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  גזברות העירייה. ב( 2018נובמבר  20תשע"ט ) בכסלו י"ב  ביום שלישישהתקיימה  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

 
 נוכחים:                                                                        משתתפים:  

                    קצין רכב - דיל אבי   גזברית העירייה                                     ס.   -שגיא רוזנבלט
 ילדים מנהלת מח' גני  -נה וינוקרד                                  משנה ליועמ"ש        -עו"ד סופי ויטלם  

                 נהלת מחלקת משק ונכסים מ  -מיכל רוטמן
 מזכירות העירייה   -לי ביטוןעו"ד ש

 
 הנדון:

 
  ליסינג למחלקת תברואה בהחלפת רכ - 2018/139הצעה מס' . 1

 29-034-33רנו קנגו מס'  מסוגמח' התברואה  של  רכב ליסינגעבור  שכירות  מסתיים חוזה 2018בסוף חודש נובמבר 
 לחודש כולל מע"מ .₪  3,792בסך  חודשיתבעלות 

 ממשכ"ל לרכבים מקטגוריה זו.מצ"ב הצעות מחיר * 

מסוג עבור רכב  Lease4u -קצין הרכב ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של זכיינית משכ"ל 

 משכ"ל.תקורת  4.5%כולל מע"מ וכולל ₪  3,350 של  סיטרואן ברלינגו בעלות חודשית

 ) בנוסף לכך,  המחיר הינו נמוך מהמחיר אשר משולם כיום(.

 17123000730  -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 

 כיתה ג'( -) גן 9-3חופש של החגים" גילאי  - 2018/401הצעה מס' . 3

 ) חנוכה(.  הרשות מעוניינת בהפעלת התוכנית  "חופש של החגים"    

    במסגרות  הלומדים, הרגילחינוך מיוחד בחינוך כיתות ובבחינוך הרגיל יתה ג'(  כ -) גן 3-9גילאי תכנית מיועדת לה    

 .הרשמיות ובמסגרות המוכרים שאינם רשמיים )מוכש"ר(    

 '.ג-ההפעלה ברשות היא רק בגני חובה ובתי"ס כיתות א'    

 :מתכונת הפעלה 

 ימים לא כולל יום שישי. 5. סה"כ  10.12.2018ועד ליום    4.12.2018חל מיום ה -יהודי

 ימים לא כולל יום שישי.  5. סה"כ  30.12.18ועד ליום . 24.12.2018חל מיום ה -ערבי

 ההוצאה הינה על בסיס הכנסה ממשה"ח.         

 גורמים להלן: 3 התוכנית יתבצע באמצעות בשל מורכבות הנושא הוחלט כי, יישום             

  -רשות מקומית .1

 . נ"יגהעסקת סייעות -הפעלה באמצעות כ"א רשותי 

 , סדנאות+ חוגים  -' הספורט והאירועים באמצעות מח קיום פעילות העשרה-גנ"י  33ה של הפעל

 כולל מע"מ. ₪  35,392.5בסך  

 כולל מע"מ. ₪  24,750ים= גנ  33לגן*₪  750של  ךס -חומרים מתכלים לפעילות

 הפעלה תעשה ע"י עיריית רמלה בתיאום מח' הבטחון והמתנ"ס.ה -אבטחה

המכרז ע"ב נתוני  ,בתעריף הקבוע -מכרז החברה לפיתוח משאבי אנוש 3בתי"ס באמצעות צוות  מכלול

 רישום סופיים. בשלב זה נכלל בתחשיב מטעם המתנ"ס ע"ב צפי נרשמים ומפתח התקצוב שקבע משה"ח.
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 .היכל תרבות מתכלל גם מתנ"ס ערבי -מתנ"ס .2

 תקורה . 10%כולל  ₪ 1,158,520.2בתי"ס מ"מ +מ"מד+מ"מ ערבי+ מוכש"ר = 

 תקורה. 10%כולל ₪  59,682.6  -גנ"י מוכש"ר

 תקורה. 10%כולל  ₪ 209,589.6  -גנ"י מ"מ ערבי

ינג האם יש משמעות בין שעה מתוקצבת לקריטריונים, התשובה היא לא ) המצ' -לשאלת הועדה ** 

 ממשרד החינוך יתקבל בכל מקרה(. 

