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  ( בחדר ישיבות2019במרץ  06רביעי כט' אדר א' תשע"ט ) ביום    התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(מישיבת 
 רמלה.  1ע"ש אפריאט בבית העירייה ע"ש זינגר, ויצמן 

 
                                                                      :משתתפים

 גזברית העירייה      -רוזה עללאל  
                                             משנה ליועמ"ש   -עו"ד סופי ויטלם 

  מחלקת משק ונכסים תמנהל  -מיכל רוטמן 
                           כלכלן אגף ההנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש 

                              מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 

  הנדון:
 
 אהוד מנור -ביצוע כיכר תנועה ברחובות שושנה דמארי - 2019/62הצעה מס'  .1

 לפיתוח חברה לקטיבי ברתח עם מסגרת בחוזה התקשרות אישרה 28.03.2018מיום  14/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת

 . ₪ מיליון 5 ס"ע ל"משכבאמצעות   מ"בע

-כיכר תנועה ברחובות אהוד מנור מ , ת החוזה עם חברת לקטיבי חברה  לפיתוח בע"במסגר לבצע מבקש הנדסה אגף

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל  1,450,248 ע"ס  שושנה דמארי

  2027682750 -תקציבימקור 
 ( 1)נספח מס' 

 
 מלתחות במגרש ספורט בג'ואריש  תכנון ) למעט אדריכלות( רישוי וביצוע של מבנה  - 27/2019הצעה מס'  .2

 ספורט במגרש מלתחות מבנה של וביצוע רישוי( אדריכלות למעט) תכנון מחיר הצעות לקבל מנת על ל"למשכ פנה הנדסה אגף

  : זה במכרז זכיינים 10-ל פנייה נעשתה. 2018/11/מק מכרז במסגרת ואריש'בג

מ, ( קבלנות בע"מ, בן שטרית אלי בע"מ, אלמנטים הנדסה ובניין בע"מ, מרי חברה קבלנית לעבודות בניה בע"2009י.ר.א.מ )

ע"מ, , בן ארי )י.מ( הנדסת בניין בע"מ, א.חאלד לבנייה באל.די. שיא הנדסה בע"מ,אוגלים בע"מ, ארואסטי חברה לבנין בע"מ

 ין והשקעות בע"מ. לבני 2000חומרית 

 

 (:%4.5 ל"משכ ועמלת מ"מע כולל) שהתקבלו המחיר הצעות להלן

 ₪. 2,450,400 -. א.ח חאלד לבנייה בע"מ1

 .₪ 2,712,236 -לבניין והשקעות בע"מ 2000. חומרית 2

משכ"ל מ  באמצעות  "בע לבנייה חאלד ח.אגף הנדסה ממליץ לאשר את  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של חברת א

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,450,400 ע"ס

בכפוף לכך שלא תהא מחויבות לביצוע כל העבודה המופיעה בפרט ולחברה הזוכה לא תהא כל טענה כלפי   הערה :

 העירייה. 

 ₪(. 2,000,000)יתרה  2628 -מקור תקציבי

 ( 2נספח מס' )
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 מרכז לגיל הרך )קרן רמלה(ה - הדרך החדשה "  "  -הפעלת בית ספר להורים  - 2019/28הצעה מס'  .3
ותופעל בגנים בעיר רמלה  ע"י המרכז במסגרת קול קורא של משרד החינוך אישור קיבלה   "בית ספר להורים" התכנית 

 חלקה הקדם יסודית של משרד החינוך. לגיל הרך, בפיקוחו של המ
במטרה להנגיש את התכנית לכמה שיותר הורים ותיתן שיינתן וזאת כנית  בית הספר להורים תופעל  תוך פיזור רחב כמה ת

, בעלי ידע וניסיון מומחים בהנחיית קבוצות הורים,אשר נבחרו בקפידה  על ידי  מפעילים ,3-6מענה להורים לילדים בגילאי 

  וקה  עם אוכלוסיית היעד. היכרות עמ בהפעלת ילדים בגיל הרך ו ובעלי 

 בקרב ילדיהם, תוך פעילות משותפת של  מעורבות הורית בתהליך החינוכי לעידוד התפתחות תקינהיצירת  :  מטר התכנית 
 אתיופיה וותיקים. יוצאי                           

 

   % ממוצא 50הורים ) 20-שנים  ו 3-6ילדים בגילאי  20קבוצות, בכל קבוצה ישתתפו  4בעיר רמלה יופעלו : אוכלוסיית היעד 

  .הורים 80-ילדים ו 80אתיופי(. סה"כ                                 

 : חלוקה לגנים

 מס' משתתפים מס' קבוצה שם הגן

 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
 

 תכני הפעילות ופירוט המפגשים מופיעים בנספח. 
 

