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( בחדר ישיבות ע"ש אפריאט 2018נובמבר  13) תשע"טה' כסלו  שלישי יוםב להצעות פטורותהועדה ישיבת מ

  בבניין העירייה. 
 

 נוכחים:                                                                        : משתתפים
 מנהל מח' ספורט ואירועים  -ניסים רון                                               מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 מחלקת ספורט ואירועים  -ריקי כהן                                      עמ"שוימשנה ל - סופי ויטלם עו"ד 
 מחלקת ספורט ואירועים קובי גבאי     העירייה                                   יתגזבר ס. -שגיא רוזנבלט

 תרבות תורנית מדור -ייסשטרןאליקים ו                                מח' משק ונכסים  מנהלת ס.  -אבי דיל
 מחלקת ספורט ואירועים  -אורן רוזנברג                                      מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

 ) יחידת המחשוב(.אגף חינוך ונוער   -עירית לוטן                                                                                               

 הנדון:
 כבישים ברחבי העיר צביעת   -2018/434הצעה מס'  .1

 נתיבים , קרצוף וסימון .לצבוע כבישים ברחבי העיר, עיקר הצביעה כוללת: פסי הפקדה , אבני שפה, קווי נדרש 
 מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהחברות הבאות:

   אלקיים, זברה, תמרי ובניו ,אל גאלי, דרך חדשה בתנועה , צמתים ואביתר שיווק.
 נענו לבקשה:החברות אשר 

 אלקיים , זברה ,תמרי ובניו.
עבור הקרצוף והסימון, אין מדובר בעבודות גדולות , מחלקת רכש ציינה בנוסף לצביעת כבישים הצעה גם  הערה :

 בעיה מסוימת , לא מדובר בעבודה שכיחה. רציינו על מנת שיהיה תמחור במקרה ותיווצ עבודות אלו
 להלן טבלת השוואות מחיר:

 זברה אלקיים    
אפרים תמרי 

 ובניו

 כמות יח' מידה תיאור העבודה מס'
מחיר יחידה 

 ₪ ללא מע"מ 

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר יחידה 
 ₪ ללא מע"מ 

           כתב כמויות לסימון כבישים  

 1.4 0.75 1.1 1 מטר  ס"מ בצבע לבן מלא 12צביעת קווי נתיבים וכו' ברוחב  1

 1.4 0.75 1.2 1 מטר ס"מ בצבע לבן או צהוב מלא 15צביעת קו הפרדה ברוחב של  2

 0.1 0.8 1.3 1 מטר ס"מ בצבע לבן או צהוב מלא 20צביעת קו הפרדה ברוחב של  3

 2 1.4 1.9 1 מטר ס"מ בצבע לבן או צהוב מלא 30צביעת קו הפרדה ברוחב של  4

 9 6.6 10 1 מ"ר צביעת שטחים כגון איי תנועה, קווים מיוחדים בצבע לבן מלא 5

 1.7 1.1 1.95 1 מטר בלבן/כחול/שחור לסירוגיןצביעת אבני שפה ואיי תנועה  6

 1 20 10 1 קומפ' צביעת המילים "האט" או "עצור" על פני הכביש 7

 9 6.6 11 1 יח' צביעת חץ בודד 8

 10 11.5 22 1 יח' צביעת חץ כפול 9

 11 16 30 1 יח' צביעת חץ משולש 10

 0.5 3 3 1 מטר ס"מ 5ס"מ, בעומק עד  14קרצוף סימון ברוחב עד  11

 0.5 4 4 1 מטר ס"מ 5ס"מ)כולל( ועומק עד  30ס"מ ועד  15-קרצוף סימון ברוחב מ 12

 0.5 6 15 1 מ"ר ס"מ 5קרצוף שטחי צבע בעומק עד  13

 0.5 6 15 1 יח' קרצוף חץ בודד 14

 0.5 10 30 1 יח' קרצוף חץ כפול 15

 0.5 14 35 1 יח' קרצוף חץ משולש 16

 4.5 4 9 1 מטר פסי האטהצביעת  17

 , החברה עונה על דרישות העירייה.זברהחברת מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 
 הספק עונה על דרישות העירייה.

