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ש "בחדר ישיבות ע, (3232 יוני 32) ף "תש תמוז' א שלישיהתקיימה ביום ( הצעות פטורות ) ועדת רכש ובלאי מישיבת  
 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"אפריאט ז

 

 משתתפים:                                                                            נוכחים:
אגף ספורט ואירועים   -ענת ברמי  גזברית העירייה                                               -רוזה עללאל   

     נציג היחידה לאיכות הסביבה  -אליקים וייסשטרן                                         ש"משנה ליועמ -ד סופי ויטלם"עו
גזברית העירייה . ס  -שגיא רוזנבלט                                 כלכלן אגף ההנדסה -ח עוז בן שלוש "רו  

                                 משק ונכסים ' מנהלת מח  -מיכל רוטמן 
מזכירות העירייה   -ד שלי ביטון "עו  

 
                                            

  :הנדון

 

 ף "הדרך החדשה שנת תש -ס להורים "יהפעלת ב -02/2/0/5' הצעה מס .5

 בפיקוחה, י המרכז לגיל הרך"ע  מלהותופעל בגנים בעיר רקול קורא של משרד החינוך  במסגרתאושרה  "בית ספר להורים"התכנית 

 . של המחלקה הקדם יסודית של משרד החינוך

 .מ"כולל מע₪  ///0/0:היקף תקציב

תוך פיזור רחב כמה שיינתן במטרה להנגיש את התכנית לכמה שיותר הורים ותיתן מענה להורים   בית הספר להורים תופעל  כניתת

וניסיון בהפעלת ילדים בגיל  בעלי ידע, קבוצות הוריםמומחים בהנחיית ,מפעילים אשר נבחרו בקפידה   על ידי, 2-6לילדים בגילאי 

   .עם אוכלוסיית היעד  היכרות עמוקה הרך בעלי

 

   :( מאגר ספקים של קרן רמלה )  לשם כך נעשתה פנייה לספקים הבאים

 משחקים שבלב לילך אלעזרי תיאטרון חוצפה תיאטרון

 איציק אברמוב עדי קרן מורן קריגר קלינאית תקשורת

 הדס חטר קלס יוסי גבר שנטל קשקש מטפלת רגשית/אלבאום  מטפלת בשיטת

 ר פויכטונבר"ד ר נאווה וולפסון"ד הילה ניב מנחה קבוצות הורים

 טובה קוגסטבלר עירית בראודה אלישבע יורקוביץ מטפלת באומנות

 

תוך פעילות משותפת של יוצאי אתיופיה , ילדיהםיצירת מעורבות הורית בתהליך החינוכי לעידוד התפתחות תקינה בקרב : מטרה

.וותיקים  

(. ממוצא אתיופי 02%)הורים  32-ו  שנים 2-6ילדים בגילאי  32בכל קבוצה ישתתפו , קבוצות 2בעיר רמלה יופעלו : אוכלוסיית היעד 

.הורים 62-ילדים ו 62כ "סה  

 חלוקה לגנים:

קבוצה' מס שם הגן משתתפים' מס   

כינרת/עצמאות  בכל קבוצה  1 

(יוצאי אתיופיה 12מתוכם )  הורים 32  

(יוצאי אתיופיה 12מתוכם )ילדים  32  

אביב/נווה  3 

בן צבי/עגנון  2 

 

.והפעלות לילדים בשני גנים צמודים  של סדנאות להורים  הפעלה מקבילה  :תיאור הפעילות  
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 תכני סדנאות ההורים

.תיאטרון חוצפה  חוויתית באמצעות משחק ותאטרוןלמידה  -תפקיד המשחק בגיל הרך  :1מפגש   

.מטפלת בקשיי תפקוד ולמידה בשיטת אלבאום, שונטל קשקש -אבני הדרך שלי  : 3מפגש   

.קלינאית תקשורת, מורן קריגר - התפתחות השפה: 2מפגש   

             . מנחה קבוצות הורים  ,פאר שרון -  החל מהגיל הרך דרך שנות הילדות  כיצד לגדל ילדים עם דימוי וביטחון עצמי: 4מפגש 

.אלישבע יורקוביץ -  חווית הורים וילדים - סיפור ותנועה: 0מפגש   

 

 (במקביל להנחיית ההורים)תכני פעילויות הילדים 

 תיאטרון חוצפה -תיאטרון. 

 מורן קריגר - י קלינאית תקשורת"סדנת סיפור ע. 

 מטפלת בקשיי תפקוד ולמידה בשיטת אלבאום, שונטל קשקש -  סדנא של אומני חשיבה. 

 יורקוביץ  אלישבע -  סדנת אומנות.  

 אלישבע יורקוביץ" העץ הנדיב"  - ותנועה  סיפור  סדנת. 

 

 ים ונבחרו הספקיםהרלוונטי  נעשתה פנייה לספקים0 של קרן רמלה ספקים ההמפעילים נבחרו מתוך מאגר יודגש כי 

 . והסכימו לעבוד במסגרת השעות והימים שהוקצו לפעילות  משרד החינוךשעמדו בדרישות  

 

 :כמפורט מטה 0 ₪ ///0/0המרכז לגיל הרך מבקש לאשר ההתקשרות בסכום שלא יעלה על 

 .(מ"כולל מע ₪ /88מפגשים עלות כל מפגש  0)מ "כולל מע /2060-  תיאטרון חוצפה

 . (מ"כולל מע ₪ 221עלות לשעה  -שעות  06)מ "כולל מע //800- קלינאית תקשורת  -  מורן קריגר

 . (מ"כולל מע ₪ 1,200כל מפגש   מפגשים 6)מ "כולל מע 7,200- מומחית שיטת אלבאום  -שונטל קשקש 

כולל  ₪ 850מפגש  כל מפגשים 6)מ "כולל מע₪  5,100-מטפלת באומנות ומפעילה סדנאות בתחום האומנות  - אלישבע יורקוביץ

 . (מ"מע

 . (מ"כולל מע₪  1,200מפגשים כל מפגש  0) מ"כולל מע 3,600 - מנחה קבוצות הורים -הילה ניב

 

 . דרך חדשהס להורים  "ביה  -משרד החינוך קול קורא   - מקור תקציבי

 

 (5' נספח מס) 

 לטובת הסבת המבנה לגן ילדיםואריש 'גשכונת עבודות ניקוי ופינוי טיפת חלב ב -02/2/505' הצעה מס .2

: חברות כדלקמן  2 -מחלקת רכש פנתה ל, ואריש לטובת הסבתו לגן ילדים'גשכונת לשם ביצוע עבודות ניקוי ופינוי מבנה טיפת חלב ב

 .מ”בע 1891( ישראל)א שירותים וניקיון .ג.ר, מ"שרון דן השקעות בע, מ"בע 1890שרותי נוי . ב.א.ר.י

