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 (  2018פברואר  05יום שני, כ' בשבט תשע"ח ) שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהבחדר הישיבות ע"ש אפריאט ,ב
 

                                                          משתתפים:
 זברית העירייה                               ג -רוזה עללאל

 משנה ליועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 
 לשכת מנכ"ל  –עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
   וכנית אב לתרבותת-קול קורא מפעל הפיס   – 9/2018הצעה מס' . 1

 באמצעות קול קורא של מפעל הפיס למיזם גיבוש מבין תשע רשויות  עיריית רמלה נבחרה     

  .אב רב שנתית לתרבות בעירתכנית     

 תכנון אורבני  –חברת ליפץ ושות' , רן וולף ך מפעל הפיס אושרו שלושה זכיינים: במכרז שער    

 וניהול פרויקטים בע"מ ומכון יעדים בע"מ.    

 של המחלקה. תופיהעד לדרג את הזכיינים על פי סדר מחלקת ספורט ואירועים התבקשה     

 להלן המלצת  ,לאחר קיום פגישות עבודה עם שלושת הזכיינים במהלך חודש ספטמבר    

 מחלקת ספורט ואירועים :    

 והתוכנית שהציגה החברה גיבוששהחזון, תהליך ה  ההתרשמהמחלקה - ליפץ ושות'חברת     

 תוכנת אב לתרבות בעיר רמלה.והולמת לפיתוח המתאימה  היא בפניהם     

 ת הפרויקט באופן אאשר ילווה  ,בראשותו של מנהל החברה   החברה בעלת ניסיון רבכמן כן ,    

 אישי.    

 :עלות הפרויקטלהלן     

 ע"סתהא  השתתפות העירייה,ימומנו על ידי מפעל הפיס ₪  110,000מתוכם  ,₪ 120,000    

    10,000 . ₪  

 מצ"ב הסכם וטופס אישור תקציבי שהתקבל מפעל הפיס לחתימת העירייה.    

 החברה המלווה ליפץ ושות', זה ייעשה לאחר פגישת עם הסכם לחתום על עיריית רמלה נדרשת     

 עבודה עמם.    

 1822000750 -מקור תקציבי    
 ( 1)נספח מס' 

 
  

 
 



  עיריית רמלה
                                                                                                                                                                                                    העירייהמזכירות  

                                       

 14-8201/6פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

3 
 

  
 

 :הועדההמלצות 
 
   וכנית אב לתרבותת-קול קורא מפעל הפיס   – 9/2018הצעה מס' . 1

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

 באמצעות קול קורא של מפעל הפיס למיזם גיבוש תוכנת אב רב שנתית  חברת ליפץ ושות' עם    

 .לתרבות בעיר    

 השתתפות העירייה  ,ע"י מפעל הפיסימומנו ₪  110,000 מתוכם  ₪ 120,000עלות התקשרות     

 ₪ . 10,000תהא  ע"ס     

  

 רונן עזריה                                                                 עללאל רוזה       

 רייהגזברית העירייה                                                                  מנכ"ל העי  

 

 

 

 

 :החלטות ראש העיר

   וכנית אב לתרבותת-קול קורא מפעל הפיס   – 9/2018הצעה מס' . 1

 באמצעות קול קורא של מפעל הפיס למיזם גיבוש  חברת ליפץ ושות'מאשר  ההתקשרות עם    

 תוכנת אב רב שנתית לתרבות בעיר.   

 השתתפות העירייה  ,ע"י מפעל הפיס₪  110,000מתוכם ימומנו ,₪  120,000עלות התקשרות    

 ₪ . 10,000 תהא ע"ס    

  

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר


