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 ( 2019בפברואר  19)  ביום שלישי יד' אדר א' תשע"ט התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(מישיבת 

 , רמלה. 1בבית העירייה,  רחוב ויצמן  ז"ל  ישיבות ע"ש אפריאטהבחדר 
 

                                                                              :משתתפים
 העירייה  מנכ"ל -רונן עזריה 

  זברית העירייה                                                ג -רוזה עללאל  
  מחלקת משק ונכסים תמנהל  -מיכל רוטמן 

                           כלכלן אגף ההנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש 
                              מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
  הנדון:

 
 הדרך החדשה –הפעלת ביה"ס להורים  - 2019/20הצעה מס' . 1

ותופעל בגנים בעיר רמלה  ע"י המרכז לגיל במסגרת קול קורא של משרד החינוך אישור התכנית בית ספר להורים  קיבלה 

 .₪ 40,000הינו  היקף תקציבחלקה הקדם יסודית של משרד החינוך, הרך, בפיקוחו של המ

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

, בעלי ידע וניסיון מומחים בהנחיית קבוצות הורים,דה אשר נבחרו בקפיעל ידי  מפעילים  ,3-6להורים לילדים בגילאי 

 נעשתה פנייה למספר ספקים )מצ"ב פנייה( היכרות עמוקה  עם אוכלוסיית היעד.  בהפעלת ילדים בגיל הרך ו ובעלי 

בקרב ילדיהם, תוך פעילות משותפת של יוצאי  מעורבות הורית בתהליך החינוכי לעידוד התפתחות תקינהיצירת : מטרה

 אתיופיה וותיקים.

 ממוצא אתיופי(. 50%הורים ) 20-שנים  ו 3-6ילדים בגילאי  20קבוצות, בכל קבוצה ישתתפו  4בעיר רמלה יופעלו 

 חלוקה לגנים הורים 80-ילדים ו 80סה"כ 

 מס' משתתפים מס' קבוצה הגןשם 

 בכל קבוצה  1 עצמאות/כינרת

 יוצאי אתיופיה( 10הורים  )מתוכם  20

 יוצאי אתיופיה( 10ילדים )מתוכם  20

 2 סביון/רועי
 3 כותל/הרואה

  4 עגנון/בן צבי
 

 תיאור הפעילות:  הפעלה מקבילה  של סדנאות להורים  והפעלות לידים בשני גנים צמודים

 סדנאות ההוריםתכני 
 תיאטרון חוצפה  מידה חוויתית באמצעות משחק ותאטרוןל -תפקיד המשחק בגיל הרך : 1'  מפגש
 למידה בשיטת אלבאוםושונטל קשקש, מטפלת בקשיי תפקוד  –אבני הדרך שלי : 2' מפגש 
 מורן קריגר, קלינאית תקשורת – התפתחות השפה: 3מפגש 
ות צקבוחה מנ שרון פאר,  –  החל מהגיל הרך דרך שנות הילדות  וביטחון עצמיכיצד לגדל ילדים עם דימוי  :4מפגש 
                                              הורים
 יורקוביץ  אלישבע -חווית הורים וילדים   – סיפור ותנועה: 5מפגש 
 פעילויות הילדים )במקביל להנחיית ההורים(תכני 

 תיאטרון חוצפה-תיאטרון . 

 מורן קריגר –ע"י קלינאית תקשורת  סיפור סדנת 

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

 יורקוביץ  אלישבע  סדנת אומנות 

  "אלישבע יורקוביץסדנת  סיפור  ותנועה " העץ הנדיב  
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בקרן רמלה עבור תשלום שכר מפעילים על פי התוכנית ₪  37,000בסך  מחלקת הרווחה מבקשת לאשר הפעלת תקציב

 העבודה.
 (1נספח מס') 

 
 
 

 

 
 המלצות הועדה : 

 
 ות עירוניתעבודות שיפוצים והתאמות לטובת הקמת מנהלת להתחדש - 18/2019הצעה מס' . 1

₪  126,604ע"ס חברת גיל סבו בע"מ הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ההתקשרות עם 
 . עירונית להתחדשות מנהלת הקמת לטובת והתאמות שיפוצים עבודות , עבורכולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל

  503י בקרית האמנים מגרש בניית גני ילדים חד כיתתיים בגן חק"ל וביוסי בנא - 19/2019הצעה מס' . 2

 מ"בע לבנייה חאלד ח.א חברת ההתקשרות עם את לאשר וממליצה בפני ראש העיר  הנדסה אגףהועדה מאשרת המלצת 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,220,524ל ע"ס "משכ באמצעות 

 
 
 
 

 רונן עזריה                                                                    רוזה עללאל                      
 עירייהנכ"ל הגזברית העירייה                                                          מ                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר  : 
 
 
 ות עירוניתעבודות שיפוצים והתאמות לטובת הקמת מנהלת להתחדש - 18/2019הצעה מס' . 1

 שיפוצים עבודות , עבורכולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל₪  126,604ע"ס חברת גיל סבו בע"מ מאשר ההתקשרות עם  
 . עירונית להתחדשות מנהלת הקמת לטובת והתאמות

  503י בקרית האמנים מגרש בניית גני ילדים חד כיתתיים בגן חק"ל וביוסי בנא - 19/2019הצעה מס' . 2

כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  3,220,524 ל ע"ס"משכ באמצעות  מ"בע לבנייה חאלד ח.א חברת ההתקשרות עם מאשר

4.5%. 
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 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה  
 
 

 


