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בחדר  , )2018באוגוסט  22' אלול תשע"ח ) אשי יישל יוםב שהתקיימה להצעות פטורותהועדה ישיבת 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט  הישיבות

 
 וכחים:נ                                                                         :משתתפים
 מחלקת ספורט ואירועים   מנהל  -ניסים רון                                              מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

       מח' ספורט ואירועים  -ריקי כהן                                              גזברית העירייה -עלאלל רוזה
 יועמ"ש משנה  -סופי ויטלםעו"ד 

                              מנהלת מחלקת משק ונכסים  -  מיכל רוטמן
 ע. מנכ"ל  -עו"ד שלי ביטון 

  
 

 פארק עופר -מופע מרכזי -אירוע סוכות  - 2018/294הצעה מס' . 1
 עולים ומיעוטים,  אירועימחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים אירועי מפעל הפיס ואירועי סוף הקיץ לנוער ,ילדים       
 . , פארק עופר( 25.9.18מופע מרכזי )  -עבור אירוע סוכות נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר      

  
 : יםמחיר והשוואת ספקים טבלתלהלן     

 

VIP  
 

 כספית

 משה פרץ
 לא כולל מע"מ  ₪  150,000

 עומר אדם
 לא כולל מע"מ₪    300,000

 גולןאייל  
 לא כולל מע"מ₪   180,000

 

      ₪  150,000עם האומן משה פרץ ע"ס  vipחברת ההצעה הזולה ביותר של מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את    
  . מע"מלא כולל 

 דקות. 50, יום ג' בפארק עופר, משך ההופעה  25.9.18בתאריך ההופעה תתקיים   
 

 קול קורא רב תרבותי.₪  50,000 -1822100752 -מקור תקציבי                      
 סעיף אירועים₪  125,500 - 1822000754                                                

                      
  .הנגב והגליל הפריפריהמשרד לפיתוח של ההקול קורא **  בכפוף  לאישור             בכפ  
 

 (1)נספח מס' 
 

 הגברה ותאורה - פארק עופר -מופע מרכזי -אירוע סוכות  - 2018/529הצעה מס' . 2
  -(25.9.18המרכזי בפארק עופר )  ותאורה  לאירוע  רההגב      
 . סינקופה בלבדיודגש כי חברת ההגברה המאושרת ע"י חברת ההפקה של האומן היא       

  ₪  45,000ע"ס סינקופה עבור תאורה והגברה מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם                        
  המחירובנוסף לקיים משא ומתן להוזלת   לא כולל מע"מ                       
                        
 קול קורא מופע מרכזי ומפגן רב תרבותי ₪1822100752   20,000  -מקור תקציבי                        

 תרבות ואירועים-אירועי תרבות ₪1822000754   32,650                                                  
                      

 של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.הקול קורא **  בכפוף  לאישור                              
 ( 2)נספח מס'        
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  אירוע מפעל הפיס - 2018/629הצעה מס'   .3
 מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים אירועי מפעל הפיס ואירועי סוף הקיץ לנוער ,ילדים אירועי עולים ומיעוטים,       
 (. המגדל הלבן, 26.9.18) אירוע מפעל הפיס עבור  נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר      

  
  והשוואת מחירים: ספקים להלן טבלת       
 

 כספית 
 

 כספית הפקותשרית 

 שרית חדד
 לא כולל מע"מ  ₪   100,000

 

 עדן בן זקן
 לא כולל מע"מ₪    130,000

 יהודה פוליקר
 לא כולל מע"מ₪   180,000

 
 כספית עם האמנית שרית חדד  חברת ההפקותמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההצעה הזולה ביותר של   

 . מע"מלא כולל  ₪  100,000ע"ס    
בשילוב שנה ומהווה עוגן בפס הקול הישראלי, האמנית מתוכננת להופיע  20שרית חדד היא אמנית מובילה בישראל מעל   

 להקות המחול העירוני במופע המרכזי של פסטיבל פיס. 
 

