
  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 14-8201/30פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

2 
 

 
  (2018ביולי  24ביום שלישי יג' באב תשע"ח )  שהתקיימה למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט , רחוב  ויצמן 
 

                                 נוכחים:                                                                   משתתפים:
 נדסהכלכלן אגף ה -עוז בן שלוש                                     גזברית העירייה  -עלאלל רוזה 

   נהלת מח' לילדים ונוער בסיכוןמ  -רחל שחר                               משנה ליועמ"ש   -עו"ד סופי ויטלם 
 מחלקת משק ונכסים ס. מנהלת  -אבי דיל

 ע. מנכ"ל   -עו"ד שלי ביטון 
 

 ון:הנד
 
  מניעת נשירה עכשיו -תוכנית מנ"ע - 2018/77הצעה מס' . 1

 שהתקבל המחלקה לילדים ונוער בסיכון מבקשת לאשר תכניות הפועלות במסגרת תקציב מנ"ע 
 לל מע"מ.כו₪ 51,477  -2018לשנת  06.2018במית"ר 

 .מדובר בתכנית השואפת לקדם טיפול בפרט ולמנוע נשירה כאן ועכשיו
התוכניות, מבוסס על צרכים בס"ים, קרי תכנון, ביצוע ומעקב,  בניית תקציב התכנית הינו באחריות ק

ערכי  -התנהגותי -וערכיים  לקידום חברתיטיפולם, על סמך שיקולים פדגוגים של הקבס"ים לתלמידם ב
 לימודי וערכי כדי להשיבם  למסלול למידה מיטבי.

 תקציבית ע"י נחמה זיידמן מפקחת הביקור הסדיר.ל התוכניות הנ"ל אושרו פדגוגית וכ
 התכניות יופעלו ע"י קרן רמלה והיכל התרבות. 

 מצ"ב טבלת חלוקת סל התקציב:
 כולל מע"מ.   ₪ 40,761 -קרן רמלה

 מ.כולל מע" ₪ 10,716 -היכל תרבות

תקופת  ספק סכום
 ניצול

  עבור תלמיד מטרה

-ספטמבר קרן רמלה ש"ח 25,200
 דצמבר

מפגשים   24
לכל קבוצה 

 קבוצות  13

פסיכו דרמה 
 קבוצתית

תלמידים שאותרו ע"י 
הקבס"ים עם בעיות 

חברתיות ,בעיות 
בק"ס  הנמצאים 

 בנשירה סמויה/גלויה

 -נייה לפנעשתה  -תכנית פסיכו דרמה
 מציעים :  -2

 ₪ 150לות ע  -"צמיחה" -1מציע 
₪  250ליהי שרמן שימחי  -2מציע 

 לשעה.
 

הצעה עם הלאשר התקשרות   -המלצה
ע"ס  הזולה ביותר של חב'  "צמיחה" 

25,200 . ₪ 
 

15,000  ₪ 
 

4,284  ₪- 
 קרן רמלה

 
10,716  ₪-  

 היכל תרבות
 
 

 קרן רמלה
 
 

היכל 
 תרבות

תכנית  יולי אוגוסט
מעברים 
 לתיכוניים

תכנית ייחודית  17
לסיוע בשיבוץ  

תלמידים לכיתת 
אומץ בעמל רב 

תחומי ) יוזמת ראש 
העיר ומנהלת אגף 

   החינוך( 

תגבור מעברים בקיץ בכיתת רה"ע 
 חלוקת הפעלת הפרוייקט -ביה"ס עמל

בהתאם לכ"א )מתגבר+ מורה(הקיים 
 בביה"ס הקולט

 .קרן רמלה+ מתנ"סהפעלה ע"י 
 

תקציב לחונכות אישית בהתאם לצרכים תלמידי קב"ס חונכות  -ספטמבר קרן רמלה ש"ח 8,277
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 1813200761 -סעיף תקציבי

 
 ( 1)נספח מס'  

 
 
 שיפוץ שרותי השוק  - 2018/87הצעה מס'  .2
 ) מסגרת   בלאור בע"מחברת אישרה את  23.5.18מיום  18.2018-18וועדת מכרזים משותפים מס'    
 לשיפוץ אחזקה ותוספת בנייה במוסדות חינוך  1/ 2017חש/במסגרת מכרז ₪(  מיליון 2 -תקציבית ע"ס    
 . 2017רמלה  -חלקת אחזקה מ-וציבור  )פרק ב' (    
 שיפוץ אחזקה   1/ 2017חש/זקה מבקשת לאשר ההתקשרות באמצעות מכרז משכ"ל חמחלקת א   

  שיפוץ השירותים בשוק.ספת בנייה במוסדות החינוך וציבור עבור ותו    

 ₪ 86,445, ע"ס חברת בלאורעם משכ"ל באמצעות מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות    

 לא כולל מע"מ.   

