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 (2019  במאי 28ביום שלישי כג' אייר תשע"ט )   התקיימהש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

 רמלה.  1ע"ש אפריאט ז"ל, בניין העירייה , ויצמן  בחדר הישיבות
 

      נוכחים:                                                                          :משתתפים
                           מחלקת ספורט ואירועים  -אורן רוזנברג                                         גזברית העירייה   - רוזה עללאל 

                                    משנה ליועמ"ש  -   סופי ויטלםעו"ד 
                    מנהלת מחלקת משק ונכסים   ס.   - אבי דיל

                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

                                                                        

 הנדון:
 
 2019אמן למופע טברנה יוני  - 2019/921הצעה מס'  .1

   לספקים   2019למופע טברנה יוני  אומן עבור  מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר   

 ג'אפ הפקות. , גאגא בוקינג, ליאם הפקותהבאים:   

 ליאם הפקות, ג'אפ הפקותגאגא בוקינג,  :לפנייה  נענו הספקים אשר    

     

 : להלן טבלת השוואות מחיר 

 ג'אפ הפקות ליאם הפקות גאגא בוקינג  

 2רמה 

 

 סטלוס ואורן חן

21,000  ₪ 

 כולל הגברה ותאורה

 שמח עם ירון אילן

46,800 ₪  

 כולל הגברה ותאורה

 אסי יחיאל

25,000 ₪  

 כולל הגברה ותאורה

 
 .*המחירים כוללים מע"מ

 

 ע"ס בע"מ  גאגא בוקינג ההצעה הזולה ביותר של מחלקת ספורט ואירועים ממליצה  לאשר ההתקשרות עם 

 ספק עונה לדרישות האירוע.ה(. סטלוס ואורן חן )כולל מע"מ  21,000 

 1822000754  -תקציבי  מקור 
 ( 1)נספח מס' 

 
 

 2019הילדים והנוער  מופע מרכזי עיר - 2019/193הצעה מס' . 2

 2019 מופע מרכזי עיר הילדים והנוער למחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר    

    .כספית, פיסטוק , הליקון ,סופרסאונד ספקים הבאים:מה   

 )מצ"ב טבלת השוואות(.פיסטוק, הליקון, סופרסאונדכספית,  הספקים אשר נענו לפנייה :     

 

 : להלן טבלת השוואות מחיר 

 
 הליקון סופרסאונד פיסטוק כספית  

 2רמה 

 

 נופר סלמאן

29,250  ₪ 

 אדיר גץ

32,760 ₪  

 הראל מויאל

35,000 ₪  

 ספיר סבן

30,000  ₪ 

 

 .המחירים כוללים מע"מ
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 ייצוג חברת כספית ההצעה הזולה ביותר של  לאשר ההתקשרות עם מחלקת ספורט ואירועים ממליצה 

  כולל מע"מ. ₪  29,250ע"ס ) הזמרת נופר סלמאן( והפקת אמנים ואירועים בע"מ

 משוך כמות  קהל גדולה ועתידה לבשנת פריצה  אשר נמצאת  תהמקצועי, מדובר באמנית אטרקטיבי לדעת הצוות

 לפארק עופר ובעלות סבירה העונה לרמת התקציב שהוקצב לאירועים הנ"ל 

 1822000754  - תקציבמקור 
 ( 2)נספח מס' 

 
 2019ע "סל תקנת  -ץמופעים מרכזיים פסטיבל קי - 2019/419הצעה מס' . 3

      2019ע  "סלתקנת  מופעים מרכזיים פסטיבל קיץ למחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר    

 .גאגא בוקינג,  הליקון, NMC,  כספית לספקים הבאים :    

 ., הליקון, גאגא בוקינגNMCכספית, הספקים אשר נענו לבקשה :    
 

 : להלן טבלת השוואות מחיר 

 הליקון NMC גאגא בוקינג כספית הפקות 

 1רמה 

 

