36מכסה נירוסטה 

-ליטר  22ס"מ  50X10ידיות  2מחבת נירוסטה 
 אינדוקציה

 0   655.2 327.6 2 יחידה

 0   182 91 2 יחידה ס"מ 22מכסה נירוסטה 

ס"מ  9רוחב מקלף ירקות / כרוב/חצילים מנירוסטה 
 חזק במיוחד.

 120 20 46.8 7.8 6 יחידה

ס"מ בקליט אדום  20סכין שף + חיזוק רוחב 
NICUL STAR 794/7200.20 לירקות 

 330 110 195 65 3 יחידה

ס"מ בקליט כחול  20סכין שף + חיזוק רוחב 
NICUL STAR 796/7200.20 לירקות 

 330 110 195 65 3 יחידה

 NICULס"מ פלסטיק צהוב  20סכין קצבים 

STAR 783/3309.20 

 60 60 42.25 42.25 1 יחידה

 NICULס"מ פלסטיק צהוב  25סכין קצבים 

STAR 783/3309.25 

 345 115 150.15 50.05 3 יחידה

 NICULס"מ פלסטיק צהוב  30סכין קצבים 

STAR 783/3309.30 

 105 105 60 60 1 יחידה

 80 40 68.26 34.13 2 יחידה ס"מ רחב 45לסכינים מגנט 

 240 60 187.2 46.8 4 יחידה (32X26.5ליטר ) 13נירוסטה  1/2X200גסטרונום 

 100 25 52 13 4 יחידה נירוסטה  1/2מכסה לגסטרונום 

 360 60 226.2 37.7 6 יחידה (53X32.5ליטר ) 15נירוסטה  1/1X100גסטרונום 

 420 70 335.4 55.9 6 יחידה (53X32.5ליטר ) 22נירוסטה  1/1X150גסטרונום 

 588 98 468 78 6 יחידה (53X32.5ליטר ) 28נירוסטה  1/1X200גסטרונום 

 576 32 397.8 22.1 18 יחידה נירוסטה 1/1מכסה לגסטרונום 

 35 7 22.75 4.55 5 יחידה עירבוב 802ליטר  6.5עגולה  ס"מ 28קערה פלסטיק 
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 60 12 32.5 6.5 5 יחידה עירבוב. 333ליטר  11ס"מ  36פלסטיק עגולה קערת 

 65 13 58.5 11.7 5 יחידה עירבוב. 232ס"מ  45גיגית פלסטיק עגולה + ידיות 

 100 20 71.5 14.3 5 יחידה עירבוב. 232ס"מ  60גיגית פלסטיק עגולה + ידיות 

ברז קפיץ תעשייתי מתז רחב + יחידת ברז יציאה 
איטלקי לשטיבת  RBמהכיור + ברז אמצעי 

 מחבתות

 1500 1500 1495 1495 1 יחידה

)לא  1/6גסטרונום  12עגלת תבלינים מנירוסטהל: 
 כולל תבניות(

 1340 1340 1105 1105 1 יחידה

( 17.6X16ליטר ) 2.5נירוסטה 1/6-150גסטרונום 
 תבלינים.לעגלת 

 396 33 234 19.5 12 יחידה

 132 11 78 6.5 12 יחידה נירוסטה 1/6מכסה לגסטרונום 

 250מרסס שמן )שפריצר( + בקבוק מאלוניום 
 סמ"ק

 0   12.48 12.48 1 יחידה

 56 8 46.41 6.63 7 יחידה חלק 202ס"מ מחורר  26כף חלוקה / הגשה 

 56 8 46.41 6.63 7 יחידה חלק 202ס"מ   26כף חלוקה / הגשה 

 98 14 68.25 9.75 7 יחידה מנוקד 205ס"מ מחורר  32כף חלוקה / הגשה 

 98 14 68.25 9.75 7 יחידה מנוקד 205ס"מ  32כף חלוקה / הגשה 

 91 13 72.8 10.4 7 יחידה ס"מ מחורר מנירוסטה 40כף חלוקה / הגשה 

 91 13 72.8 10.4 7 יחידה ס"מ מנירוסטה 40כף חלוקה / הגשה 

 45ידית  -סמ"ק  250ס"מ + וו נירוסטה  10מצקת 
 ס"מ למרק

 88 22 67.2 16.8 4 יחידה

 100 25 50.44 12.61 4 יחידה ס"מ נירוסטה פרימיום אליס. 20מסננת רשת 

ליטר.  60/76/80עגלה שטוחה מפלדה מחוזקת לפח 
ג"ג  400ס"מ עומס מקסימלי:  19גובה: 44קוטר: 

