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 - (2021 פברואר 23 ) תשפ"א  אדר' יא שלישי התקיימה ביום( נוהל יועצים  - הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
  ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                     

 רוזה עללאל-  גזברית העירייה                                         נוכחים: 
               מתאמת בריאות עירונית -יעל נסימיאן פאי                                  יועמ"ש ל משנה -סופי ויטלם עו"ד 

                                    אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 
 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 
 

 הנדון:
 

 יועצת לייעוץ וליווי של דיאטנית  - 2021/55הצעה מס'  .1

.פרויקט לקידום תזונה מבטיחה ובריאה בעיר כבר למעלה מארבע שנים מתקיים בעיר רמלה    

תכנית עבודה במסגרת קול קורא "אפשרי בריא בעיר" אשר אושרה ע"י משרד הבריאות.השנה הוגשה     

ישנן מס' תכניות לליווי וייעוץ בנושא תזונה המיועדת לתלמידי מוסדות החינוך בעיר, עובדי עירייה, מתנדבים, קשישים ותושבי 

 העיר.

כולל מע"מ )מתקציב הקול קורא(. בנוסף ישנו מאצי'ינג ₪ 060,00  -הסכום שיועד עבור  ייעוץ דיאטנית לתכניות אלו הינו **    

כולל מע"מ עבור תשלום בגין שעות ייעוץ וליווי של הדיאטנית.₪  ,11415  בסך של  של העירייה  )היחידה לקידום בריאות(        

 

כדלקמן : יאטנית ייעוץ וליווי של דעבור   תויועצ  3 -קבלת הצעות מחיר  מתאמת הבריאות העירונית פנתה ללשם   

.מירי רימוןהדס חלימי, יעל חן רביע,   

  

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו   :

 .כולל מע"מ ₪75,114שעות עבודה=  842לשעה לא כולל מע"מ * ₪  150 -הדס חלימי .א

 כולל מע"מ.  ₪ 85,600שעות עבודה =  842כולל מע"מ * לא ש"ח לשעה  171 -יעל חן רביע .ב

 .כולל מע"מ₪   90,137שעות עבודה= 842לשעה לא כולל מע"מ * ₪  180   -מירי רימון .ג

 

כולל מע"מ  ₪  75,114הדס חלימי ע"ס מתאמת הבריאות העירונית ממליצה לאשר את ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של   

שעות עבודה(.428)עבור   

  מבינהם. ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם 

.שנים האחרונות לשביעות רצון העירייה 5כמו כן, הדס חלימי פעלה בעיר במשך   

 

 1831000752, 1831000753 -תקציבי   מקור
 (1)נספח מס' 

 

 

 שירותי עיצוב לפרסומי פעילויות קידום בריאות והבית להורים ברמלה -2021/56הצעה מס'  .2

בעיר" אשר אושרה ע"י משרד הבריאות, קיימת תוכנית עבודה העוסקת בנושאי  במסגרת תכנית העבודה בקול קורא "אפשרי בריא

 בריאות שונים, לקהלי יעד שונים ביניהם הורים וילדים ותיקים ועוד.

תיקי ובתקופת הקורונה, עולה צורך לפעילויות שונות  מגוונות וחינמיות בזום וכן פרונטאליות )במידה וההנחיות יאפשרו זאת( לו

רים וילדים ולכלל תושבי העיר. כמו כן עולה צורך לפרסם את הפעילויות במדיות ובפלטפורמות שיווקיות שנות.העיר, להו  
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כולל מע"מ )מתקציב הקול קורא(. בנוסף ישנו מאצי'ינג של העירייה  )היחידה לקידום  ₪ 10,000  -הסכום שיועד עבור  פרסום הינו 

כולל מע"מ. ₪  3,200  בסך של  בריאות(  

: פרזר פנטר, בטי ברגר ולאיינדאו דיזיין, כדלקמן  ספקים 3 -ל תהמתאמת הבריאות העירונית פנלשם קבלת הצעות מחיר   

 

 להלן הצעות המחיר:

 .כולל מע"מ₪  13,200 -פרזר פנטה  .א

 כולל מע"מ. ₪  28,314 -בטי ברגר .ב

 

לכלל המציעים.  ושוויונית  מה ההסבר לפער בין המחירים ? מתאמת הבריאות משיבה כי נעשתה פניה אחידה -לשאלת הועדה   

 

  . כולל מע"מ₪  13,200פרזר פנטה הספק  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מתאמת הבריאות העירונית ממליצה 

  ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם מבינהם. 

