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 בחדר הישיבות , )2018באוגוסט  27אלול תשע"ח )  טז' שני יוםב שהתקיימה להצעות פטורותהועדה ישיבת 
 .רמלה  1ויצמן  רחוב ב בניין העירייהבע"ש אפריאט 

 
 וכחים:נ                                                                          :משתתפים
 סגן מהנדסת העיר -יגאל שפושניקוב                                              מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 מנהל יח' לאיכות הסביבה -גזברית העירייה                                              שרון אטנר -עללאל רוזה
 מח' ספורט ואירועים        -אורן רוזנברג                     מנהלת מח' משק ונכסים            -מיכל רוטמן

 מחלקת ספורט ואירועים       -קובי גבאי                                                  ע. מנכ"ל  -עו"ד שלי ביטון 
  מח' רווחה -עו"ס מירב אורנשטיין                                                                                              

 
 הנדון: 

 
 הנחיית קורס גישור בסיסי במרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה  -  2018/304הצעה מס' . 1

 בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור פנתה  ,רמלה -רכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילהמ באמצעותמחלקת הרווחה 
 לספקים הבאים:  מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילההנחיית קורס גישור בסיסי שיתקיים ב   
 .גומא , בשביל ההסכמה , מכון גבים לגישור   

        

 טבלת השוואות מחיר:  להלן 

 מחיר  הסבר שם הספק

 כולל מע"מ ₪  28,658 מגשריםקורס גישור בסיסי להכשרת  מכון גבים לגישור

 כולל מע"מ ₪  30,420 קורס גישור בסיסי להכשרת מגשרים בשביל ההסכמה

 כולל מע"מ ₪  33,930 קורס גישור בסיסי להכשרת מגשרים גומא

 

 משתתפים.  20שעות, הקורס עד  60**  מדובר בקורס גישור של           

    ₪  28,658, ע"ס מכון גבים לגישור עם ההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות מחלקת רווחה ממליצה לאשר את 
 .מע"מ כולל

 זולה יותר.ה הינה  מכון גבים לגישור הינו גוף מקצועי ומוכר, מכיר היטב את התחום הקהילתי והעלות
 גישור, נציגת המחלקה ) עו"ס מירב אורנשטיין ( השיבהלשאלת הועדה : האם מדובר במחירים סבירים עבור קורס 

  שכן.
 השתתפות עצמית, ₪40%,    17,192  :מימון ניתן על ידי משרד הבינוי והשיכון אגף שיקום שכונות סה"כ 60%  )

 כולל מע"מ(.₪  11,466העירייה ע"ס  סה"כ עלות השתתפות 

 86751  -תקציבימקור 
 (1)נספח מס' 

 

 2פעילות איכות הסביבה בפסטיבל רמלה עיר עולם   - 305/2018מס' הצעה   .2

 , מחויבת העיריה בביצוע הסברה להפרדת אריזות למחזור )"פח כתום"(.תאגיד תמירבמסגרת ההסכם עם     
 . השני איכות הסביבה בחרה לבצע את הפעילות לקהל הרחב במסגרת פסטיבל רמלה עיר עולםהיחידה ל    
 הסביבה, ומתקבל בגינה החזר חלקי. ל העיריה, מדווחת למשרד להגנתההוצאה ש    
 ,    RE3שפיץ, יוצרי סביבה, : כדלקמן למספר חברות המתמחות בפעילות בתחום היחידה לאיכות הסביבה פנתה    
 .ד'בלה למען הסביבה חופש סדנאות,     

 סדנאות המתאים לפסטיבל, לרבות: סדנאות יצירה,החברות התבקשו להציע  מגוון הפעלות חווייתיות /     
   פעילות הכוללת צילום המשתפים ומבוגרים, משחקים, חידונים וכו',  השתתפות אקטיבית של ילדים נוער    
 וחלוקת מגנטים.     
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כדי שתוכר תמיר ) נדרש שהפעילות המוצעת תאושר ע"י תאגיד  הפעילות שאושרה ע"י תאגיד תמירלהלן    
 לעירייה ( : 

