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 (, 2020 יליוב 29 תש"ף ) ' אב ח רביעי  התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 בחדר ישיבות 

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

 משתתפים:                                                                          נוכחים:                                                                        

קצין רכב   -אבי דיל  גזברית העירייה                                             -רוזה עללאל   

                  מנהל מח' אירועים    -אורן רוזנברג                                         משנה ליועמ"ש -ויטלםעו"ד סופי 

                                 אגף ההנדסה כלכלנית -סיון כהן 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'    -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון   

 

 הנדון:
 

מופע חוץ ע"פ הנחיות משרד / מתווה דרייב שואו  2020אירועי קיץ אוגוסט  - 2020901/הצעה מס'  .1

 הבריאות

 9-ל אגף ספורט ואירועים פנה ,עיריית רמלהעבור  2020מופעים לאירועי קיץ לשם קבלת הצעות מחיר עבור    

   ספקים כדלקמן:

NMC הילדים של ישראל. תאטרון,  גאגא , מותק הפקות, כספית, זום הפקות, אילי הפקות, חוגגים הפקות, טדי   

  ,בוקינג

 13.08.2020מופע ילדים   .א

 , חוגגים, כספיתNMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת:         

 :להלן טבלת השוואות מחיר 

 

 

 

 

 

 

המחירים לא כוללים מע"מ.   **  

לאשר ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה (  אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 
-  

, הספק כספית  א כולל מע"מל₪  25,000ע"ס (   "הממלכה"מופע של משפחת ספיר )  הספק חוגגים הפקות
 ) מופע של מיכל הקטנה ( ע"ס 25,000 ₪ לא כולל מע" מ , בהתאם לזמינות וצורך. 

 

אגף ספורט ואירועים מבקש אישור הועדה לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.   **  

 

NMC כספית חוגגים הפקות 

 קופיקו
25,000 

 משפחת ספיר "הממלכה"
25,000 

 מיכל הקטנה
25,000 

 מני ממטרה
25,000 
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, ה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועבעלות סבירו המקבילות המופעים אטרקטיביים ביותר ביחס להצעות
. מתאים לקהל היעד  

 

 13.08.2020מופע ילדים   .ב

 . הספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: תאטרון הילדים הישראלי        

 :להלן טבלת השוואות מחיר            

 

 

 

 

 

 

 

 

  **המחירים לא כוללים מע"מ. 

לאשר ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה (  אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 
-  

 א כולל ל₪  16,000ע"ס בור מופע תיאטרון של "תירס חם בים בם בם" ע הספק תיאטרון הילדים הישראלי
,  מע"מ  

 מופע תיאטרון "עוץ לי גוץ לי ובת הטוחן" ע"ס 13,000 ₪ לא כולל  מע"מ,  בהתאם לזמינות וצורך. 

 

אגף ספורט ואירועים מבקש אישור הועדה לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.   **  

 

, בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועו המופעים אטרקטיביים ביותר ביחס להצעות המקבילות
. מתאים לקהל היעד  

 
  27.8.2020מופע  ילדים  .ג

 , חוגגים הפקות, אילי הפקותNMCהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 :להלן טבלת השוואות מחיר 

 

  **המחירים לא כוללים מע"מ. 

 תאטרון הילדים הישראלי

 20,000 פיטר הארנב

 18,000 ספר הג'ונגל -מחזמר לילדים

 16,000 - תירס חם בים בם בם
 13,000 -עוץ לי גוץ לי ובת הטוחן

NMC הפקותאילי  חוגגים הפקות  

 14,000 מיקי 14,000 מיקי   30,000 יובל המבולבל

 14,000 רינת גבאי 14,000 רינת גבאי 25,000 דוד חיים
   25,000 רוי בוי

   15,000 שי ורועי
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  -לאשר ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 

 א כולל ל₪  14,000ע"ס מופע של רינת גבאי ומע"מ  א כולל ל₪  14,000ע"ס  מופע של מיקי  -אילי הפקות
,מע"מ  

   בהתאם לזמינות וצורך.
 

