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באמצעות  - (2021 ץרמב 09 )' אדר תשפ"א כה שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
    ZOOMאפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                 נוכחים: 

                         נהל מח' אסטרטגיהמ  -אמיר וידר        זברית העירייה                              ג  -רוזה עללאל
   לכלנית, מח' אסטרטגיה כ -אילנה בן חיים                             יועמ"של  משנה - סופי ויטלםעו"ד 

                           אגף ההנדסהכלכלן  -עוז בן שלוש 
מח' רכש                                                                                  תמנהל -מיכל רוטמן   

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 

 הנדון:
 

 שיפוץ חדר מחשבים מרכז להב"ה בקמפוס נבון - 2021/73הצעה מס'  .1

  ) זכיינית משכ"ל (  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מאישרה התקשרות עם  13.2.2020מיום  7/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ללא פיקוח. 5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  7,500,000עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 

 ע"סחברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  במסגרת הסכם זה, אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 עבודות לשיפוץ חדר מחשבים מרכז להב"ה בקמפוס, עבור ללא פיקוח  5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  119,578.66 

 . נבון  

 

 ע"י אגף הנדסה.    הוכן  ווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, כתב הכמויות** מצ"ב כתב כמויות ומה

 
  1818000781 -מקור תקציבי

 (1נספח מס' )
 

 
 בשכונת נאות בגין החלפת אריגי הצללה בשצ"פ דוגית - 38/2021הצעה מס'  .2

חברת פטוריז הצללה ומתקני אישרה התקשרות בחוזה מסגרת עם  16.6.2020מיום  19/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 כולל פיקוח. 7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,500,000ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  משחקים בע"מ 

 ) זכיינית משכ"ל ( חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ במסגרת הסכם זה,  אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 בנאות בגין .  החלפת אריגי הצללה בשצ"פ דוגיתר , עבוכולל פיקוח 7.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,500,000ע"ס   

 

 ווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, כתב הכמויות נבדק ואושר  ע"י אגף הנדסה. ** מצ"ב כתב כמויות ומה

 

  2921 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 
 

 שירותי רווחה ל המשמשברחוב הגדוד העברי והתאמת מבנה חד קומתי  שיפוץ - 2021/39הצעה מס'  .3

 מ ) זכיינית משכ"ל ( חברת אביב שבתאי יוסף בע"אישרה התקשרות עם  13.2.2020מיום  7/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 ללא פיקוח.  5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  7,500,000עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 

 )זכיינית משכ"ל (  חברת אביב שבתאי יוסף בע"מלאשר ההתקשרות עם  הנדסה מבקש אגף הסכם זה , במסגרת 

 והתאמת מבנה חד קומתי ברחוב  עבודות שיפוץ, עבור ללא פיקוח 5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  487,494.18ע"ס 

 . שירותי רווחההמשמש ל הגדוד העברי 

 

 ווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, כתב הכמויות  הוכן  ע"י אגף הנדסה. ** מצ"ב כתב כמויות ומה

 

  2915 -ור תקציבימק

 (  3)נספח מס' 
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התקשרות עם המתנ"ס העירוני לשם הפעלת פעילות לאזרחים וותיקים במרחבים ציבוריים  - 2021/40הצעה מס'  .4

 פתוחים ביום שלישי )ק"ק "נעים בשלישי"(

 וחת תושבי העיר הוותיקים פעילות לרו  -,אשר מהותו במסגרת ק"ק של המשרד לשוויון חברתי "נעים בשלישי" בו זכתה העירייה 

 כולל מע"מ.₪  49,800ללא עלות, ניתן תקציב של 

 התוכנית השנתית הוכנה ע"י צוות מקצועי שכלל את זהבה קורן )יועצת מקצועית(, יגאל כהן מ"מ מנהל רשת המתנסי"ם, **  

 פולטוב, שמרית והח"מ ואושרה ע"י המשרד לשוויון חברתי. בלה      

 
 . ספקיםכל בפנייה אחידה ל ופנ, מח' אסטרטגיה בשיתוף המתנ"ס העירוני לשם קבלת הצעת מחיר

 המתנ"ס העירוני.  ייודגש כי הפעילות תתבצע ותופעל ע"

 
 להלן : כמפורט   כולל מע"מ ₪ 34,900בסך  העירוני  המתנ"סם , מבוקש לאשר ההתקשרות ע( 2021מאי -בשלב א' )חודשים מרץ

 

 להלן הצעות שהתקבלו:

 -מדריכי ספורט  .א

 יה כהן.ח: מיכל ראובן, אורנה כהן, ליטל יםספק 3 -מח' אסטרטגיה פנתה ל

 עומדת בעלות השעתית  הקבועה בקול קורא ינה א -מיכל ראובן, אורנה כהן, ליטל חיה כהן   :הספקים אשר נענו לפנייה 