 

1831000752, 1831000753 -תקציבי   מקור  

 (2)נספח מס' 

 

 שירותים בתחום הפעילות הגופנית ברמלה - 2021/57הצעה מס'  .3

קיימת תוכנית עבודה העוסקת בנושאי  במסגרת תכנית העבודה בקול קורא "אפשרי בריא בעיר" אשר אושרה ע"י משרד הבריאות,

 בריאות שונים, ביניהם הנושא של פעילות גופנית.

בתקופת הקורונה, עולה צורך לפעילויות שונות  מגוונות וחינמיות בזום וכן פרונטאליות )במידה וההנחיות יאפשרו זאת( לותיקי 

 העיר, להורים וילדים ולכלל תושבי העיר.

 : קרן אדלר, מיכל ראובן, חיה כהן כדלקמן  ספקים 3 - ל פנתה ת הבריאות העירונית מתאמלשם קבלת הצעות מחיר 

 

 להלן הצעות המחיר: 

 .כולל מע"מ₪  20,000שעות עבודה=  100לשעה  כולל מע"מ * ₪  200 -מיכל ראובן  .א

 כולל מע"מ.   ₪ 30,000שעות עבודה =  100לשעה כולל מע"מ *₪  300 -קרן אדלר .ב

 . כולל מע"מ₪   28,000שעות עבודה= 100לשעה כולל מע"מ * ₪  280  -חיה כהן  .ג

 

כולל מע"מ )מתקציב הקול קורא(. בנוסף ישנו מאצי'ינג של  ₪ 15,000  -תיקים והורים הינו והסכום שיועד עבור  פעילות גופנית לו

  כולל מע"מ.₪   5,000  בסך של  העירייה  )היחידה לקידום בריאות(

 

 כולל מע"מ ₪  20,000מיכל ראובן ע"ס הספק מתאמת הבריאות העירונית ממליצה ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 שעות עבודה(. 100)עבור 

  ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם מבינהם. 

 . ועובדת עם אגף ספורט ואירועים לשביעות רצון העירייהכמו כן, מיכל ראובן פעלה בעיר גם במהלך סוף שנה שעברה 

 

 1831000752, 1831000753 -תקציבי   מקור

 

 (3)נספח מס' 
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 תכנון אדריכלי של תוספת אגף בתיכון איתן - 2021/85הצעה מס' .4

ועדת והיועצים ואושרו באשר רשומות במאגר חברות  6 -לשם תכנון אדריכלי של תוספת אגף בתיכון איתן, מינהל הנדסה פנה ל

כדלקמן: יהושוע שושני אדריכל ומתכנן  19.11.2019מיום  4/2019-15וועדה מס'  19.03.2018מיום  1.2018-14מס'  התקשרויות

אדריכלים בע"מ, נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ, שחם מערכות  ערים, שלמה ובת שבע רונן אדריכלים, ליואי דבוריינסקי

 מילניום בע"מ, ציונוב ויתקון אדריכלים.

 ליציאה להליך התמחרות.  מצ"ב אישור מח' משפטית 

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ. ₪  877,500 -. נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ1

 כולל מע"מ. ₪  973,440 -ריכל ומתכנן ערים. יהושוע שושני אד2

 כולל מע"מ. ₪  994,500 -. שחם מערכות מילניום בע"מ3

 כולל מע"מ. ₪  1,521,000 -. ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ4

 

 קיימים במאגר היועצים? כלכלן אגף הנדסה משיב כן.  האם המתכננים -לשאלת הועדה 

 י סף ? כלכלן אגף הנדסה משיב כן. האם נקבעו אמות מידה ותנא -לשאלת הועדה 

מדוע במקום פרסום מכרז נעשתה פנייה למאגר היועצים? כלכלן אגף הנדסה משיב בשל הצורך הדחוף ולוחות  -לשאלת הועדה 
 הזמנים . 