 
 הערות סה"כ לפסטיבל עלות ליח' חברה פעילות מס'

  12,000 6,000 שפיץ קרוסלה 1
 עם פעילות לסוכות 3,600 1,800 שפיץ גדול  מגנט 2
  4,000 2,000 שפיץ תחנות פעילות  4 3
 צילום בכל הפעילות של המגדל הלבן 2,700 1,350 שפיץ צלם מגנטים 4
יצירה במגדל  5

 הלבן
יוצרים 
 סביבה

ילדים.  100 -ל ₪  1,000עלות לפי  3,000 3,000
 ילדים בכל יום.  300הערכה שיהיו 

 .יצירה בב 6
 הקשתות

יוצרים 
 סביבה

 ילדים ביום 200 הערכה שיהיו  4,000 2,000

   מע"מעם סה"כ  
 

 
 

 
  ועם  כולל מע"מ₪  22,300עם חברת שפיץ על סך היחידה לאיכות הסביבה ממליצה בפני הועדה לאשר ההתקשרות   
 כולל מע"מ(.  30,300₪סה"כ התקשרות:  ) מ"כולל מע₪   7,000חברת  יוצרים סביבה  ע"ס   
 1870000750  ,1870000752  -מקור תקציבי   

 ( 2)נספח מס' 

 

 עבור אולם חדר סטודיו בפארק עופר   PVCחיפוי  -  306הצעה מס' . 3

     עבור אולם חדר    p.v.cמחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור הספקה והתקנה של 
 .פרקטופ , שטיחון ויוסף ישראלבפארק עופר לספקים הבאים:  סטודיו 

 
 : להלן  טבלת השוואות מחיר

 

  
 ישראל יוסף שטיחן פרקטופ

 

 כמות פרוט המוצר
מחיר 
 ליחידה

 מחיר כולל מחיר ליחידה מחיר כולל
מחיר 
 ליחידה

 מחיר כולל

מ"מ  3פי.וי סי סטריפים  
 12240 136 9450 105 11520 128 90 כולל 

 0 0 1800 20 0 0 90 הובלה התקנה 
 0 0 1350 15 0 0 90 שפכטל 

 0 0 760 20 0 0 38 פנל תואם 

      11520   13360   12240 
 2081   2271   1958     מע"מ 

      13,478   15,631   14,321 
 

     
₪  13,478, ע"ס פרקטופההצעה הזולה ביותר של חברת לאשר ההתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים ממליצה 

 הצעתם הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה. .מע"מכולל 

  1829000780 -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 
 
 
 
 
 

 
 מרכז ההפעלה איטום גג תחתון של  -  2018/730הצעה מס'  .4    
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 .מרכז ההפעלההנדסה פנה לקבלני איטום על מנת לקבל הצעות מחיר לאיטום גג תחתון של האגף         

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 37,800 -. חברת איטום על1

 ₪. 38,493 -. מ. פלדמן איטום ושיקום מבנים בע"מ2

 כולל מע"מ.₪  37,800ע"ס   חברת איטום עלאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של       

  2026952750 -מקור  תקציבי      
 ( 4)נספח מס' 

 
 

 הרדוף, מסדה ופליישר -מדידות לשצ"פים  - 2018/830הצעה מס'  .5

 מודדים על מנת לקבל הצעות מחיר למדידת שצ"פים הרדוף, מסדה ופליישר. 3-אגף הנדסה פנה ל         

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 ₪. 15,093 -מ"בע ומיפוי מדידות ב.ו.. א1

 ₪. 15,795 -מ"בע ומדידות הנדסה בארה'ג. גב.. ת2

 ₪. 16,350 -מ"בע דאטום . קבוצת3

  כולל ₪  15,093 מ ע"ס"בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת אאגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של 

 .מע"מ

  2026962950 -תקציבימקור 

 ( 5)נספח מס' 
 

 תחנות הרדיו והטלוויזיה לפסטיבל רמלה שירותי פרסום באמצעות - 2018/309הצעה מס' . 6
 פסטיבל רמלה באמצעות רדיו פנתה למספר מפרסמים לקבלת הצעות מחיר עבור פרסום  מחלקת הדוברות     