  (של משרד התחבורה מצ"ב הרשאההוצאות אחרות זה"ב  ) - 1744000780  -קור תקציבי מ
 ( 1)נספח מס' 
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  מלווה ומנחה לקבוצות איכות הסביבה  - 435/2018הצעה מס' . 2

 עיריית רמלה קבלה התחייבות לקול קורא של המשרד להגנת הסביבה עבור ליווי והנחייה של קבוצות מתנדבים   
 הפעילות תכלול:,  בנושא איכות סביבה  
    שעות 18 - קבוצות 3*  לקבוצה שעות 3 בני מפגשים 2 - מקצועית הנחיה. 1  
  שעות 75  - 3*   לקבוצה שעות 25 - הקבוצות ליווי. 2  
 (שעות 93סה"כ ) 
 . רונית גולן, תומר יפה , עדינה יהושוע , מיכל לוי פרץ נעשתה פנייה לספקים הבאים:  
 רונית גולן, תומר יפה נענו לבקשה:אשר  הספקים  
 

 תומר יפה רונית גולן  שם המלווה

 כולל מע"מ ₪  175 כולל מע"מ ₪  180 שעת עבודה

 
 .לשעת עבודה(₪  180) כולל מע"מ₪  16,740 ע"ס  רונית גולן איכות הסביבה ממליצה לאשר ההתקשרות עם  מחלקת

היקרה היא בשל ההתאמה לקהל  רונית גולן על אף העובדה שמדובר בהצעהתקשרות עם הההמלצת המחלקה לאשר 
 היעד ובשל שביעות רצון העירייה מהשירות שניתן ע"י רונית גולן. 

 כנגד הכנסה  -, תכנית חינוך1870000754 -מקור תקציבי 
  

 ( 2)נספח מס' 
 
 2018אומן לאירוע חנוכה טברנה מזרחית, דצמבר - 436/2018הצעה מס' . 3

 2018לקבלת הצעות מחיר עבור אמנים לאירוע חנוכה טברנה מזרחית מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה 
 (. 05.12.2018) האירוע יתקיים בתאריך  

 .הליקון,  פרזנטור ,ופר סאונדס ספקים הבאים:נעשתה פנייה ל
 
 להלן טבלת השוואות מחיר:  
 

 סופר סאונד הליקון פרזנטור
 מושיק עפיה

 .מע"מ₪ +  60,000
 מע"מ₪ +  58,000שמעון בוסקילה 

*הצעת המחיר כוללת מערכת הגברה 
 ותאורה של חברת ההפקה

₪ +  65,000 קובי פרץ
 מע"מ

 
 .5.1.2019תנאי תשלום: מסירת המחאה בסיום המופע לתאריך * 
 ( בכפוף לאישור ק"ק הפנינג חנוכה )אירוע משותף* אישור הועדה              

 
 הערה: אין להודיע לחברת ההפקות על זכייה, עד לאישור ק"ק וקבלת הרשאה. 

ן שמעון בוסקילה( מואהחברת הליקון ) ההצעה הזולה ביותר שלמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם 
 .  ולל מערכת הגברה ותאורה של חברת ההפקהלא כולל מע"מ , כ₪  58,000ע"ס 

            
 ק"ק הפנינג חנוכה )אירוע משותף( - ציביתקמקור 

 ( 3)נספח מס' 
 

  מופע מרכזי 2018 אירוע חנוכה -437/2018הצעה מס' . 4
 מופע מרכזי ) האירוע  2018לאירוע חנוכה  מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור אמנים    
                           (. 05.12.2018יתקיים בתאריך     
 .כספית ,טדי הפקות , שרית הפקות , פיסטוק, סופר סאונד ספקים הבאים:נעשתה פנייה ל    
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 להלן טבלת השוואות מחיר:  
 