 

 נני ערים בע"מ ע"סחברת נופר דוד אדריכלים ומתכהצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםהנדסה ממליץ לאשר אגף 

 כולל מע"מ.₪  877,500 

 

  2914 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס'  

 

 הכנת תב"ע להחלפת שטחים בבית הקברות המוסלמי שבסמוך למגדל הלבן - 2021/59הצעה מס' .5

מאחר ם , זאת יה של חברת זנדבנק ברקאי אדריכליביטלה את הזכי 09.02.2021מיום  15-13/2021וועדת הצעות פטורות מס' 

שזה רשום ומובהר בטופס הפנייה.  ציינה כי לא לקחה בחשבון  שהמדידה צריכה להיות מטעמה ועל חשבונה , למרותוהחברה   

דלקמן : מהתמחרות קודמת כ לאור האמור, מינהל הנדסה מבקש להעלות בשנית את הנושא לדיון עם אותן הצעות מחיר  

  כולל מע"מ ₪ 39,078 -אדריכלות, תכנון ערים ויעוץ . קמינסקי1

  כולל מע"מ ₪ 67,626 -. תמי הירש אדריכלים 2

 

לכלל המציעים.  ושוויונית  כי נעשתה פניה אחידה ין המחירים ? כלכלן אגף הנדסה משיבמה ההסבר לפער ב -לשאלת הועדה   

 

₪  39,078חברת קמינסקי אדריכלות, תכנון ערים ויעוץ ע"ס הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

התבטלה.ה כולל מע"מ, כמי שהציעה את הצעת המחיר הזולה אחרי החברה שזכיית  

 

  2852 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 
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 בנאות שמיר 406ספורט בינוני במגרש ליווי ובקרת תכנון וביצוע לפי תיק מוצר עבור בניית אולם  - 2021/06הצעה מס' .6

בנאות שמיר, אגף הנדסה פנה באמצעות  406לשם ליווי ובקרת תכנון וביצוע לפי תיק מוצר עבור בניית אולם ספורט בינוני במגרש 

 ים, חברות כדלקמן: גדיש חברה להנדסה בע"מ, י. פיטלסון ש. שילה מ. יעקובסון אדריכל 3-חברת פרו שיא, מנהלת הפרויקט, ל

 . י.ל ניתוח מערכות בע"מ

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(:

 כולל מע"מ.  ₪ 15,638.05 -ש חברה להנדסה בע"מגדי. 1

 .כולל מע"מ ₪   18,135 -ה מ. יעקובסון אדריכלים. י. פיטלסון ש. שיל2

 כולל מע"מ.  ₪ 15,795 -י.ל ניתוח מערכות בע"מ. 3

 

כולל ₪  15,638.05חברת גדיש חברה להנדסה בע"מ ע"ס הצעת המחיר הזולה של  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 

 מע"מ.

 

  2651 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 

 

 הגדלת חוזה -ייעוץ לוועדה המקומית ולתב"עות בנושא תחבורה - 2021/16הצעה מס' .7

חברת פי.גי.אל הנדסה תכנון תחבורה בע"מ עבור אישרה התקשרות עם  7.7.2020מיום  15-33/2020וועדת הצעות פטורות מס' 

  שעות בשנה(. 300לשעה; ₪  375מע"מ )לפי  לא כולל ₪  112,500ייעוץ לוועדה המקומית ולתב"עות בנושא תחבורה ע"ס 

 

מיום  15-3.2020ה במאגר היועצים ואושרה בוועדת התקשרויות מס' רשומחברת פי.גי.אל הנדסה תכנון תחבורה בע"מ 

10.06.2020 .  

כיום, אין תכנית אב לתחבורה הנותנת תמונה רחבה על העיר, ועל כן, החברה התחילה להכין גרף מימוש תכניות ובהתאם את 

 הצורך התחבורתי המשלים. 

