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 -( 2021 יוני 20)  פ"אתש תמוז ראשון י' התקיימה ביום ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  

   טלפונית
 

 משתתפים:                                                                            נוכחים:

אגף ספורט מנהלת פרויקטים,   -ענת ברמי  גזברית העירייה                                                -רוזה עללאל 
 ואירועים 

                                               יועמ"ש  - דורון דבורי   עו"ד 
                                 כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'  -מיכל רוטמן 
מזכירות העירייה ס. מנהל אגף מנהל ו -עו"ד שלי ביטון   

                                            
  הנדון:

 רקע:

, אגף ספורט ואירועים פנה ותכניות העשרה לקייטנות קיץ עירוניותהפעלת עבור לשם קבלת הצעות מחיר 

:כדלקמן  ספקים 25-ל  

, איציק הליצן, סיוון חדד גו טוי, נעמי גליקמן, אלת החלומות , בימת החלומות, תאטרון חוויה , שרית ברנס  

עמותת  , עמותת אלטרנטיב, הכוכבים של ליאת , רמלזה, צחי גיארו , מיק המצחיק, דור קלפהולץ

, אסף הצגות בשיתוף הילדים, מריאנה אומנות , ף תנועט , קבוצת אתגרים  ,קובי מיכאלי , אלטרנטיב

מים וסלע  אברהם מיכאל , אבי וול קריוקי פסטלינה, שמעון אבטן ליגנט טיסנאות, שף מוסיקה וכו'אינט

.עמותת שלבים, אתי מזרחי, תמר ספגטי, סלע  

 יה לכלל הספקים וכל ספק נתן מענה בתחום בו הוא יכול לתת שירות.נעשתה פניובהר כי  -**הערה

 פירוט הדרישות:

. 2021תכנית העשרה קייטנת גני ילדים תשפ"א יולי אוגוסט   
  .התכנית פועלת בכל הגנים בעיר

מחזור א'  ) התוכנית פועלת במסגרת תכנית "בתי הספר של החופש הגדול "ו"גני החופש הגדול" תשפ"א 
(.  25/7/21-05/08/21, מחזור ב'    1/7/21-22/7/21  

 

  כדלקמן :  מבוקש לאשר ההתקשרויות 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול  -פעילות שעת סיפור  -  156/2021הצעה מס'  .1

נעמי גליקמן, בימת החלומות, אלת החלומות, דור קלפהולץ, :  פעילות שעת סיפור הספקים אשר נענו בתחום

 אינטליגנט,

 .תאטרון החלומות, מים וסלע 
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דקות לפעילות אחת.  45*משך הפעילות     

  

 להלן טבלת השוואות מחיר:

נעמי   שעת סיפור 
 גליקמן

בימת 
 החלומות

אלת 
 החלומות 

דור 
 קלפהולץ

תאטרון  אינטליגנט
 החלומות

מים 
 וסלע

מחיר לא כולל 
 מע"מ 

150 214 225  180 500 250 200 

 34 42.5 85 30.6 38 36.38 25.5 מע"מ
 234 292.5 585 210.6 263 250.38 175.5 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 ,דור קלפהולץ  נעמי גליקמן, אלת החלומות,אגף ספורט ואירועים מבקש לאשר ההתקשרות עם הספקים הבאים: 

 עבור 

 הפעלות )שעת סיפור( לקייטנות גני ילדים.  330-כ

כמו כן,  יודגש כי הבחירה תיעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת. 

 אגף ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

כולל מע"מ . ₪  80,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים לא יעלה על   

 

  -הערת האגף  

מים וסלע לא נבחר בפעילות שעת סיפור לאור ניסיון שלא הספק ם לכמות הגנים שיפתחו. הכמות תשתנה בהתא

 צלח בשנים עברו. 

ההתמחות של בימת החלומות בהצגות והם נבחרו וקיבלו הפעלות בתחום  ספק זה אושר ,במקביל בפעילות ספורט 

 ההצגות.

 

,  על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע"י  " קייטנות החופש הגדול "  - קול קורא משרד החינוך  -ר תקציבימקו

 גזברית העירייה. 