 ., סנקלר תקשורתBRLמוקד ארצי, אקסיומה,ערן לוי כדלקמן:   וטלוויזיה     

 חברת אקסיומה . ה:בקשל נהנע הספק אשר     
 

        להלן מפרט הפרסום:      
 פרסום ברדיו: .1

   ל הקלטה שתאושר ע"י פרסום ג'ינגל מוקלט, כולל קריינות  או נציג עירוני המזמין לפסטיבל, המחיר כול
 (.  שניות 15ורך הג'ינגל א)   עיריית רמלה

 . שידורים 120בילה של  ח 
 :  שידורים 120אופציה א' חבילה של  

  .כולל מע"מ₪  57,000,המחיר   FM 101.5+ רדיו דרום   99FMאקו ( + 100FMרדיוס )

 

 : פרסום בטלוויזיה .2

 שניות 6שקופית המזמינה לפסטיבל משך הזמן : 
 כמות  השידורים:

 פרסומים 24חבילה של 
 פרסומים 30חבילה של 

  20:00 – 17:00שעות השידור :        
 המחיר כולל עיצוב השקופית וקריינות.
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 אופציה א' :
  .כולל מע"מ₪   27,000, המחיר  10קשת + ערוץ  2ערוץ 

 כולל מע"מ, עבור פרסום ₪  84,000, ע"ס אקסיומהמחלקת הדוברות ממליצה לאשר ההתקשרות עם חברת  
 .ברדיו ופרסום בטלוויזיה 

    הראשון  כחברה המעניקהאקסיומה מוכרת לעירייה ממתן שירותי פרסום במדיה מפסטיבל רמלה חברת       
 .שירות אדיב ומקצועי הספק עונה על דרישות העירייה      

 781דוברות  -י תקציבמקור 
       ( 6)נספח מס'                                                

  

 למזכירי קלפיות ועובדי מטה    יםרכישת סנדוויצ'  - 2018/031נספח מס' . 7
 במסגרת מערכת הבחירות נדרש מעיריית רמלה לרכוש סנדוויצ'ים למזכירי קלפיות ועובדי המטה .    
     דאבל ביס וסנדוויץ' בר אקספרס.מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:     

 להלן טבלת השוואות מחיר: 
 

מחיר  כמות חב' / יח' שם הפריט
 יחידה 

מחיר 
 סה"כ 

 מחיר
 יחידה  

 מחיר 
 סה"כ 

 1530.00 9 2550.00 15.00 170 יח סנדוויצ'ים ללילה למזכירים ולמטה

 1530.00 9 2550.00 15.00 170 יח סנדוויצ'ים 

גרם למזכירים וסדרנים ביום  125סנדוויצ'ים  
 הבחירות צהריים וערב

 4950.00 9 8250.00 15.00 550 'ץסנדווי

 8010.00   13350.00       סה"כ ללא מע"מ

 9,371.70   15,619.50       סה"כ לאחר מע"מ

 
 ₪  9,371סנדוויץ' בר אקספרס , ע"ס ההצעה הזולה ביותר של חברת  מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות  עם 

 מע"מ. כולל 
 בחירות    -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 
 

 רכישת והתקנת מחיצה אקוסטית בבית הספר קשת   - 312/2018הצעה מס' . 8
 כיתות לימוד. 2לבית הספר קשת נדרש להתקין מחיצה אקוסטית במטרה ליצור     
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:    
  . דקור דלת בע"מ , אקוסטידור מחיצות אקוסטיות ניידות    
 

 להלן טבלת הצעות מחיר:      

 דקור דלת  אקוסטידור  

 מחיר סה"כ מחיר סה"כ כמות אור הפריטית
ס"מ כולל  538*290מחיצה אקוסטית  במידות 

MDF 37,500 35,625 1 מעכב בעירה 

       כולל התקנה 

 37500 35625  כ ללא מע"מ "סה

  6056.25 6375 

 43,875 41,681.25  סה"כ כולל מע"מ 
 

   
 אקוסטידור מחיצות רכש ממליצה לבצע הרכישה וההתקנה מהחברה בעלת ההצעה הזולה ביותר, חברת מחלקת   
 הצעתם הזולה ביותר והספק עונה על דרישות העירייה. . כולל מע"מ₪  41,681ניידות ע"ס   אקוסטיות  
  2023562750  -מקור תקציבי   
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 ( 8)נספח מס' 
 