 3"גלגל 

 217 217 110.5 110.5 1 יחידה

 60גוה  50ליטר שחור + מכסה קוטר  76פח אשפה 
 + טבעת חיצונית לחיזוק

 84 84 70.2 70.2 1 יחידה

 44 22 29.64 14.82 2 יחידה HOTELס"מ  24מלקחיים נירוסטה לספגטי 

 10 5 5.2 2.6 2 יחידה ס"מ  20מלקחיים נירוסטה בלו סטאר 

ס"  23נירוסטה שרות אל קמינו קלאסי מלקחיים 
 )בלו סטאר ארוך יותר חזק יותר(

 28 14 16.38 8.19 2 יחידה

ס"מ  24מלקחיים נירוסטה לקציצות / צלי וכו' 
 ס"מ( 7*7.5)שפתיים 

 0   43.68 21.84 2 יחידה

 112 56 98.8 49.4 2 יחידה 80/43/5 -מתקן לנייר תעשייתיעל הרצפה ממתכת 

ס"מ  60פותחן קופסאות שולחני קלאסיק 
BONZER 046  לנקות גלגל שיניים במברשת ניילון(

 (WD-40ולשמן 

 615 615 343.2 343.2 1 יחידה

ליטר( לאיחסון 16שקוף ) 38X32X16.5 10קופסא 
 מזון

 220 22 156 15.6 10 יחידה

 110 11 84.5 8.45 10 יחידה  10מכסה לקופסא 

 2.30מכסה אטום פריזט קופסא פלסטיק + 
 ס"מ( לאחסון מזון 28X18X7( )12ליטר)

 750 25 312 10.4 30 יחידה

 13144   10306.5       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 2234.5   1752.1       מע"מ
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 15378.5   12058.6       ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
 

הספק עונה על דרישות  כולל מע"מ. ₪  12,058' ע"ס רבלין ספק 'המ הרכישה מחלקת רכש ממליצה לאשר 
 ) הרכישה היא עבור כל סל המוצרים הנדרש(.  העירייה

 כולל מע"מ.₪  12,058סכום הרכישה     
 תב"ר הצטיידות רב נכותי  -מקור תקציבי     

 ( 3)נספח מס' 
 
 

 עצים בוגרים לגינות הציבוריות רכישת  -2018/320הצעה מס' . 4
ספקים מהנות הציבוריות נדרש לרכוש עצים בוגרים. מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר לגי     

 : סלונר, גבעת ברנר, אייל, דרויאן. הבאים
 אשר נענו לדרישתנו : אייל, דרויאן.  ספקיםה     

   

 להלן טבלת השוואות הצעות המחיר : 
   

   

   

 

   

הספק עונה על כולל מע"מ.  58,090.5 משתלת אייל  ע"סמהרכישה מחלקת רכש ממליצה לאשר     
 . דרישות העירייה

 . 1746000751, 1746000720   -תקציבי מקור     
   

   

   ( 4)נספח מס' 
 
   

 דישון צמחיה בגינות הציבוריות ברחבי העיר  -2018/420הצעה מס' . 5
 ספקים מהכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר למחלקת הגינון נדרש לרכוש חומרי דישון. מחלקת ר   
 הבאים: משתלת אייל, חבוב יצחק, הגרעין, סלונר.    

 הספקים אשר נענו לדרישה: משתלת אייל, הגרעין.     
 
 

טבלת השוואות עצים

דרויאןמשתלת אייל

הערותמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

3088026400963.228896יחידהדקל המלך מהאדמה-גובה עץ 6 מ"-קוטר 20"

1575011250795.411931יחידהציקס מהאדמה-קוטר 1.2 מ' גובה גזע-0.4מ'

1580012000887.1513307.25יחידהעץ טבבויה"סנטה ברברה-גובה 3.5 -קוטר 3"

4965054134.3סה"כ ללא מע"מ ₪

8440.59202.8מע"מ

58090.563337.1סה"כ כולל מע"מ ₪
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 להלן טבלת השוואות הצעות המחיר: 
 

 
 

 

   
ע"פ ההצעה הזולה  -משתלת אייל, הגרעיןהספקים: מ הרכישהמחלקת רכש ממליצה לאשר מ 

 ריט. ביותר לפ
 כולל מע"מ. ₪  18,500סכום הרכישה לא יעלה על ס  

   1746000755   -מקור תקציבי       
 

 ( 5נספח מס')
   

 הנחיית קבוצות העצמה לנשים במרכז עוצמה -2018/520הצעה מס' .  6
 הנחיית קבוצות העצמה לנשים במרכזמחלקת רווחה פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור שירותי 

  אסאף.אביבית גרינבאום חיים, הוניידה : לספקים הבאיםעוצמה 
 

 צמה:ועבור סדנת העצמה לנשים במרכז ע להלן הצעות המחיר של הספקים

 

 מחיר  הסבר שם הספק

אביבית גרינבאום 

 חיים 

 כולל מע"מ ₪  21,060 סדנת העצמה לנשים

, כולל מע"מ14,208 סדנת העצמה לנשים הוניידה אסאף  
 

כולל ₪  14,208ע"ס הוניידה אסאף של  ביותר  הזולה ההתקשרות עם ההצעהמחלקת רווחה ממליצה לאשר 

 מע"מ. 