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

 . מ"כולל מע ₪ 19,496 - מ"שרון דן השקעות בע 

 

 0 מ"כולל מע₪  580086ס "מ ע"חברת שרון דן השקעות בעהצעת המחיר היחידה של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 .כולל הטמנה לאתר מורשה

 

  2808 -תקציבי מקור

 (2' נספח מס)
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 (/2/2חודש יולי )בתי ספר וגנים מהמגזר הערבי 0 הצגות איכות הסביבה עבור קייטנות - 02/2/502'  הצעה מס .0

בקייטנות הגנים , (עידוד המחזור)מחלקת איכות הסביבה בעירייה מבקשת לקיים במהלך חופשת הקיץ הצגות של איכות הסביבה 

 . הצגות 26כ "ובתי הספר הערבים סה

 :קריטריונים 3ההצגות צריכות לענות על 

 תנאי לכך שהתאגיד  )ילות השנתית לעידוד המחזור בעיר מוכרות ומורשות על ידי תאגיד המחזור תמיר כחלק מהפע .א

 (.במקביל יארגן על חשבונו פעילות אחרת

 . פ צו הקורונה"בשל מגבלת ההתקהלות ע, כיתה אחת/ המותאמת לקהל קטן של גן ילדים, "קטנה"הצגה  .ב

 

הקריטריונים  3תאגיד תמיר עדכן שיש כיום הצגה אחת בשפה הערבית שעונה על  נציג 12/6/3232שנערכה בתאריך רה בישיבת הסב

 . ל"הנ

 

 :להלן הצעת המחיר של תאטרון חוויה 

 

 

 

 

 

 . מ "כולל מע ₪ /20014של ס "ע " תאטרון חוויה"עם  ההתקשרות לאשר  מחלקת איכות הסביבה ממליצה 

 

 /41////584  -מקור תקציבי

 (0 'נספח מס)

 

הכלכלית כנית אסטרטגית במסגרת הליך להחייאת פעילות החברה מתן שירותי ייעוץ לעריכת ת - 02/2/500' הצעה מס .0

 מ"לרמלה בע

 . ה תאגיד עירוני בשליטתה המלאה של עיריית רמל, מ"עיריית רמלה מעוניינת בחידוש פעילותה של החברה הכלכלית לרמלה בע

נדרשת בין היתר עריכת לצורך חידוש פעילותה ו 013169122. פ.תחת ח 1880ם משנת כי החברה רשומה במרשם התאגידי  ןיצוי

 . ורה במשרד הפנים ת אסטרטגית ואישתכני

נדרש להתקשר עם יועץ לעריכת תכנית אסטרטגית לחברה עירונית בהתאם לפורמטים 0 לצורך ביצוע התוכנית האסטרטגית

 .ממי שהינו מנוסה ומיומן במתן השירותים0 ולהוראות נוהל אסדרה חברה עירונית שפורסם על ידי משרד הפנים

 לעריכת תכנית אסטרגית במסגרת הליך להחייאת פעילות החברה כלכלית לרמלה בלשם קבלת הצעות מחיר עבור שירותי ייעוץ 

. ברהח. חברת ויאפלן תכנון0 ניצר'דן ויז0 מ"אורבניקס בע0 מ"ש המגזר השלישי בע.י: יועצים 0-מחלקת גזברות פנתה ל0 מ "עב

 מ"סביבה בע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצגות ללא  06עלות  מ"עלות  הצגה ללא מע שם ההצגה שם הספק

 מ"מע

הצגות כולל  06עלות 

 מ"מע

שימי בממלכת  תאטרון חוויה

 הפחים

622  ₪ 31,222  ₪ 20014/  ₪ 
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 : מפרט ההצעה 

 כנית אסטרטגית לחברה על פי דרישות נוהל אסדרה הינם עריכת תם יידרש היועץ לספק השירותים אות, אמורכ .1.1

 : התוכנית האסטרטגית  תכלול בין היתר, מבלי לגרוע מהאמור. חברה עירונית שפורסם על ידי משרד הפנים

 בדגש על השיקולים וההצדקות להחייאת פעילות החברה  –פירוט התוכניות העתידיות של העירייה  .1.1.1

 תעתדת העירייה לפעול באמצעות החברה והאופן בו תשתלב החברה ולרבות התחומים בהם מ

 ;בתוכניות העירייה

בדיקת החלופות תכלול התייחסות להיבטים  –פעילות באמצעות החברה /ניתוח חלופות רלוונטיות להפעלת השירות .1.1.3

 תקציביים וארגוניים בהפעלתה של כל חלופה וכן השוואה בין החלופות במדדים של עלויות 

 .ואיכות השירות

 : פירוט תוכנית כלכלית להפעלת החברה ובה התייחסות לנושאים הבאים .1.1.2

 ;עלויות צפויות .א

 ;הכנסות צפויות .ב

 ;מקורות מימון .ג

 ;תזרים מזומנים וניתוח השקעות ומלוות, תחזיות לחמש שנים ובהן דוח רווח והפסד .ד

 .ניתוח רגישויות .ה

 : הצעות המחירטבלת להלן 

לא כולל  -הצעת היועץ  שם היועץ

 מ"מע

ממצאי בדיקת 

 המסמכים

 הערות

 ₪  322 -עלות שעת עבודה  תקין ח"ש 14,222 מ"ש המגזר השלישי בע.י

 (כולל נסיעות)

  תקין ח"ש 21,222 מ"אורבניקס בע

לא הגיש  -תקין  ח"ש 32,222 ניצר'דן ויז

פירוט ניסיון קודם 

 בתחום

 

. חברה. חברת ויאפלן תכנון

 מ"סביבה בע

 

   הגישו הצעהלא 

 

   גזברית העירייה  משיב כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית ומוסיף כי מחיר . ס ?מה ההסבר לפער בין המחירים   -לשאלת הועדה 

    . ביותר הינו סביר ההצעה הזולה                             

 .מ"לא כולל מע₪  ///500ס "ע מ"המגזר השלישי בעש .י ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםלאשר  מחלקת גזברות ממליצה

 .יש לעגן ההתקשרות בהסכם** 

 

 מ"החברה הכלכלית רמלה בע 62/////4/1 -מקור תקציבי 

 (0 'נספח מס)

 

 ל"ע בסמכות מקומית לשינוי קו בניין בית ספר אלעומרייה בגן חק"תבעבור הכנת מדידה  - 02/2/050' הצעה מס .1

מודדים  2-אגף הנדסה פנה ל, ל"ע בסמכות מקומית לשינוי קו בניין בית ספר אלעומרייה בגן חק"תבעבור הכנת לשם מדידה 