 לאוכלוסיית החרדים בעיר בחול המועד סוכותאירוע המיועד   - 313/2018הצעה מס'   .9
 

  

 המיועד לאוכלוסייה החרדית בעיר בחול המועד מח' ספורט ואירועים פנתה לקבלת הצעות מחיר עבור אירוע    
  לספקים הבאים: הפקות ישראל , תכלת הפקות, אתי ושלומי אלבויים,  וגשל הפקות, הפקות אריק,  סוכות  
   . עזריאלי הפקות  
 הספקים אשר נענו לבקשה: וגשל הפקות, הפקות אריק , עזריאלי הפקות.   

  להלן טבלת השוואת מחירים:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 הבהרות :   

 יודגש כי הפקת האירוע כוללת : הגברה ותאורה, מסכים ,צילום, פרסום מקומי + פרסום ארצי ▪
 דיילות מכירת כרטיסים. \עיצוב, שילוט ,מיתוג, הפקה תכנית, דיילים                                                     

כל תפעול ₪  20לפי הנחיות ק"ק משרד הפריפריה באירוע זה תתקיים מכירת כרטיסים בסכום שלא יעלה על  ▪
 , קופות, כח אדם למכירה, בקרה הכניסות(מכירת הכרטיסים תהיה על מפיק האירוע )סליקה, עמלות

 ההכנסות ממכירת כרטיסים יועברו אל חברת ההפקה. ▪
 

 מופע של  )  עזריאלי הספקההצעה הזולה ביותר של התקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר     
 לא כולל מע"מ )כולל הגברה    189,000ע"ס  (טסה+ מקהלה חסידית ומופע אורקולי  מידד אברהם פריד+     

 ותאורה(.       
   ; אברהם פריד הוא גדול הזמר החסידי, מושך קהל רב וכמו כן הבחירה והמתאימה ביותרמדובר בהצעה הזולה     
 מנים אלו יו מפני שאלציבור החרדי יחד הןלציבור הדתי  הןמשלבת פתרון ומענה  אברהם פריד ומידד טסה  של    
 על שני המגזרים. חולשים    

 וכן בכפוף לכך שיופיע בהסכם של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגלילהקול קורא לאישור **    בכפוף             בכפ
 בין הספק לעירייה.                           

 כ      
 ₪(  220,000)ק"ק אירוע מגזר חרדי משרד הפריפריה    1822100786   -מקור תקציבי   
 

 ( 9)נספח מס' 
 
 

 
 
 
 

 אירוע המיועד לאוכלוסיית המיעוטים  - 314/2018הצעה מס'   .10
 פורט ואירועים מבקשת לקיים אירוע המיועד לאוכלוסיית המיעוטים בעיר.  מחלקת ס      

 וגשל 
 

 עזריאלי הפקות אריק

 עלות     
 לפני מע"מ + 
 הגברה ותוארה

 עלות    
לפני מע"מ + 
 הגברה ותוארה

 עלות    
 לפני מע"מ + 
 הגברה ותוארה

יעקב שוואקי + חיים ישראל 
 ומשה לוק

 207,000 ₪  

מרדכי בן דוד+ שלומי גרטר 
 +ידל ורדיגר

201,500 ₪   

טסה+  אברהם פריד+ מידד
מקהלה חסידית ומופע 

 אורקולי

  189,000 ₪ 
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 , ביה"ס   27.9.18המיועד לאוכלוסיית המיעוטים )עבור  נעשתה פניה לחברות הבאות לקבלת הצעות מחיר      
 אורתודוקסי(.      