 ליאור נרקיס
105,000  ₪ 

 סטטיק ובן אל תבורי
 +מע"מ₪  100,000

 נועה קירל
81,900  ₪ 

 דודו אהרון
90,000  ₪ 

 2רמה 

 

 אגם בוחבוט
40,950  ₪ 

 הראל סקעת 
52,650  ₪ 

 לירן דנינו
52,000  ₪ 

 
 .*המחירים כוללים מע"מ

 
  NMC   לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת ספורט ואירועים ממליצה  :1רמה  .1

 כולל מע"מ. ₪  81,900)הזמרת נועה קירל( ע"ס  יונייטד אנטרטיינמנט בע"מ 

 

 לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  ואירועים ממליצהמחלקת ספורט   : 2רמה  .2

 כולל מע"מ. ₪  40,950) הזמרת אגם בוחבוט( ע"ס ייצוג והפקת אמנים ואירועים בע"מ כספית  

 

 מחלקת ספורט ואירועים מבקשת את אישור הועדה לנהל משא ומתן להוזלת המחיר עם הספקים.          

 
 לדעת הצוות המקצועי, מדובר בצמד אמניות אטרקטיביות ביותר שיביאו כמות  קהל גדולה  לפארק עופר ** 

 . ובעלות סבירה העונה לרמת התקציב שהוקצב לאירועים הנ"ל   

 

 1822000754, 1822000781  - תקציבמקור 

 ( 3)נספח מס' 

 

 2019והנוער ושאר ימות השנה הפעלות ואטרקציות לעיר הילדים  - 2019/951הצעה מס' . 4
 

 הפעלות ואטרקציות לעיר הילדיםלמחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר   

יוצרים אירועלספקים הבאים :  2019והנוער ושאר ימות השנה     חוגגים הפקות,  ראש חוצות,  לגו 

 .מעטפת אירועים   
 

  



 בס"ד 

 

      
         

                                                                                              15-01929/2מס'   ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                          
 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות   

3 

 
 .יוצרים אירוע, ראש חוצות, חוגגים הפקות, מעטפת אירועיםלגו   הספקים אשר נענו לפנייה :  
 

 : להלן טבלת השוואות מחיר 
 

 מעטפת אירועים חוגגים ראש חוצות לגו    

מחיר  כמות פרטים מס'
 יח' 

מחיר  סה"כ 
 יח' 

מחיר  סה"כ 
יח' 
 ליום

מחיר  סה"כ 
 יח' 

 סה"כ 

טירת קפיצות,  –מתנפחים לילדים   .1
, אחר )מתנפחים 4*4טירת מגלשה 

ילדים  10-מתאימים לכמות של כ
 בכל סבב(

3 1500 4500 1560 4680 1500 4500 1500 4500 

 –מתנפחים לפעילויות ספורט   .2
 , אחרSnookballכדורגל אנושי, 

2 2000 4000 2810 5620 1800 3600 2340 4680 

קיר  –מתנפחים אתגריים לנוער   .3
ן, הפל  טיפוס , אתגרון. בנג'ירו

 , אחר5*6אותי. 

1 1500 1500 2810 2810 1400 1400 1755 1755 

 1500 1500 1500 1500 2340 2340 1500 1500 1 מתנפחי מים לילדים   .4

ג'ימבורי  ל  .5 ם ילדים ע 30  -מתחם 
כלל הציוד הנלווה + בריכת 

 כדורים

2 3000 3000 1170 2340 1200 2400 1755 3510 

ילדים עם כלל  30מתחם יצירה ל   .6
הציוד הנלווה )כולל שולחנות 

 וכיסאות(

1 2000 2000 1872 1872 1200 1200 1170 1170 

מסכים בגודל –עמדות מולטימדיה   .7
 אינץ'  42

להיות בתוך סככה  על עמדות 
 מוצלת ותקינה שיציב הספק 

2 750 1500 630 1250 550 1100 1755 3510 

 2340 1170 1600 800 7800 3900 1500 750 2 מציאות מדומה )יש לפרט(עמדות   .8

  - 2*2משחקי רצפה לפחות בגודל   .9
שש בש, קלאס, דמקה ,סולמות 

 וחבלים וכו'

