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 בחדר הישיבות  (2018 ביולי 04) ' תמוז תשע"ח שלישי, כביום  שהתקיימהלהצעות פטורות ישיבת הועדה 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט 

 
 :נוכחים                                                                 :משתתפים

         מנהל הקאנטרי -בוריס אוסטאוב                                   גזברית העירייה   -אל רוזהלעל
    מח' ספורט ואירועים -אלייקים וייסנשטרן                              משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם

 ס. מנהל מח' רווחה -זהבה סולומון                      מנהלת מח' משק ונכסים -מיכל רוטמן
                                 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון

 
 נדון:ה
 
 קאנטרי רמלה  -עבודות קבלניות ותיקונים בחדר המכונות  - 2018/223הצעה מס' . 1
 

 מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעת מחיר בנושא עבודות קבלניות בחדר המכונות     
  הממוקם במתחם הקאנטרי העירוני.    

 פירוט ההצעה:להלן 

 בתחתית אוגר מים כולל שעון שבת רחב עבור ברז  0V + סליל 1אספקה והתקנה ברז חשמלי מתכת ''* 
 עבור ברז חשמלי. 1-0-2חשמלי ומפסק ללוח    

 .MFM489-500BARGמטמר קו  -ו AM-66בקר מפלס מים אמדר *  

 .מד ספיקה מכויל FA8מגעים(, צג  3) DS-IRRRBצג מפלס מים *      

 .לי 1מיכל  PH7 -לי, תמיסת כיול ל 1מיכל  PH4 -תמיסת כיול ל*      

 .ניידת PHאלקטרודה *      

 .HG202שבשבת לבקר תא טעימה *      

 .mgכ"ס דגם  10פירוק והתקנה משאבת סחרור *      

 .mgכ"ס דגם  10החלפת אטם מכני, חריטת ציר והחלפת מייסבים במשאבת סחרור *      
 

 הידרופארםיגל שירותי מים בע"מ, : ספקיםהרשימת להלן      
 

 
יגל שירותי מים 

 הידרופארם בע"מ

 ₪  12,720.00 ₪  11,655.5 מחיר

 ₪  2,162.4 ₪  1,717.5 מע"מ

סה"כ מחיר כולל 
 ₪  14,882.4 ₪  13,637 מע"מ

 
 חברת יגל שירותי  ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה  לאשר את ההתקשרות עם

 ) טיפלה בעבר בחדר המכונות(. כמו כן, החברה מוכרת לעירייה . כולל מע"מ₪  13,637ע"ס  מים
 1747300750  -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
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 ילדים גיל יסודי      -קבוצתית לצוות מכרז הורים הדרכה  -224/2018הצעה מס'  .2

 להדרכהבבקשה לקבלת  הצעות ילדים  גיל  יסודי פנתה -באמצעות  מרכז  הוריםמחלקת הרווחה  
 ילדים  גיל  יסודי במסמך  המפרט את  הדרישות מהמדריך.-קבוצתית לצוות  מרכז  הורים 
 גב'  גלית אלחדד. גב' ימינה ורדי, ד''ר  עומר  לנס, כדלקמן: ספקים  3 -נעשתה פנייה ל  

     הספקים אשר הגישו הצעת מחיר: ד"ר עומר לנס, גב' ימינה ורדי.   
 

 הצעות המחיר:להלן  טבלת     
 

 גב'  ימינה ורדי ד''ר  עומר  לנס הדרישה
 תואר שני  בע''ס או בפסיכולוגיה  קלינית

 
 תואר שני  בע''ס ד''ר  בע''ס

 שנות  וותק  לפחות  10
 

 כן כן

בהדרכה קבוצתית של  צוותים  נסיון  מוכח  
 מקצועיים העוסקים בטיפול בילדים  והורים

 

כן.  בעיקר  בהתפתחות  הילד   כן
ושיקום.סביב  אוכלוסיית  צרכים  

 מיוחדים
נסיון  מוכח של  עבודה טיפולית עם  משפחות, ילדים  

 בגיל  החביון והדרכת  הורים
בעיקר  בהתפתחות  הילד  גיל  רך  כן

כלוסיית  צרכים  סביב  או
 מיוחדים

ניסיון  בעבודה בטיפול בילדים  והורים, טיפול  דיאדי 
 שנים  10וטיפול  משפחתי לפחות  