 2695יבור תב"ר מוסדות צ  -מקור תקציבי   
 (2)נספח מס'    

 
 
 תקשרות עם זכייני משכ"ל לעניין מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב במסגרת  ה -2018/79הצעה מס' .  3

 2018/26מכרז לת/     
  קצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם זכייני משכ"ל לעניין מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב       
 . 2018/26במסגרת  מכרז לת/      

ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נקשר ר, Lease4u )בע"מ )רכב ותחבורה פסיפק להלן הזכיינים:         ׂ(   ,     

 ׂ (. LOאופרייט ליס )       

 
 (3)נספח מס'        

 
 

 
 
 

המאותרים במהלך  אישית דצמבר 
השנה, אשר אינם 

מתפקדים 
לימודית/חברתית/לימ

 ודית

העולים מן השטח למניעת נשירה של 
תלמידים שלאורך השנה יש בעיות 

 בתפקודם 
 וערנקיים חוזה בקדום  -שאול פלזנטל

 
-ספטמבר רמלהקרן  ש"ח 3,000

 דצמבר 
תמיכה 

העשרתי 
לתלמידים 

 בסיכון

תלמידי  עמל  15
טכנולוגי )מח"ט(, 

מטופלי קב"ס , בעיות 
בק"ס וקשב וריכוז 

שאינן מטופלות ,שיש 
להם קושי להיכנס 

לכיתות ולהביא 
 עצמם ללמידה

סיוע במניעת נשירה לתלמידי תיכון עמל 
טכנולוגי , בטיפול קב"ס באמצעות 

 ה במוסיקהתוכנית העצמ
 
התוכנית תתנהל בביה"ס במצ'ינג של  

 ביה"ס 
 ₪  3000השתתפות הרשות )מנ"ע( 

 -סה"כ
51,477  ₪ 
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   למנהל יחידת אחזקה רכב ליסינג החלפת   - 2018/80הצעה מס' . 4

   FR. מסוג סיאט איביזה מנהל יחידת אחזקההליסינג שהוזמן ל רכב  החלפתלקצין הרכב פנה בבקשה 
 מזדה  מסוגאחר הצעות מחיר לרכב נעשתה פנייה בודיעה שאין את הרכב במלאי ולכן חברת הליסינג ה

  CX-3   . ןהזכיילאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   ממליץקצין הרכב מבין זכייני משכ"ל  

  .לחודש₪  3,601ע"ס  Lease4u )פסיפק רכב ותחבורה בע"מ )
  .%4.5 ותקורת משכ"ל של המחירים כוללים מע"מ * 
 18131/531 -סעיף תקציבי     

 (4)נספח מס' 
 

 נג למחלקת גינון ירכב ליס - 2018/81הצעה מס'  .5

   . רכב ליסינג קטן נוסף למחלקת הגינוןב , ישנו צורך בהנחיית מנכ"ל העירייה     
 קצין הרכב ממליץ לאשר   מבין זכייני משכ"לו. מסוג קיה פיקנטב על רכממליץ קצין הרכב      
ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נקשר רההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של        .לחודש₪  1,850ע"ס  )ׂ 

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
   1746/730 -בי יתקצ מקור       

 ( 5)נספח מס' 

 

  החלפת רכב ליסינג ליועמ"ש  - 2018/82הצעה מס' . 6
   1.8סקודה אוקטביה  לרכב מסוג  של היועמ"שהחלפת רכב הליסינג קצין הרכב פנה בבקשה ל    
  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של     ממליץקצין הרכב מבין זכייני משכ"ל  . אקסלוסיב    

 .לחודש₪  4,147ע"ס  Lease4u )פסיפק רכב ותחבורה בע"מ ) הזכיין    

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
  1781/531 -בייסעיף תקצ     

 ( 6)נספח מס' 
 
 
  נג מנהלת מחלקת משק ונכסיםיהחלפת רכב ליס  - 2018/38הצעה מס' . 7
 לרכב מסוג מנהלת מחלקת משק ונכסים החלפת רכב הליסינג של קצין הרכב פנה בבקשה ל     

 קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר  מבין זכייני משכ"ל . 1.4אטקה  סיאט     
ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נר  קשר של        . לחודש₪  3,452ע"ס  )ׂ 