אגף ספורט ואירועים מבקש אישור הועדה לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.   **  

 

, בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירועו המופעים אטרקטיביים ביותר ביחס להצעות המקבילות
. מתאים לקהל היעד  

 

  20.8.2020מופע נוער  .ד

 
 . המחיר שלהם מצורפת: טדי, חוגגים, כספית, גאגא בוקינגהספקים אשר נענו להצעה והצעת 

 :להלן טבלת השוואות מחיר 

 

  -לאשר ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 

  קווין רובין ומשפחת אליהו , מע"מ א כולל ל₪  25,000ע"ס  מופעים של כוכבי הרשת  -ותחוגגים הפקהספק 
 ע"ס 17,000 ₪ לא כולל  מע"מ  ,  בהתאם לזמינות וצורך.

 

  **אגף ספורט ואירועים מבקש אישור הועדה לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות. 

המופעים אטרקטיביים ביותר ביחס להצעות המקבילות המופעים בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה 
. מתאים לקהל היעד, לאירוע  

 

  27.8.2020מופע נוער  .ה

 . המחיר שלהם מצורפת: טדי, חוגגים, כספית, גאגא בוקינג הספקים אשר נענו להצעה והצעת
 

 כספית חוגגים הפקות גאגא בוקינג טדי

 רביב כנר
25,000 

 אנה ז'ק
30,000 

 קווין רובין
25,000 

 אנה ז'ק
30,000 

 אור עמרני ברוקמן
25,000 

 משפחת אליהו 
17,000 

 

 כספית חוגגים הפקות גאגא בוקינג טדי

 עדן אלנה
30,000 

 מרגי
40,000 

 מרגי
40,000 

 מרגי
40,000 



  ס"ד ב

 

      

  מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      
15-38/2020 

                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
  

4 

 : להלן טבלת השוואות מחיר 

 

 

המחירים לא כוללים מע"מ. **    

 

האם משנה לאומן קונספט האירוע כלומר ) דרייב אין/ מופע חוץ ( ? מנהל מח' אירועים משיב כי  -לשאלת הועדה  
 אין לאומן הסתייגות לגבי קונספט המופע. 

  -לאשר ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ 

 

₪  30,000ע"ס  עדן אלנה, מע"מ א כולל ל₪  25,000רהב  מופע של האמנים אלה לי -טדי הפקות הספק 
 לא כולל  מע"מ,  בהתאם לזמינות וצורך.

מדובר על מופעים אטרקטיביים ביותר האמניות פופולריות מאוד, הנן פיינליסטית וזוכת הכוכב הבא לאירוויזיון 
 ביחס להצעות המקבילות המופעים בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע. מתאים לקהל היעד

 

  **אגף ספורט ואירועים מבקש אישור הועדה לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות. 

 

ילות המופעים בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה המופעים אטרקטיביים ביותר ביחס להצעות המקב
. מתאים לקהל היעד, לאירוע  

 

 הערות : 

 במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי. 

  שיידרש הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל
 או יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.\יבוטל ו

 או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום המופע, \יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 לא תשלם העירייה כל תמורה.ו המופע לא יתקיים.

 

 1822300781, 1822000754  -י תקציב מקור

 (1 )נספח מס'

 תשלום עבור הגברה ותאורה למופע בימות פיס  - 2020119/הצעה מס'  .2

 עבור הגברה ותאורההעירייה הינו תשלום   מופע בימות פיסלקיום ד התנאים למימוש מענק מפעל הפיס אח
₪  15,000 -) מופע של הזמרת קרן פלס ולהקה ( ( בע"מ1992גת טדי יזמות והפקות )למופעי חוץ לחברה המייצ

 לא כולל מע"מ. 

 אלה לי רהב
25,000 

 סטפן
40,000 

 סטפן
40,000 

 סטפן
40,000 

 מושיקו מור   
35,000 

 אגם בוחבוט   
30,000 
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 . )מצ"ב כתב התחייבות שנחתם מול מפעל הפיס(
 

 
 
 
 
 
 

לא כולל  ₪ 15,000 ע"ס  ( בע"מ1992הספק טדי יזמות והפקות )אגף תרבות ספורט ואירועים ממליץ על 
   מע"מ

 . מופע של הזמרת קרן פלס ולהקה -עבור שירותי הגברה ותאורה למופע בימות פיס 
 ההצעה בעלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע. מתאים לקהל היעד         

 

 הערות : 

 בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע. 

  מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש הצדדים
 רוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא\יבוטל ו

 עאו כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום המופ\יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו ,
 תמורה. כל  לא תשלם העירייהו ם.המופע לא יתקיי

 

 
 1822000754 - יתקציב מקור      

 

 (2  )נספח מס'

 

מופע חוץ ע"פ הנחיות משרד  \מתווה דרייב שואו  2020מופעי טברנה קיץ  - 193/2020הצעה מס'  .3
 הבריאות

ספקים  4-אגף ספורט ואירועים פנה בבקשה  ל 2020לשם קבלת הצעות מחיר עבור מופעי טברנה לאירועי קיץ 
 כדלקמן: 

 הפקות. RRבילוי פלוס, סופרסאונד, גאגא בוקינג, 

 
  13.8.2020ע טברנה דרייב שואו  מופ .א

 הפקות, בילוי פלוס, סופרסאונד RRהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 
 להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים:

 ( בע"מ1992טדי יזמות והפקות )

 הגברה ותאורה למופע קרן פלס ולהקה + מופע שני
 + מע"מ 15,000

RR  סופרסאונד בילוי פלוס הפקות 

 שימי תבורי חיים משה רגב הוד



  ס"ד ב
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 ** המחירים לא כוללים מע"מ. 

 

  -ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( לאשר  אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ

מופע של   -לא כולל מע"מ,  הספק סופרסאונד ₪  23,000מופע של הזמר רגב הוד ע"ס  -הפקות    RRהספק 
  בהתאם לזמינות וצורך.לא כולל מע"מ,  ₪  20,000הזמר שימי תבורי ע"ס 

רה ומתאימה לתקציב המוקצה המופעים בעלות סבי ,המופעים אטרקטיביים ביותר ביחס להצעות המקבילות
  לאירוע,
 . לקהל היעדמתאים 

 

 אחר \ 27.8.2020שואו   מופע טברנה דרייב .ב

 אשר ראובני, בילוי פלוס, סופרסאונדהספקים אשר נענו להצעה והצעת המחיר שלהם מצורפת: 

 
 להלן טבלת השוואות מחיר להצעות הספקים:        

 
 

 **  המחירים לא כוללים מע"מ. 
 

האם משנה לאומן קונספט האירוע כלומר ) דרייב אין/ מופע חוץ ( ? מנהל מח' אירועים משיב כי  -לשאלת הועדה 
 אין לאומן הסתייגות לגבי קונספט המופע. 

  -ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה (אגף תרבות, ספורט ואירועים ממליץ לאשר  

  'לא כולל מע"מ ₪ 25,000ע"ס  מופע של הזמרים סטלוס ואורן חן מארחים את רון שובל  -  הספק גאגא בוקינג
  בהתאם לזמינות וצורך., לא כולל מע"מ ₪ 23,000 ע"ס מופע של הזמר אבנר גדסי   - הספק בילוי פלוס

 

  **אגף ספורט ואירועים מבקש אישור הועדה לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות. 

23,000 40,000 20,000 
 שימי תבורי 

20,000 
 

 סופרסאונד בילוי פלוס אשר ראובני גאגא בוקינג

סטלוס ואורן חן 
 מארחים את רון שובל

25,000 

 להקת שפתיים
22,000 

 יואב יצחק
38,000 

 יואב יצחק
38,000 

  

 
 אבנר גדסי
23,000 

 



  ס"ד ב
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רה ומתאימה לתקציב המוקצה המופעים בעלות סבי ,המופעים אטרקטיביים ביותר ביחס להצעות המקבילות
 לאירוע, 

 .מתאים לקהל היעד
 

 הערות : 

 בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע. 

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש
 רוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא\יבוטל ו

  המופע לא , או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום\משרד הבריאות ויובהר כי במידה והנחיות
 כל תמורה. לא תשלם העירייהו ם.יתקיי

 

 

   1822000754  -י תקציב מקור

 

 ( 4'  )נספח מס

 

 
 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים - 194/2020הצעה מס'  .4

 ספקים:  5-מח' רכש פנתה ל , וסדות חינוךחשמל לבנים עבור מחלקות העירייה ומלשם רכישת מוצרי 
 . בע"מ, א.ל.מ קרסל בע"מ, הום סנטר, שריג אלקטרימוצרי חשמל חצי חינם בע"מ, אסתר יוניב

 
מוצרי חשמל חצי חינם בע"מ, אסתר יוניברסל בע"מ, הום סנטר, שריג  הספקים שנענו להצעה:

 .אלקטריק בע"מ

 להלן טבלת הצעות מחיר:

חשמל    
חצי 

 חינם

אסתר 
 אוניברסל

שריג 
אלקטריק 

 בע"מ

  הום סנטר

יח'  אור הפריטית
 חישוב

מחיר  כמות
₪ יחידה 

כולל 
 מע"מ 

מחיר 
₪ יחידה 

כולל 
 מע"מ 

מחיר יחידה 
כולל ₪ 

 מע"מ 

מחיר 
₪ יחידה 

כולל 
 מע"מ 

 הערות

 320מקרר 
לבן   NFליטר 

 Aדירוג אנרגטי 

ביצע    2390 1490 1 יחידה
שינויים 

בכתב 
 הכמויות

חשמל חצי חינם:  
 -דלונגי 

אוניברסל: שרפ 
ST-2131 

 370מקרר 
.לבן  NFליטר 

 Aדירוג אנרגטי 

ביצע  1490 1 יחידה
שינויים 

בכתב 
 הכמויות

ביצע   
שינויים 

בכתב 
 הכמויות

חשמל חצי חינם:  
  -דלונגי 
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 500מקרר  
לבן.   NFליטר  

 Aדירוג אנרגטי 

ביצע  2190 1 יחידה
שינויים 

בכתב 
 הכמויות

חשמל חצי חינם:   2925  
הום  -דלונגי

סנטר: הייר 
HRF839 

  260מקרר  
  -לבן  NFליטר 

 Aדירוג אנרגטי 

חשמל חצי חינם:   1093.95   990 1490 1 יחידה
 -דלונגי 

אוניברסל: לוומט 
הום  -

סנטר:זק"ש )לא 
אלא  NFקיים 

DF) 

 280מקרר  
לבן   NFליטר 

 Aדירוג אנרגטי 

ביצע  1490 1 יחידה
שינויים 

בכתב 
 הכמויות

חשמל חצי חינם:      
 דלונגי

טוסטר אובן  
ליטר  36

טורבו. דירוג 
 אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  278.46 348.66   350 1 יחידה
שריג:  -המילטון 

מרפי ריצ'רדס 
44454 

טוסטר אובן  
ליטר טורבו   46

 דירוג אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  374.4 418.86 440 450 1 יחידה
 -המילטון 

אוניברסל: לוומט 
שריג: מרפי  -

ריצ'רדס 
44456 

טוסטר אובן 
 48נירוסטה 

ליטר דירוג 
 אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  374.4 489.06   350 1 יחידה
שריג:  -המילטון 

מרפי ריצ'רדס 
44468 

מיקרוגל  
 23דיגיטלי  

ליטר דירוג 
 אנרגטי 

 חשמל חצי חינם: 325.26 335.79 390 430 1 יחידה
סמסונג 

אוניברסל: לוומט 
שריג: מרפי  -

 44565ריצ'רדס 

רדיו דיסק כולל 
חיבור בלוטות' 

 USBכניסת  -
לניגון קבצי 

MP3 

חשמל חצי חינם:  269.1   220 199 1 יחידה
 -הייטק 

אוניברסל: 
 ארטץ'

מערכת 
סטריאו חיבור 

בלוטות', 
סנכרון סאונד 
עם הטלוויזיה 

הקלטה + ניגון 
תכנים דרך 

USB . כולל
חיבור בלוטות' 

לחיבור באופן  –
אלחוטי של 

מכשירים 
התומכים 

 בטכנולוגיה

חשמל חצי חינם:  491.4   650 290 1 יחידה
 -הייטק 

-LGאוניברסל: 

CM- 4360 

כיריים 
 1חשמליים 

 להבות 

חשמל חצי חינם:  78.39 97.11 110 90 1 יחידה
 -המילטון 

אוניברסל: זק"ש 
הום סנטר:  -

  -יבוא הום 
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שריג: מרפי 
 44714ריצ'רדס 

