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 אוקטובר 15 ) כז' תשרי תשפ"א חמישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
  טלפונית – (2020

 

 משתתפים:    

                                                                               מנכ"ל העירייה  - רונן עזריה 
                                            גזברית העירייה             -רוזה עללאל 

  יועמ"ש  –עו"ד דורון דבורי 

                                                  אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'  -מיכל רוטמן 
מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 

 
 הנדון:

  
 הסברה והפצת מידע בנושא הקורונה  -  020249/2הצעה מס'  .1

לטובת הסברה והפצת מידע בנושא  ₪  167,000הוקצו  במסגרת תקציבי "בני חיל" ומשרד הפנים 
 האישור. הקורונה, שיש לממש תוך חודש מיום

 -חלק מהסכום האמור יוקצה לטובת עיצוב גרפי, הכנת סרטונים וקידום מודעות ברשתות החברתיות 

 ₪. 20,0000 האומדן 

חברות לקבלת הצעות מחיר העונות לצרכים המבוקשים  2 -לאור אמור לעיל, דוברות העירייה פנתה ל
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:לטובת המאבק בנגיף הקורונה, 

 מפרט

 

 פרזר פנטה

 )המחירים אינם כוללים מע"מ(

Egg studio 

 )המחירים אינם כוללים מע"מ(

 עיצוב תמונת פרופיל

 

20-50 ₪ 100 ₪ 

 עיצוב תמונת קאבר

 

400 ₪ 400 ₪ 

 

 פוסט + קאבר ע"פ תבנית

 

300 ₪ 250 ₪ 

 עיצוב לרשתות חברתיות

 

150 ₪ 500 ₪ 

 ₪ 250 ₪ 200 תבנית לפרסומים לרשתות חברתיות
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 עיצוב פוסטר חצי גיליון

 

300-600 ₪ 600 ₪ 

עריכת סרטון/כתוביות חומר גלם וטקסט 
 שיסופק ע"י הלקוח לפי שעת עריכה

 

150 ₪ 250 ₪ 

 עיצוב חוברת לפי עמ'

 

90-150 ₪ 200 ₪ 

 עיצוב שלטי חוצות

 

200-500 ₪ 600 ₪ 

 עיצוב סטורי סטטי/מונפש

 

200  /360 ₪ 250  /400 ₪ 

 ברשתות החברתיותקידום 

 

דמי ₪  15,000לתקציב פרסום עד 
מתקציב המדיה  20%ניהול 

 החודשי

לתקציב פרסום עד ₪  3,000
15,000  ₪ 

 * תיקונים וסקיצות ללא הגבלה 

 

 

 

חברת פרזר לאחר בדיקת ההצעות, הדוברות ממליצה לוועדה לאשר ההתקשרות לביצוע העבודה עם 
 פנטה

 ₪. 20,000ביותר, המסגרת התקציבית לביצוע העבודה בהתאם להצעתה שהיא הזולה 

 

 תקציב בני חיל + תקציב משרד הפנים לנושא הקורונה.-מקור תקציבי 

 (1) נספח מס 

 

 סלי מזון לחולי קורונה -  250/2020הצעה מס'   .2
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 :רקע

 עודי לסלי מזון עבוד חולי קורונה בעיר, במסגרת תכנית "בני חיל". יעיריית רמלה קבלה תקציב י .א

 בפעימות השונות. ,₪ 250או ₪  400המוצרים לכל סל  סכום₪.  217,000סה"כ הסכום 

ימים, בתקופה שהעיר מוגדרת כ"עיר אדומה", כחלק מהמאמצים  30את התקציב יש לנצל תוך  .ב
 תם.לסייע לחולי קורונה שאינם יכולים לצאת מבי

העירייה נדרשה לפנות לחברות שמחלקות את המזון עד לבית  ,ע"פ הוראות פיקוד העורף .ג
 התושב.

 

 :סלי המזון .1

ע"פ הנחיות משרד הבריאות )מצ"ב(, ולאחר התייעצות עם דיאטנית  נבחר  הרכב סל המזון .א
 במשרד הבריאות נפת רמלה.

 .מוצרי חלב ופירות וירקותע"פ ההוראות נתנה עדיפות למזון בריא ומזון טרי, שכולל גם  .ב

 
 

 

 

 :הצעות מחיר .2

, אשל DonateITחברות המוכרות בתחום, לקבלת הצעות מחיר :  3 -פנה ל האגף הרווח .א
 ירושלים ופתחון לב )מצ"ב הצעות המחיר(.

ההצעות נבדקו ע"י אייל קהלני מנהל אגף רווחה, מירב אורנשטיין ראש צוות עבודה קהילתית,  .ב
 הקורונה.ושרון אטנר ממונת 

 ,DonateIT -ו  , אשל ירושליםלבחור את ההצעות של מעיון בהצעות ממליץ צוות הבדיקה  .ג
שעונות על הצרכים. הסל שהוצע ע"י פתחון לב נראה לנו פחות מתאים )אינו כולל מוצרי חלב, 

 .פירות ירקות ובשר(

 

כל אחת )₪   217,000ע"ס  ,DonateIT -ו  אשל ירושלים מבוקש לאשר ההתקשרות עם 
108,500 .)₪ 

 תכנית בני חיל   -מקור תקציבי 
 

 (2) נספח מס' 
 

 המלצות הועדה :
 
 הסברה והפצת מידע בנושא הקורונה  -  249/2020הצעה מס'  .1
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המלצת מחלקת דוברות וממליצה מאשרת הועדה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר דוברות העירייה, 
 חברת פרזר פנטהבפני ראש העיר                                  לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ.  ₪  20,000בסכום שלא יעלה על 

 
 סלי מזון לחולי קורונה -  250/2020הצעה מס'  .2

המלצת האגף לשירותים , הועדה מאשרת חברתיים אגף שירותיםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר    
₪   217,000ע"ס  ,DonateIT -ו  אשל ירושלים עם וממליצה לאשר ההתקשרות                        חברתיים 
 ₪(. 108,500)כל אחת 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 

 

 החלטות ראש העיר :
 

 הסברה והפצת מידע בנושא הקורונה  -  249/2020הצעה מס'  .1
כולל ₪  20,000בסכום שלא יעלה על  חברת פרזר פנטה מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 מע"מ.  

 
 סלי מזון לחולי קורונה -  250/2020הצעה מס'  .2

)כל ₪   217,000ע"ס  ,DonateIT -ו  אשל ירושלים עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 
 ₪(. 108,500אחת 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה

 