 ולכן הצעתה נפסלה. 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

 

 ליטל חיה כהן אורנה כהן מיכל ראובן

 מדריכת ספורט מדריכת ספורט מדריכת ספורט

 לשעה כולל מע"מ₪  210 מע"מלשעה כולל ₪  200
 כולל מע"מ₪  280

 הצעתה נפסלה 
 

 וזאת מאחר והפעילות תתקיים במספר מקומות ברחבי  ההתקשרות עם  שני מדריכי הספורטה לאשר מח' אסטרטגיה ממליצ

 : העיר בו זמנית 

 כולל מע"מ.  ₪ 8,400=  ה שעלכולל מע"מ  ₪  210 -(  קורסים 4 ,שעות  40 ,  ) פילאטיס , בונה עצם   -אורנה כהן 

 ע"מ .כולל מ₪   14,000=  שעהכולל מע"מ ל₪  200  -( קורסים 7, שעות  70, ) התעמלות לגיל השלישי , הליכה -מיכל ראובן 

 

 - 60-ריקודי שנות ה .ב

 טיזור, לאוניד. אי: יםספק2 -מח' אסטרטגיה פנתה ל

 טיזור, לאוניד. אי:  הספקים אשר נענו לפנייה 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

06 -ריקודים שנות ה  
  
  

 לאוניד בריוזיגין איטיזור 

 מדריך ריקודים מדריכת ריקודים 

 לשעה כולל מע"מ₪  300 לשעה כולל מע"מ₪  250
 

  -(קורסים   3 שעות , 30)   איטיזור אבדולייבהספק ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  ה לאשרממליצמח' אסטרטגיה 

 כולל מע"מ. ₪  7,500ה = שעכולל מע"מ ל₪ ; 250
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  -יוגה צחוק  .ג
 

 .שמחה ג'אן וארלילך זרדודה,  : יםספק2 -מח' אסטרטגיה פנתה ל

 עומדת בעלות השעתית  הקבועה בקול קורא אינה  -, שמחה ג'אן ואר לילך זרדודה :  הספקים אשר נענו לפנייה 

 ולכן הצעתה נפסלה. 

  

 להלן טבלת השוואות מחיר :       

 יוגה צחוק
  
  

 שמחה ג'אן ואר  לילך זרדודה

 מדריכה יוגה וצחוק כה יוגה וצחוקימדר

 לשעה כולל מע"מ₪  250
 כולל מע"מ₪  300

 הצעתה נפסלה
  

 כולל מע"מ  ₪ 250  -( קורסים 2, שעות   20 ) -לילך זרדודה הצעתה של  ההתקשרות עםה לאשר  ממליצ  מח' אסטרטגיה

 לא כולל מע"מ.  ₪ 5,000= לשעה 

 
    :הערה 

 ובהתאם לכך תפעל לביצוע ההתקשרות עם המתנ"ס מחדש את המשך ביצוע החוגים  , מח' אסטרטגיה תבחן במהלך חודש מאי

 בתאם להוראות הדין. 

 
 

  1867000781 -מקור התקציבי  
 (4)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה
 
 

 שיפוץ חדר מחשבים מרכז להב"ה בקמפוס נבון - 37/2021הצעה מס'  .1

העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

מע"מ כולל ₪  119,578.66ע"ס ) זכיינית משכ"ל ( חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 .ע עבודות לשיפוץ חדר מחשבים מרכז להב"ה בקמפוס נבוןוציב, עבור ללא פיקוח 5.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 
 בשכונת נאות בגין  החלפת אריגי הצללה בשצ"פ דוגית - 38/2021הצעה מס'  .2

העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת, הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה ה, כלכלן אגף ההנדסלאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 בנאות בדין.  החלפת אריגי הצללה בשצ"פ דוגית, עבור  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ע"מ ועמלת משכ"לכולל מ₪  96,223.41 

 
 

 המשמש לשירותי רווחה  ברחוב הגדוד העבריוהתאמת מבנה חד קומתי  שיפוץ - 2021/39הצעה מס'  .3

 העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת, הועדה מאשרת המלצת כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ) זכיינית משכ"ל (   אביב שבתאי יוסף בע"מחברת  עם ההתקשרותאגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

והתאמת מבנה חד קומתי  עבודות שיפוץ ביצוע , עבור  ללא פיקוח 5.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל כולל מע"מ₪  487,494.18ע"ס 

 המשמש לשירותי רווחה. ברחוב הגדוד העברי

 

התקשרות עם המתנ"ס העירוני לשם הפעלת פעילות לאזרחים וותיקים במרחבים ציבוריים  - 2021/40הצעה מס'  .4

