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  בחדר הישיבות(2019יוני  11)  ח' בסיון תשע"ט , ביום שלישי התקיימה ש (הצעות פטורות ועדת רכש ובלאי ) מישיבת 

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

      נוכחים:                                                                    משתתפים:
 מחלקת ספורט ואירועים   -נכ"ל העירייה                                           ענת ברמי מ -רונן עזריה 

                             מחלקת ספורט ואירועים  -אורן רוזנברג                                       גזברית העירייה - רוזה עללאל 
                                     משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 

                    מנהלת מחלקת משק ונכסים    -מיכל רוטמן 
                           כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

                                   מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
                                                                        

 הנדון:
 פעילות יצירה והעשרה  מסגרת קייטנות קיץ - 2019/216 הצעה מס' . 1

 לילדים לפעילות יצירה והעשרה מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור קייטנות קיץ    

 בקייטנת גנים במהלך חופשת הקיץ.   

 חברת מים וסלע, צחי גאירו, נתנאל הפקות, מחלקת ספורט פנתה בבקשה לקבלת  הצעות מחיר מהספקים הבאים:    

 . עופרה שאבי, נעמי גליקמן, קו מהלב, הכוכבים של ליאת, אבני דרך, מפגשי טבע   

   
  פירוט ההצעה:  

 .במסגרת הפעלת קייטנות גני ילדים נדרש להפעיל פעילות יצירה והעשרה לקייטנות גני ילדים 

  אותה הצעה כולל נספח כתב כמויות. המחלקה פנתה לכל הספקים אם 

 חברת מים וסלע, צחי גאירו, נתנאל הפקות, עופרה שאבי,  להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת:הספקים אשר נענו 

 נעמי גליקמן, קו מהלב, הכוכבים של ליאת, אבני דרך, מפגשי טבע.

 

  פורט ואירועים משיבה כן.סנציגת מחלקת    האם הפנייה הייתה אחידה והפרמטרים היו זהים ?  -לשאלת הועדה 

 

  ההתקשרות עם הספקים כפי שיפורט להלן :  מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר 
 כולל מע"מ. ₪  10,000:  הצגות ע"ס 50 -הספק :  הכוכבים של ליאת  .א
 "מ. כולל מע₪  10,000הצגות ע"ס :  50 -הספק עפרה שאבי  .ב
 כולל מע"מ. ₪  10,000הצגות  ע"ס :  50 -הספק :  נעמי גליקמן  .ג
 כולל מע"מ.  ₪ 14,040הפעלות  ע"ס:  50מהלב הספק :קו  .ד
 כולל מע"מ. ₪  13,835הפעלות ע"ס:  55הספק: פעילות העשרה עם בעלי חיים  .ה

    

 פי  התכנים, הוכחה מניסיון קודם נבחרו פעילויות ויצירות העשרה מספקים שונים על לפי המלצת המחלקה ,  

 ופרזנטציה.   

 כולל מע"מ.₪  57,875ע"ס    כמפורט לעילמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם הספקים  

 קייטנות   -מקור  תקציבי  
 ( 1)נספח מס' 
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 חוגים ספורט ותנועה מסגרת קייטנות קיץ - 2019/172הצעה מס'  .2
קיץ ,ל הפעלות סדנאות, חוגים והפעלת מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור קייטנות 

 ספורט לילדים בקייטנת גנים במהלך חופשת הקיץ .

חברת  קובי מיכאלי, עמותת חוכמת התנועה,מחלקת ספורט פנתה  בבקשה  לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים: 

 הכוכבים של ליאת בימת החלומות, נתנאל הפקות, תוף תוף ,גאירו צחי, רמלזה, מים וסלע,

 

  פירוט ההצעה:

 במסגרת הפעלת קייטנות גני ילדים נדרש להפעיל חוגים של ספורט תנועה 

  המחלקה פנתה לכל הספקים אם אותה הצעה כולל נספח כתב כמויות 
 

 חברת מים וסלע, קובי מיכאלי, עמותת חוכמת התנועה,: הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת

 .הכוכבים של ליאת בימת החלומות, נתנאל הפקות, צחי, תוף תוף ,גאירו רמלזה,

 

  פורט ואירועים משיבה כן.סנציגת מחלקת    האם הפנייה הייתה אחידה והפרמטרים היו זהים ?  -לשאלת הועדה 

 

 מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר  ההתקשרות עם הספקים כפי שיפורט להלן :  
 כולל מע"מ. ₪  17,901מפגשים  ע"ס   90ם של ליאת ביספק הכוכ -הספק :  חוג תיפוף הגוף .א
 כולל מע"מ.₪  18,954מפגשים ע"ס   90ספק רמלזה  -הספק :  קפאורה .ב
 כולל מע"מ.₪  13,500  מפגשים ע"ס  90מותת חוכמה התנועה ע -הספק :  ריקוד .ג
 כולל מע"מ.₪  13,500  מפגשים ע"ס 90תת חוכמת התנועה עמו -הספק :ריתמיקה .ד
 כולל מע"מ.₪  17,901  מפגשים ע"ס 90הכוכבים של ליאת  -זומבההספק :  .ה
 כולל מע"מ.₪  13,500הפעלות ע"ס  90מותת חוכמת התנועה ע -הספק : מעגל מתופפים .ו
 כולל מע"מ.₪  17,901הפעלות ע"ס   90הספק: סדנאות מוסיקה/ ספורט/ תנועה/ תאטרון/ הכוכבים של ליאת  .ז

 

 פי  התכנים, הוכחה מניסיון קודם ויות ויצירות העשרה מספקים שונים על נבחרו פעיללפי המלצת המחלקה , 

 ופרזנטציה. 

  .כולל מע"מ  113,157₪ע"ס   כמפורט לעילמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם הספקים 

 קייטנות  -מקור  תקציבי
 

 ( 2)נספח מס' 
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 ופעילויות מסגרת קייטנות קיץהצגות  - 218/2019הצעה מס' . 3

   לילדים בקייטנת הצגות ופעילויות מחלקת ספורט ואירועים פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור קייטנות קיץ :  

 גנים במהלך חופשת הקיץ . 

     נתנאל הפקות, תאטרון חוויה, בימת החלומות, תאטרון מחלקת ספורט פנתה לקבלת הצעת מחיר מהספקים הבאים : 

 אבני דרך, גוי טוי, הכוכבים של ליאת,ינוקא. 

   
  פירוט ההצעה:

 .במסגרת הפעלת קייטנות גני ילדים נדרש להפעיל פעילות יצירה והעשרה לקייטנות גני ילדים 

 . המחלקה פנתה לכל הספקים אם אותה הצעה כולל נספח כתב כמויות 
 

נתנאל הפקות, תאטרון חוויה, בימת החלומות, תאטרון אבני דרך, גוי  הספקים אשר נענו להצעה  והצעתם מצורפת:

 . טוי, הכוכבים של ליאת, ינוקא

 

  פורט ואירועים משיבה כן.סנציגת מחלקת    האם הפנייה הייתה אחידה והפרמטרים היו זהים ?  -לשאלת הועדה 

 

 להלן :   מחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר  ההתקשרות עם הספקים כפי שיפורט
 כולל מע"מ.  20,450₪  הצגות ע"ס 50 -הספק :  אבני דרך   .א
 כולל מע"מ. ₪  20,450"ס  עהצגות  50 -הספק תאטרון חוויה   .ב
 כולל מע"מ.  ₪  18,700הצגות  ע"ס   50 -הספק :  ינוקא  .ג
 כולל מע"מ.  ₪  32,000הפעלות ע"ס  80 –הספק: גוי טוי  .ד

 
 פי  התכנים, הוכחה מניסיון קודם נבחרו פעילויות ויצירות העשרה מספקים שונים על לפי המלצת המחלקה , 

 ופרזנטציה. 

  .כולל מע"מ ₪   91,600 ע"ס  כמפורט לעילמחלקת ספורט ואירועים ממליצה לאשר ההתקשרות עם הספקים 

 קייטנות   -מקור  תקציבי
 

 ( 3)נספח מס' 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות הועדה:  

 פעילות יצירה והעשרה  מסגרת קייטנות קיץ - 2019/216הצעה מס'  . 1
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 ם התכנים, הוכחה מניסיון קוד משנמצא כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית לכלל המציעים  והפעילויות נבחרו ע"פ     

 מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים  ופרזנטציה, הסכום המחייב אינו עובר את הסכום המחייב מכרז, הועדה     

 כולל מע"מ כדלקמן : ₪  57,875עבור פעילות יצרה והעשרה  ע"ס  וממליצה לאשר ההתקשרות    

 כולל מע"מ. ₪  10,000הצגות ע"ס :  50 -הספק :  הכוכבים של ליאת  .א
 כולל מע"מ. ₪  10,000הצגות ע"ס :  50 -הספק עפרה שאבי  .ב
 כולל מע"מ. ₪  10,000הצגות  ע"ס :  50 -הספק :  נעמי גליקמן  .ג
 כולל מע"מ. ₪  14,040הפעלות  ע"ס:  50הספק :קו מהלב  .ד
 כולל מע"מ. ₪  13,835הפעלות ע"ס:  55הספק: פעילות העשרה עם בעלי חיים  .ה
    

 חוגים ספורט ותנועה מסגרת קייטנות קיץ - 2019/217הצעה מס'  .2
     
 ם התכנים, הוכחה מניסיון קוד משנמצא כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית לכלל המציעים  והפעילויות נבחרו ע"פ     

 מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים  ופרזנטציה, הסכום המחייב אינו עובר את הסכום המחייב מכרז, הועדה     

 כדלקמן : כולל מע"מ   113,157₪ס ע"  עבור חוגים ספורט ותנועהוממליצה לאשר ההתקשרות     

 כולל מע"מ. ₪  17,901מפגשים  ע"ס   90פק הכוכבים של ליאת ס -הספק :  חוג תיפוף הגוף .א
 כולל מע"מ.₪  18,954מפגשים ע"ס   90פק רמלזה ס -הספק :  קפאורה .ב
 כולל מע"מ.₪  13,500מפגשים ע"ס    90מותת חוכמה התנועה ע -הספק :  ריקוד .ג
 כולל מע"מ.₪  13,500מפגשים ע"ס   90מותת חוכמת התנועה ע -הספק :ריתמיקה .ד
 כולל מע"מ.₪  17,901מפגשים ע"ס   90כוכבים של ליאת ה -הספק : זומבה .ה
 כולל מע"מ.₪  13,500הפעלות ע"ס  90מותת חוכמת התנועה ע -הספק : מעגל מתופפים .ו
 כולל מע"מ.₪  17,901הפעלות ע"ס   90ים של ליאת הספק: סדנאות מוסיקה/ ספורט/ תנועה/ תאטרון/ הכוכב .ז

 

 

 הצגות ופעילויות מסגרת קייטנות קיץ - 218/2019הצעה מס' . 3
     
 ם התכנים, הוכחה מניסיון קוד משנמצא כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית לכלל המציעים  והפעילויות נבחרו ע"פ     

 מאשרת המלצת מחלקת ספורט ואירועים  ופרזנטציה, הסכום המחייב אינו עובר את הסכום המחייב מכרז, הועדה     

 כדלקמן :  כולל מע"מ ₪   91,600 ע"ס עבור הצגות ופעילויות   וממליצה לאשר ההתקשרות     

 כולל מע"מ.  20,450₪  הצגות ע"ס 50 -הספק :  אבני דרך   .א
 כולל מע"מ. ₪  20,450"ס  עהצגות  50 -הספק תאטרון חוויה   .ב
 כולל מע"מ.  ₪  18,700הצגות  ע"ס   50 -הספק :  ינוקא  .ג
 כולל מע"מ.  ₪  32,000הפעלות ע"ס  80 –הספק: גוי טוי  .ד

 

 

 רונן עזריה                                   רוזה עללאל        
  מנכ"ל העירייה                                             גזברית העירייה                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר : 

 



 בס"ד 

 

      
 

 15-2019/32מס'   ועדת רכש ובלאי רוטוקול פ                                                            
 פטור ממכרז -ועדת התקשרויות   

5 

 פעילות יצירה והעשרה  מסגרת קייטנות קיץ - 2019/216הצעה מס'  . 1

 כולל מע"מ כדלקמן : ₪  57,875עבור פעילות יצרה והעשרה  ע"ס  מאשר ההתקשרות    

 כולל מע"מ. ₪  10,000הצגות ע"ס :  50 -הספק :  הכוכבים של ליאת  .א
 כולל מע"מ. ₪  10,000הצגות ע"ס :  50 -הספק עפרה שאבי  .ב
 כולל מע"מ. ₪  10,000הצגות  ע"ס :  50 -הספק :  נעמי גליקמן  .ג
 כולל מע"מ. ₪  14,040הפעלות  ע"ס:  50הספק :קו מהלב  .ד
 כולל מע"מ. ₪  13,835הפעלות ע"ס:  55הספק: פעילות העשרה עם בעלי חיים  .ה

  

 חוגים ספורט ותנועה מסגרת קייטנות קיץ - 2019/217הצעה מס'  .2
     

 כדלקמן : כולל מע"מ   113,157₪ע"ס   עבור חוגים ספורט ותנועהמאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ. ₪  17,901מפגשים  ע"ס   90פק הכוכבים של ליאת ס -הספק :  חוג תיפוף הגוף .א
 כולל מע"מ.₪  18,954מפגשים ע"ס   90פק רמלזה ס -הספק :  קפאורה .ב
 כולל מע"מ.₪  13,500מפגשים ע"ס    90מותת חוכמה התנועה ע -הספק :  ריקוד .ג
 כולל מע"מ.₪  13,500מפגשים ע"ס   90מותת חוכמת התנועה ע -הספק :ריתמיקה .ד
 כולל מע"מ.₪  17,901מפגשים ע"ס   90כוכבים של ליאת ה -הספק : זומבה .ה
 כולל מע"מ.₪  13,500הפעלות ע"ס  90מותת חוכמת התנועה ע -הספק : מעגל מתופפים .ו
 כולל מע"מ.₪  17,901הפעלות ע"ס   90ים של ליאת ספק: סדנאות מוסיקה/ ספורט/ תנועה/ תאטרון/ הכוכבה .ז

 

 

 הצגות ופעילויות מסגרת קייטנות קיץ - 2019/218הצעה מס' . 3

 כדלקמן :  כולל מע"מ ₪   91,600ע"ס  עבור הצגות ופעילויות   מאשר  ההתקשרות   

 כולל מע"מ.  20,450₪  הצגות ע"ס 50 -הספק :  אבני דרך   .א
 כולל מע"מ. ₪  20,450"ס  עהצגות  50 -הספק תאטרון חוויה   .ב
 כולל מע"מ.  ₪  18,700הצגות  ע"ס   50 -הספק :  ינוקא  .ג
 כולל מע"מ.  ₪  32,000הפעלות ע"ס  80 –הספק: גוי טוי  .ד

 

 

 

 יכאל וידלמ                                                                                                                              

 ראש העיר                                                                         
 מלה ר  
 

 