כיריים 
 2חשמליים 

 להבות

חשמל חצי חינם:  142.74 128.7 170 140 1 יחידה
 -המילטון 

אוניברסל: זק"ש 
הום סנטר:  -

  -יבוא הום 
שריג: מרפי 

 44724ריצרדס 

 1כירה קרמית 
 להבות 

חשמל חצי חינם:  163.8   190 180 1 יחידה
 -המילטון 

אוניברסל: 
הום  -קוברה 

 סנטר: גולד ליין

כיריים קרמיות 
 להבות 2

חשמל חצי חינם:  251.55 187.2 250 250 1 יחידה
 -המילטון 

אוניברסל: גולד 
הום סנטר:   -ליין 

שריג:   -גולד ליין 
מרפי ריצ'רדס 

44734 

מיחם נירוסטה 
כוסות גוף  50

 חימום נסתר

חשמל חצי חינם:  228.15   230 199 1 יחידה
הום  -המילטון 

 -סנטר: זק"ש 

קומקום חשמלי 
 1.7נרוסטה 

ליטר גוף חימום 
 נסתר.

חשמל חצי חינם:   71.37 160.29 99 90 1 יחידה
שריג:  -דלונגי 

מרפי ריצ'רדס 
43985 

מקרר משרדי 
 90אלקטרה 

ליטר לפחות 
לבן דירוג 

 Aאנרגטי 

חשמל חצי חינם:  608.4   590 900 1 יחידה
הום  -המילטון 

 סנטר: זק"ש

מדיח כלים קטן 
 על השיש

חשמל חצי חינם:  1316.25   1690 1290 1 יחידה
 -מדיה 

אוניברסל: 
 -אלקטרולוקס 

הום סנטר:  
 דלונגי

מדיח כלים צר 
ס"מ   45רוחב 
ס"מ.   85גובה 

 Aדירוג אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  1825.2     1490 1 יחידה
הום  -מדיה 

 סנטר: דלונגי

תנור אפייה 
בילד אין 

פתיחה רגיל, 
-מגש + רשת

לצורך בישול,   
חימום, אפייה, 

טורבו. כולל 
נעילת 
במידות  ילדים 

59/59.4 – 
ליטר   60נפח 

 Aדרוג אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  1579.5   890 1390 1 יחידה
אוניברסל:  -בוש 

הום  -לוומט 
 סנטר: דלונגי
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תנור חשמל 
 4משולב 
כיריים 

חשמליים 
אימייל /  

זכוכית דירוג 
 Aאנרגטי 

חשמל חצי חינם:  4065.75   1690 3200 1 יחידה
בלומברג / קנדי 

אוניברסל:  -
-KLנורמנדה 

הום  - 6060
 סנטר: קנדי

תנור חשמלי 
 4משולב 
כיריים 

אינדוקציה  
 Aדירוג אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  8307     3200 1 יחידה
הום  -קנדי 

 סנטר: קנדי

 4כיריים 
להבות גז 

משולבים עם 
תנור אפיה 

 3טורבו 
תבניות לפחות  

 Aדירוג אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  3504.15   1390 1690 1 יחידה
 -בלומברג 

אוניברסל: לוומט 
הום סנטר:   -

 דלונגי

 5כיריים 
להבות גז 

משולבים עם 
 3תנור טורבו 

תבניות לפחות  
 Aדירוג אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  5639.4   3390 4300 1 יחידה
 -סאוטר 

אוניברסל: לוומט 
LVO6000 - 
הום סנטר:  

 דלונגי

מיקרוגל  
 32דיגיטלי 

ליטרים דירוג 
 Aאנרגטי 

חשמל חצי חינם:  411.84 485.55 690 450 1 יחידה
 -אמקור 

אוניברסל: 
הום  -סמסונג 

 -סנטר: סאוטר 
שריג: מרפי 

 44567ריצ'רדס 

מיקרוגל  
 25דיגיטלי 

ליטרים דירוג 
 Aאנרגטי 

חשמל חצי חינם:  380.25 410.67 490 450 1 יחידה
 -אמקור 

אוניברסל: לוומט 
הום סנטר:   -

שריג:  -דלונגי 
מרפי ריצ'רדס 

44566 

מיקרוגל מכני 
ליטרים דירוג 

 Aאנרגטי 

חשמל חצי חינם:  231.66   220 200 1 יחידה
 -סאוטר 

 20אוניברסל: 
 -ליטר נורמנדה 

הום סנטר: גולד 
 ליטר 20ליין 

מיקרוגל מכני 
ליטרים   32

 Aדירוג אנרגטי 

חשמל חצי חינם:  411.84     450 1 יחידה
 -אמקור 

 אוניברסל:

 700מקרר 
ליטרים טריפל 

NF   דירוג
 Aאנרגטי 

חשמל חצי חינם:  7780.5   6990 6000 1 יחידה
 -הייסנס 

אוניברסל: 
-RFסמסונוג 

הום  - 260
 LG798סנטר: 

  -טוסטר לחיצה 
 פרוסות 4גריל 

חשמל חצי חינם:  127.53 148.59 140 140 1 יחידה
הום  -המילטון 

 -סנטר: הום 
 שריג: קיטשן שף
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  -טוסטר לחיצה 
 פרוסות 2גריל 

חשמל חצי חינם:  451.17 83.07 60 60 1 יחידה
הום  -המילטון 

 -סנטר: הום 
שריג: מרפי 

 44257ריצ'רדס 

 

 

ז בנושא רכישת מוצרי  חשמל לבנים ? מנהלת מח' רכש משיבה כי מאחר מדוע לא מפורסם מכר -לשאלת הועדה 

 ובכל שנה יש דגמים חדשים ובאמצעות מכרז לא ניתן לקבל הצעות מחיר רלוונטיות לדגמים חדשים. 

 

בע"מ, הום סנטר, שריג  מוצרי חשמל חצי חינם בע"מ, אסתר יוניברסל  -מח' רכש ממליצה הרכישה מהספקים 

 אלקטריק בע"מ,

 . בהתאם לפריט הזול ביותר ,הזמין והמתאים לצרכים

 כולל מע"מ. ₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 ומאושרות ע"י גזברית העירייה, בהתאם להזמנות חתומות תב"רים להצטיידות מוסדות חינוך  -מקור תקציבי

 

 ( 5)נספח מס'

 ות הועדה :לצהמ

 

מופע חוץ ע"פ הנחיות משרד / מתווה דרייב שואו  2020אירועי קיץ אוגוסט  - 2020901/מס'  הצעה .1

 הבריאות

וממליצה  מח' אירועיםהועדה מאשרת המלצת קבלת הסבר מנהל מח' אירועים ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 בפני ראש העיר 

  -כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה (לאשר ההתקשרות 

 13.08.2020מופע ילדים   .א

א כולל מע"מ , הספק ל₪  25,000"ס ( ע מופע של משפחת ספיר "הממלכה")  הספק חוגגים הפקות
 כספית 

 בהתאם לזמינות וצורך. מ, לא כולל מע" ₪  25,000) מופע של מיכל הקטנה ( ע"ס 
 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  ספורט ואירועים  הועדה מאשרת בקשת אגף  **  

 

 13.08.2020מופע ילדים   .ב

 א כולל ל₪  16,000ע"ס בור מופע תיאטרון של "תירס חם בים בם בם" ע הספק תיאטרון הילדים הישראלי
 ,  מע"מ
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 בהתאם לזמינות וצורך. ,  מע"מ א כולל ל₪  13,000ע"ס " מופע תיאטרון "עוץ לי גוץ לי ובת הטוחן
 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  הועדה מאשרת בקשת אגף ספורט ואירועים   **  

 
  27.8.2020מופע  ילדים  .ג

א ל₪  14,000ע"ס מופע של רינת גבאי ומע"מ  א כולל ל₪  14,000ע"ס  מופע של מיקי  -אילי הפקות              
מע"מ כולל   

                                  בהתאם לזמינות וצורך.
 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  הועדה מאשרת בקשת אגף ספורט ואירועים  **  

 

 
  20.8.2020מופע נוער  .ד

קווין רובין ומשפחת  , מע"מ א כולל ל₪  25,000ע"ס  מופעים של כוכבי הרשת  -ותחוגגים הפקהספק 
 בהתאם לזמינות וצורך.  ,  מע"מ א כולל ל₪  17,000ע"ס   אליהו

 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  הועדה מאשרת בקשת אגף ספורט ואירועים   **  

 

 

  27.8.2020מופע נוער  .ה

 30,000ע"ס  עדן אלנה, מע"מ א כולל ל₪  25,000רהב  מופע של האמנים אלה לי -הספק  טדי הפקות
 .בהתאם לזמינות וצורך,  מע"מ א כולל ל₪ 

 
לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  הועדה מאשרת בקשת אגף ספורט ואירועים  **  

 

 הערות : 

  פיצויבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או. 

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש
 או יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.\יבוטל ו

 או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום המופע, \יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 שלם העירייה כל תמורה.לא תו המופע לא יתקיים.