2 250 500 940 1880 300 600 500 1000 

- 2*2משחקי שולחן לפחות בגודל   .10
ל  הוקי אוויר,ביליארד,כדורג

 ,כדורסל וכו'

2 350 700 470 940 350 700 500 1000 

 2000 500 1800 450 2340 590 4000 1000 4 מסלולי מיני גולף   .11

ג, בועות   .12 ג'אגלינ סדנאות לילדים  
 סבון ,בלונים וכו' 

2 800 1600 2810 5620 850 1700 1170 2340 

13.  '  4680 1170 3000 750 6240 1560 3200 800 4 עמדת צמות, קעקועים, איפור וכו

 1500 1500 1500 1500 3900 3900   1 לילדים ונוערטרמפולינות   .14

 0  3800 1900 4000 2000   2 בובות ענק  .15

 VRשולחן משחקים אלקטרוני )  .16

TOUCH)  ׂ 

1     1900 1900 1755 1755 

נהיגה   .17  3000 750 2800 700 3750 940   4 חרא \עמדות סימולאטורים 

י יריד  .18 גל המזל חץ וקשת, גל -ביתנ
למטרה, בעט לשער , קליעה 2*2

 וכו'

4   2580 10300 1700 6800 1755 7020 

ד   .19 מתחם קריוקי עם כלל הציו
 2*2איש על עמדה  30 -הנלווה ל

1   3900 3900 2400 2400 2340 2340 

פופקורן, ברד, שערות  –דוכנים   .20
 סבתא

 ילדים( 1000 -)ללא גביה, כמות כ

3     4700 14100 5000 15000 

ף   .21 חיות )כולל אישור פינת  ליטו
 וטרינרי(

1     6800 6800  0 

 0  2000 2000 3300 3300 2000 2000 1  שופרות, מתופפים  .22

הולכי קביים, להטוטנים, יורקי   .23
 אש, ג'אגלינג

2 1800 3600 1500 3000 1700 3400 1500 3000 

ב )  .24 ( 40קרקס רחו  2340 2340 2500 2500 4000 4000 3500 3500 1 דק'



 בס"ד 

 

      
         

                                                                                              15-01929/2מס'   ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                          
 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות   

4 

 4-מויות רחוב )לד \אדם פסלי   .25
 שעות(

4 2000 8000 1500 6000 1850 7400 1500 6000 

    32,000      אוהל ההפתעות  .26

ג'ה  .27   11,700  15,000      מתנפח מסלול נינ

 
 המחירים כוללים מע"מ.

 . 2019ההצעה תקפה לשנת 
 

לגו יוצרים אירוע, חוגגים הפקות, הספקים  עם ההתקשרותמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר 
 "פ ההצעה הזולה ביותר לפריט ובכפוף להזמנות חתומות ע  - ראש חוצות אירועים , מעטפת

 ומאושרות ע"י גזברית העירייה. 
 ראש חוצות הספק  קת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם מחל -  23,24,25לגבי סעיפים 

 אירועי עבר יון התוכן המוצע לסעיפים אלו ומניסשביעות רצון ממקצועיות הספק עבור על בסיס  
 ) ההתקשרות תהא מוגבלת לפריטים אלו בלבד(. 

 
 הערה: במקרה של שוויון במחירים, תיבחר ההצעה הזולה ביותר לכלל ההתקשרות. 

 

 וההפעלות העירייה אינה מתחייבת על כמות האירועים. 
 