 (1)נספח מס' 

 

  קייטנות קיץ של החופש הגדול -הצגות ופעילויות - 157/2021הצעה מס'  .2

תאטרון החלומות, תיאטרון חוויה, בימת החלומות, מיק   :  הצגות ופעילויותהספקים אשר נענו להצעה בתחום 

 המצחיק, שרית ברנס, קו מהלב, תמר תמרי.
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דקות לפעילות אחת.  45*משך הפעילות   

 להלן טבלת השוואות מחיר :

 

 

 

 

 

תיאטרון חוויה, בימת החלומות, מיק המצחיק, אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הספקים הבאים: 

 שרית 

 הצגות ופעילויות לקייטנות גני ילדים.  300-ברנס, תמר תמרי, עבור כ

כולל מע"מ. ₪  150,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים זוכים לא יעלה על   

 

כמו כן,  יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.

 אגף ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

  -הערת האגף 

בחירת הספקים בפעילות זו הינה על בסיס ההצעות הזולות ביותר. . לכמות הגנים שיפתחוהכמות תשתנה בהתאם   

,  על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע"י  " קייטנות החופש הגדול "  - קול קורא משרד החינוך  -ר תקציבימקו

 גזברית העירייה. 

 

 (2)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -פעילות משחקי ענק  -158/2021הצעה מס'  .3

תנועטף.  -  -הספקים אשר נענו בתחום משחקי ענק   

דקות לפעילות אחת.  45*משך הפעילות   

 

 להן טבלת הצעת מחיר :

תיאטרון  הצגות ופעילויות  
 החלומות

תיאטרון 
 חוויה

בימת 
 החלומות

מיק  
 המצחיק

שרית 
 ברנס

 קו מהלב

 750 342 350 342 380 500 מחיר לא כולל מע"מ
 128 58 60 58 65 85 מע"מ
 878 400 410 400 445 585 סה"כ
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 תנועטף משחקי ענק  

מחיר לא כולל 

 מע"מ 

220 

 37 מע"מ

 257 סה"כ

 

הפעלות )משחקי ענק ( לקייטנות    125-תנועטף, עבור כ ק הספמליץ לאשר  ההתקשרות אגף ספורט ואירועים מ

 גני ילדים.

כולל מע"מ.₪  33,000לא יעלה על הספק  תנועטף , סך ההתקשרות עם   

 

  -הערת האגף 

  ספק זה נבחר על בסיס ניסון קודם וכן מדובר בהצעה יחידה שהוגשה. 

 

קייטנות החופש הגדול", על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע"י גזברית   - קול קורא משרד החינוך  -תקציבי  מקור

 .העירייה

 

 (3)נספח מס' 

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול -סדנאות וחוגי העשרה  - 159/2021הצעה מס'  .4

: הכוכבים של ליאת, קובי מיכאלי, עמותת אלטרנטיב,  הספקים אשר נענו בתחום של סדנאות וחוגי העשרה

 אינטיליגנט, מים וסלע ונויה באנר.

. דקות לפעילות אחת  45*משך הפעילות   

 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

סדנאות וחוגי  
 העשרה  

הכוכבים 
 של ליאת 

קובי 
 מיכאלי

עמותת 
 אלטרנטיב 

 נויה באנר מים וסלע אינטיליגנט

מחיר לא כולל 
 מע"מ

170 200 200 180 230 200 

 34 40 31 0 34 29 מע"מ
 234 270 211 200 234 199 סה"כ

 

 

 הכוכבים של ליאת, קובי מיכאלי, עמותתאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הספקים הבאים: 

 הפעלות ) סדנאות וחוגי העשרה( לקייטנות גני ילדים.   400 -אלטרנטיב ,אינטיליגנט, נויה באנר עבור כ 

כולל מע"מ . ₪  130,000לא יעלה על כלל הספקים הזוכים  ם סך ההתקשרות ע  
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יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת. 

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

 

 

  -הערת האגף 

. בחירת הספקים בפעילות זו הינה על בסיס ההצעות הזולות ביותר. הכמות תשתנה בהתאם לכמות הגנים שיפתחו  

קייטנות החופש הגדול", על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע"י גזברית  "  - קול קורא משרד החינוך  -תקציבי  מקור

 .העירייה

 (4)נספח מס'  

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול    -פעילות ליצן  -  160/2021הצעה מס'  .5

 .: סיון חדד, , איציק הליצן תאטרון החלומות הספקים אשר נענו בתחום פעילות ליצן 

 דקות לפעילות אחת.   45*משך הפעילות 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

תאטרון  איציק הליצן סיון חדד הפעלת ליצן   
 החלומות

 250 350 385 מחיר לא כולל מע"מ

 42 60 65 מע"מ

 293 410 450 סה"כ

 

סיון חדד, איציק הליצן, תאטרון החלומות  אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הספקים הבאים: 