 פתוחים ביום שלישי )ק"ק "נעים בשלישי"(

 וממליצה בפני ראש העיר  הועדה מאשרת המלצת מח' אסטרטגיה , מנהל מח' אסטרטגיה לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 כולל מע"מ, כמפורט להלן : ₪  34,900"ס המתנ"ס העירוני עעם   ההתקשרותלאשר 

 מדריכי הספורט : .א

 וזאת מאחר והפעילות תתקיים במספר מקומות ברחבי  שני מדריכי הספורט עם  ההתקשרותה לאשר מח' אסטרטגיה ממליצ

 : כמפורמט מטההעיר בו זמנית 

 כולל מע"מ.  ₪ 8,400=  ה שעכולל מע"מ ל ₪  210 -(  קורסים 4 ,שעות  40 ,  ) פילאטיס , בונה עצם   -אורנה כהן 

 ע"מ .מכולל ₪   14,000=  שעהכולל מע"מ ל₪  200  -( קורסים 7, שעות  70, ) התעמלות לגיל השלישי , הליכה -מיכל ראובן 

 : 60-ריקודי שנות ה .ב

 ₪ 250  - קורסים (  3שעות ,  30)   איטיזור אבדולייבעם ההצעה הזולה ביותר של הספק ההתקשרות צה לאשר ממלי מח' אסטרטגיה

  כולל מע"מ.₪  7,500כולל מע"מ לשעה = 

 :יוגה צחוק  .ג

  ₪ 5,000= כולל מע"מ לשעה  ₪ 250  -( קורסים 2, שעות   20 ) -לילך זרדודה ממליצה לאשר ההתקשרות עם מח' אסטרטגיה 

 כולל מע"מ.  לא

 "המתנ"ס העירוני.  ייודגש כי הפעילות תתבצע ותופעל ע 

 
 

 ן עזריה רונ                                      רוזה עללאל                                              
 ייה מנכ"ל העיר                         גזברית  העירייה                                               
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 החלטות ראש העיר:

 

 שיפוץ חדר מחשבים מרכז להב"ה בקמפוס נבון - 37/2021הצעה מס'   .1

מע"מ כולל ₪  119,578.66ע"ס חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ ) זכיינית משכ"ל (  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .נבון ע עבודות לשיפוץ חדר מחשבים מרכז להב"ה בקמפוסוציב, עבור ללא פיקוח 5.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 
 בשכונת נאות בגין  החלפת אריגי הצללה בשצ"פ דוגית - 38/2021הצעה מס'  .2

 ) זכיינית משכ"ל ( ע"ס   חברת פטוריז הצללה ומתקני משחקים בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 בנאות בדין.  בשצ"פ דוגיתהחלפת אריגי הצללה , עבור  כולל פיקוח 7.5% בשיעור  ע"מ ועמלת משכ"לכולל מ₪  96,223.41 

 
 

 המשמש לשירותי רווחה  ברחוב הגדוד העבריוהתאמת מבנה חד קומתי  שיפוץ - 2021/39הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ₪  487,494.18ע"ס ) זכיינית משכ"ל (   חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

המשמש  ברחוב הגדוד העבריוהתאמת מבנה חד קומתי  עבודות שיפוץ , עבור ביצוע  ללא פיקוח 5.5% בשיעור  ועמלת משכ"ל

 לשירותי רווחה.

 

התקשרות עם המתנ"ס העירוני לשם הפעלת פעילות לאזרחים וותיקים במרחבים ציבוריים  - 2021/40הצעה מס'  .4

 פתוחים ביום שלישי )ק"ק "נעים בשלישי"(

 כולל מע"מ, כמפורט להלן : ₪  34,900המתנ"ס העירוני ע"ס   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מדריכי הספורט : .א

 :  שני מדריכי הספורט  מאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.  ₪ 8,400=  ה שעכולל מע"מ ל ₪  210 -(  קורסים 4 ,שעות  40 ,  ) פילאטיס , בונה עצם   -אורנה כהן 

 ע"מ .מכולל ₪   14,000=  שעהכולל מע"מ ל₪  200  -( קורסים 7, שעות  70, ) התעמלות לגיל השלישי , הליכה -יכל ראובן מ

 

 : 60-ריקודי שנות ה .ב

  כולל מע"מ.₪  7,500כולל מע"מ לשעה = ₪  502  -קורסים (   3שעות ,  30)   איטיזור אבדולייב מאשר ההתקשרות עם 

 

 :יוגה צחוק      .ג

  כולל מע"מ. לא ₪ 5,000= כולל מע"מ לשעה  ₪ 250  -( קורסים 2, שעות   20 ) -לילך זרדודה   מאשר ההתקשרות עם    

 
 המתנ"ס העירוני. י יודגש כי הפעילות תתבצע ותופעל ע"

 

 

 

יכאל וידל מ                                                                                                                    

 אש העירר                                                                                                                 
 רמלה 