 .מ"מודדים מוסמכים בע' גטניו ושות, מ"מאפרו מהנדסים בע, מ"שלסינגר מדידות מערכות מידע בע: כדלקמן

 (:מ"כולל מע)להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 .₪ 1,620 -מ"שלסינגר מדידות מערכות מידע בע. 1
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 . ₪ 30,222 -מ"מאפרו מהנדסים בע. 3

 .₪ 18,606 -מ"מודדים מוסמכים בע' גטניו ושות. 2

 

 .כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית לכלל המציעיםכלכלן אגף הנדסה משיב ? האם נעשתה פנייה אחידה   -לשאלת הועדה

 

כולל ₪  406/1ס "מ ע"סינגר מדידות מערכות מידע בעחברת שלההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של אגף הנדסה ממליץ לאשר 

 .מ"מע

 

 2850 -מקור תקציבי

 (1 'נספח מס)

 

 

 קלאוזנר-הרצל-מחבר בין רחוב דניאלהייעוץ קרקע לתכנון רחוב חדש  - 02/2/150' הצעה מס .6

ישי דוד ויהודה : חברות כדלקמן 2-אגף הנדסה פנה ל, קלאוזנר-הרצל-מחבר בין רחוב דניאלהלשם ייעוץ קרקע לתכנון רחוב חדש 

 .מ"אגסי רימון הנדסת קרקע וביסוס בע, מ"ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע, מ"בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע

 (:מ"כולל מע)להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 ₪  01,191.0 -מ"ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע. 1

 .₪ 03,602 -מ"יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בעישראל קלר . 3

 . לא הגישה הצעתה - מ"סי רימון הנדסת קרקע וביסוס בעאג. 2

 

 מ "חברת ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בעהצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ 

 .מ"כולל מע₪  150584.1ס "ע

 

  2850 -מקור תקציבי

 (6 'מסנספח )

 

 4. הצעה מס' /50602/2 - פעילות שעת סיפור - קייטנות קיץ של החופש הגדול 

פעילות שעת אגף ספורט ואירועים  פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 0 "קייטנות של החופש הגדול"במסגרת קול קורא     

  .בימת החלומות, עפרה שאבי, תנועטף, גליקמןנעמי , אלת החלומות: בקייטנות  גנים  עירוניות לספקים הבאים  סיפור   

 

.דקות לפעילות אחת 40משך הפעילות *      

  

  להן טבלת השוואות מחיר:

בימת  עפרה שאבי תנועטף נעמי גליקמן שעת סיפור 

 החלומות

אלת 

 החלומות 

  330 302 302 222 102 מ "מחיר לא כולל מע

 29 43.0 2 01 30.0 מ"מע

 362 383.0 302 201 110.0 כ"סה
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בימת 0 עפרה שאבי0 תנועטף0 נעמי גליקמן0 אלת החלומות: ספקים הבאיםההתקשרות עם ה אגף ספורט ואירועים מבקש לאשר

 .לקייטנות גני ילדים( שעת סיפור)הפעלות   /00-עבור כ0  החלומות

. תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 עשה בהתאם להצעה המתאימהייודגש כי הבחירה ת  

. מ "כולל מע₪  ///8/0לא יעלה על עם כלל הספקים הזוכים סך ההתקשרות   

 

 . י גזברית העירייה"שרות וחתומות עעל פי הזמנות מאו0  "קייטנות החופש הגדול"קול קורא משרד החינוך  -מקור תקציבי

 

 (4 'נספח מס)

 

 8. הצעה מס' /50402/2 - הצגות ופעילויות - קייטנות קיץ של החופש הגדול 

  הצגות ופעילויותאגף ספורט ואירועים  פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 0 "קייטנות של החופש הגדול"במסגרת קול קורא 

תאטרון הילדים , בימת החלומות, תיאטרון חוויה, ויה הפקות'אנג, בים בם בום: בקייטנות  גנים  עירוניות לספקים הבאים

 . סשרית ברנ -"אבני דרך "  ,הישראלי

.דקות לפעילות אחת 40משך הפעילות *  

 להלן טבלת השוואות מחיר :

 

 

 

 

 

 

 

בימת 0 תיאטרון חוויה0 ויה הפקות'אנג0 בים בם בום: הספקים הבאים ההתקשרות עםלאשר ממליץ אגף ספורט ואירועים 

 .לקייטנות גני ילדים הצגות ופעילויות  //0-עבור כ0 ברנס שרית  -" אבני דרך " 0 תאטרון הילדים הישראלי0 החלומות

 

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה

. מ"כולל מע₪  ///50/0לא יעלה על עם כלל הספקים זוכים סך ההתקשרות   

 

 .י גזברית העירייה"על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע0  "קייטנות החופש הגדול"קול קורא משרד החינוך  -מקור תקציבי

 (8' נספח מס)

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -פעילות משחקי ענק  - 02/2/085' הצעה מס .2

אגף ספורט ואירועים  פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור פעילות 0 "קייטנות של החופש הגדול"במסגרת קול קורא   

.תנועטף, קבוצת אתגרים, שרית ברנס אבני דרך: בקייטנות  גנים  עירוניות לספקים הבאים משחקי ענק   

.דקות לפעילות אחת 40משך הפעילות *  

 להן טבלת השוואות מחיר :

 " אבני דרך "  משחקי ענק  

 שרית ברנס

קבוצת 

 אתגרים

 תנועטף

 332 222 202 מ "מחיר לא כולל מע

 21 01 62 מ"מע

 301 201 412 כ"סה

 

ויה 'אנג בים בם בום הצגות ופעילויות

 הפקות

תיאטרון 

 חוויה

בימת 

 החלומות

תאטרון 

הילדים 

 הישראלי

 

  -"אבני דרך"

 שרית ברנס 

 243 420 243 292 431 022 מ"מחיר לא כולל מע

 09 14 09 60 12 90 מ"מע

 422 028 422 440 022 090 כ"סה



  ד "סב
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  //0-עבור כ0 תנועטף0 קבוצת אתגרים0 "אבני דרך" שרית ברנס: הספקים הבאיםההתקשרות  לאשר  מליץאגף ספורט ואירועים מ

.לקייטנות גני ילדים( משחקי ענק )הפעלות   

. תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 בהתאם להצעה המתאימהיודגש כי הבחירה תעשה   

.מ"כולל מע₪  ///8/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות  

  

 י גזברית העירייה"שרות וחתומות עעל פי הזמנות מאו 0"קייטנות החופש הגדול "החינוך קול קורא משרד  - מקור תקציבי

 (2' נספח מס)

 /5.  הצעה מס' /50202/2 - סדנאות וחוגי העשרה - קייטנות קיץ של החופש הגדול

סדנאות וחוגי  אגף ספורט ואירועים  פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור0 "קייטנות של החופש הגדול"במסגרת קול קורא 