 סעיפי אירועים -מקור  תקציבי
 ( 4)נספח מס' 

 
 
 2019לאירועי עיר הילדים והנוער בשכונות מופעים  - 2019/619הצעה מס' . 5

 2019מופעים לאירועי עיר הילדים והנוער למחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר    

 .מותק הפקות,  איזידור הפקות אילי הפקות, סופרסאונד , ראש חוצות, חוגגים הפקות, ספקים הבאים:מה   

 .אש חוצות, חוגגים הפקות, אילי הפקות, מותק הפקותר : נענו לפנייההספקים אשר     

 חברת סופרסאונד ואיזידור לא מילאו את טפסי הבקשה במלואם ולא הגישו את ההצעה בצורה תקינה  -

כולל מע"מ ( , מותק ₪   150,00ע"ג הצעת המחיר)  הצויןמותק הפקות נפסל עקב הצעת מחיר החורגת מסכום  -

 ₪.  180,180הפקות הגישו הצעתם ע"ס 

 : להלן טבלת השוואות מחיר 

 

 גן גנדי

 
 חוגגים הפקות אילי הפקות ראש חוצות תאריך
 דורית הפיה הקסומה הקרקס הבינלאומי אלאדין ומנורת הקסמים 1.7.19
 שומבלה היער ליה שומרת ארץ הבלונים האבודים 8.7.19
 תותי גיבורת העל כוכב הילדים קוצ'י הבית בקצה ההר 15.7.19
 מעשה בחמישה בלונים שי הנשיא הדייג ודג הזהב 22.7.19
29.7.19 

 ציבור דתי
 להטוטן מופע של אש מכתב לאבא דני מסביב לעולם

 
 
 
 
 

 
 קריית האמנים
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 חוגגים הפקות אילי הפקות ראש חוצות תאריך
 האריה שאהב תות הקרקס הטנזני החמנייה שהתבלבלה 3.7.19
 פוקצ'ה דור הגיבור ריצ'רץ' הכלב 10.7.19
 ענבלי בא לי מירי תשירי המסע אל ארץ הבראות 17.7.19
 הנשיקה של מיקה אריק לוי המסע לארץ הפרחים 24.7.19
31.7.19 

 ציבור דתי
 שחר הקוסם המעיל המופלא אצלנו בחצר

 
 
 

 נאות בגין
 

 חוגגים הפקות אילי הפקות ראש חוצות תאריך
 צוקולולו טל מוסרי –כוכב הילדים  כייף של התחלה 2.7.19

לצאת לטייל על מטאטא  9.7.19
 הקסמים

 פיטר הארנב הילה הכל יכולה

 הקוסם מארץ עוץ נופיקי עמי ותמי 16.7.19
 סינדרלה הפרופסור המפוזר נתינה באהבה 23.7.19

30.7.19 
 דתיציבור 

 מופע להטוטים רן מורנו בכח האמונה יופי וטופי ללא הפסקה

 
 

 פרפארק עו
 
 

 חוגגים הפקות אילי הפקות ראש חוצות תאריך

 מיקי רינת גבאי מני ממטרה 

 וד חייםד \שי ורועי  שי ורועי המופע החדש של רונו 

 יכל הקטנהמ \קופיקו  מיקי אוטו הגלידה של אסתר 
סה"כ  כולל 

 מע"מ 
150,000  ₪ 150,000  ₪ 150,000  ₪ 

 
 

 . מע"מכולל  ₪  150,000 ע"ס  חברת חוגגים הפקותלאשר את ההתקשרות עם ממליצה ספורט ואירועים  אגף

 יודגש כי הצוות המקצועי באגף ספורט ואירועים בחן את התכנים, האם המופעים אטרקטיביים ומושכי קהל וזאת 

 מתוך ניסיון קודם והכרות קהל היעד. 