 בר אישור הקול קורא.קול קורא מפעל הפיס, מצ"ב אישור ממפעל הפיס בד₪  87,000 -1822000756  -מקור תקציבי                      
 שנה למדינה  70מפעל הפיס  קול קורא₪  30,000 -1822000784                                                 

  ** 
 

 (  3)נספח מס' 
 

 אירוע לנוער סוף הקיץ  - 2018/297הצעה  מס' . 4                
 מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים אירועי מפעל הפיס ואירועי סוף הקיץ לנוער ,ילדים אירועי עולים ומיעוטים,       
 (. המגדל הלבן, 27.9.18)אירוע לנוער סוף הקיץ עבור  נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר      

  
 : יםת מחירספקים והשוואלהלן טבלת        
 

 הפקותשרית 
 

 הליקון פיסטוק

 רותם כהן
 לא כולל מע"מ  ₪   65,811

 

 אליעד נחום
 לא כולל מע"מ₪  95,000

 אתניקס
 לא כולל מע"מ₪   75,000

 עדן חסון
 לא כולל מע"מ  ₪   12,820

 

 
 

 עברי לידר
 לא כולל מע"מ₪   85,000

 
 פאר טסי מארח את עדן חסון

 לא כולל מע"מ  ₪   64,104
  

 
    שרית הפקות עם האומן רותם כהן מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   
 לא כולל מע"מ. ₪  12,820לא כולל מע"מ  ועדן חסון ע"ס  65,811 ע"ס   

  בשנת  בתחום המוסיקה בישראל ונחשבים לאטרקטיביים, רותם כהן מדובר בהצעת מחיר סבירה, האמנים מובילים  
 בולט.   פריצה ועדן חסון כאמן צעיר   

  
 18282000783 -מקור תקציבי        

 ( 4נספח מס' )  
 

  לנוער וצעירים אירוע   -2018/299הצעה מס' . 5                   

 מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים אירועי מפעל הפיס ואירועי סוף הקיץ לנוער ,ילדים אירועי עולים ומיעוטים,       
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 (. המגדל הלבן, 26.9.18)אירוע לנוער וצעירים  עבור  נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר      
  

 : יםת מחירוהשווא ספקים להלן טבלת       
      

 וין פרודקשןאדם 
 

 קיקה סמואל כספית

 לילה מלקוס
 מע"מ  לא כולל  ₪  19,900

 

 קרולינה
 מע"מלא כולל  ₪   35,000

 קיקה סמואל
 מע"מלא כולל  ₪  21,000

 
 וין פרודקשן עם האומנית לילה     אדםמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  

    .לא כולל מע"מ ₪   19,900מלקוס  ע"ס   
 

 .קול קורא אירוע קיץ לנוער₪  20,000 -  1822100757סעיף               מקור תקציבי:
 תרבות ואירועים-אירועי תרבות₪  2,230 -1822000754                                                

 
 **  בכפוף  לאישור של המשרד לפיתוח  הפריפריה הנגב והגליל.                      

 ( 5)נספח מס' 
    

 לילדיםאירוע סוף הקיץ  - 2018/300הצעה מס' . 6                   
 מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים אירועי מפעל הפיס ואירועי סוף הקיץ לנוער ,ילדים אירועי עולים ומיעוטים,       

 (. המגדל הלבן, 25.9.18)אירוע סוף הקיץ לילדים  עבור  נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר      
  

 להלן טבלת השוואות מחיר:        
      

 סופרסאונד
 

 כספית אילי הפקות

 סטפן
 מע"מ  לא כולל  ₪  23,000

 

 סטפן
 מע"מלא כולל  ₪   30,000

 איב אנד ליר
 מע"מלא כולל ₪  30,000

 מליצה 
 

 סופרסאונד עם האומן סטפן ע"ס מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 לא כולל מע"מ. ₪  23,000

 
 קול קורא מופע ילדים מרכז העיר.₪  20,000 -1822100754מקור תקציבי:                      שר 

 תרבות ואירועים-אירועי תרבות₪  6,910 - 1822000754                                                  
 תנאי 

 **  בכפוף  לאישור של המשרד לפיתוח  הפריפריה הנגב והגליל.                      
 

 (6)נספח מס'  
 
 
 
 
  

 טברנה ים תיכונית - 301/2018הצעה מס' .  7                    
 מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים אירועי מפעל הפיס ואירועי סוף הקיץ לנוער ,ילדים אירועי עולים ומיעוטים,       

 (. המגדל הלבן, 25.9.18)טברנה ים תיכונית   עבור  נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר      
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 : יםמחיר והשוואת ספקים להלן טבלת       
      

JAP 
 

 כספית שרית הפקות

 טריפונס ופרנס
 +מע"מ  ₪  40,000

 

פאר טסי מארח את עדן 
 חסון

 +מע"מ  ₪  64,104

 פבלו רוזנברג
 +מע"מ₪  45,000

 
 

עם האומנים  JAPחברת ההפקות מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 לא כולל מע"מ. ₪  40,000טריפונס ופרנס ע"ס 