 שרית הפקות טדי הפקות כספית
 

 סופר סאונד פיסטוק

 איתי לוי
 מע"מ₪ +  90,000

 ברזילינטע 
 מע"מ₪ +  66,000

 עדן חסון
 +מע"מ  ₪  45,000

 אליעד נחום
 מע"מ₪ +  85,000

 נטע ברזילי
 מע"מ₪ +  75,000

 ליאור נרקיס
 מע"מ₪ +  80,000

 רמי קליינשטיין   
 מע"מ₪ +  65,000

 קובי פרץ    
 מע"מ₪ +  65,000

    
 ע"פ הפירוט הבא:מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות לאחר בדיקת הצעות המחיר             

 
 האומנית וכן בשל הצעת המחירבשל פופולאריות ואטרקטיביות ,לא כולל מע"מ  ₪  66,000  ( ע"ס נטע ברזיליטדי הפקות ). 1            

 מהקטגוריה שלה.ביחס לאמנים  הסבירה                
 .5.1.2019מסירת המחאה בסיום המופע לתאריך תנאי תשלום:  *      
 1822000754  -תקציבימקור          

 
  הצעת המחיר הזולה ביחס האומן וכן בשל  אטרקטיביותבשל מע"מ ,  לא כולל₪  45,000(  ע"ס עדן חסוןשרית הפקות ) .2
 אמן צעיר ובולט. והוא  בשנת פריצהמהקטגוריה שלו, עדן חסון  לאמנים   
 ק"ק הפנינג חנוכה )אירוע משותף(  -תקציבימקור         
 .5.1.2019מסירת המחאה בסיום המופע לתאריך תנאי תשלום:         
 בכפוף לאישור ק"ק הפנינג חנוכה )אירוע משותף( •

 
 ה.הערה: אין להודיע לחברת ההפקות על זכייה, עד לאישור ק"ק וקבלת הרשא

 יודגש כי האירוע המרכזי ) הופעה של נטע ברזילי ( יתקיים גם ללא אישור הק"ק, הופעתו של עדן חסון מותנית
 באישור ק"ק וקבלת הרשאה.

 (4)נספח מס' 

 2018חנוכה מופע מרכזי לילדים ונוער, דצמבר  - 438/2018הצעה מס' . 5

 .2018עבור אמנים לאירוע מרכזי לילדים ונוער חנוכה מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר 
 .אילי הפקותו מותק הפקות ,ג'אפ הפקות, סופר סאונד,  כספית :  לספקים הבאים

 
 להלן טבלת השוואות מחיר:  

 
 סופר סאונד אילי הפקות מותק הפקות ג'אפ הפקות כספית

 סטפן
40,000  + ₪
 מע"מ

 סטפן
40,000  + ₪
 מע"מ

 ביטיעודד ועדי 
22,000  + ₪
 מע"מ

 אנה ז'ק
22,500  + ₪
 מע"מ

 

 נצ'י נצ'
68,000  + ₪
 מע"מ

 איב אנד ליר
25,000  + ₪
 מע"מ

 סטפן   
40,000  + ₪
 מע"מ

 
 לא כולל מע"מ,₪  22,500ם ההצעה של אילי הפקות )אנה ז'ק( ע"ס עחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות מ       

 שלה ובשל היותה אמנית ילדים ונוער בשל האטרקטיביות והצעת המחיר הסבירה ביחס לאמנים מהקטגוריה הספק אילי הפקות 

 מהמובילים בישראל.