 
 1827000782, 1822000754, 1828400781  - יתקציב מקור 

 
 ( 5)נספח מס' 

      

 

 

 

 

 עלות לאירוע שבועות קאנטרי עירוני הפ - 197/2019הצעה מס' . 6
 

 לספקים הבאים:אירוע שבועות קאנטרי עירוני מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור  
 , חוגגים הפקות, ראש חוצות.  בן בא למסיבה 



 בס"ד 

 

      
         

                                                                                              15-01929/2מס'   ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                                          
 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות   

6 

 . חוגגים הפקות, בן בא למסיבה, ראש חוצותהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 :להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   בן בא למסיבה ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר את    
  כולל  מע"מ. ₪  8,424ע"ס    
   

 מה ההסבר לפער בין המחירים ?  -לשאלת הועדה   

  פנייה אחידה ושוויונית לכלל המציעים, המחירים ניתנו לפי  מנהל אירועים במחלקת ספורט ואירועים משיב כי נעשתה   

 הערכה אישית כל ספק.  

 

 סעיפי אירועים מקור  תקציבי:           

 ( 4)נספח מס' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות הועדה:          

 

 
 9201אמן למופע טברנה יוני  - 2019/192הצעה מס'  .1

 לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה    הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר     

 ראש חוצות בן בא למסיבה חוגגים הפקות  

 עלות כולל מע"מ מע"מעלות כולל  עלות כולל מע"מ כמות 

 4000 1000  2 מתנפחים לילדים )מתנפחי מים(

 1600 500  1 מתחם בועות סבון

 4670 1200  1 סדנת יצירה כתר פרחים לראש

 6000 1900  1 מסיבת קצף + תותח ומוזיקה

  1300  5 כדורי ענק בריכה

 2400 1800  5 סירות קיאק לבריכה

  סה"כ מחיר כולל מע"מ
8500 8424 21850 



 בס"ד 
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 כולל מע"מ )סטלוס ואורן חן (. 21,000  גאגא בוקינג בע"מ  ע"סביותר של     

 

 2019י עיר הילדים והנוער מופע מרכז - 2019/319הצעה מס' . 2

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

 ) הזמרת נופר סלמאן( ייצוג והפקת אמנים ואירועים בע"מחברת כספית ההצעה הזולה ביותר של    

 כולל מע"מ.  ₪  29,250ע"ס     

 

 2019רכזיים פסטיבל קיץ סלע ממופעים  - 2019/419הצעה מס' . 3

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

 יונייטד אנטרטיינמנט בע"מ  )הזמרת נועה קירל(  NMC   ההצעה הזולה ביותר של  : 1רמה      .1

 כולל מע"מ. ₪  81,900ע"ס   

 כספית ייצוג והפקת אמנים ואירועים בע"מ ) הזמרת אגם בוחבוט( הצעה הזולה ביותר של    : 2רמה  .2

 כולל מע"מ. ₪  40,950ע"ס 

 ל משא ומתן להוזלת המחיר עם הספקים. יהוספורט ואירועים לנ הועדה מאשרת בקשת אגף         

     

 2019הפעלות ואטרקציות לעיר הילדים והנוער ושאר ימות השנה  - 2019/951הצעה מס' . 4

חוגגים   הספקים : הועדה מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

יוצרים אירוע, מעטפת אירועים ,  זולה ביותר לפריט ובכפוף הע"פ ההצעה   - ראש חוצותהפקות, לגו 

 להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה. 

 פורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת אגף ס -  23,24,25לגבי סעיפים 
ראש חוצות על בסיס שביעות רצון ממקצועיות הספק עבור התוכן המוצע לאשר ההתקשרות עם  הספק 

 לסעיפים אלו ומניסיון אירועי עבר 
 ) ההתקשרות תהא מוגבלת לפריטים אלו בלבד(. 