התוכניות הרבות שאנו נדרשים לאשר אשר מוסיפות הרבה יח"ד חשיבות שתהיה המשכיות לעבודת החברה נוכח לפיכך , ישנה 

 ולכן נדרש לקבל ייעוץ לנושא התחבורה בעקבות הוספת יח"ד.

 

מההסכם הקיים,  25%, עד  חברת פי.גי.אל הנדסה תכנון תחבורה בע"מבקש אישור הועדה להגדלת החוזה עם אגף הנדסה מ

לשעה(.₪  375שעות;  75)כולל מע"מ  לא ₪ 28,125כלומר עד סכום של   

 

 

  2852תב"ר  -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 
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 2021עבור שנת  -הדרכה חיצונית לצוות מרכז ולמנהלת  - 2021/62הצעה מס'  .8

המרכז אזורי לטיפול ומניעת אלימות במשפחה רמלה מספק מענים מקצועיים לעובדים בלשכות באזור : רמלה, באר יעקב, 

 שדות דן.מ.א.גזר  ומ.א. 

, תמיכתי ורגשי כדי לעמוד מול נשים הנפגעות ומול מקצועיאנשי מקצוע בתחום עוברים טראומטיזציה משנית וזקוקים לליווי 

חשובה הדרכה חיצונית לאנשי צוות מרכז ומנהלת מרכז. ההדרכה גברים בעלי התנהגות אלימה ולתת מענה מקצועי. לכן כל כך 

 בוצת עמיתים .תהיה פרטנית למנהלת ובמסגרת ק

 הערה : אין באמור התחייבות כי הסכום המבוקש לאשיור ועדת הפטור יהיה גובה הניצול שכן הדבר מותנה בהכנסות ותקבולים. 

 

ויש צורך ברצף הדרכות  יש לציין כי בתקופה זו של משבר הקורונה כמות הפניות והפניות בתחום האלימות ומורכבות המקרים גדל

 בהקדם .

 לשם קבלת הצעות מחיר עבור הדרכות חיצוניות לצוות מרכז ולמנהלת , מנהלת המרכז פנתה לספקים הבאים : גל אטיאס, 

 דפנה לינדמן. 

 

 טבלאות השוואות מחיר:להלן 

 הספק גל טליאס - 1הצעת מחיר מספר 

סוג 
 השירות

מספר 
מפגשים 

 בשנה 

משך המפגש 
 בשנה 

סך השעות 
 בשנה 

עלות לשעה לא 
 מע"מ כולל

עלות סופית כולל  עלות למפגש
 מע"מ

הדרכה 
לצוות 

ולמנהלת 
 מרכז 

32  
מפגשים 

 בשנה

שעות  5
למפגש  )פעם 

 4בשבועיים, 
שעות לצוות 

 1+שעה 
 למנהלת ( 

 – לצוות שעות
128 +  

שעות  32 
=למנהלת   

שעות 160  

300  ₪ 
+ הוצאות 

 1.40  -נסיעה 
 ₪ 

-+ ביטול זמן 
120  ₪ 

הוצאת +  ₪ 1500
 114.80 –נסיעות 

 ₪ 
 –+ ביטול זמן 

180 ₪   =1794.80 
 ₪ 

 1794.80  +305.12  
 מע"מ ₪ 
 =2099.92  ₪ 

 ₪  67,197.77סה"כ   
 

 הספקית לינדמן דפנה -2הצעת מחיר מספר 

מספר  סוג השירות
 מפגשים

עלות  סך השעות משך המפגש
לשעה לא 

כולל 
 מע"מ

 עלות למפגש
 ללא מע"מ

סופית כולל עלות 
 מע"מ

הדרכה קבוצתית 
 לצוות 

32 
 מפגשים

שעות לכל  5
 מפגש
)פעם 

 4בשבועיים, 
שעות לצוות 

 1+שעה 
 למנהלת (

 שעות  160
 
לצוות  – 128) 