, קובי מיכאלי, יתיאטרון הילדים הישראל, בים בם בום, הכוכבים של ליאת: בקייטנות  גנים  עירוניות לספקים הבאים העשרה  

.עמותת אלטרנטיב  

דקות לפעילות אחת 40משך הפעילות *  

 

 להן טבלת השוואות מחיר :

הכוכבים של  סדנאות וחוגי העשרה   

 ליאת 

תיאטרון  בים בם בום

הילדים 

 הישראלי

עמותת  קובי מיכאלי

 אלטרנטיב 

 322 322 622 662 162 מ"מחיר לא כולל מע

 2 24 123 113 31 מ"מע

 322 324 123 113 191 כ"סה

 

0 ליתיאטרון הילדים הישרא0 בים בם בום0 הכוכבים של ליאת: הספקים הבאיםמליץ לאשר ההתקשרות עם אגף ספורט ואירועים מ

  . לקייטנות גני ילדים (סדנאות וחוגי העשרה) הפעלות  //0 -עבור כ0  עמותת אלטרנטיב0 קובי מיכאלי

. הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה  

. מ "כולל מע₪  ///8/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות  

 

 .י גזברית העירייה"על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע0  "קייטנות החופש הגדול"קול קורא משרד החינוך  -מקור תקציבי

 

 (/5' נספח מס) 

 55. הצעה מס' /51/02/2 - פעילות ליצן -  קייטנות קיץ של החופש הגדול  

 פעילות ליצןאגף ספורט ואירועים  פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 0 "קייטנות של החופש הגדול"במסגרת קול קורא 

 .איציק הליצן, דור קלפהולץ, בימת החלומות, סיון חדד: בקייטנות  גנים  עירוניות לספקים הבאים 

 . דקות לפעילות אחת 40משך הפעילות *

 

 :ן טבלת השוואות מחיר ללה

בימת  סיון חדד הפעלת ליצן

 החלומות

 איציק הליצן קלפהולץדור 

 202 422 402 290 מ"מחיר לא כולל מע

 62 69 11 60 מ"מע

 412 469 031 402 כ"סה
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עבור  0 איציק הליצן0 דור קלפהולץ0 בימת החלומות0 סיון חדד: ספקים הבאיםממליץ לאשר ההתקשרות עם האגף ספורט ואירועים 

 .לקייטנות גני ילדים( פעילות ליצן)הפעלות   //2-כ

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה

 . מ"כולל מע₪  ///50/0 לא יעלה על עם כלל הספקים הזוכים סך ההתקשרות 

 

 .י גזברית העירייה"על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע0  "קייטנות החופש הגדול"קול קורא משרד החינוך  -מקור תקציבי

 

 (55' נספח מס)

 

 52. הצעה מס' /51502/2 - פעילות ספורט ותנועה - קייטנות קיץ של החופש הגדול  

בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור פעילות ספורט אגף ספורט ואירועים  פנה 0 "קייטנות של החופש הגדול"במסגרת קול קורא 

הכוכבים  של , תנועטף, צחי גאירו, אירית הספורטאית, עמותת אלטרנטיב: ותנועה  בקייטנות  גנים  עירוניות לספקים הבאים 

 .ליאת

 .דקות לפעילות אחת 40משך הפעילות *

 

 :ן טבלת השוואות מחיר ללה

עמותת  פעילות ספורט

 אלטרנטיב

אירית 

 הספורטאית

הכוכבים של  תנועטף צחי גאירו

 ליאת

 162 222 192 302 322 מ"מחיר לא כולל מע

 31 01 21 43.0 2 מ"מע

 191 201 311 383.0 322 כ"סה

 

0 תנועטף0 צחי גאירו0 אירית הספורטאית0 עמותת אלטרנטיב: הספקים הבאים ממליץ לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים 

 .לקייטנות גני ילדים( ספורט ותנועה)הפעלות   //0-עבור כ  0ליאתהכוכבים  של 

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה

 . מ"כולל מע₪  ///2/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות

 

 .י גזברית העירייה"על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע0  "קייטנות החופש הגדול"קול קורא משרד החינוך  - מקור תקציבי

 

 (52' נספח מס)

 

 50. הצעה מס' /51202/2 - פעילות קוסם - קייטנות קיץ של החופש הגדול  

 פעילות קוסםאגף ספורט ואירועים  פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור 0 "קייטנות של החופש הגדול"במסגרת קול קורא 

 . מיק המצחיק, דור קלפהולץ: בקייטנות  גנים  עירוניות לספקים הבאים 

 .דקות לפעילות אחת 40משך הפעילות *

 

 :ן טבלת השוואות מחיר ללה

 מיק המצחיק דור קלפהולץ הפעלת קוסם

 302 422 מ"מחיר לא כולל מע

 42 60 מ"מע

 382 469 כ"סה

 



  ד "סב
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פעילות )הפעלות  //5-עבור כף מיק המצחיק0 דור קלפהולץ: הספקים הבאים  ממליץ לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים 

 .לקייטנות גני ילדים( קוסם

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה

 מ"כולל מע₪  ///1/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות

 

 .י גזברית העירייה"על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע0  "קייטנות החופש הגדול"קול קורא משרד החינוך  - תקציבימקור 

 (50' נספח מס) 

 

 50. הצעה מס' /51002/2 - פעילות חוג קפוארה מסגרת קייטנות קיץ של החופש הגדול

רה ואאגף ספורט ואירועים  פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר עבור פעילות קפ0 "קייטנות של החופש הגדול"במסגרת קול קורא 

 .סטודיו רמלזה, קבוצת אתגרים: בקייטנות  גנים  עירוניות לספקים הבאים 

 .דקות לפעילות אחת 40משך הפעילות *

 

 :להן טבלת השוואות מחיר 

קבוצת  חוג קפאורה

 אתגרים

 סטודיו רמלזה

 192 222 מ"מחיר לא כולל מע

 21 01 מ"מע

 311 201 כ"סה

 

 הפעלות   /51-עבור כ0 סטודיו רמלזה0 קבוצת אתגרים: איםספקים הב  ממליץ לאשר ההתקשרות עם אגף ספורט ואירועים 

 .לקייטנות גני ילדים( רה קפוא)

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה

 . מ"כולל מע₪  ///1/0לא יעלה על כלל הספקים הזוכים   עם  סך ההתקשרות

 

 .י גזברית העירייה"על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע0  "קייטנות החופש הגדול"קול קורא משרד החינוך   - תקציבימקור 

 

 (50' נספח מס) 

 