 ההצעה הזולה ביותר לכלל ההתקשרות.  הערה: במקרה של שוויון במחירים, תיבחר
 

 2019לאירועי עיר הילדים והנוער בשכונות מופעים  - 2019/619הצעה מס' . 5
₪   150,000חברת חוגגים הפקות ע"ס  אגף ספורט ואירועים ממליצה לאשר את ההתקשרות עם  הועדה מאשרת המלצת 

 כולל מע"מ. 

 יודגש כי הצוות המקצועי באגף ספורט ואירועים בחן את התכנים, האם המופעים אטרקטיביים ומושכי קהל וזאת 

 מתוך ניסיון קודם והכרות קהל היעד. 

 

 

 

 עלות לאירוע שבועות קאנטרי עירוני הפ - 197/2019הצעה מס' . 6
הועדה מאשרת המלצת  אגף ספורט ואירועים לאחר עיון בנספחים, בחומר המצורף ומתן הסבר לפער בין המחירים , 

 ההצעה הזולה ביותר  עם  ממליצה לאשר את ההתקשרות

 כולל  מע"מ.  ₪  8,424ע"ס     בן בא למסיבה של 



 בס"ד 
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 רונן עזריה                                   רוזה עללאל           
  מנכ"ל העירייה                                            גזברית העירייה                            

 
 

       

 

 : החלטות ראש העיר  

 
    

 9201אמן למופע טברנה יוני  - 2019/192הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ )סטלוס ואורן חן (. 21,000  גאגא בוקינג בע"מ  ע"סההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   מאשר     

 

 2019י עיר הילדים והנוער מופע מרכז - 2019/319הצעה מס' . 2

 ייצוג והפקת אמנים ואירועים בע"מחברת כספית ההצעה הזולה ביותר של ההתקשרות עם  מאשר     

 כולל מע"מ.  ₪  29,250ע"ס  ) הזמרת נופר סלמאן(   

 

 2019רכזיים פסטיבל קיץ סלע ממופעים  - 2019/419הצעה מס' . 3

 : ההתקשרות עם  מאשר    

 יונייטד אנטרטיינמנט בע"מ  )הזמרת נועה קירל(  NMC  ההצעה הזולה ביותר של   : 1רמה      .1

 כולל מע"מ. ₪  81,900ע"ס   

 כספית ייצוג והפקת אמנים ואירועים בע"מ ) הזמרת אגם בוחבוט( הצעה הזולה ביותר של    : 2רמה  .2

 כולל מע"מ. ₪  40,950ע"ס 

 משא ומתן להוזלת המחיר עם הספקים.  מאשר המלצת הועדה כי נציגי אגף  ספורט ואירועים ינהלו        

 

 

 2019הפעלות ואטרקציות לעיר הילדים והנוער ושאר ימות השנה  - 2019/951הצעה מס' . 4

 - ראש חוצותחוגגים הפקות, לגו יוצרים אירוע, מעטפת אירועים ,   הספקים : ההתקשרות עם מאשר  

 ע"פ ההצעה הזולה ביותר לפריט ובכפוף להזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה.  

 אש חוצות על בסיס שביעות רצון רההתקשרות עם  הספק  מאשר -  23,24,25לגבי סעיפים 
 ממקצועיות הספק עבור התוכן המוצע לסעיפים אלו ומניסיון אירועי עבר 

 ) ההתקשרות תהא מוגבלת לפריטים אלו בלבד(. 
 
 
 

 2019לאירועי עיר הילדים והנוער בשכונות מופעים  - 2019/619הצעה מס' . 5
 כולל מע"מ. ₪   150,000חברת חוגגים הפקות ע"ס  ההתקשרות עם  מאשר

 



 בס"ד 
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 עלות לאירוע שבועות קאנטרי עירוני הפ - 197/2019הצעה מס' . 6
 כולל  מע"מ.  ₪  8,424ע"ס     בן בא למסיבה ההצעה הזולה ביותר של  עם  ההתקשרות מאשר 

 

 

 

 

 

 
 מיכאל וידל                                                                        

 ראש העיר                                                                         
 רמלה  