 ערה: אין להודיע לחברת ההפקות על זכייה, עד לאישור ק"ק וקבלת הרשאה.ה       

 .5.1.2019מסירת המחאה בסיום המופע לתאריך תנאי תשלום: 

 בכפוף לאישור ק"ק הפנינג חנוכה )אירוע משותף(* 

 ק"ק הפנינג חנוכה )אירוע משותף( - תקציבימקור    
 ( 5)נספח מס' 

 
     

 הדפסת כרטיסים לאירועים ברמלה   - 439/2018הצעה מס' . 6



  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                         

 /14-820154מס'  הצעות פטורות פרוטוקול 

4 
 

 לשנת תשע"ט. הדפסת כרטיסים לאירועים ברמלהמחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 
 . אלינירו פוס דוזלי,ד קונוס, דפוס גבי ,דפוס שלוש, דפוס איתן נעשתה פנייה לספקים הבאים:

 דפוס שלוש., דפוס איתן נענו לבקשה:הספקים אשר 
 
 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 
   ועם דפוס שלוש , ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט. דפוס איתןההתקשרות עם לאשר צה ממלית ספורט ואירועים מחלק

 

 לא כולל מע"מ לשנה.  ₪ 15,000עלה על סכום של ילא כ ההתקשרות סה"
 ועל פי  מחלקה מבצעת. פעולות תרבות, קרן רמלהפסטיבל, קונסרבטוריון, בימת הנוער,  -מקור תקציבי 

 
 ( 6)נספח מס' 

 
  ישיבת מועצה חגיגיתכיבוד   - 2018/044הצעה מס' . 7
 ל מנת לקבל הצעת מחיר עבור כיבוד לישיבת מועצה חגיגית ,לשני ספקים עלשכת ראש העיר פנתה      

 נעשתה פנייה לספקים הבאים:    
 סועדים . 200כולל מע"מ עבור ₪  14,000בינה שירותי קייטרינג חלבי , ע"ס     
 .סועדים  200כולל מע"מ עבור ₪  14,321אפיית עוגות ולחמים, ע"ס  -חנות לחם    
    על אף , כולל מע"מ₪  14,321אפיית עוגות ולחמים ע"ס  -חנות לחםממליצה לאשר ההתקשרות עם לשכת ראש העיר     
 שמדובר בהצעה היקרה ביותר וזאת מהטעמים הבאים: כשרות בד"צ, תפריט עשיר ומגוון יותר.     
 161100511 -מקור תקציבי     

 ( 7)נספח מס' 
 

 
 
  2019סל מדע  תכנית - 2018/144הצעה מס' .  8

כמות  מקום
 כרטיסים

 דפוס שלוש דפוס איתן מספור

 סה"כ עלות
 לפני  מע"מ

 לכרטיס מנייר 
 80רגיל צבעוני, 
 גר' במידות

 מ"מ 136*68
 

 )מצ"ב דוגמא(

 סה"כ עלות
 לפני מע"מ

 לכרטיס מנייר 
 130כרומו לבן 

גר', הדפסה 
 צבעונית במידות

 מ"מ 160*78

 סה"כ עלות
 לפני מע"מ

לכרטיס משולב 
עם שני ספחים 

 מנייר 
גר',  80רגיל  

הדפסה צבעונית 
 במידות

 מ"מ 200*71
 )מצ"ב דוגמא(

 סה"כ עלות
 לפני  מע"מ

 לכרטיס מנייר 
 80רגיל צבעוני, 
 גר' במידות

 מ"מ 136*68
 

 )מצ"ב דוגמא(

 סה"כ עלות
 לפני מע"מ

 לכרטיס מנייר 
 130כרומו לבן 

גר', הדפסה 
 במידותצבעונית 

 מ"מ 160*78

 סה"כ עלות
 לפני מע"מ

לכרטיס משולב 
עם שני ספחים 

 מנייר 
גר',  80רגיל  

הדפסה צבעונית 
 במידות

 מ"מ 200*71
 )מצ"ב דוגמא(

 היכל התרבות
 

לפי מפת  625
ישיבה אולם 

היכל התרבות 
 כסאות 
 ושורות

110 200 180 200 300 350 

 196 אשכול פיס
 

לפי מפת 
ישיבה אולם  

אשכול פיס 
 כסאות 
 ושורות

110 170 150 200 300 350 

 קמפוס השפלה
 

160 1-160 110 170 150 200 300 350 

 מרכז פיס
 

620 1-620 140 200 180 200 300 350 

מתחמים שונים 
 בעיר:

היכל \המגדל הלבן
הספורט דוד 

 \רזיאל
 אודיטוריום 

 \היכל התרבות
היכל הספורט 

קרית 
מנחם/בריכת 

\ספריה\הקשתות
 אחרים

 

100 1-100 100 140 130 200 300 350 

150 1-150 100 140 130 200 300 350 

200 1-200 110 150 130 200 300 350 

300 1-300 110 150 130 200 300 350 

500 1-500 120 200 170 200 300 350 

1,000 1-1,000 140 200 180 250 400 450 

1,500 1-1,500 200 300 250 300 400 450 

2,000 1-2,000 350 400 300 350 450 500 

3,000 1-3,000 420 550 370 400 500 600 
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כנית עבודה להפעלת חוגי ם המדע והטכנולוגיה בעיר, אושרה ת, לקידום תחו2019סל המדע לשנת  -במסגרת קול קורא 
 מתמטיקה ורובוטיקה שונים במוסדות חינוך ע"י משרד המדע והטכנולוגיה.

 אש"ח. 374 -סך עלות פעילויות התוכנית שאושרו 
 .כולל מע"מ ₪ 44,900 -( במידה וממשים את כל התוכניתמצ'ינג רשות )

 
 :כנית מכילה את החוגים הבאיםהת

 
 ספק מצ'ינג רשות עלותסה"כ  כמות חוגים חוג/תחום

 עתיד פלוס ₪ 13,200 אש"ח 132 6 מתמטיקה חט"ב
 עתיד פלוס ₪ 15,000 אש"ח 75 3 מתמטיקה יסודי

 מט"ר רובוטיקס ₪  1,900 אש"ח 19 1 חלל
 מט"ר רובוטיקס ₪ 1,900 אש"ח 19 1 רחפנים

 מט"ר רובוטיקס ₪ 12,900 אש"ח 129 6 רובוטיקה

 
 הרשאות תקציביות ממשרד המדע בהתאם לדו"חות הביצוע שיוגשו בתום הפעלת הפעילויות.במהלך השנה, תגענה 

  נים את המענה הפדגוגי המלא לצרכי העירייה. נותמבדיקה של הצוות המקצועי עולה כי הספקים שנבחרו יובהר כי 
 )מצ'ינג(השתתפות העירייה  ,2019סל המדע לשנת עם  ( ממליץ לאשר ההתקשרות יחידת המחשוב)אגף חינוך ונוער 

 כולל מע"מ.₪ 44,900ע"ס 
 יובהר כי 

 הוצאה מול הכנסה -סל מדע 1813220786  -מקור תקציבי 
 ( 8)נספח מס' 

 
 אומן לציבור הדתי לחג החנוכה  - 442/2018הצעה מס' . 9
 

 
 

 ,הדתי בעיר בחג החנוכה אומנים  לציבורעבור בבקשה לקבלת הצעות מחיר ספורט ואירועים פנתה לקת מח   
 עזריאלי, תכלת, קלמן.: נעשתה פנייה לספקים הבאים   
 

 להלן טבלת השוואות מחיר:
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (האמן יניב בן משיח) עזריאלי ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את
 לא כולל מע"מ, כולל הגברה ותאורה.₪  49,000ע"ס 

 לאישור ק"ק וקבלת הרשאה.ערה: אין להודיע לחברת ההפקות על זכייה, עד ה  

 5.12.18תאריך האירוע: * 
 מיקום: היכל התרבות רמלה

  . ₪ 550,000רשויות משרד הפריפריה   3ק"ק אירוע חנוכה   -  תקציבימקור 
 

 ( 9)נספח מס' 
 
 
 
 

  הצגה תרבות תורנית לחג החנוכה  - 443/2018הצעה מס' . 10
 

 
 

 , הצגות לציבור הדתי בעיר בחג החנוכהבבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור פנתה לקת ספורט ואירועים מח   