  לקייטנות מתכלים  יצירה רכישת חומרי - 02/2/051' הצעה מס. 15

0 אושר בגן0 טולי בגן0 אמקה ביט: רכש פנתה לספקים הבאים ' מח, עבור רכישת חומרי יצירה מתכליםלשם קבלת הצעות מחיר 

 .דניאלי יוסי0 אטיאס אופיס0 רדיוס

 .אושר בגן0 אמקה ביט: נענו לבקשה הספקים אשר 

 .הצעה גבוהה ממחיר המקסימום תפסל, הספקים רשאים לתת הנחה, (אומדן העירייה ) מחיר מקסימום בפנייה להצעת המחיר צוין  

 .הצעת מחירלו התחייבויות קודמות לכן לא נענה לפנייה ל טולי בגן שלח הודעה שאין באפשרותו להתחייב לאספקה כיוון וישהספק 

 .  בילות ופיזורן לכל גןאחת מדרישות העירייה לשירות זה מהספק הזוכה  הינה הכנת ח

  (.13%) אושר בגן , (10%) אמקה ביט : מוכה ממחיר המקסימום של העירייה הצעתם של שני הספקים נ  -רכש ' בדיקת מח

 . אמקה ביט לאשר הרכישה מההצעה המשוקללת הזולה ביותר של  רכש ממליצה ' מח

 (. מ "לא כולל מע₪  //50002) סך הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז 

 

 .המהווה חלק בלתי ניפרד מפרוטוקול זה0 מצורף טבלה מפורטת של כלל הפריטים בנספח**  
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 . י גזברית העיריה"פ הזמנות מאושרות וחתומות ע"ע0 בכפוף להשתתפות משרד החינוך -מקור תקציבי

 

 (51' נספח מס)

 

 אמנים לפסטיבל רמלה עיר עולם -02/2/511' הצעה מס .56

 : ספקים כדלקמן 12 -ערך פנייה ל אגף ספורט ואירועים, לשם קבלת הצעות מחיר עבור אמנים לפסטיבל רמלה עיר עולם 

 .פיסטוק0VIP 0 דוידסון הפקות0 אור מרמלשטיין0 שרית הפקות0 בוקינגפלוס0כספית 0 חוגגים0 טדי0 הליקון

 : להלן פירוט כלל המופעים 

 

 א. מופע סיום התהלוכה לילדים ונוער - תאריך /2/2./1.5/ 

טדי, חוגגים, הליקון: הספקים אשר נענו להצעה  

 

 . מ"המחירים לא כוללים מע**

 

  הספק חוגגים הפקותההצעה הזולה ביותר ם ההתקשרות עלאשר  אגף ספורט ואירועים ממליץ    -המלצת המחלקה 

  . מ"כולל מע לא₪  ///010ס "ע ( טיק טוק שואו ) 

.לאירוע  מופע אטרקטיבי ביותר ביחס להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לקהל היעד לתקציב המוקצהמדובר ב   

  העירייה לא תישא0  מכל סיבה שהיא לרבות התפשטות נגיף הקורונה במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע 
 .או פיצוי0בעלויות ו 

 /2/2./1.5/ תאריך   - מופע מקור בשילוב להקות+ מופע פתיחה מרכזי  .ב

 כספית, שרית הפקות, דוידסון הפקות, הליקון: הספקים אשר נענו להצעה

 : השוואות מחיר להלן טבלת

 . מ"המחירים לא כוללים מע**

 

 

 

 

 

 חוגגים טדי הליקון

 לירן דנינו

62,222 

 נטע ברזילי

10,222 

 טיק טוק שואו

40,222 

 כוכבי הכוכב הבא 

10,222 

 

 שרית הפקות דוידסון הפקות הליקון כספית

 שרית חדד

90,222 

 שלומי שבת

102,222 

 ישי ריבו

242,222 

 עומר אדם

302,222 

 ליאור נרקיס

92,222 

 נסרין קדרי

132,222 

 אייל גולן 

322,222 

 משה פרץ   

110,222 
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 -המלצת המחלקה 

 ₪  ///52/0ס "ע( זמרת נסרין קדרי )  הספק הליקוןההתקשרות עם  לאשר אגף ספורט ואירועים ממליץ -מרכזי מופע 

 .מ"כולל מע לא  

 המוקצה לאירוע בעלות סבירה ומתאימה לתקציב, ימשוך כמות קהל גדולה ביותר, מופע אטרקטיבי מהמובילים בארץ 

 .מסוג זה

  ( זמר ליאור נרקיס )  הספק כספיתואירועים ממליץ ההתקשרות עם   אגף ספורט -מופע מקור בשילוב להקות 

 .מ"לא כולל מע₪  ///8/0 ס"ע

 .המוקצה לאירוע מסוג זה בעלות סבירה ומתאימה לתקציב, ימשוך כמות קהל גדולה ביותר, מופע אטרקטיבי מהמובילים בארץ 

 

  העירייה לא תישא 0  מכל סיבה שהיא לרבות התפשטות נגיף הקורונה במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע 
 .או פיצוי0בעלויות ו

 /2/2./6.5/תאריך  - מופע מרכזי טברנה .ג

 כספית, הליקון, פיסטוק, טדי: הספקים אשר נענו להצעה  

 : להלן טבלת השוואות מחיר  

.מ"המחירים לא כוללים מע  

ס"ע ( הפרוייקט של רביבו )  הספק כספיתעם  ההתקשרות לאשר  אגף ספורט ואירועים ממליץ    -המלצת המחלקה   

  . מ"לא כולל מע  ₪ ///610 

.מתאים לקהל היעד ,להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועמופע אטרקטיבי ביותר ביחס   

  העירייה לא תישא בעלויות 0  מכל סיבה שהיא לרבות התפשטות נגיף הקורונה במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע
 .או פיצוי0ו

 

 /2/2./4.5/תאריך  -מופע מרכזי  .ד

 הליקון, בוקינגפלוס, שרית הפקות, מרמלשטייןאור : הספקים אשר נענו להצעה

 : להלן טבלת השוואות מחיר   

 . מ"המחירים לא כוללים מע

 

 ( הזמר רותם כהן ) עם הספק הליקון תקשרות לאשר הה אגף ספורט ואירועים ממליץ  -המלצת המחלקה    

  . מ"לא כולל מע₪  ///2/0ס "ע    

 

 הליקון פיסטוק כספית טדי

 אמיר דדון

10,222 

 טיפקס

12,222 

 עמיר בניון

10,222 

 דודו אהרון

92,222 

 הפרויקט של רביבו 

60,222 

 דקלה 

12,222 

 הליקון בוקינגפלוס שרית הפקות אור מרמלשטיין

 בניה ברבי

142,222 

 עדן בן זקן

142,222 

 מירי מסיקה

90,222 

 זהבה בן+ זאב נחמה 

122,222 

 עדן חסון 

132,222 

 רותם כהן 

82,222 
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  . היעד מתאים לקהל , מופע אטרקטיבי ביותר ביחס להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע 