 

 

 

 

 תשלום עבור הגברה ותאורה למופע בימות פיס  - 2020119/הצעה מס'  .2

אחד התנאים למימוש מענק מפעל , משנמצא כי  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל מח' אירועים

 הפיס לקיום
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למופעי חוץ לחברה המייצגת טדי יזמות והפקות  עבור הגברה ותאורההעירייה הינו תשלום  מופע בימות פיס 

  ( בע"מ1992)

הועדה מאשרת המלצת מח' אירועים וממליצה בפני ראש העיר  פע של הזמרת קרן פלס ולהקה (, ) מו

לא כולל ₪  15,000 ע"ס  ) מופע של הזמרת קרן פלס ולהקה ( ( בע"מ1992טדי יזמות והפקות )ההתקשרות עם 

 מע"מ. 

 

 הערות : 

 בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע. 

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש
 רוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא\יבוטל ו

  ע, או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום המופ\משרד הבריאות ויובהר כי במידה והנחיות
 כל תמורה. לא תשלם העירייהו ם.המופע לא יתקיי

 

מופע חוץ ע"פ הנחיות משרד  \מתווה דרייב שואו  2020מופעי טברנה קיץ  - 193/2020הצעה מס'  .3
 הבריאות

וממליצה  מח' אירועיםהועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל מח' אירועים ,
  -כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה (בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 
  13.8.2020מופע טברנה דרייב שואו   .א

מופע של   -לא כולל מע"מ,  הספק סופרסאונד ₪  23,000מופע של הזמר רגב הוד ע"ס  -הפקות    RRהספק 
  בהתאם לזמינות וצורך.לא כולל מע"מ,  ₪  20,000הזמר שימי תבורי ע"ס 

 
 אחר \ 27.8.2020מופע טברנה דרייב שואו   .ב

 
לא כולל מע"מ   ₪ 25,000מופע של הזמרים סטלוס ואורן חן מארחים את רון שובל  ע"ס  -  הספק גאגא בוקינג

 הספק 
  בהתאם לזמינות וצורך.לא כולל מע"מ,  ₪ 23,000מופע של הזמר אבנר גדסי ע"ס    - בילוי פלוס

 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  הועדה מאשרת בקשת אגף ספורט ואירועים  **  

 

 הערות : 

 בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע. 

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש
 רוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא\ויבוטל 

 המופע לא , או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום\יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 כל תמורה. לא תשלם העירייהו ם.יתקיי

 



  ס"ד ב
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 רכישת מוצרי חשמל לבנים - 194/2020הצעה מס'  .4

וממליצה בפני  רכשמח' הועדה מאשרת המלצת , רכשמח'  תלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל 
מוצרי חשמל חצי חינם בע"מ, אסתר יוניברסל בע"מ, הום סנטר, שריג הרכישה מהספקים : ראש העיר לאשר 
   אלקטריק בע"מ,

 . בהתאם לפריט הזול ביותר ,הזמין והמתאים לצרכים
 כולל מע"מ. ₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 החלטות ראש העיר:

 

מופע חוץ ע"פ הנחיות / מתווה דרייב שואו  2020אירועי קיץ אוגוסט  - 2020901/הצעה מס'  .1

 משרד הבריאות

  -ההתקשרות כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה ( מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 13.08.2020מופע ילדים   .א

א כולל מע"מ , הספק ל₪  25,000( ע"ס  מופע של משפחת ספיר "הממלכה")  הספק חוגגים הפקות
 כספית 

 בהתאם לזמינות וצורך. לא כולל מע"מ, ₪  25,000) מופע של מיכל הקטנה ( ע"ס 
 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  מאשר בקשת אגף ספורט ואירועים    **  

 

 13.08.2020מופע ילדים   .ב

 א כולל ל₪  16,000ע"ס בור מופע תיאטרון של "תירס חם בים בם בם" ע הספק תיאטרון הילדים הישראלי
 ,  מע"מ

 בהתאם לזמינות וצורך. ,  מע"מ א כולל ל₪  13,000" ע"ס מופע תיאטרון "עוץ לי גוץ לי ובת הטוחן
 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  מאשר בקשת אגף ספורט ואירועים    **  