 
 להלן טבלת ספקים והשוואת מחירים:     

 
 עמותת איטאר 

 
 לואי זוהר 

17,550  ₪ 
 כולל מע"מ                     

25,000  ₪ 
 כולל מע"מ 

 
 ₪ 17,550עמותת איטאר )להקת איטאר(  ע"ס מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.  
 ה'  בבית הספר אותודוקסי ברחוב קהילת דטריוט.  , יום27.9.18בתאריך ההופעה תתקיים 

 1822100787  -מקור תקציבי
 המחל          

 של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.הקול קורא בכפוף  לאישור **                           
 

 ( 10)נספח מס'        
 
 

 2018הפעלות עבור פסטיבל רמלה עיר עולם   - 315/2018הצעה מס' . 11
 :  2018בבקשה להצעות עבור הפעלות לפסטיבל עיר עולם  הבאים מחלקת ספורט ואירועים פנתה לספקים   
 ראש חוצות, הללויה אירועים, חווה לוי.   
   

 להלן פירוט ההפעלות והצעות המחיר:
    

 כמות תיאור הפעלה 

 חווה לוי הללויה אירועים ראש חוצות

י נמחיר לפ
 מע"מ

מחיר כולל 
 מע"מ

מחיר 
י נלפ

 מע"מ
מחיר כולל 

 מע"מ

מחיר 
י נלפ

 מע"מ
מחיר כולל 

 מע"מ
  22:00 -18:00שעות  4 -פסל רחוב 

 2925 2500 2,340 2,000 1,416 1,200 1 ) נתון לשינוי ( 
   16:00 -12:00שעות  4 -ליצני רחוב 

 2340 2000 2,340 2,000 1,180 1,000 1 ) נתון לשינוי (

 2340 2000 4,095 3,500 1,770 1,500 1 יורקי אש 

 2340 2000 1,755 1,500 1,180 1,000 1 שופרות 

 2691 2300 3,510 3,000 2,950 2,500 1 מעגל מתופפים  

 2925 2500 3,510 3,000 2,360 2,000 1 מופעי רחוב קצרים 

 4095 3500 8,190 7,000 1,770 1500 1 קרקס רחוב  

 2925 2500 2,340 2,000 1,770 1,500 1 ג'אגלינג  

 1404 1200 5,850 5,000 1,298 1,100 1 הולכי קביים 

 1404 1200 3,276 2,800 1,770 1,500 1 בובות ענק 

 25,389 21,700 37,206 31,800 17,316 14,800   סה"כ כולל מע"מ
 
 . כולל  מע"מ 17,316חוצות ע"ס ראש  ההצעה הזולה ביותר של הספק מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את  

 
 
 
  

 :י תקציבמקור  •

 ₪(  15,000) ק"ק מפגן רב תרבותי  -1822100752 -

 ₪( 12,000)  ק"ק אשכולות גנים מרכז העיר  -1822100784 -
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 )ש"ח 20,000) 1822000754 -

יודגש כי מחלקת ספורט ואירועים תזמין מספר הפעלות בהתאם לדרישה ולסעיפי התקציב , בכפוף 
 להזמנות חתומות ומאושרות ע"י הגזברית.   

 
 של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.הקול קורא בכפוף  לאישור **           

 
 
 

 רכישת ארגזי בחירות ע"פ פירוט משרד הפנים   - 316/2018הצעה מס' . 12
 במסגרת מערכת הבחירות נדרש מהעירייה לרכוש ארגזי בחירות לקלפיות, מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת        
     כלי  זהב, סטוק קרטון. יהצעות מחיר מהספקים הבאים: מ      

  המחיר:להלן פירוט ההפעלות והצעות ל                    

  
 

חב' /  שם הפריט
 יח'