 שנים  בטיפול  פרטני  10ניסיון  של לפחות  
 
 

בעיקר  בתחום  שיקום, צרכים   כן
 מיוחדים

ניסיון בהנחיית  צוותים  מקצועיים העוסקים בטיפול 
 ות בשירות  הציבוריבמשפ'  רב  בעיותי

בעיקר  סביב  אוכלוסיית  צרכים   כן
 מיוחדים

 כן כן 3ההדרכה  תתקיים  במרכז.  רח  הדר  
 כן כן הגשת  ניהול  ספרים  ומס  במקור

 כן כן הגשת  קורות חיים ותעודות
כולל   ש''ח 450 מחיר  לשעה  כולל  ביטול זמן  ונסיעות

נסיעות  וביטול  
 זמן

ש''ח  כולל נסיעות  וביטול   350
 זמן

 זמינות
 

 כן כן

   
 
 : לד"ר עומר לנסמניתוח נתוני הטבלה עולה כי ישנה עדיפות משמעותית   

-מרכזי  הורים מדריך  ותיק  בתחנות  לטיפול  זוגי  ,מרכז  לטיפול  באלימות,ס  פסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה, סיים  קור
 .ר  האגודה  לטיפול  משפחתי/זוגי ומנהל  מכון  מגיד  לפסיכותרפיה"יו השירות  למען  הילד, לבריאות  נפש,מרכז   ילדים.
 בהדרכה  שקיבלו  ממנו.  םמניסיונלצוות  המטפלים  במרכז  הורים  ילדים  ברמלה  יש  חוויה  טובה  בנוסף, 

יובהר  -התפתחות  הילד  בגיל  הרך אוכלוסיית  צרכים  מיוחדים,סיון  רב  בעיקר  בתחום  השיקום ויגב'  ימינה ורדי בעלת  נ
 המטופלת  במרכז  הורים  ילדים  גיל  יסודי.  ההאוכלוסיי כי זו אינה 

ד"ר עומר לנס כמדריך קבוצתי לצוות מרכז הורים , מחלקת רווחה ממליצה לאשר ההתקשרות עם לאור  כל  האמור  לעיל
 ילדים של עיריית רמלה. 

 , כל מפגש למשך שעתיים   פעמיים  בחודשלשנה ) פירוט:  כולל מע"מ  ₪ 19,800ד''ר  עומר  לנס  עד   - עלות ההתקשרות * 
 כולל מע"מ למפגש(. ₪  900בעלות    
 

 הלאומית  לילדים  ונוער  בסיכון שמיד.התוכנית   , 1843500847  -מקור  תקציבי
 

 ( 2)נספח מס' 
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 הפעלות ואטרקציות לאירועי קיץ , עיר הילדים והנוער , פסטיבל -החלטה עדכון -225/2018הצעה מס' .3

 ושאר ימות השנה   8201   

 ההתקשרות עם חברת ספילאשר כתב כי יש (  נ194/2018הצעה מס' )  06.06.18מיום  22/2018וועדה מס' ב
 כולל מע"מ עבור יום פעילות.₪  25,000חוטר ע"ס 

 בראשית כרמיאל.יובהר כי מורשה החתימה הינו ספי חוטר ושם החברה הינו: 
 כולל מע"מ 50,000ההתקשרות עם חברת בראשית כרמיאל ע"ס  יש לעדכן את ההחלטה באופן הבא: 

 .לשלושה ימי פעילות
  
 ע"י גזברית העירייה. , ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות 1827000783 -מקור תקציבי 

          
 ( 3)נספח מס'    

 
 גני ילדים  5 -התקנת משטחי נרוסטה למטבחים ב -  226/2018הצעה מס' . 4

 לקבלת הצעות מחיר . מחלקת רכש פנתה בבקשה הרוסטילמטבחים בגני הילדים נדרש להתקין משטחי נ    
 ג.ג מוצרי קצב , גסטרוליין ,נירומטל , גני ילדים לספקים הבאים:  5 -עבור התקנת משטחי נירוסטה ב    
 נירוסטה.    
 ג.ג מוצרי נירוסטה., נירומטל  נענו לבקשה:הספקים אשר     