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
 1931/531  -תקציבי מקור     

 (7)נספח מס' 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :הועדההמלצות 
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  מניעת נשירה עכשיו -תוכנית מנ"ע - 2018/77הצעה מס' . 1
 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  מחלקה לילדים ונוער בסיכוןההמלצת הועדה מאשרת     
 , ע"פ החלוקה  הנ"ל :כולל מע"מ₪ 51,477 מנ"ע ע"ס עם תוכנית     
 כולל מע"מ.   ₪ 40,761 -קרן רמלה    
 כולל מע"מ. ₪ 10,716 -היכל תרבות    
     
 שיפוץ שרותי השוק  - 2018/87הצעה מס'  .2

 באמצעות  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותמחלקת אחזקה הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ.₪ 86,445, ע"ס חברת בלאורעם משכ"ל     
 
 תקשרות עם זכייני משכ"ל לעניין מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב במסגרת  ה -2018/79הצעה מס' .  3

 2018/26מכרז לת/     
 מסגרת מכרז הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ב     
 . 2018/26לת/     

ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נקשר ר, Lease4u )רכב ותחבורה בע"מ )פסיפק להלן הזכיינים:        ׂ(    ,    
 ׂ (. LOאופרייט ליס )       

 
  למנהל יחידת אחזקה  רכב ליסינג החלפת   - 2018/80הצעה מס' . 4

 ן הזכייעם  הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות     
 לחודש.₪ 3,601ע"ס  Lease4u )פסיפק רכב ותחבורה בע"מ )     

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
 

 נג למחלקת גינון ירכב ליס - 2018/81הצעה מס'  .5
 ן הזכייעם  הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נקשר ר       .לחודש₪  1,850ע"ס  )ׂ 

  .%4.5 ותקורת משכ"ל של המחירים כוללים מע"מ * 
 

  החלפת רכב ליסינג ליועמ"ש  - 2018/82הצעה מס' . 6
 ן הזכייעם  הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
 לחודש.₪  4,147ע"ס  Lease4u )פסיפק רכב ותחבורה בע"מ ) הזכיין    

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
 
  נג מנהלת מחלקת משק ונכסיםיהחלפת רכב ליס  - 2018/83הצעה מס' . 7

 ן הזכייעם  הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות    
ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נר  קשר של       לחודש.₪  3,452ע"ס  )ׂ 

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
 
 
 רונן עזריה                                                                 רוזה עללאל                    

 עירייהנכ"ל הגזברית העירייה                                                           מ                

 :החלטות ראש העיר

  מניעת נשירה עכשיו -תוכנית מנ"ע - 2018/77הצעה מס' . 1
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 , ע"פ החלוקה  הנ"ל :כולל מע"מ₪ 51,477 מנ"ע ע"ס עם תוכנית  אשר ההתקשרותמ    
 כולל מע"מ.   ₪ 40,761 -קרן רמלה    
 כולל מע"מ. ₪ 10,716 -היכל תרבות    
     
 שיפוץ שרותי השוק  - 2018/87הצעה מס'  .2

 לא כולל מע"מ.₪ 86,445, ע"ס חברת בלאורעם משכ"ל באמצעות  ההתקשרותמאשר     
 
 תקשרות עם זכייני משכ"ל לעניין מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב במסגרת  ה -2018/79הצעה מס' .  3

 2018/26מכרז לת/     
 . 2018/26לת/ מסגרת מכרזמאשר ההתקשרות ב     

ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נקשר ר, Lease4u )רכב ותחבורה בע"מ )פסיפק להלן הזכיינים:        ׂ(    ,    
 ׂ (. LOאופרייט ליס )       

 
  למנהל יחידת אחזקה  רכב ליסינג החלפת   - 2018/80הצעה מס' . 4

 ₪.  3,601ע"ס  Lease4u )פסיפק רכב ותחבורה בע"מ )ן הזכייעם  מאשר ההתקשרות     
  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 

 

 נג למחלקת גינון ירכב ליס - 2018/81הצעה מס'  .5
ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נקשר רן הזכיימאשר ההתקשרות        .לחודש₪  1,850ע"ס  )ׂ 

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
 

  החלפת רכב ליסינג ליועמ"ש  - 2018/82הצעה מס' . 6
 לחודש.₪  4,147ע"ס  Lease4u )ותחבורה בע"מ )סיפק רכב ן הזכייעם מאשר ההתקשרות     

  .%4.5 המחירים כוללים מע"מ ותקורת משכ"ל של * 
 
  נג מנהלת מחלקת משק ונכסיםיהחלפת רכב ליס  - 2018/83הצעה מס' . 7

ׂ  Hertz) בע"מ ט א קאר נקשר רן הזכייההתקשרות עם מאשר       לחודש.₪  3,452ע"ס  )ׂ 
  .%4.5 ותקורת משכ"ל של המחירים כוללים מע"מ * 

 
 
 
 

 מיכאל וידל   

 ראש העיר   
 
 

 רמלה