הוניידה אסאף עו"ס בעלת תואר שני , מנחת קבוצות וקנדידטית בתכנית הכשרה לאנליטיקאים יצוין  כי 

 קבוצתיים במכון לאנליזה קבוצתית.

 1842210840   -מקור תקציבי       
 ( 6)נספח מס'

 
 במרכז עוצמה צוות עובדיםהנחיית  -2018/620הצעה מס' .  7

 הנחיית צוות עובדים במרכז עוצמהמחלקת רווחה פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור שירותי 

טבלת השוואות חומרי דישון למחלקת גנים ונוף

משתלת איילהגרעין

הערותמחיר סה"כמחיר יחידהמחיר סה"כמחיר יחידהכמותיח' חישובתאור הפריט

1047347304804800ליטרגרלון 4

100949400707000ליטרתכשיר קודקוד לדשא

20531060751500ק"גמשחת גיזום נקטק

30501500702100שק 25 ק"גדשן אוריאה

30461380651950שק 25 ק"גגופרת אמון

1807017350סה"כ ללא מע"מ ₪

3071.92949.5מע"מ

21141.920299.5סה"כ כולל מע"מ ₪
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 לספקים הבאים: ענת משה, יוסי אונטרמן. 
 מרכז עוצמה הוקם במחלקה  בכדי לטפל במשפחות בעוני והדרה חברתית . 

 תופי פעולה , בניית תכניות עבודההנחיית העובדים כוללת , בניית צוות, הגדרת תפקידים , פיתוח שי
 כלליות ואישיות , ליווי ותמיכה לעובדים . 

 
 להלן הצעות המחיר:  : 

 תית , נמצאת ברשימת המדריכים של מרכזי עוצמה מטעםבעבודה סוציאלית קהיל  .m.a  - ענת משה .1
 משרד הרווחה . 

 הצעת המחיר של ענת להנחיית הצוות:  
  כולל מע"מ.  14,400שעות אקדמאיות( . עלות כוללת  4למפגש )₪  1200 -מפגשים אחת לחודש  12    

 

בעבודה סוציאלית , נמצא ברשימת המדריכים של מרכזי עוצמה מטעם משרד  .m.a  - -יוסי אונטרמן  .2
 הרווחה . 

 הצעת מחיר של יוסי להנחיית הצוות: 
 כולל מע"מ. ₪  18,000אקדמאיות(. עלות כוללת שעות  4) למפגש  ₪ 1500 -מפגשים אחת לחודש 12 

 

 כולל מע"מ עבור ₪  14,400ע"ס ענת משה הזולה של ההתקשרות עם ההצעה מחלקת רווחה ממליצה לאשר 
 מפגשים. 12

 יצוין  כי ענת משה היא מלווה את מרכז עוצמה בעיר כבר שלוש שנים ובקיאה בנעשה
 1842210840   -מקור תקציבי 

 ( 7)נספח מס'
 

 סדנת העצמה למבוגרים בליווי סרט וידאו במרכז עוצמה רמלה  -2018/720הצעה מס' .  8
 סדנת העצמה למבוגרים בליווי סרט וידאומחלקת רווחה פנתה בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור 

  לספקים הבאים: דביר פרץ, בינדר יועצים.למבוגרים במרכז עוצמה רמלה 
 

 למבוגרים במרכז עצמה:סדנת העצמה  עבור  הלן הצעות המחיר של הספקיםל

 

 מחיר                                                                                  הסבר       שם הספק

 מע"מ₪+ 24,420 סדנת העצמה למבוגרים בליווי סרט וידאו מסכם     א.בינדר יועצים

 מע"מ₪+ 21,540 מסכםסדנת העצמה למבוגרים בליווי סרט וידאו      דביר פרץ

 

₪   21,540 דביר פרץ ע"ס  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של רווחה ממליצה לאשר החלקת מ
  בתוספת מע"מ.

 ( 8)נספח מס'
 

 :מלצות הועדהה 
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 רצפת גומי בחדר הכושר מרכז פיס  - 200/2018הצעה מס'   .1
 מחברת  ני ראש העיר לאשר הרכישהוממליצה בפ ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת מחלקת          
 כולל מע"מ. ₪  28,917ע"ס   פרקוטופ         

 
 2018אומנים לאירועי קיץ   - 201/2018הצעה מס'   .2

  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות         
 בתוספת מע"מ.₪  25,000חברת כספית הפקות המספקת את שירותי הזמר מוטי טקה , ע"ס עם         

 בתוספת מע"מ.₪  45,300פיסטוק אומנים המספקת את שירותי הזמר מאור אדרי , ע"ס  וחברת    
  בתוספת מע"מ. ₪  70,300  -סה"כ ההתקשרות    
 

 רכישת ציוד אביזרים וכלי מטבח לבישול ואפיה למרכז הרב נכותי - 202/2018הצעה מס'   .3
 'רבלין '  מהספק מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר רכישה הועדה מאשרת המלצת         
 כולל מע"מ.  ₪  12,058ע"ס         
 

 עצים בוגרים לגינות הציבוריותרכישת  - 203/2018הצעה מס'   .4
 שתלת אייל   מק מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר רכישה מהספהועדה מאשרת המלצת         

 כולל מע"מ.  58,090.5ע"ס         
 

 דישון צמחיה בגינות הציבוריות ברחבי העיר - 204/2018הצעה מס'   .5
 משתלת   :יםקמחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר רכישה מהספהועדה מאשרת המלצת          

 כולל ₪  18,500ע"פ ההצעה הזולה ביותר לפריט.  סכום הרכישה לא יעלה על  -אייל והגרעין        
 מע"מ.         

 

 הנחיית קבוצות העצמה לנשים במרכז עוצמה - 205/2018הצעה מס'   .6
 הוניידה  מחלקת רווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת         
 כולל מע"מ.₪  14,208אסאף בסכום של         

 

 הנחיית צוות עובדים במרכז עוצמה -2018/720הצעה מס'   .7
 ענת  משהמחלקת רווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת         

 מפגשים.  12כולל מע"מ עבור ₪  14,400ע"ס          
 
 סדנת העצמה למבוגרים בליווי סרט וידאו במרכז עוצמה רמלה -2018/820הצעה מס'   .8
 דביר פרץ  מחלקת רווחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת        

 בתוספת מע"מ. ₪   21,540 ע"ס          
 

         
                רונן עזריה      רוזה עללאל                                                                             

 גזברית העירייה                                               מנכ"ל העירייה                        
 

 :החלטות ראש העיר
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 רצפת גומי בחדר הכושר מרכז פיס  - 200/2018הצעה מס'   .1
 כולל מע"מ. ₪  28,917ע"ס   פרקוטופמאשר הרכישה מחברת            

 
 2018אומנים לאירועי קיץ   - 201/2018הצעה מס'   .2

  ₪  25,000חברת כספית הפקות המספקת את שירותי הזמר מוטי טקה , ע"ס עם  מאשר ההתקשרות        
  בתוספת ₪  45,300בתוספת מע"מ וחברת פיסטוק אומנים המספקת את שירותי הזמר מאור אדרי , ע"ס         
 בתוספת מע"מ.  ₪  70,300  -סה"כ ההתקשרותמע"מ.         

 
 רכישת ציוד אביזרים וכלי מטבח לבישול ואפיה למרכז הרב נכותי - 202/2018הצעה מס'   .3

 כולל מע"מ.  ₪  12,058'רבלין '  ע"ס מהספק מאשר הרכישה         
 

 עצים בוגרים לגינות הציבוריותרכישת  - 203/2018הצעה מס'   .4
 כולל מע"מ.  58,090.5ע"ס   שתלת איילמק מאשר הרכישה הספ         

 
 דישון צמחיה בגינות הציבוריות ברחבי העיר - 204/2018הצעה מס'   .5

  ע"פ ההצעה הזולה ביותר לפריט.  סכום הרכישה  -אייל והגרעין שתלתמ :מאשר הרכישה מהספקים          
 כולל מע"מ. ₪  18,500לא יעלה על         
 

 הנחיית קבוצות העצמה לנשים במרכז עוצמה - 205/2018הצעה מס'   .6
 כולל מע"מ.₪  14,208אסאף בסכום של   הוניידעם מאשר ההתקשרות         
 

 הנחיית צוות עובדים במרכז עוצמה -2018/720הצעה מס'   .7
 מפגשים.  12כולל מע"מ עבור ₪  14,400ע"ס ענת משה  מאשר ההתקשרות עם        
 
 סדנת העצמה למבוגרים בליווי סרט וידאו במרכז עוצמה רמלה -2018/820הצעה מס'   .8
 בתוספת מע"מ. ₪   21,540 פרץ ע"ס דביר ההתקשרות עם מאשר        
 
 
 
 
 

 מיכאל וידל           

 ראש העיר           
 רמלה     

 