 
 להלן טבלת השוואות הצעות מחיר: 

      
  נירומיטל ג.ג. מוצרי נירוסטה   טבלת השוואות משטחי נירוסטה גני ילדים

 תאור הפריט
יח' 

 כמות חישוב
מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 
 מחיר סה"כ יחידה

משטח נירוסטה עבור מטבח בגן ילדים 
מ"מ. הצעת  1.5עובי  250/0.65במידות: 

 19750 3950 17500 3500 5 יחידה כוללת הובלה, אספקה והתקנההמחיר 

             מצ"ב סקיצה של המשטח המבוקש

 19,750   17,500       ₪סה"כ ללא מע"מ 

 3357.5   2975       מע"מ

 23,107.5   20,475       ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
 ג.ג. מוצרי נירוסטה ע"ס מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של חברת   

 . הספק עונה על דרישות העירייה. כולל מע"מ₪  20,475   
 שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי   

 ( 4)נספח מס'    
 

      
 הנדסה מבנה של והרחבה שיפוץ על פיקוח וניהול - 227/2018הצעה מס' . 5

 במאגר היועצים של העירייה, על מנת לקבל  , אשר מנוייםניהול פרויקט שלםאגף הנדסה פנה לחברת   
 פיקוח וניהול של שיפוץ והרחבה של מבנה הנדסה.עבור   הצעת מחיר  
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 מעלות הפרויקט שנאמד  3%)לפי  5.5%מ בקיזוז עמלת משכ"ל "מע כולל ₪ 39,228 : עלות שכ"ט
 ל(. כולל עמלת משכ" 1,379,521כולל מע"מ וללא עמלת משכ"ל )₪  1,307,602סכום 

 כולל ₪  39,228חברת ניהול פרויקט שלם בע"מ ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר של 
 מע"מ.

  תקציב.  הפרוייקט? כלכלן אגף ההנדסה השיב שקייםלשאלת הועדה : האם קיים תקציב עבור 
  2026062952 -מקור תקציבי

 ( 5)נספח מס'    
 
 גורר לחפ"ק   - 228/2018הצעה מס' . 6 

 , מחלקת רכשמחלקת הביטחון פנתה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור גורר לחפ"ק      
 וספיר  ,תץ שיווק והדרכה, בית רימון סוכנויוגיא יעו : מחיר כדלקמן ת הצעותלספקים לקב 3 -פנתה ל      
 סי.איי.אל חברה להנדסה.      

 .הגרור ע"י דלתות צדבתוספת פתיחה של , מפרט של משרד הפנים "פע •

 להלן טבלת השוואות הצעות מחיר: 
 
 

 גרור חפ"ק פתיחה שם החברה
 עליונה 

 גרור חפ"ק פתיחה
 מהצד 

 ₪  43,002 ₪  39,650 גיא יעוץ שיווק והדרכה
 ₪  63,765 ₪  57,213 בית רימון סוכנויות

ספיר סי איי אל חברה 
 להנדסה

39,722  ₪ 51,422  ₪ 

   

 .מע"מ יםהמחירים כולל* 

  חברת גיא ייעוץ שיווק הדרכהההצעה הזולה ביותר של ממליצה לאשר ההתקשרות עם ביטחון מחלקת   

) דרישת המחלקה היא לגורר חפ"ק עם פתיחה מהצד ע"פ המפרט של משרד  כולל מע"מ₪   43,002  

 הפנים(. 