 32מרכז + 
למנהלת 

 מרכז(

350  ₪ 
 

1750  ₪ 
+הוצאות 

  –נסיעה 
67 ₪  

+ ביטול זמן 
–  
 140₪ 

2047  + ₪ 
הוצאות ₪  78

-₪  164נסיעות + 
 2,289ביטול זמן = 

 ₪ 

 
 

 סה"כ 
 73.248  ₪ 

 
 

  ₪ 67,197.77ע"ס  הספק גל טליאס ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם לאשר  האגף לשירותים חברתיים ממליץ 

 כולל מע"מ,  עבור הדרכה קבוצתית לצוות המרכז ופרטנית למנהלת. 

         גל טליאס מלווה מרכזים לטיפול באלימות במשפחה ברחבי הארץ  יודגש כי מבירור שערך האגף לשירותים חברתיים , **

  וכן שימש נתן שירות לשביעות רצון העירייה בשנתיים האחרונות. מקצועות רבה  ב    

 

  1842200845 -מקור תקציבי 
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 (7)נספח מס' 

 

 המלצות  הועדה:

 

 יועצת לייעוץ וליווי של דיאטנית  - 2021/55הצעה מס'  .1

ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה הבריאות העירונית עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מתאמתלאחר   

הדס חלימיההתקשרות עם לאשר  וממליצה בפני ראש העיר המלצת  מתאמת הבריאות העירונית  , הועדה מאשרתביותר    

שעות עבודה(. 428כולל מע"מ )עבור ₪  75,114ע"ס    

 ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם מבינהם.  

 

 שירותי עיצוב לפרסומי פעילויות קידום בריאות והבית להורים ברמלה -2021/56הצעה מס'  .2

 ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה מתאמת הבריאות העירונית  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר

 פרזר  ההתקשרות עםלאשר  מתאמת הבריאות העירונית  וממליצה בפני ראש העיר  המלצת  הועדה מאשרת, הזולה ביותר

 כולל מע"מ.₪  13,200פנטה 

מבינהם.  ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם   

 

 שירותים בתחום הפעילות הגופנית ברמלה - 15-2021/57הצעה מס'  .3

 מתאמת הבריאות העירונית ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר

 מיכל ראובן עם  ההתקשרותהמלצת  מתאמת הבריאות העירונית  וממליצה בפני ראש העיר  לאשר  הועדה מאשרתביותר , 

 שעות עבודה(. 100כולל מע"מ )עבור ₪  20,000ע"ס 

  ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם מבינהם. 

 

 תכנון אדריכלי של תוספת אגף בתיכון איתן - 2021/58הצעה מס' .4

, העובדה כי החברות מצויות במאגר היועצים ואושרו ע"י ועדת לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה 

  לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר   התקשרויות ובשל הצורך הדחוף , 

 כולל מע"מ.₪  877,500ע"ס  חברת נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

 

 להחלפת שטחים בבית הקברות המוסלמי שבסמוך למגדל הלבן הכנת תב"ע - 2021/59הצעה מס' .5

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה 

ץ חברת קמינסקי אדריכלות, תכנון ערים ויעו לאשר ההתקשרות עםמאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר    

התבטלה.ה המחיר הזולה אחרי החברה שזכייתו כולל מע"מ, כמי שהציעה את הצעת₪  39,078ע"ס   

 

 בנאות שמיר 406ליווי ובקרת תכנון וביצוע לפי תיק מוצר עבור בניית אולם ספורט בינוני במגרש  - 2021/60הצעה מס' .6

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה 

 חברת גדיש חברה להנדסה בע"מ  לאשר ההתקשרות עםמאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  

 כולל מע"מ.₪  15,638.05ע"ס 
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 הגדלת חוזה -ייעוץ לוועדה המקומית ולתב"עות בנושא תחבורה - 2021/61הצעה מס' .7

וכן    אין תכנית אב לתחבורה הנותנת תמונה רחבה על העיר כיוםלפיו  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה 