   העירייה לא תישא בעלויות 0  מכל סיבה שהיא לרבות התפשטות נגיף הקורונה במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע
 .או פיצוי0ו

 

 1822300781  - ימקור תקציב    

 ( 56' נספח מס)  

 

 

 

 :ות הועדה לצהמ

 

 ף"הדרך החדשה שנת תש -ס להורים "יהפעלת ב -/02/2/50' הצעה מס .5

וממליצה בפני ראש העיר המרכז לגיל הרך הועדה מאשרת המלצת  , מנהלת מרכז לגיל הרךהסבר , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 :לאשר ההתקשרות כדלקמן

 (מ"כולל מע₪  /88מפגשים עלות כל מפגש  0)מ "כולל מע /2060- תיאטרון חוצפה 

  (מ"כולל מע₪  221עלות לשעה  -ת שעו 06)מ "כולל מע //800- קלינאית תקשורת  -  מורן קריגר

  (מ"כולל מע ₪ 1,200כל מפגש   מפגשים 6)מ "כולל מע 7,200 -מומחית שיטת אלבאום  -שונטל קשקש 

כולל  ₪ 850כל מפגש  מפגשים 6)מ "כולל מע₪  5,100-מטפלת באומנות ומפעילה סדנאות בתחום האומנות  -אלישבע יורקוביץ 

  (מ"מע

  (מ"כולל מע₪  1,200מפגשים כל מפגש  0) מ"כולל מע 3,600 - מנחה קבוצות הורים -הילה ניב

 . המפעילים נבחרו מתוך מאגר ספקים בקרן**  

 . מ "כולל מע₪  ///0/0ההתקשרות לא יעלה על סך 

 

 ילדיםואריש לטובת הסבת המבנה לגן 'גשכונת עבודות ניקוי ופינוי טיפת חלב ב -02/2/505' הצעה מס .2

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר , הסבר כלכלן אגף ההנדסה , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 .מ"כולל מע₪  580086ס "מ ע"חברת שרון דן השקעות בע עם לאשר ההתקשרות

 

 בתי ספר וגנים מהמגזר הערבי 0 הצגות איכות הסביבה עבור קייטנות - 02/2/502'  הצעה מס .0

איכות הסביבה וממליצה בפני ראש ' הועדה מאשרת המלצת מח, הסבר נציג היחידה לאיכות הסביבה ,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים

  . מ"כולל מע ₪ /20014בעלות של " תאטרון חוויה"העיר לאשר ההתקשרות עם 

 

להחייאת פעילות החברה הכלכלית מתן שירותי ייעוץ לעריכת תכנית אסטרטגית במסגרת הליך  - 02/2/500' הצעה מס .0

 מ"לרמלה בע

הועדה , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הסבר סגן גזברית העירייה , חר עיון בבקשה ובנספחים לא      

 ₪  ///500ס "ע מ"ש המגזר השלישי בע.י ההתקשרות עםהגזברות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ' מאשרת המלצת מח

 .מ"כולל מע  לא     

 .יש לעגן ההתקשרות בהסכם** 
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 ל"ע בסמכות מקומית לשינוי קו בניין בית ספר אלעומרייה בגן חק"תבעבור הכנת מדידה  - 02/2/050' הצעה מס .1

הועדה מאשרת , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הסבר כלכלן אגף ההנדסה , לאחר עיון בבקשה ובנספחים     

 .מ"כולל מע₪  406/1ס "מ ע"חברת שלסינגר מדידות מערכות מידע בעהמלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 

 קלאוזנר-הרצל-ייעוץ קרקע לתכנון רחוב חדש שמחבר בין רחוב דניאל - 02/2/150' הצעה מס .6

 , י ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותרמשנמצא כ, הסבר כלכלן אגף ההנדסה  ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים      

  חברת ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם      

 .מ"כולל מע₪  150584.1ס "מ ע"מבנים ותשתיות בע      

 

 4. הצעה מס' /50602/2 - פעילות שעת סיפור -  קייטנות קיץ של החופש הגדול 

  ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה ממליצה בפני , הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, לאחר עיון בבקשה ובנספחים    

 ( שעת סיפור)הפעלות   /00-עבור כ ,בימת החלומות0 עפרה שאבי0 תנועטף0 נעמי גליקמן0 אלת החלומות: הספקים     

 .ילדים לקייטנות גני    

. תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 עשה בהתאם להצעה המתאימהייודגש כי הבחירה ת       

    . מ "כולל מע₪  ///8/0לא יעלה על עם כלל הספקים הזוכים סך ההתקשרות      

 

 8. הצעה מס' /50402/2 - הצגות ופעילויות -  קייטנות קיץ של החופש הגדול

  הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם , הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, לאחר עיון בבקשה ובנספחים    

  שרית  -" אבני דרך "  0 תאטרון הילדים הישראלי0 בימת החלומות0 תיאטרון חוויה0 ויה הפקות'אנג0 בים בם בום  :הספקים    

 .לקייטנות גני ילדים ופעילויותהצגות   //0-עבור כ0 ברנס      

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה    

 .מ"כולל מע₪  ///50/0לא יעלה על עם כלל הספקים זוכים סך ההתקשרות     

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -ות משחקי ענק פעיל - 02/2/508' הצעה מס. 2

 ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה ממליצה בפני , הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, לאחר עיון בבקשה ובנספחים              

 .גני ילדיםלקייטנות ( משחקי ענק )הפעלות   /00-עבור כ0 תנועטף0 קבוצת אתגרים0 "אבני דרך"שרית ברנס : הספקים                 

. תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה      

      .מ"כולל מע₪  ///8/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות    

 

 /5. הצעה מס' /50202/2 - סדנאות וחוגי העשרה -  קייטנות קיץ של החופש הגדול

 ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה ממליצה בפני , הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, לאחר עיון בבקשה ובנספחים      

עבור0 עמותת אלטרנטיב0 קובי מיכאלי0 ליתיאטרון הילדים הישרא0 בים בם בום0 הכוכבים של ליאת :הספקים         

. לקייטנות גני ילדים( סדנאות וחוגי העשרה) הפעלות  //0 -כ        

. הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה        

 .מ "כולל מע₪  ///8/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות     

 

 55. הצעה מס' /51/02/2 - פעילות ליצן - קייטנות קיץ של החופש הגדול  

 ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה ממליצה בפני , הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, לאחר עיון בבקשה ובנספחים      