 להלן פירוט העלויות : 
 

 כולל מע"מ(. ₪  950עלות כל מפגש  -מפגשים  4 כולל מע"מ )₪   3,800 -תיאטרון חוצפה  .א

 כולל מע"מ(. ש"ח  225עלות לשעה   -ות שע 48 )  כולל מע"מ₪   10,800 -קלינאית תקשורת  -  מורן קריגר .ב

 (. ₪ 223עלות לשעה  –שעות  48) כולל מע"מ ₪  11,200  -מומחית שיטת אלבאום  - שונטל קשקש .ג

 כולל מע"מ ₪   5,600 -מטפלת באומנות ומפעילה סדנאות בתחום האומנות  -אלישבע יורקוביץ  .ד

 ₪(.  233עלות לשעה  -שעות   24 )

 ₪ ₪(.  250עלות לשעה   -שעות 22 )  ולל מע"מכ₪   5,600  -מנחה קבוצות הורים  -שרון פאר .ה

 כולל מע"מ.   ₪ 37,000  :  סה"כ עלות

 
ׁ   כולל מע"מ₪  37,000המרכז לגיל הרך מבקש לאשר את ההתקשרות בסך  עבור תשלום שכר  ׁ ) ע"פ הפירוט לעיל( 

 מפעילים ע"פ תכנית העבודה. 

 

 בכפוף להרשאה של קול קורא  ) תכנית " דרך חדשה"(.   -מקור תקציבי

 ( 3נספח מס' )

 

 

 הועדה :  המלצות
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 הוד מנורא -יצוע כיכר תנועה ברחובות שושנה דמאריב - 26/2019הצעה מס'  .1

עם חברת לקטיבי חברה  לפיתוח בע"מ, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל  1,450,248י ע"ס  שושנה דמאר-כיכר תנועה ברחובות אהוד מנורעבור 

 

 מלתחות במגרש ספורט בג'ואריש  תכנון ) למעט אדריכלות( רישוי וביצוע של מבנה  - 27/2019הצעה מס'  .2
 מ "בע לבנייה חאלד ח.חברת אעם  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,450,400 משכ"ל ע"ס באמצעות 

בכפוף לכך שלא תהא מחויבות לביצוע כל העבודה המופיעה בפרט ולחברה הזוכה לא תהא כל טענה כלפי   הערה :

 העירייה. 

 

 מרכז  לגיל הרך )קרן רמלה(  ה  -שה "  " הדרך החד  -הפעלת בית ספר להורים  - 2019/28הצעה מס'  .3
הועדה מאשרת המלצת מנהלת מרכז הגיל הרך וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם מפעילי ומנחי הקבוצות ע"פ 

  כולל מע"מ₪  37,000ע"ס הפירוט המופיע בהצעה , 

 

 רונן עזריה                עללאל רוזה   
 מנכ"ל העירייה                                 גזברית העירייה                      

  
 

 

 :  ראש העיר החלטות 

 

 הוד מנורא -יצוע כיכר תנועה ברחובות שושנה דמאריב - 26/2019הצעה מס'  .1

ושנה דמארי ע"ס  ש-כיכר תנועה ברחובות אהוד מנורעבור עם חברת לקטיבי חברה  לפיתוח בע"מ, מאשר ההתקשרות 

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל  1,450,248

 

 מלתחות במגרש ספורט בג'ואריש  תכנון ) למעט אדריכלות( רישוי וביצוע של מבנה  - 27/2019הצעה מס'  .2
כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  2,450,400 משכ"ל ע"ס באמצעות  מ "בע לבנייה חאלד ח.חברת אעם  מאשר  ההתקשרות 

4.5%. 

בכפוף לכך שלא תהא מחויבות לביצוע כל העבודה המופיעה בפרט ולחברה הזוכה לא תהא כל טענה כלפי   הערה :

 העירייה. 

 

 מרכז לגיל הרך ")קרן רמלה(ה -שה "  " הדרך החד  -הפעלת בית ספר להורים  - 2019/28הצעה מס'  .3
 .  כולל מע"מ₪  37,000ע"ס מאשר התקשרות עם מפעילי ומנחי הקבוצות ע"פ הפירוט המופיע בהצעה , 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 

 אש העירר                                                                                                                  
 רמלה 


