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 בחדר ישיבות , (0707 יליו 70) ף "תשתמוז ' טו שלישיהתקיימה ביום  (מכרזים משותפים) ועדת רכש ובלאי מישיבת  

 . רמלה 1ויצמן , ל"ש זינגר ז"בבניין העירייה ע, ל"ש אפריאט ז"ע
 

                                                                                                                                 :נוכחים                                                                         :משתתפים
                               כלכלנית אגף החינוך והנוער   -ליזי בסון                                           גזברית העירייה  -  רוזה עללאל

                                                                                ש"יועמשנה למ   -סופי ויטלם  ד"עו
 ונכסיםמשק ' מנהלת מח  -מיכל רוטמן 

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

 :הנדון 
 
 

 רכישת פחי צבע לצביעת כבישים ומדרכות -  02/2/15' הצעה מס .5

 לשם רכישת פחי צבע לצביעת כבישים ומדרכות  מ"חברת כל בו עמיעד  בע  -לקבלן מסגרת של העירייה אגף הנדסה פנה 

 : לפי הפירוט הבא , (החומרים וציוד לאחזקת מבני עיריי -הובלה פריקה ואספקת טובין בתחום - /105מכרז פומבי )

מחיר ליחידה  כמות תיאור

 מ"לפני מע

 כ "סה

 43,980 012.2 200 ליטר לבן 11צבע אקרילי לכביש טמבור 

 47,840 0.2.0 200 ליטר צהוב 11צבע אקרילי לכביש טמבור 

 2,814 1..2 30 ליטר  11טמבור  01טינר 

 9.,,29   מ"כ לפני מע"סה

 

 מ "בע כל בו עמיעדחברת  - (/105מכרז פומבי )  קבלן מסגרת של העירייהאגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 . עבור רכישת פחי צבע לצביעת כבישים ומדרכות  מ"כולל מע לא ₪ 496/49ס "ע

 

 /6281  2811 -מקור תקציבי

 (5' מס נספח)

 

 
 וביטוח תאונות אישיות לתלמידים נושאי משרה  - ל "באמצעות משכביטוחים  - 02/2/21' הצעה מס .2

 ערך פנייה  מדור מכרזים וביטוחים,  לעיריית רמלה נדרש לחדש ביטוח בתחום נושאי משרה וביטוח תאונות אישיות לתלמידים 

 . עבור עיריית רמלהבמסגרת מכרז משותף שתבצע התמחרות   ל"לחברת משכ 

 
  שינוי  ללא  ,התושבים כפי שמעודכן בפוליסה המסתיימת' בהתאם למס, הפרמיה לחידוש הביטוח -חידוש ביטוח אחריות נושאי משרה 

  .מ  "כולל מע ₪  8161/5 : המסתיימת הינה  בפוליסה  האחריות ובהרחבות הקיימות  בגבולות

 0701.,7.7.-71.70.0707  -תוקף הביטוח 
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אישרה ועדת החינוך והתרבות של הכנסת כי דמי הביטוח השנתיים  0.0.0712בתאריך   -חידוש ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 

 . א"סכום זה בתוקף גם בשנת הלימודים תשפ. לתלמיד מ "ולל מעכ ₪ 92האחידים בסך 

 . תלמידים 586959  - 5494ט "מספר התלמידים ברמלה שחל עליהם חוק לימוד חובה התש

 .תלמידים /4  -יום  או במעונות 0דים הרשומים והשוהים במשפחתונים ויהתלמ' מס

 1.71.0701.-71.72.0707  -תוקף הביטוח 

 
 .א "מספר התלמידים הנרשמים לשנת תשפ סך דמי הביטוח יעודכנו על פי  6 מ "כולל מע₪  /119681   -סכום ההתקשרות  כ

 
 

  /6154299 /99///5445  -מקור תקציבי 
 

 

 (2' נספח מס)

 
 (05152' מכרז פומבי מס)   ואריש'בג פר רעות למגרש כדורגל פתיחת מעבר מבית ס - 02/2/41' מסהצעה  .4

