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ע"ש  בחדר הישיבות , )2018באוגוסט  20שני ט' אלול תשע"ח )  יוםב שהתקיימה להצעות פטורותהועדה ישיבת 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבאפריאט 

 

 וכחים:נ                                                                               :משתתפים
 כלכלן מחלקת ספורט ואירועים       -קובי גבאי                                                   מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 משנה ליועמ"ש  -סופי ויטלם עו"ד 
   ית העירייהגזברס.    - שגיא רוזנבלט 

                              מנהלת מחלקת משק ונכסים ס.   - אבי דיל 
 ע. מנכ"ל  - עו"ד שלי ביטון

 
 ' למגזר הדתי והחרדי בעירערב התעוררות'  -קטעי חזנות וסליחות   - 293/2018הצעה מס' . 1
 אומנים המתאימים לערב 'התעוררות'  מחלקת ספורט ואירועים פנתה  בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור   

  מופע למגזר הדתי, קטעי חזנות וסליחות. -המיועד למגזר הדתי והחרדי    
 ש.א הפקות., תכלת הפקות , עזריאלי הפקות    להלן הספקים:    

  
 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ש.א הפקות  עם חברת  מופע למגזר הדתיעבור ההתקשרות  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את
 לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ותאורה.  ₪ 35,000ע"ס  חיים ישראל(  -) אומן

משה חבושה  מןואעזריאלי הפקות ) חברתההתקשרות עם   לאשר, מחלקת ספורט ואירועים מבקשת בנוסף 
 לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ותאורה.  ₪ 7,500ע"ס  (  לקטעי חזנות וסליחות

המלצת המחלקה הינה בשל העובדה כי מדובר בהצעות הזולות ביותר וכן בחירת האומנים משלבת מענה הן 

 והן לציבור החרדי. לציבור הדתי 

  1827000783 -מקור תקציבי 

 (1נספח מס' )                                                                             

 

 הועדה: מלצותה

 עזריאלי הפקות  תכלת הפקות 
 

 ש.א. הפקות 

 עלות     
 לפני מע"מ

 עלות    
 מע"מ לפני

 

 ₪  35,000 מופע יניב בן משיח 
 

48,000  ₪ 
) כולל הגברה 

 ותאורה(

 

   ₪  38,000 מופע יונתן רזאל 

 ₪  35,000   מופע חיים ישראל
 

מופע איציק דדיה + 
משה חבושה )קטעי 

 חזנות וסליחות(

 42,000  ₪ 
)כולל הגברה 

 ותאורה(

 

משה חבושה )קטעי 
 וסליחות(חזנות 

 7500  ₪ 
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 'ערב התעוררות' למגזר הדתי והחרדי בעיר  -קטעי חזנות וסליחות   - 293/2018הצעה מס' . 1

    ש.א הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     
  הועדה ובנוסף לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ותאורה  ₪  35,000ע"ס  חיים ישראל(  -הפקות ) אומן    
    ₪ 7,500ע"ס  (  משה חבושה לקטעי חזנות וסליחות -מןוא)זריאלי הפקות מאשרת ההתקשרות עם חברת ע    
 לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ותאורה.     
 
 
 

 רונן עזריה     שגיא רוזנבלט                                                                            
 מנכ"ל העירייה                                                          יתגזבר ס.                          

 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 'ערב התעוררות' למגזר הדתי והחרדי בעיר  -קטעי חזנות וסליחות   - 293/2018הצעה מס'  .1
 לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ₪   35,000ע"ס  חיים ישראל(  -הפקות ) אומן   ש.א עם מאשר ההתקשרות     
 (    משה חבושה לקטעי חזנות וסליחות -מןוא)ההתקשרות עם חברת עזריאלי הפקות  מאשרובנוסף ותאורה    
 לא כולל מע"מ ולא כולל הגברה ותאורה.   ₪ 7,500ע"ס     
 
 
 
 
 
 

 יכאל וידלמ                         
 ראש העיר                        

 רמלה                