מחיר  כמות
 יחידה

מחיר  מחיר סה"כ
 סה"כ

 הערות

     2550.00 17.00 150.00 יח מזוודה לחומר הרגיש

קופסה ציוד קלפי עם 
 לשון נעילה 

  150.00 1.55 232.50     

     2475.00 16.50 150.00 יח דוקרן לספירת קולות 

     249.00 1.66 150.00 יח סגר מתכת ממוספר

תאים לפתקי  18מגש  
 הצבעה כחול

     3300.00 22.00 150.00 יח

סמל ארגז קלפי כחול 
 המדינה בחזית חובה

     8370.00 55.80 150.00 יח

כנפיים  3פרגודים 
 כחול

     2850.00 19.00 150.00 יח

מיכל ארכיון + מכסה 
 קומפלט

     577.50 3.85 150.00 יח

     250.00 250.00 1.00 יח הובלה

   21323.93 20854.00 387.36     סה"כ ללא מע"מ

    24949.00 24399.18       סה"כ כולל מע"מ 
 

 
 כולל  מע"מ. 24,399.18ע"ס  מיכלי זהב  ההצעה הזולה ביותר של הספק ממליצה לאשר את  רכש מחלקת 

 
 בחירות  -מקור תקציבי 

 
 

 .  הפרוטוקול אושר ע"י המחלקה המשפטית   **      
 הועדה: מלצותה
 
 הנחיית קורס גישור בסיסי במרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה  -  304/2018הצעה מס' . 1

 מכון גבים לגישור,ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם והועדה מאשרת המלצת מחלקת רווחה      
 מע"מ. כולל₪  28,658ע"ס      
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 2פעילות איכות הסביבה בפסטיבל רמלה עיר עולם   - 305/2018הצעה מס' . 2
  חברת שפיץ על בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת היחידה לאיכות הסביבה     

 ) סה"כ   כולל מע"מ₪   7,000חברת  יוצרים סביבה  ע"ס   ועם  כולל מע"מ₪  22,300עם חברת שפיץ על סך סך     
 כולל מע"מ(. ₪  30,300התקשרות:     
 

 עבור אולם חדר סטודיו בפארק עופר   PVCחיפוי  -  306הצעה מס' . 3
 , פרקטופממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם חברת והועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים  
 כולל מע"מ. ₪  13,478ע"ס  

 
 איטום גג תחתון של מרכז ההפעלה  -  307/2018הצעה מס'  .4
 ₪  37,800חברת איטום  ע"ס ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם והועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה     

 כולל מע"מ.    
 

 הרדוף, מסדה ופליישר -מדידות לשצ"פים  - 308/2018הצעה מס'  .5
  ומיפוי דותמדי ב.ו.חברת א ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםוהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה      
 .כולל מע"מ₪  15,093 מ ע"ס"בע    
 
 שירותי פרסום באמצעות תחנות הרדיו והטלוויזיה לפסטיבל רמלה - 309/2018הצעה מס' . 6

 , אקסיומהחברת  עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת הדוברות  ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 .כולל מע"מ, עבור פרסום ברדיו ופרסום בטלוויזיה ₪  84,000ע"ס     
 

 למזכירי קלפיות ועובדי מטה    יםרכישת סנדוויצ'  - 310/2018נספח מס' . 7
 סנדוויץ' בר אקספרס , עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 כולל  מע"מ.₪ 9,371ע"ס    
 

 רכישת והתקנת מחיצה אקוסטית בבית הספר קשת   - 312/2018הצעה מס' . 8
 אקוסטידור מחיצות חברת  עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות      
  כולל מע"מ. ₪  41,681אקוסטיות  ניידות ע"ס      

 

 אירוע המיועד לאוכלוסיית החרדים בעיר בחול המועד סוכות  - 313/2018הצעה מס'  .9
 הספק  עזריאלי  עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 לא כולל מע"מ )כולל   189,000( ע"ס מופע של אברהם פריד+  מידד  טסה+ מקהלה חסידית ומופע אורקולי)    

 הגברה  ותאורה(.       
 

 אירוע המיועד לאוכלוסיית המיעוטים  - 314/2018הצעה מס'  .10
 עמותת איטאר  עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       
 כולל מע"מ.  ₪ 17,550)להקת איטאר(  ע"ס       

 

 2018עולם הפעלות עבור פסטיבל רמלה עיר   - 315/2018הצעה מס' . 11
  ראש חוצות  עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       
 יודגש כי מחלקת ספורט ואירועים תזמין מספר הפעלות בהתאם לדרישה  כולל  מע"מ. ₪  17,316ע"ס        
 בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י הגזברית.    ולסעיפי התקציב       