שתהיה המשכיות ולפיכך ישנה חשיבות  בהתאם את הצורך התחבורתי המשליםהחברה התחילה להכין גרף מימוש תכניות ו

מוסיפות הרבה יח"ד ולכן נדרש לקבל ייעוץ לנושא התחבורה ואשר ל שאגף ההנדסה נדרשלעבודת החברה נוכח התוכניות הרבות 

חוזה עם חברת פי.גי.אל  הגדלתלאשר  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר  ,  בעקבות הוספת יח"ד

עבור ייעוץ לוועדה  לשעה(₪  375; שעות 75מ ) מע" א כולל ל₪  28,125עד לסכום של  25%ב הנדסה תכנון תחבורה בע"מ

  .המקומית ולתב"עות בנושא תחבורה

 
 2021עבור שנת  -הדרכה חיצונית לצוות מרכז ולמנהלת  - 2021/62 הצעה מס'  .8

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת המרכז לאלימות במשפחה ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

הספק הועדה מאשרת המלצת מנהלת המרכז לאלימות במשפחה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ביותר, 

 כולל מע"מ,  עבור הדרכה קבוצתית לצוות המרכז ופרטנית למנהלת.  ₪ 67,197.77ע"ס גל טליאס 

 
 
 
 
 
                                          ________________ ________________                     _________________ 

 רונן עזריה סופי ויטלם                                  עו"ד    רוזה עללאל                                                          
 מנכ"ל העירייה        משנה ליועמ"ש                              גזברית  העירייה                                               
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 ראש העיר : חלטות ה
 
 

 יועצת לייעוץ וליווי של דיאטנית  - 55/2021הצעה מס'  .1

שעות עבודה(. 428כולל מע"מ )עבור ₪  75,114ע"ס  הדס חלימי מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם   

 ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם מבינהם.  

 

 פעילויות קידום בריאות והבית להורים ברמלהשירותי עיצוב לפרסומי  -2021/56הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ.₪  13,200פנטה פרזר מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם מבינהם.  

 

 שירותים בתחום הפעילות הגופנית ברמלה - 15-2021/57הצעה מס'  .3

 שעות עבודה(. 100כולל מע"מ )עבור ₪  20,000מיכל ראובן ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

  ההתקשרות הינה לשנה או עד מימוש סך כל השעות כמפורט לעיל, המוקדם מבינהם. 

 

 תכנון אדריכלי של תוספת אגף בתיכון איתן - 2021/58הצעה מס' .4

 כולל מע"מ.₪  877,500ע"ס  חברת נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"ממאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 הכנת תב"ע להחלפת שטחים בבית הקברות המוסלמי שבסמוך למגדל הלבן - 2021/59הצעה מס' .5

כולל מע"מ, כמי ₪  39,078ע"ס  חברת קמינסקי אדריכלות, תכנון ערים ויעוץ  ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

ה. התבטלה המחיר הזולה אחרי החברה שזכייתו שהציעה את הצעת  

 

 בנאות שמיר 406ליווי ובקרת תכנון וביצוע לפי תיק מוצר עבור בניית אולם ספורט בינוני במגרש  - 2021/60הצעה מס' .6

 כולל מע"מ.₪  15,638.05ע"ס חברת גדיש חברה להנדסה בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 הגדלת חוזה -ייעוץ לוועדה המקומית ולתב"עות בנושא תחבורה - 2021/61הצעה מס' .7

₪  28,125עד לסכום של  25%ב חוזה עם חברת פי.גי.אל הנדסה תכנון תחבורה בע"מ הגדלתמאמץ החלטת הועדה ומאשר   

  .עבור ייעוץ לוועדה המקומית ולתב"עות בנושא תחבורה לשעה(₪  375; שעות 75מ ) מע" א כולל ל

 
 2021עבור שנת  -הדרכה חיצונית לצוות מרכז ולמנהלת  - 2021/62 הצעה מס'  .8

כולל מע"מ,  עבור הדרכה קבוצתית  ₪ 67,197.77ע"ס הספק גל טליאס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 לצוות המרכז ופרטנית למנהלת. 
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מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                  