 .הקול קורא ע"י קק"ל**  בכפוף  לאישור של                       
 

 קול קורא קק"ל  - 1822000785   מקור תקציבי:    סעיף          
 

 (7)נספח מס'                                                                                               
 

 בחופשת הסוכות  לילדים ים בשכונותאירוע  - 2018/302הצעה מס' . 8
 מחלקת ספורט ואירועים מבקשת לקיים אירועי מפעל הפיס ואירועי סוף הקיץ לנוער ,ילדים אירועי עולים ומיעוטים,       

 ,  26/27.9.18 )עבור אירועים בשכונות לילדים בחופשת סוכות    נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר      
 קריית האומנים, קריית מנחם(       

  
 : יםמחיר והשוואת ספקים טבלת להלן      
 

 אילי הפקות
 

NMC 

 יובל המבולבל ודוד חיים
 לא כולל מע"מ  ₪   45,000

 יובל המבולבל 
 לא כולל מע"מ₪  25,000

 רינת גבאי 
 לא כולל מע"מ₪  25,000

 שי ורועי  
 לא כולל מע"מ₪   23,000

 
חברת ההפקות אילי עם יובל מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   

 .לא כולל מע"מ₪  45,000המבולבל ודוד חיים ע"ס 
        סעיף           

 קריית האומנים.  -לא כולל מע"מ, קול קורא אירוע מופע ילדים₪  17,095 - 1822100755    תקציבי:מקור                  מקור
 קריית מנחם.  -לא כולל מע"מ, קול קורא מופע ילדים₪  17,095  -1822100753                                                      
 תרבות ואירועים-אירועי תרבותלא כולל מע"מ, ₪  10,810 -  1822000754                                                      

-                                                             
 **  בכפוף  לאישור של המשרד לפיתוח  הפריפריה הנגב והגליל.                      

 
 (8)נספח מס'                                                                                             

 
 
 

 
 צילום ועריכת קליפים יוזמה ערכים למורשת  - 2018/303הצעה מס' . 9

  מחלקת דוברות פנתה לספקים בבקשה לקבל הצעות מחיר לצילום ועריכת קליפים במסגרת יוזמה, ערכים למורשת    
 במסגרת קול קורא של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.   
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 להלן הספקים: 
 

 סיני שמוליק .1
  מדיה אופוס .2
 קנר הפקות .3

 מפרט:

המציגות את תרבותם לצורך עריכת סרטים שיוקרנו בפסטיבל 'עיר תיעוד מפגשי קהילות שונות בעיר רמלה  •
 .2018עולם' בספטמבר 

דקות כ"א המתעדים באמצעות ויזואליה וראיונות את מפגשי הקהילות השונות בעיר  4-5סרטי ווידאו בני  7 •
 רמלה .

 שות, מוסיקה.עריכה לסרטים, אריזה גראפית באפטר אפקטס, כותרות, כתוביות תמלול בעברית לצרכי נגי •
 

  ספקים והשוואת מחירים:  להלן טבלת
 

 קנר הפקות אופוס מדיה סיני שמוליק

 

 לא כולל  מע"מ שקלים 22,850 

 

 לא כולל מע"מ שקלים 19,305 

 

 לא כולל מע"מ שקלים 25,200 

 
לא ₪  19,305של חברת אופוס מדיה ע"ס הזולה ביותר  ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה רותמחלקת הדוב

     . הספק עונה על דרישות העירייה וישנה התאמה לפרויקט. כולל מע"מ
  

 לא כולל מע"מ.  ₪  13,672   -,  קול קורא ערכים למורשת1822100780    -יסעיפי תקציב           
 לא כולל מע"מ.₪   5,633  -,   מפעל  הפיס 1822000784                                         

-                                                             
 **  בכפוף  לאישור של המשרד לפיתוח  הפריפריה הנגב והגליל.                      

 
 (9)נספח מס'                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הועדה: מלצותה
 

 פארק עופר -מופע מרכזי -אירוע סוכות - 294/2018הצעה מס'  .1
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עם  vipחברת  לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר 
 .לא כולל מע"מ₪  150,00האומן משה פרץ ע"ס 

  (משה פרץותאורה למופע המרכזי )אירועי סוף הקיץ הגברה    - 295/2018הצעה מס' . 2
 למופע   הגברהתאורה והועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר        
 . מחלקת ספורט ואירועים מע"מ  לא כולל₪  45,000 ע"ס סינקופה עם חברת  האומן משה פרץהמרכזי של       

 משא ומתן להוזלת המחיר.תקיים        
 

  ע מפעל הפיסאירו - 296/2018הצעה מס' .  3
   חברת ההפקות הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם         

 לא כולל מע"מ. ₪   100,000עם האמנית שרית חדד ע"ס  כספית         
 

 אירוע לנוער סוף הקיץ   - 297/2018הצעה  מס' . 4 
 עם שרית הפקות עם  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       

 לא כולל מע"מ.₪  12,820עדן חסון ע"ס עם האומן לא כולל מע"מ ו 65,811האומן רותם כהן ע"ס         
 

 אירוע  לנוער וצעירים   -299/2018הצעה מס' . 5                   

  עם אדם וין פרודקשן  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  
  לא כולל מע"מ .  ₪   19,900האמנית לילה מלקוס  ע"ס  עם  

 
 אירוע סוף הקיץ לילדים - 300/2018הצעה מס' . 6  

  עם סופרסאונד עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים       
 לא כולל מע"מ. ₪  23,000האומן  סטפן ע"ס      

 
 טברנה ים תיכונית - 301/2018הצעה מס' .  7

עם חברת ההפקות  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     

JAP      לא כולל מע"מ. ₪  40,000עם האומנים טריפונס ופרנס ע"ס 
 
 אירועים בשכונות לילדים בחופשת הסוכות   - 302/2018הצעה מס' . 8

   חברת ההפקות הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
 לא כולל מע"מ. ₪  45,000אילי עם יובל המבולבל ודוד חיים ע"ס    
 
 צילום ועריכת קליפים יוזמה ערכים למורשת  - 303/2018הצעה מס' . 9

  חברת אופוס  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    
   לא כולל מע"מ. הספק עונה על דרישות העירייה וישנה התאמה לפרויקט.   ₪  19,305מדיה  ע"ס    
 
 

 רונן עזריה                                                         ל רוזה ללאע                                
 מנכ"ל העירייה                                                  העירייה  יתגזבר                            

 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
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 פארק עופר  -מופע מרכזי -אירוע סוכות -294/2018עה הצ. 1
 מע"מ.לא כולל ₪  150,000עם האומן משה פרץ ע"ס  vipחברת מאשר ההתקשרות עם        

 
  אירועי סוף הקיץ הגברה לאומן משה פרץ - 295/2018הצעה מס' . 2

 ₪  45,000 ע"ס סינקופה בור תאורה והגברה למופע המרכזי של האומן משה פרץ עם חברת מאשר ההתקשרות ע       
 משא ומתן להוזלת המחיר.. מחלקת ספורט ואירועים תקיים מע"מ  לא כולל       

 
  רוע מפעל הפיסאי - 296/2018הצעה מס' .  3

 לא כולל מע"מ. ₪   100,000כספית  עם האמנית שרית חדד ע"ס  חברת ההפקות מאשר ההתקשרות עם         
 

 אירוע לנוער סוף הקיץ  - 297/2018הצעה  מס' . 4 
 עדן חסון ע"ס האומן לא כולל מע"מ  ו 65,811עם שרית הפקות עם האומן רותם כהן ע"ס   ההתקשרותמאשר        

 לא כולל מע"מ.₪   12,820       
 

 אירוע  לנוער וצעירים   -299/2018הצעה מס' . 5                   

  לא כולל מע"מ .  ₪   19,900האמנית לילה מלקוס  ע"ס  עם אדם וין פרודקשן עם ההתקשרותמאשר   
 
 אירוע סוף הקיץ לילדים - 300/2018הצעה מס' . 6  

 לא כולל מע"מ. ₪  23,000עם סופרסאונד עם האומן  סטפן ע"ס  ההתקשרותמאשר       
 
 טברנה ים תיכונית - 301/2018הצעה מס' .  7

 לא כולל מע"מ. ₪  40,000עם האומנים טריפונס ופרנס ע"ס  JAPחברת ההפקות  עם מאשר ההתקשרות      
 
 אירועים בשכונות לילדים בחופשת הסוכות   - 302/2018הצעה מס' . 8

 לא כולל מע"מ. ₪  45,000חברת ההפקות אילי עם יובל המבולבל ודוד חיים ע"ס ההתקשרות עם מאשר     
 
 ועריכת קליפים יוזמה ערכים למורשתצילום   - 303/2018הצעה מס' . 9

 לא כולל מע"מ. הספק עונה על דרישות העירייה וישנה₪  19,305ע"ס  חברת אופוס מדיה עםמאשר ההתקשרות     
   התאמה לפרויקט.       
 
 
 
 
 

 יכאל וידלמ                         
 ראש העיר                        

 רמלה                