 :הערות 

 (  60לשעה )ולא כקבוע בקריטריונים ₪  75רכיב שכר מורות תוקצב ע"ס מ -בשל קושי לגיוס כ"א ₪ 

 זאת בהתאם להחלטת הרשות ובכפוף לאישור ממשה"ח.

 לקבוע במסמך הבהרות מטעם משה"ח באם יש צורך בהשלמת תקציב אבטחה מעבר לתקצוב בקול  בהתאם

 קורא ניתן לקחתו מתוך תקציב התקורה.

 מסל לסל ,ובלבד שלא תחרוג מהתקציב המוגדר. 10%שעומדת בפני כל רשות האפשרות להעביר עד  יודגש 

  בתוכנית. בפועלההשתתפות בפועל של משרד החינוך תהיה בהתאם למס' המשתתפים 

  

 1313240920הכנסות  1813240750 -הוצאה-מקור תקציבי 

 (2)נספח מס'                                                                                        
 
 :הועדההמלצות  
  ליסינג למחלקת תברואה בהחלפת רכ  - 139/2018הצעה מס' . 1

     Lease4u -זכיינית משכ"ל קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת 
 משכ"לתקורת  4.5%כולל מע"מ וכולל ₪  3,350  של מסוג סיטרואן ברלינגו בעלות חודשיתעבור רכב 

 
 כיתה ג'( -) גן 9-3חופש של החגים" גילאי  - 018140/2הצעה מס' . 2

 ע"פ הפירוט   וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותונוער מח'  גני ילדים  הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך     
 הבא:     
 . נ"יגהעסקת סייעות -הפעלה באמצעות כ"א רשותי      

 ₪  35,392.5בסך  , סדנאות+ חוגים  -ספורט והאירועים באמצעות מח' ה קיום פעילות העשרה-גנ"י  33ה של הפעל     

 כולל מע"מ.      

 כולל מע"מ.₪  24,750גנים=   33לגן*₪  750הספק גרפיטי ע"ס של מ -חומרים מתכלים לפעילות     
 ולאשר ההתקשרות עם המתנ"ס ע"פ הפירוט כדלקמן:     

 תקורה . 10%כולל ₪  1,158,520.2בתי"ס מ"מ +מ"מד+מ"מ ערבי+ מוכש"ר =      

 תקורה. 10%כולל ₪  59,682.6  -גנ"י מוכש"ר     

 תקורה. 10%כולל  ₪ 209,589.6  -גנ"י מ"מ ערבי     

 * אבטחה באמצעות משכ"ל .     
 
 ונן עזריהר                                                                    שגיא רוזנבלט                     

 נכ"ל העירייהמ                               גזברית העירייה                           ס.                   
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 :החלטות ראש העיר

 

  החלפת רכש ליסינג למחלקת תברואה  - 139/2018הצעה מס' . 1
 ,תקורת משכ"ל  4.5%עלות חודשית כוללת מע"מ וכולל ב מסוג סיטרואן ברלינגו רכב מאשר ההתקשרות עם 

 .  LEASE4Uלחודש מהזכיין ₪  3,350ע"ס 
 
 כיתה ג'( -) גן 9-3חופש של החגים" גילאי  - 018140/2הצעה מס' . 2

 ע"פ הפירוט הבא:  אשר ההתקשרותמ     
 . נ"יגהעסקת סייעות -הפעלה באמצעות כ"א רשותי      

 ₪  35,392.5בסך  , סדנאות+ חוגים  -ספורט והאירועים באמצעות מח' ה קיום פעילות העשרה-גנ"י  33ה של הפעל     

 כולל מע"מ.      

 כולל מע"מ. ₪ 24,750גנים=   33לגן*₪  750של  מהספק גרפיטי ע"ס -חומרים מתכלים לפעילות     
 ולאשר ההתקשרות עם המתנ"ס ע"פ הפירוט כדלקמן:     

 תקורה . 10%כולל ₪  1,158,520.2בתי"ס מ"מ +מ"מד+מ"מ ערבי+ מוכש"ר =      

 תקורה. 10%כולל ₪  59,682.6  -גנ"י מוכש"ר     

 תקורה. 10%כולל  ₪ 209,589.6  -גנ"י מ"מ ערבי     

 * אבטחה באמצעות משכ"ל .     
 
 
 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה        

 