 לקייטנות גני ( פעילות ליצן)הפעלות   /22-עבור כ0 איציק הליצן0 דור קלפהולץ0 בימת החלומות0 סיון חדד :ספקיםה עם      



  ד "סב
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 .ילדים     

      

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה    

 . מ"כולל מע₪  ///50/0סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים לא יעלה על        

 

 52.הצעה מס' /51502/2 - פעילות ספורט ותנועה - קייטנות קיץ של החופש הגדול  

 ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה ממליצה בפני , הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, לאחר עיון בבקשה ובנספחים     

  ספורט )הפעלות   /00-עבור כ  0  הכוכבים  של ליאת0 תנועטף0 גאירוצחי 0 אירית הספורטאית0 עמותת אלטרנטיב :הספקים      

 .לקייטנות גני ילדים( ותנועה       

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה     

 . מ"כולל מע₪  ///2/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות      

 

 50. הצעה מס' /51202/2 - פעילות קוסם - קייטנות קיץ של החופש הגדול  

 ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה ממליצה בפני , הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, לאחר עיון בבקשה ובנספחים   

 .לקייטנות גני ילדים( פעילות קוסם)הפעלות   /51-עבור כ 0 מיק המצחיק0 דור קלפהולץ  :הספקים   

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימהיודגש כי    

 מ"כולל מע₪  ///1/0סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על    

 

     50. הצעה מס' /51002/2 - פעילות חוג קפוארה - קייטנות קיץ של החופש הגדול

 ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה ממליצה בפני , הסבר מנציגת אגף ספורט ואירועים, לאחר עיון בבקשה ובנספחים    

 .לקייטנות גני ילדים( רה ואקפ)הפעלות   /51-עבור כ 0 סטודיו רמלזה0 קבוצת אתגרים :הספקים    

 .תן מענה לפעילות הנדרשתית הזולה והזמינה אשר0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה    

 .מ"כולל מע₪  ///1/0לא יעלה על כלל הספקים הזוכים   עם  סך ההתקשרות    

 

 רכישת חומרים יצירה לקייטנות  - 02/2/510' הצעה מס.15

 הרכישה מההצעה המשוקללת הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר , רכש' הסבר מנהלת מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים    

 . הזולה ביותר של אמקה ביט      

 (. מ "לא כולל מע₪  //50002) סך הרכישה לא יעלה על סכום המחייב מכרז      

 

 אמנים לפסטיבל רמלה עיר עולם - 02/2/511' הצעה מס. 65

 וממליצה בפני ראש  הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים 0אירועים' הסבר מנהל מח, לאחר עיון בבקשה ובנספחים   
 :ההתקשרויות כדלקמן לאשר העיר    
 

 א. מופע סיום התהלוכה לילדים ונוער - תאריך /2/2./1.5/ 

( טיק טוק שואו)  הספק חוגגים הפקותההצעה הזולה ביותר ההתקשרות עם הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר       

. מ"לא כולל מע₪  ///010ס "ע       

.לאירוע מופע אטרקטיבי ביותר ביחס להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לקהל היעד לתקציב המוקצה מדובר ב      

 /2/2./1.5/ תאריך   - מופע מקור בשילוב להקות+ מופע פתיחה מרכזי  .ב

 : הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות   

 .מ"כולל מע לא ₪  ///52/0ס "ע( זמרת נסרין קדרי )  הספק הליקון -מופע מרכזי 

 המוקצה לאירוע  בעלות סבירה ומתאימה לתקציב, ימשוך כמות קהל גדולה ביותר, מופע אטרקטיבי מהמובילים בארץ 
 .מסוג זה



  ד "סב
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 . מ"לא כולל מע₪  ///8/0 ס"ע ( זמר ליאור נרקיס )  ספק כספית -מופע מקור בשילוב להקות    
   
 

    
 המוקצה לאירוע   בעלות סבירה ומתאימה לתקציב, ימשוך כמות קהל גדולה ביותר, מופע אטרקטיבי מהמובילים בארץ  

 .זה מסוג   
 
 
 /2/2./6.5/תאריך  - מופע מרכזי טברנה .ג

    . מ"לא כולל מע ₪  ///610ס "ע ( הפרויקט של רביבו )  כספיתהועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם     

.מתאים לקהל היעד ,מופע אטרקטיבי ביותר ביחס להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע     

 

 /2/2./4.5/תאריך  -מופע מרכזי  .ד

  . מ"לא כולל מע₪  ///2/0ס "ע( הזמר רותם כהן ) הספק הליקון  הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  . היעד מתאים לקהל , מופע אטרקטיבי ביותר ביחס להצעות המקבילות בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע 

 

  העירייה לא תישא 0  מכל סיבה שהיא לרבות התפשטות נגיף הקורונה במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע 
 .או פיצוי0בעלויות ו

 
 
 
 
 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                    

  ל העירייה"מנכ         גזברית  העירייה                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ד "סב
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 :החלטות ראש העיר

 
 ף"הדרך החדשה שנת תש -ס להורים "יהפעלת ב -/02/2/50' הצעה מס .5

 :כדלקמןההתקשרות  מאשרמאמץ החלטת הועדה ו

 (מ"כולל מע₪  /88מפגשים עלות כל מפגש  0)מ "כולל מע /2060- תיאטרון חוצפה 

  (מ"כולל מע₪  221עלות לשעה  -שעות  06)מ "כולל מע //800- קלינאית תקשורת  -  מורן קריגר

  (מ"כולל מע ₪ 1,200כל מפגש   מפגשים 6)מ "כולל מע 7,200 -מומחית שיטת אלבאום  -שונטל קשקש 

כולל  ₪ 850כל מפגש  מפגשים 6)מ "כולל מע₪  5,100-מטפלת באומנות ומפעילה סדנאות בתחום האומנות  -אלישבע יורקוביץ 

  (מ"מע

 . נבחרו מתוך מאגר ספקים בקרןהמפעילים **  

 . מ "כולל מע₪  ///0/0סך ההתקשרות לא יעלה על 

 

 ואריש לטובת הסבת המבנה לגן ילדים'גשכונת עבודות ניקוי ופינוי טיפת חלב ב -02/2/505' הצעה מס .2

 .מ"כולל מע₪  580086ס "מ ע"חברת שרון דן השקעות בע עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 בתי ספר וגנים מהמגזר הערבי 0 הצגות איכות הסביבה עבור קייטנות - 02/2/502'  הצעה מס .0

  . מ"כולל מע ₪ /20014בעלות של " תאטרון חוויה" עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

הכלכלית כנית אסטרטגית במסגרת הליך להחייאת פעילות החברה תמתן שירותי ייעוץ לעריכת  - 02/2/500' הצעה מס .0