  2705תב"ר  -מקור תקציבי   

 ( 6)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הועדה: המלצות



  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 14-8201/26מס'  הצעות פטורות פרוטוקול 

6 
 

 
 
 קאנטרי רמלה  -עבודות קבלניות ותיקונים בחדר המכונות  - 223/2018הצעה מס' . 1

 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מחלקת ספורט ואירועים הועדה מאשרת המלצת      
 כולל מע"מ. ₪  13,637חברת יגל שירותי מים בע"מ ע"ס      

 
 ילדים גיל יסודי      -הדרכה קבוצתית לצוות מכרז הורים  -224/2018הצעה מס'   .2

   ד"ר עומר לנסוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  מחלקת רווחההועדה מאשרת המלצת      
 ל כול₪  900בעלות  -) פירוט ההצעה: פעמיים בחודש, כל מפגש שעתיים לשנה כולל מע"מ₪  19,800ע"ס      
 מע"מ למפגש(.      

 
 הפעלות ואטרקציות לאירועי קיץ , עיר הילדים והנוער , פסטיבל -עדכון החלטה -225/2018הצעה מס' .3

 ושאר ימות השנה   2018   

 כולל  50,000ההתקשרות עם חברת בראשית כרמיאל ע"ס  החלטה באופן הבא: הועדה מאשרת עדכון 
 .שלושה ימי פעילותעבור  מע"מ 

  
 גני ילדים  5 -התקנת משטחי נרוסטה למטבחים ב -  226/2018הצעה מס' . 4

 ג.ג. מוצרי חברת וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  רכש הועדה מאשרת המלצת מחלקת     
 כולל מע"מ. ₪  20,475נירוסטה ע"ס     
 
 הנדסה מבנה של והרחבה שיפוץ על פיקוח וניהול - 227/2018הצעה מס' . 5

 חברת ניהול אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת     
 כולל מע"מ.₪  39,228פרויקט שלם בע"מ ע"ס     
 
 גורר לחפ"ק   - 228/2018הצעה מס'  .6
 
 חברת גיא ייעוץ שיווק הועדה מאשרת המלצת מחלקת ביטחון ומליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה מ   

 ) דרישת המחלקה היא לגורר חפ"ק עם פתיחה מהצד ע"פ המפרט של  כולל מע"מ₪  43,002ע"ס הדרכה   

 משרד הפנים(.   

 
 
 

 עללאל רוזה                                                              רונן עזריה                   
 גזברית העירייה                                                      מנכ"ל העירייה                

 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
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 קאנטרי רמלה  -קבלניות ותיקונים בחדר המכונות עבודות  - 223/2018הצעה מס' . 1

 כולל מע"מ. ₪  13,637חברת יגל שירותי מים בע"מ ע"ס מאשר ההתקשרות עם     
 
 ילדים גיל יסודי      -הדרכה קבוצתית לצוות מכרז הורים  -224/2018הצעה מס'  . 2

 ) פירוט ההצעה: פעמיים בחודש,  לשנה כולל מע"מ₪  19,800ע"ס  ד"ר עומר לנסמאשר ההתקשרות עם     
 כולל  מע"מ למפגש(. ₪  900בעלות  -כל מפגש שעתיים    
 
 לות ואטרקציות לאירועי קיץ , עיר הילדים והנוער , פסטיבלהפע -עדכון החלטה -225/2018הצעה מס' .3

 ושאר ימות השנה   2018   

 כולל  50,000ההתקשרות עם חברת בראשית כרמיאל ע"ס  מאשר עדכון החלטה באופן הבא: 
 .שלושה ימי פעילותעבור  מע"מ 

  
 ילדיםגני   5 -התקנת משטחי נרוסטה למטבחים ב -  226/2018הצעה מס' . 4

 כולל מע"מ. ₪  20,475ג.ג. מוצרי נירוסטה ע"ס  חברת מאשר ההתקשרות עם     
 
 הנדסה מבנה של והרחבה שיפוץ על פיקוח וניהול - 227/2018הצעה מס' . 5

 כולל מע"מ.₪  39,228חברת ניהול פרויקט שלם בע"מ ע"ס מאשר ההתקשרות עם     
 
 גורר לחפ"ק   - 228/2018הצעה מס'  .6
 
 ) דרישת המחלקה היא לגורר  כולל מע"מ₪  43,002ע"ס הדרכה גיא ייעוץ שיווק  חברתמ מאשר הרכישה   

 חפ"ק עם פתיחה מהצד ע"פ המפרט של משרד הפנים(.   
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