 
  27.8.2020מופע  ילדים  .ג

א ל₪  14,000ע"ס מופע של רינת גבאי ומע"מ  א כולל ל₪  14,000ע"ס  מופע של מיקי  -אילי הפקות              
מע"מ כולל   

                                  בהתאם לזמינות וצורך.
 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  מאשר בקשת אגף ספורט ואירועים   **  

 

  20.8.2020מופע נוער  .ד

קווין רובין ומשפחת  , מע"מ א כולל ל₪  25,000ע"ס  מופעים של כוכבי הרשת  -ותחוגגים הפקהספק 
 בהתאם לזמינות וצורך.  ,  מע"מ א כולל ל₪  17,000ע"ס   אליהו



  ס"ד ב
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לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  מאשר  בקשת אגף ספורט ואירועים   **  

 

  27.8.2020מופע נוער  .ה

 30,000ע"ס  עדן אלנה, מע"מ א כולל ל₪  25,000רהב  מופע של האמנים אלה לי -הספק  טדי הפקות
 בהתאם לזמינות וצורך.,  מע"מ א כולל ל₪ 

 
לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  מאשר  בקשת אגף ספורט ואירועים   **  

 

 הערות : 

 במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי. 

  הרלוונטיים. ככל שיידרש הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים
 או יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.\יבוטל ו

 או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום המופע, \יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 לא תשלם העירייה כל תמורה.ו המופע לא יתקיים.

 

 

 ע בימות פיס תשלום עבור הגברה ותאורה למופ - 2020119/הצעה מס'  .2

 לא כולל מע"מ₪  15,000 ע"ס ( בע"מ1992טדי יזמות והפקות )ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  . ) מופע של הזמרת קרן פלס ולהקה (למופעי חוץ  עבור הגברה ותאורה

 

 

 

 הערות : 

 בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע. 

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש
 רוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא\יבוטל ו

 ע, לא יאפשרו את קיום המופאו כל גורם ממשלתי אחר \יובהר כי במידה והנחיות משרד הבריאות ו
 כל תמורה. לא תשלם העירייהו ם.המופע לא יתקיי

 

 

מופע חוץ ע"פ הנחיות משרד  \מתווה דרייב שואו  2020מופעי טברנה קיץ  - 193/2020הצעה מס'  .3
 הבריאות

וממליצה  מח' אירועיםהועדה מאשרת המלצת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנהל מח' אירועים ,
  -כמפורט להלן ) ע"פ צורך וכפוף להתניות הקורונה (בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 
  13.8.2020מופע טברנה דרייב שואו   .א



  ס"ד ב
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מופע של   -לא כולל מע"מ,  הספק סופרסאונד ₪  23,000מופע של הזמר רגב הוד ע"ס  -הפקות    RRהספק 
  בהתאם לזמינות וצורך.לא כולל מע"מ,  ₪  20,000הזמר שימי תבורי ע"ס 

 
 אחר \ 27.8.2020מופע טברנה דרייב שואו   .ב

 
לא כולל  ₪ 25,000מופע של הזמרים סטלוס ואורן חן מארחים את רון שובל  ע"ס  -  הספק גאגא בוקינג

 מע"מ'  הספק 
  בהתאם לזמינות וצורך.לא כולל מע"מ,  ₪ 23,000מופע של הזמר אבנר גדסי ע"ס    - בילוי פלוס

 

לניהול משא ומתן עם הספקים הזוכים באשר להוזלת עלויות.  מאשר  בקשת אגף ספורט ואירועים  **  

 

 

 הערות : 

 בשל גורם עליון , העירייה לא תישא בעלויות ו/או פיצוי יםבמידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירוע. 

  הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש
 רוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.יאו יידחה הא\יבוטל ו

 המופע לא , או כל גורם ממשלתי אחר לא יאפשרו את קיום\במידה והנחיות משרד הבריאות ו יובהר כי
 כל תמורה. לא תשלם העירייהו ם.יתקיי

 

 רכישת מוצרי חשמל לבנים - 194/2020הצעה מס'  .4

מוצרי חשמל חצי חינם בע"מ, אסתר יוניברסל בע"מ, :  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה מהספקים הבאים 
 . בהתאם לפריט הזול ביותר ,הזמין והמתאים לצרכים  סנטר, שריג אלקטריק בע"מ,הום 

 כולל מע"מ. ₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

  רמלה