 מ"לרמלה בע

 .מ"לא כולל מע₪  ///500ס "ע מ"ש המגזר השלישי בע.יעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 .יש לעגן ההתקשרות בהסכם** 

 

 ל"ע בסמכות מקומית לשינוי קו בניין בית ספר אלעומרייה בגן חק"תבעבור הכנת מדידה  - 02/2/050' הצעה מס .1

 .מ"כולל מע₪  406/1ס "ע מ"חברת שלסינגר מדידות מערכות מידע בעעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות              

 

 קלאוזנר-הרצל-ייעוץ קרקע לתכנון רחוב חדש שמחבר בין רחוב דניאל - 02/2/150' הצעה מס .6

 ס"מ ע"מבנים ותשתיות בעחברת ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס  עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות         

 .מ"כולל מע₪  150584.1        

 

 4. הצעה מס' /50602/2 - פעילות שעת סיפור -  קייטנות קיץ של החופש הגדול 

   בימת החלומות0 עפרה שאבי0 תנועטף0 נעמי גליקמן0 אלת החלומות:  הספקיםעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות       

.לקייטנות גני ילדים( שעת סיפור)הפעלות   /00-עבור כ        

. תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 עשה בהתאם להצעה המתאימהייודגש כי הבחירה ת        

  . מ "כולל מע₪  ///8/0לא יעלה על עם כלל הספקים הזוכים סך ההתקשרות      

   

 8. הצעה מס' /50402/2 - הצגות ופעילויות - קייטנות קיץ של החופש הגדול

  תאטרון 0 בימת החלומות0 תיאטרון חוויה0 ויה הפקות'אנג0 בים בם בום :הספקיםעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות     

 .לקייטנות גני ילדים הצגות ופעילויות  //0-עבור כ0 ברנס  שרית  -" אבני דרך "  0  הילדים הישראלי     

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 בהתאם להצעה המתאימהיודגש כי הבחירה תעשה     



  ד "סב
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 .מ"כולל מע₪  ///50/0לא יעלה על עם כלל הספקים זוכים סך ההתקשרות     

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -פעילות משחקי ענק  - 02/2/508' הצעה מס .2

    222-עבור כ , תנועטף, קבוצת אתגרים, שרית ברנס  -" אבני דרך "  :הספקיםעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות      

 .לקייטנות גני ילדים( משחקי ענק )הפעלות     

. תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה      

      .מ"כולל מע ₪ ///8/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות    

 

 /5.הצעה מס' /50202/2 - סדנאות וחוגי העשרה - קייטנות קיץ של החופש הגדול

קובי 0 תיאטרון הילדים הישראלי0 בים בם בום0 הכוכבים של ליאת :מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספקים 

 . לקייטנות גני ילדים( סדנאות וחוגי העשרה) הפעלות  //0 -עבור כ0 עמותת אלטרנטיב0 מיכאלי

. הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה   

 .מ "כולל מע₪  ///8/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות 

 

 55. הצעה מס' /51/02/2 - פעילות ליצן -  קייטנות  קיץ של החופש הגדול  

    /22-עבור כ 0 איציק הליצן0 דור קלפהולץ0 בימת החלומות0 סיון חדד   :הספקיםעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות       

 .לקייטנות גני ילדים( פעילות ליצן)הפעלות       

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיוהזמינה אשר תהזולה 0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה      

 . מ"כולל מע₪  ///50/0סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים לא יעלה על        

 

 52.הצעה מס' /51502/2 - פעילות ספורט ותנועה - קייטנות קיץ של החופש הגדול  

  0 תנועטף0 צחי גאירו0 אירית הספורטאית0 עמותת אלטרנטיב  : הספקיםעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות       

 .לקייטנות גני ילדים( ספורט ותנועה)הפעלות   /00-עבור כ0 הכוכבים  של ליאת      

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה     

 . מ"כולל מע₪  ///2/0לא יעלה על  עם כלל הספקים הזוכים  סך ההתקשרות      

 

 50.הצעה מס' /51202/2 - פעילות קוסם - קייטנות קיץ של החופש הגדול  

  ( פעילות קוסם)הפעלות   /51-עבור כ 0 מיק המצחיק0 דור קלפהולץ :הספקיםעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות     

 .לקייטנות גני ילדים    

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה    

 .מ"כולל מע₪  ///1/0סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על     

 

     50. הצעה מס' /51002/2 - פעילות חוג קפוארה - קייטנות קיץ של החופש הגדול

  ( רה ואקפ)הפעלות   /51-עבור כ0 סטודיו רמלזה0 קבוצת אתגרים:  הספקיםעם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות     

 .לקייטנות גני ילדים    

 .תן מענה לפעילות הנדרשתיהזולה והזמינה אשר ת0 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה    

 .מ"כולל מע₪  ///1/0לא יעלה על כלל הספקים הזוכים   עם  סך ההתקשרות    

 

 רכישת חומרים יצירה לקייטנות  - 02/2/510' הצעה מס   .15

 . הרכישה מההצעה המשוקללת הזולה ביותר של אמקה ביט  החלטת הועדה ומאשרמאמץ     

 מ"לא כולל מע₪  //50002) מכרז סך הרכישה לא יעלה על סכום המחייב      



  ד "סב
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 אמנים לפסטיבל רמלה עיר עולם - 02/2/511' הצעה מס .56
 :ההתקשרויות כדלקמןמאמץ החלטת הועדה ומאשר    

 א. מופע סיום התהלוכה לילדים ונוער - תאריך /2/2./1.5/ 

. מ"לא כולל מע₪  ///010ס  "ע( טיק טוק שואו)  חוגגים הפקותמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספק       
 

 /2/2./1.5/ תאריך   - מקור בשילוב להקות מופע+ מופע פתיחה מרכזי  .ב

 : מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כדלקמן    

 .מ"כולל מע לא ₪  ///52/0ס "ע( זמרת נסרין קדרי )  הספק הליקון -מופע מרכזי 
 . מ"לא כולל מע₪  ///8/0 ס"ע ( זמר ליאור נרקיס )  ספק כספית -מופע מקור בשילוב להקות    
 
 /2/2./6.5/תאריך  - מרכזי טברנהמופע  .ג

  . מ"לא כולל מע ₪  ///610ס "ע ( הפרויקט של רביבו )  כספיתמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם     
 

 /2/2./4.5/תאריך  -מופע מרכזי  .ד

   .מ"לא כולל מע₪  ///2/0ס "ע( הזמר רותם כהן ) הספק הליקון  מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 
 

  העירייה לא תישא 0  מכל סיבה שהיא לרבות התפשטות נגיף הקורונה במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע 
 .או פיצוי0בעלויות ו

 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 