  ואריש אגף ספורט ואירועים פנה לקבלן מסגרת של 'גלשם קבלת הצעות מחיר עבור פתיחת מעבר מבית ספר רעות למגרש כדורגל 

 (. 10811' מכרז פומבי מס)  המרכז מסגריית  העירייה

 ניסור יהלום בחומת הבטון אספקה והתקנת  ,ארישו'למעבר למגרש הכדורגל ג פתיחת שער בחומת בית ספר רעות -ההצעה כוללת

 . התקנת מדרגות ומאחזי יד וריצוף אבנים משתלבות, התקנת גדר מוסדית ליצירת שביל מחבר למגרש מבית הספר , דלת פח מגולון

 . ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה"מצ

 

 מסגריית המרכז   -( 10811' מכרז פומבי מס) קבלן מסגרת של העריייה ההתקשרות עם לאשר אגף ספורט ואירועים ממליץ 

 . מ"כולל מע₪  9//2/6ס "ע

 

 ר מוסדות ציבור "תב -מקור תקציבי 

 (4' נספח מס)

 

 (002/5/25ש' מכרז מס)  שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך  -ף "ס של החופש הגדול תש"ביה - 02/2/91' הצעה מס .9

  /02502/5ש' מס  בנושא שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך ל"במסגרת מכרז פומבי של משכ

 החופש תכנית של בשירותי אבטחה עבור  עיריית רמלה מעוניינת6 /4.2/2/-4.2/58/שתוקפו (  -P 44-5///-/9/55/9-5חוזה ' מס)

 . הגדול 

 .ימים לא כולל יום שישי 00כ "סה. 71.07.,7ועד ליום  71.70.07החל מיום : מתכונת הפעלה

 : שוטף

 

 

 

 

אבן  האומנים קשת אוריש'ג רשמי 
 סינא

 הרין בר אילן שרת אלעומריה בן גוריון אופק רעות אלאמל אריאל

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 שעות

 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 ימים

 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 תעריף

 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 8,871.76 כ"סה

 115,332.88 בתי ספר 54כ ל "סה
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 :תוספת עבור מסיבת סיום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :שוטף

ר"מוכש  אבן  האומנים קשת רישאו'ג 
 סינא

בן  אופק רעות אלאמל אריאל
 גוריון

בר  שרת אלעומרייה
 אילן

 בן צבי מענית הרין

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 שעות

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ימים

 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 תעריף

 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 כ"סה

 

 

 

 

 

 

 

 :תוספת עבור מסיבת סיום

 1,314.24 בתי ספר /כ ל"סה

 223.42 58%מ "מע

 38.44 ל"עמלת משכ

 1,576.10 כ"סה

 

 

 

 19,606.59 58%מ "מע

 3,373.49 ל "עמלת משכ

 138,312.96 כ"סה

ר"מוכש   אלהודא נווה שלום וזף'סנט ג שערי ציון אורתודוקסי טללי החיים 

 4 4 4 4 4 4 שעות

 1 1 1 1 1 1 ימים

 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 תעריף

 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 כ"סה

אבן  האומנים קשת אוריש'ג רשמי 
 סינא

בן  אופק רעות אלאמל אריאל
 גוריון

בר  שרת אלעומרייה
 אילן

 בן צבי מענית הרין

 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 שעות

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ימים

 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 54.76 תעריף

 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 219.04 כ"סה

 3,285.60 בתי ספר 51כ ל "סה

 558.55 58%מ "מע

 96.10 ל"עמלת משכ

 3,940.26 כ"סה

כ לרשמי"סה  190,02..01  ₪  

 3,285.60 בתי ספר 51 כ ל"סה

 558.55 58%מ "מע

 96.10 ל"עמלת משכ

 3,940.26 כ"סה

 ₪  65,412.85 כ למוכשר"סה
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 .המוגדרובלבד שלא תחרוג מהתקציב ,מסל לסל  17%יודגש שעומדת בפני כל רשות האפשרות להעביר עד : הערה 

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

 .תקציב התקורה מתוך 

 

כלכלנית אגף החינוך ? האם המחירים שניתנו במסגרת הצעת המחיר עבור פעילות החופש הגדול זהים למחירי המכרז   -לשאלת הועדה 

 . כן והנוער משיבה

 ₪  2/86/19.98ס "ע (/02502/5ש)במסגרת מכרז ( ל"זכיינית משכ)  4חברת צוות  אגף החינוך והנוער מבקש לאשר ההתקשרות עם

התשלום היא לפי מימוש , דרת הפעלת תכנית של החופש הגדולעבור שירותי אבטחה במס6 2.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע

 . בפועל

 

ל "מ ועמלת משכ"כ כולל מע"סה מסגרת חינוכית   -מקור תקציבי 

 2.1%בשיעור 

 ₪  01..190,02 רשמי  –מסגרת קיץ אבטחה  111.0.7021

 ₪  2,910.12, ר "מוכש  -מסגרת קיץ אבטחה  111.0.7019

 ₪  2/86/15.98  כ "סה

 

 (9' נספח מס)

 

 

 ס"המתנ באמצעות הפעלה -ף "ס של החופש הגדול תש"ביה - 1//02/2' הצעה מס .1

 . ס "ף  באמצעות המתנ"ס של החופש הגדול לשנת תש"עיריית רמלה מעוניינת להפעיל את ביה

 .ימים לא כולל יום שישי 00כ "סה. 71.07.,7ועד ליום  71.70.07החל מיום  :מתכונת הפעלה

 הלומדים בבתי , חד בחינוך הרגילס היסודי בחינוך הרגיל ובכיתות חינוך מיו"בביה' ד-'תות איכ+התכנית מיועדת לתלמידי  הגנים

 (.ר"מוכש)הספר הרשמיים ובבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים 

 ס"בתי' י המתנס בתיאום מח"בהתאם לצפי משתתפים שהועברו ע

 ,רשמייםס "בתי ,1-תלמידים ב  9,010 

 .ר"במוכשס "בתי 1-תלמידים ב    1,101 

 .ר"במוכש י"גנ -07-תלמידים ב      .7,

 71.70.0707מקבל על עצמו לבצע את התוכנית זה וכי הוא מתחייב להיערך להפעיל את התוכנית החל מיום ס "המתנ 

 .ס זאת השנה החמישית"למכלול בתי 71.0707.,7ועד ליום  

 7,757,092ס "והינה ע( ר"מית)ח "ההוצאה הינה על בסיס הכנסה ממשה  ₪. 

 

 : ב אומדנים תקציביים"מצ

 ס רשמי"בה מרכיב
 תקציבי מקור מסגרות /5

 2,836,361 שכר מדריכים
1813230754 

 335,664 שכר רכזים
1813230755 
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 ס מוכשר"בה מרכיב
 תקציבימקור  מסגרות 1

 701,897 שכר מדריכים
1813230780 

 146,853 שכר רכזים
1813230781 

 51,751 שכר סגני רכזים
1813230781 

 386,172 העשרה
1813230782 

 13,878 הגיינה
1813230785 

    1,300,552            לפעילותכ הוצאות "סה

   128,658 מההוצאה לפעילות 12%ניהול ותפעול עד 

             1,429,210    
 

 גנים מוכשר מרכיב
 תקציבי מקור מסגרות /2

 542,157 שכר מדריכים
1812322780 

 0 שכר רכזים
1812322781 

 0 שכר סגני רכזים
1812322781 

 198,857 העשרה
1812322782 

 7,710 הגיינה
1812322783 

    748,725                    כ הוצאות לפעילות"סה

   74,097 מההוצאה לפעילות 12%ניהול ותפעול עד 

                     822,821    

 258,755 שכר סגני רכזים
1813230755 

 1,516,027 העשרה
1813230756 

 63,608 הגיינה
1813230752 

    5,010,414              כ הוצאות לפעילות"סה

   494,648 מההוצאה לפעילות 12%ניהול ותפעול עד 

               5,505,061    
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 :כ כולל"סה

 ר"מוכש +רשמיכ כולל "סה מרכיב

 4,080,416 שכר מדריכים

 482,517 שכר רכזים

 310,505 סגני רכזיםשכר 

 2,101,057 העשרה

 85,196 הגיינה

  7,059,690       כ הוצאות לפעילות"סה

 697,402 מההוצאה לפעילות 12%ניהול ותפעול עד 

        7,757,092  
 

 (ט"ל תשע"ס של החופש הגדול שנה"ביה) 2/54בשלב זה מתוקצב על בסיס ביצוע 

 .ף"ל תש"בשנה לאומדנים ולביצוע בפועליעשה כיול תקציבי בתיאום הגזברות בהתאם 

 .ח"הוצאה על בסיס הכנסה מלאה ממשה**

 %177תקורה וצפי של  %17על בסיס   הינוהתקציב לניהול ותפעול , טריונים לתקצוב לרשויות המקומיותקריקבוע בבהתאם ל 

 .ביצוע הוצאות

מסך  %12לא יוכל לעלות על יובהר שסל ניהול ותפעול הפרויקט , מסל לסל %17ויודגש כי עומדת בפני הרשות האפשרות להעביר עד "

 ."התקצוב הנורמטיבי

  אינו כולל תקורה הההיגיינמרכיב. 

  ובלבד שלא תחרוג מהתקציב המוגדר,מסל לסל  17%יודגש שעומדת בפני כל רשות האפשרות להעביר עד. 

 בתוכנית בפועלהמשתתפים ' השתתפות בפועל של משרד החינוך תהיה בהתאם למסה. 

 1על  לא תעלהס התקורה "בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות בין הרשות למתנ.% . 

 הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע קיזוזים של הוצאות ישירות מהתקורה המושתים על הרשות. 

 

 . התשלום יהא לפי מימוש בפועל6 רך הפעלת בית ספר של החופש הגדולס לצו"המתנאגף החינוך והנוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 

 . כמפורט בטבלה  -מקור תקציבי 

 (1' נספח מס)
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 :מלצות הועדה ה

 

 רכישת פחי צבע לצביעת כבישים ומדרכות -  02/2/15' הצעה מס .5

 , (,181' מכרז פומבי מס) הסבר כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר בקבלן מסגרת של העירייה , ובנספחיםלאחר עיון בבקשה 

 ₪  496/49ס "מ ע"בע כל בו עמיעדחברת   בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה

 .  מ"כולל מעלא 

 

 נושאי משרה וביטוח תאונות אישיות לתלמידים  - ל "באמצעות משכביטוחים  - 02/2/21' הצעה מס .2

ל "משכ הועדה מאשרת המלצת מדור מכרזים וביטוחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 : כדלקמן 

 . מ"כולל מע₪  81.1/5  -סכום ההתקשרות  -חידוש ביטוח אחריות נושאי משרה  .א

 0701.,7.7.-71.70.0707  -תוקף הביטוח   

  סך דמי הביטוח יעודכנו על פי ,  מ "כולל מע₪  ,129,02   -סכום ההתקשרות  כ  -חידוש ביטוח תאונות אישיות לתלמידים  .ב
 .א "מספר התלמידים הנרשמים לשנת תשפ

 1.71.0701.-71.72.0707  -תוקף הביטוח 

 

 (05152' מכרז פומבי מס) ואריש  'פתיחת מעבר מבית ספר רעות למגרש כדורגל  בג   - 02/2/41' הצעה מס .4

 , (10811' מכרז פומבי מס) הסבר כלכלן אגף ההנדסה ומשמדובר בקבלן מסגרת של העירייה , ובנספחיםלאחר עיון בבקשה 

 . מ"כולל מע₪  9//2/6ס "המרכז עמסגריית  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה

 

 (002/5/25ש' מכרז מס)  שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך  -ף "ס של החופש הגדול תש"ביה   - 02/2/91' הצעה מס .9

בפני ראש העיר  וממליצההחינוך והנוער הועדה מאשרת המלצת אגף , הסבר כלכלנית אגף החינוך והנוער  , ובנספחיםלאחר עיון בבקשה 

