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  ( 2018 ביולי 04) כ"ג שבט תש"פ,  ום רביעימי ) טלפונית( למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 
                                                                         משתתפים:
                                             העירייה מנכ"ל  -רונן עזריה 

  יועץ משפטי לעירייה -דבורי  ד דורוןעו"
 זברית העירייה                                    ג -אל רוזה לעל

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

 
 הנדון:

 
   רבות ופיתוח לטיפול ואיתור גורם/חברה תהתקשרות עם קרן רמלה לחינוך,  - 67/2018הצעה מס'  .1

 ל העירייהש המתמחה בגיוס חסויות עבור אירועי תרבות ופנאי     

ומהווה כזרוע הביצועית  קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח הינה עמותה ציבורית ללא מטרות רווח, 
 החינוך, התרבות, הרווחה, הקליטה והפיתוח.ויקטים בתחומי והפעלת פר של הרשות לייזום 

הקרן פועלת בשת"פ עם העירייה בארגון והפעלת אירועים גדולים לרווח תושביה והבאים בשעריה, 
 ובכלל זה גם פסטיבל "רמלה עיר עולם". 

משמעותיים מאוד לרווחת התושבים וקיומם כרוך בעלויות כספיות שהרשות נדרשת  אירועים אלו
ן הוחלט לצאת בקול קורא לאיתור גורם/חברה המתמחה בגיוס חסויות מחברות לשאת בהן, לכ

 וגופים מסחריים.
 

עיריית רמלה מבקשת כי האיתור וגיוס החסויות לאירועים השונים של העירייה יבוצע באמצעות קרן 
 ,רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח וזאת בהתאם לנהלים הקבועים בדין ובהתאם לנהלי הקרן והעירייה

 מסכום הגיוס. 5%בתמורה תשלם העירייה לקרן תקורה של 
 

 

 המלצות הועדה:

  , תרבות ופיתוח לטיפול ואיתור גורם/חברה התקשרות עם קרן רמלה לחינוך - 67/2018הצעה מס'  .1
 המתמחה בגיוס חסויות עבור אירועי תרבות ופנאי של העירייה    

     לשם טיפול ואיתור קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח  את ההתקשרות עםהועדה מאשרת     
     ל העירייה, בהתאם לנהלים ש ר אירועי תרבות ופנאי המתמחה בגיוס חסויות עבוגורם/חברה     
  5%בתמורה תשלם העירייה לקרן תקורה של . הקבועים בדין ובהתאם לנהלי הקרן והעירייה    
 מסכום הגיוס.    

 

 ונן עזריהר       ל רוזה                                                          לאעל                    

 נכ"ל העירייהמ       גזברית העירייה                                                                   
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 חלטות ראש העיר:ה
 

   , תרבות ופיתוח לטיפול ואיתור גורם/חברה התקשרות עם קרן רמלה לחינוך - 67/2018הצעה מס'  .1

 של העירייהחסויות עבור אירועי תרבות ופנאי המתמחה בגיוס    

המתמחה לשם טיפול ואיתור גורם/חברה קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח  עםההתקשרות מאשר 

בהתאם לנהלים הקבועים בדין ובהתאם לנהלי  ייה,של העיר ר אירועי תרבות ופנאי בגיוס חסויות עבו

 מסכום הגיוס. 5%בתמורה תשלם העירייה לקרן תקורה של . הקרן והעירייה

 

 

 
 יכאל וידלמ

 ראש העיר

 רמלה