 
 
 

 רכישת ארגזי בחירות ע"פ פירוט משרד הפנים   - 316/2018הצעה מס' . 12
  24,399.18מיכלי זהב ע"ס  עםהועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       
 כולל  מע"מ.      
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 רונן עזריה                                                         ל רוזה ללאע                                
 מנכ"ל העירייה                                                  העירייה  יתגזבר                            

 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 הנחיית קורס גישור בסיסי במרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה  -  304/2018הצעה מס' . 1
 מע"מ. כולל₪  28,658מכון גבים לגישור, ע"ס מאשר ההתקשרות עם      

 
 2פעילות איכות הסביבה בפסטיבל רמלה עיר עולם   - 305/2018הצעה מס' . 2

  ₪  7,000חברת  יוצרים סביבה  ע"ס   ועם  כולל מע"מ₪   22,300חברת שפיץ על סך מאשר ההתקשרות עם      
 כולל מע"מ(. ₪  32,300התקשרות:  סה"כ  ) כולל מע"מ    
 

 עבור אולם חדר סטודיו בפארק עופר   PVCחיפוי  -  306הצעה מס' . 3
 כולל מע"מ. ₪  13,478, ע"ס פרקטופמאשר ההתקשרות עם  חברת  

 

 איטום גג תחתון של מרכז ההפעלה  -  307/2018הצעה מס'  .4
 כולל מע"מ.₪  37,800עם חברת איטום על  ע"ס מאשר ההתקשרות     
 
 הרדוף, מסדה ופליישר -מדידות לשצ"פים  - 308/2018הצעה מס'  .5

 .כולל מע"מ₪  15,093 ע"סמ "בע ומיפוי מדידות ב.ו.חברת א מאשר ההתקשרות עם    
 
 שירותי פרסום באמצעות תחנות הרדיו והטלוויזיה לפסטיבל רמלה - 309/2018הצעה מס' . 6

 .כולל מע"מ, עבור פרסום ברדיו ופרסום בטלוויזיה ₪  84,000, ע"ס אקסיומהעם חברת   מאשר ההתקשרות     
 

 למזכירי קלפיות ועובדי מטה    יםרכישת סנדוויצ'  - 310/2018נספח מס' . 7
 כולל  מע"מ.₪ 9,371סנדוויץ' בר אקספרס , ע"ס  עםמאשר ההתקשרות    
 

 רכישת והתקנת מחיצה אקוסטית בבית הספר קשת   - 312/2018הצעה מס' . 8
  כולל מע"מ. ₪  41,681מחיצות אקוסטיות  ניידות ע"ס  אקוסטידורעם חברת  מאשר ההתקשרות     

 
 אירוע המיועד לאוכלוסיית החרדים בעיר בחול המועד סוכות  - 313/2018הצעה מס'  .9

 ( מופע של אברהם פריד+  מידד  טסה+ מקהלה חסידית ומופע אורקוליהספק  עזריאלי ) עםמאשר ההתקשרות     
 לא כולל מע"מ )כולל הגברה ותאורה(.    189,000ע"ס     
 

 אירוע המיועד לאוכלוסיית המיעוטים  - 314/2018הצעה מס' .10
 כולל מע"מ.  ₪ 17,550עמותת איטאר )להקת איטאר(  ע"ס  עםמאשר ההתקשרות      

 
 
 
 
 
 
 

 2018הפעלות עבור פסטיבל רמלה עיר עולם   - 315/2018הצעה מס' . 11
  יודגש כי מחלקת ספורט ואירועים תזמין  כולל  מע"מ.₪   17,316 ראש חוצות ע"ס מאשר ההתקשרות עם       
 בכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י הגזברית.    ולסעיפי התקציב  מספר הפעלות בהתאם לדרישה      
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 רכישת ארגזי בחירות ע"פ פירוט משרד הפנים   - 316/2018הצעה מס' . 12
 כולל  מע"מ. 24,399.18מיכלי זהב ע"ס  מאשר ההתקשרות עם      

 
 
 
 
 
 
 

 יכאל וידלמ                         
 ראש העיר                        

 רמלה                