 עזריאלי 
 

 קלמן תכלת

     עלות 
+  מ"מע לפני

 ותאורה הגברה

     עלות
 הגברה+  מ"מע לפני

 ותאורה

     עלות
 הגברה+  מ"מע לפני

 ותאורה
 משיח בן יניב

 
49,000 ₪  50,000 ₪   

  ₪ 60,000   ריבו ישי
 

   ₪ 70,000  דוד בן מרדכי
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 הפקות תיאטרון, תכלת, קלמן.-: מנחם שרוןבאיםנעשתה פנייה לספקים ה   
   

 להלן טבלת השוואות מחיר:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הפקות תיאטרון )המעיל -מנחם שרון הספקההצעה הזולה ביותר של  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את
 לא כולל מע"מ, כולל הגברה ותאורה.₪  12,500שהציל( ע"ס 

 ערה: אין להודיע לחברת ההפקות על זכייה, עד לאישור ק"ק וקבלת הרשאה.ה

 ₪.  550,000רשויות משרד הפריפריה   3ק"ק אירוע חנוכה    -סעיף תקציבי
 

 ( 10)נספח מס' 
 

 :מלצות הועדהה

 צביעת כבישים ברחבי העיר   -434/2018הצעה מס' . 1
 כמפורט בהצעה. זברהחברת בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ממליצה ומחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת     
 
  מלווה ומנחה לקבוצות איכות הסביבה  - 435/2018הצעה מס' . 2

 ₪  16,740רונית גולן ע"ס   בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםממליצה ומחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת     
 .כולל מע"מ    
 
 2018אומן לאירוע חנוכה טברנה מזרחית, דצמבר - 436/2018הצעה מס' . 3

 חברת הליקון ההתקשרות עםבפני ראש העיר לאשר ממליצה ספורט ואירועים ומחלקת הועדה מאשרת המלצת     
 .  ולל מערכת הגברה ותאורה של חברת ההפקהלא כולל מע"מ , כ₪  58,000ע"ס ן שמעון בוסקילה מואההמייצגת את     
 
  מופע מרכזי 2018אירוע חנוכה   - 437/2018הצעה מס' . 4

 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות האופציות הבאות:ממליצה ספורט ואירועים ומחלקת הועדה מאשרת המלצת                       

 לא כולל מע"מ.₪   66,000טדי הפקות )נטע ברזילי( ע"ס   . 1                     

 לא כולל מע"מ.₪  45,000.שרית הפקות ) עדן חסון(  ע"ס 2

 

 2018חנוכה מופע מרכזי לילדים ונוער, דצמבר  - 438/2018הצעה מס' . 5
  אנה ז'קעם  ההתקשרותבפני ראש העיר לאשר ממליצה ספורט ואירועים ומחלקת הועדה מאשרת המלצת      
 .לא כולל מע"מ₪  22,500"ס ע     
 

 

 

 

 הדפסת כרטיסים לאירועים ברמלה  - 439/2018הצעה מס' . 6
 ועם  דפוס איתןעם  הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     

מנחם שרון  
 הפקות תיאטרון

 

 קלמן תכלת

 עלות     
לפני מע"מ + 

 תאורההגברה 

 עלות    
לפני מע"מ + הגברה 

 תאורה

 עלות    
לפני מע"מ + הגברה 

 תאורה
   ₪  12,500 המעיל שהציל

 ₪  25,000  '366'טוביה וחבורת 
 

 

 ₪  30,000   אנדרדוס
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  לא כולל מע"מ  ₪ 15,000לא יעלה על סכום של כ ההתקשרות סה"  שלוש , ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט.דפוס       
 לשנה.      