ל "מ ועמלת משכ"כולל מע₪  2/86/19.98ס "ע( /02502/5ש)במסגרת מכרז ( ל"זכיינית משכ)  4חברת צוות לאשר ההתקשרות עם 

 . התשלום היא לפי מימוש בפועל, עבור שירותי אבטחה במסדרת הפעלת תכנית של החופש הגדול6 2.1%בשיעור 

 

 ס"הפעלה באמצעות  המתנ-ף "ס של החופש הגדול תש"ביה   - 02/2/11' הצעה מס .1

 הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך והנוער וממליצה בפני ראש, הסבר כלכלנית אגף החינוך והנוער  , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 . להתשלום יהא לפי מימוש בפוע6 ס לצורך הפעלת בית ספר של החופש הגדול"המתנלאשר ההתקשרות עם  העיר 

 %177תקורה וצפי של  %17על בסיס   הינוהתקציב לניהול ותפעול , קריטריונים לתקצוב לרשויות המקומיות קבוע בבהתאם ל :הערה 

 .ביצוע הוצאות

 . %.1על  לא תעלהס התקורה "בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות בין הרשות למתנ

 

 

 

 רונן עזריה                                                          רוזה עללאל                              
  ל העירייה "מנכ                                                גזברית  העירייה                                        

 

 

 



   ד "בס

 

        

 51-02/2/22 -' מסועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                             
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                  
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 : החלטות ראש העיר 

 

 כבישים ומדרכותרכישת פחי צבע לצביעת  -  02/2/15' הצעה מס .5

 מ "בע ( /105/' קבלן מסגרת של העירייה מכרז פומבי מס) כל בו עמיעד חברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם

 .  מ"כולל מעלא ₪  496/49ס "ע   

 

 נושאי משרה וביטוח תאונות אישיות לתלמידים  - ל "באמצעות משכביטוחים  - 02/2/21' הצעה מס .2

 :ל כדלקמן "הועדה ומאשר התקשרות עם משכמאמץ החלטת 

 . מ"כולל מע₪  81.1/5  -סכום ההתקשרות  -חידוש ביטוח אחריות נושאי משרה  .א

 0701.,7.7.-71.70.0707  -תוקף הביטוח   

  סך דמי הביטוח יעודכנו על פי ,  מ "כולל מע₪  ,129,02   -סכום ההתקשרות  כ  -חידוש ביטוח תאונות אישיות לתלמידים  .ב
 .א "מספר התלמידים הנרשמים לשנת תשפ

 1.71.0701.-71.72.0707  -תוקף הביטוח 

 

 (05152' מכרז פומבי מס) ואריש  'פתיחת מעבר מבית ספר רעות למגרש כדורגל  בג   - 02/2/41' הצעה מס .4

 . מ"כולל מע₪  9//2/6ס "ע( 52051' קבלן מסגרת במכרז פומבי מס)  מסגריית המרכז מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 

 (002/5/25ש' מכרז מס)  שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך  -ף "ס של החופש הגדול תש"ביה   - 02/2/91' הצעה מס .9

 ₪  2/86/19.98ס "ע( /02502/5ש)במסגרת מכרז ( ל"זכיינית משכ)  4חברת צוות מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 

התשלום היא לפי מימוש , עבור שירותי אבטחה במסדרת הפעלת תכנית של החופש הגדול6 2.1%ל בשיעור "מ ועמלת משכ"כולל מע

 . בפועל

 

 ס"הפעלה באמצעות  המתנ-ף "ס של החופש הגדול תש"ביה   - 02/2/11' הצעה מס .1

 . התשלום יהא לפי מימוש בפועל6 ס לצורך הפעלת בית ספר של החופש הגדול"המתנ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 %177תקורה וצפי של  %17על בסיס   הינוהתקציב לניהול ותפעול , קריטריונים לתקצוב לרשויות המקומיות קבוע בבהתאם ל :הערה 

 .ביצוע הוצאות

 . %.1על  תעלהלא ס התקורה "בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות בין הרשות למתנ

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 
 
 