 
  כיבוד ישיבת מועצה חגיגית  - 2018/044מס' הצעה . 7

 אפיית עוגות  -חנות לחםעם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותלשכת העירייה הועדה מאשרת המלצת      
 .  כולל מע"מ₪  14,321ולחמים ע"ס      

 
  2019סל מדע  תוכנית - 2018/144הצעה מס' .  8

  סל המדע  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות אגף חינוך ונוער , יח' המחשוב הועדה מאשרת המלצת      
 כולל מע"מ. ₪ 44,900ע"ס ינג 'השתתפות העירייה מצ,  2019לשנת      

   
 אומן לציבור הדתי לחג החנוכה  - 442/2018הצעה מס' . 9

   עזריאלי  הספק עם ההתקשרותבפני ראש העיר לאשר ממליצה ספורט ואירועים ומחלקת הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ, כולל הגברה ותאורה.₪  49,000ע"ס  האמן יניב בן משיח המייצג   
 

  הצגה תרבות תורנית לחג החנוכה  - 443/2018הצעה מס' . 10
 -מנחם שרון עם מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת המלצת       
 לא כולל מע"מ, כולל הגברה ותאורה.₪  12,500תיאטרון )המעיל שהציל( ע"ס  הפקות      

 
 
 
 רונן עזריה                                                  שגיא רוזנבלט                                       

 מנכ"ל העירייה               העירייה                           ס. גזברית                                   
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

 צביעת כבישים ברחבי העיר   -434/2018הצעה מס' . 1
 כמפורט בהצעה. זברהחברת מאשר ההתקשרות עם     
 
  מלווה ומנחה לקבוצות איכות הסביבה  - 435/2018הצעה מס' . 2

 .כולל מע"מ₪  16,740רונית גולן ע"ס   מאשר ההתקשרות עם    
 
 2018טברנה מזרחית, דצמבר אומן לאירוע חנוכה - 436/2018הצעה מס' . 3

 לא כולל מע"מ ,₪  58,000ע"ס  ן שמעון בוסקילה מואהחברת הליקון המייצגת את  מאשר ההתקשרות עם     
 .  ולל מערכת הגברה ותאורה של חברת ההפקהכ     

 
  מופע מרכזי 2018אירוע חנוכה   - 437/2018הצעה מס' . 4

 מאשר ההתקשרות עם האופציות הבאות:                      

 לא כולל מע"מ.₪   66,000טדי הפקות )נטע ברזילי( ע"ס   . 1                     

 לא כולל מע"מ.₪  45,000.שרית הפקות ) עדן חסון(  ע"ס 2

 
 2018חנוכה מופע מרכזי לילדים ונוער, דצמבר  - 438/2018הצעה מס' . 5

 .לא כולל מע"מ₪  22,500"ס ע  אנה ז'קעם  ההתקשרותמאשר     
 

 

 

 

 הדפסת כרטיסים לאירועים ברמלה   - 439/2018הצעה מס' . 6
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 לא יעלה כ ההתקשרות סה"  ועם דפוס שלוש , ע"פ המחיר הזול ביותר לפריט. דפוס איתןעם  ההתקשרותמאשר     
 לא כולל מע"מ לשנה.  ₪ 15,000סכום של  ל ע    
 
  כיבוד ישיבת מועצה חגיגית - 2018/044הצעה מס' . 7

 .  כולל מע"מ₪  14,321אפיית עוגות ולחמים ע"ס  -חנות לחםמאשר ההתקשרות עם     
 
  2019סל מדע  תוכנית - 2018/144הצעה מס' . 8

 כולל מע"מ.₪ 44,900ע"ס  (ינג'מצ)השתתפות העירייה  2019סל המדע לשנת עם  ההתקשרותמאשר     
   
 אומן לציבור הדתי לחג החנוכה  - 442/2018הצעה מס' . 9

 לא כולל מע"מ, כולל הגברה ותאורה.₪  49,000ע"ס  האמן יניב בן משיח, עזריאלי  הספק עם ההתקשרותמאשר     
 

  הצגה תרבות תורנית לחג החנוכה  - 443/2018הצעה מס' . 10
 לא כולל מע"מ, כולל הגברה ₪  12,500תיאטרון )המעיל שהציל( ע"ס  הפקות -מנחם שרון עם ההתקשרותמאשר       
 ותאורה.      

 
 

 

         
 מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                            
 רמלה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