 הפעלות )פעילות ליצן( לקייטנות גני ילדים.  200-עבור כ

 כולל מע"מ. ₪  120,000יעלה על   סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים לא

 

 המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה 

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

  -הערת האגף 

מפעילים. המפעילים הינם ברמות  3מפעילים. נדרשים  3הכמות תשתנה בהתאם לכמות הגנים שיפתחו. הגישו 

 . מפעיל אחד לא יכול לבצע בו זמנית את כל הגנים. 3-מפעילים אושרו כל ה 3שונות. מאחר ונדרשים 



  ס"ד ב

 

      

  מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                       
15-39/2021 

                                                                                                                                               ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

6 

 

נות מאושרות וחתומות ע"י גזברית קייטנות החופש הגדול", על פי הזמ "  - קול קורא משרד החינוך  -תקציבי  מקור

 .העירייה

 (5)נספח מס'  

 

   קייטנות קיץ של החופש הגדול -פעילות ספורט ותנועה  - 161/2021הצעה מס'  .6

: עמותת אלטרנטיב, , צחי גאירו, הכוכבים  של ליאת, צעיר לנצח,  פעילות ספורט ותנועהבתחום הספקים אשר נענו 

 מים וסלע.

 דקות לפעילות אחת. 45*משך הפעילות 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

עמותת  פעילות ספורט 
 אלטרנטיב

הכוכבים  צחי גאירו 
 של ליאת 

 מים וסלע צעיר לנצח

 230 300 170 200 200 מחיר לא כולל מע"מ

 40 51 29 34 0 מע"מ

 270 351 199 234 200 סה"כ

 

הכוכבים  של ליאת, צחי גיארו, מים וסלע  אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הספקים הבאים: 

 .הפעלות )ספורט ותנועה( לקייטנות גני ילדים  300-עבור כ

 כולל מע"מ. ₪  90,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על 

 

 המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה 

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

  -הערת האגף

העשרה שזה תחום ו בהפעלת סדנאות ופעילות אוש " אלטרנטיב"  הכמות תשתנה בהתאם לכמות הגנים שיפתחו. 

לא נבחו לפעילות ספורט בשל חוסר ניסיון בתחום. " אלטרנטיב" . ו העיסוק העיקרי של  

הפעלות בתחום אחר. 200כמו כן ספק אלטרנטיב מפעילים כ    

 

קייטנות החופש הגדול", על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע"י גזברית  "  - קול קורא משרד החינוך  -תקציבי  מקור

 .העירייה

 (6)נספח מס' 

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -פעילות אומנות ויצירה  - 162/2021צעה מס' ה .7
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 . : אלטרנטיב, מריאנה דביטיאן, צעיר לנצח פעילות אומנות ויצירהבתחום  הספקים אשר נענו 

 דקות לפעילות אחת.  45*משך הפעילות 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר :

מריאנה   אלטרנטיב הפעלת קוסם

 דביטיאן

 צעיר לנצח

 400 200 200 מע"ממחיר לא כולל 

 68 34 0 מע"מ

 468 234 200 סה"כ

 

 200-אלטרנטיב, מריאנה דביטיאן עבור כאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם  הספקים הבאים: 

 הפעלות )פעילות קוסם( לקייטנות גני ילדים.

 . כולל מע"מ₪  48,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על 

 

 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.

 כמו כן, אגף 

 בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.ספורט ואירועים נתן המלצתו 

 

  -הערת האגף

. בחירת הספקים בפעילות זו הינה על בסיס ההצעות הזולות ביותר. הכמות תשתנה בהתאם לכמות הגנים שיפתחו  

 

קייטנות החופש הגדול", על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע"י גזברית  "  - קול קורא משרד החינוך  -תקציבי  מקור

 .העירייה

 

 (7)נספח מס'  

 

 

 

 

 

 

 פעילות חוג קפוארה מסגרת קייטנות קיץ של החופש הגדול - 163/2021הצעה מס'  .8
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 , סטודיו רמלזה.אינטליגנט:  הספקים אשר נענו בתחום חוג קפוארה

 דקות לפעילות אחת.  45*משך הפעילות 

 

 להן טבלת השוואות מחיר :

סטודיו  אינטליגנט חוג קפאורה

 רמלזה

 180 180 מחיר לא כולל מע"מ

 31 31 מע"מ

 211 211 סה"כ

 

  200-אינטליגנט, סטודיו רמלזה, עבור כאגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם   ספקים הבאים: 

 הפעלות 

 )קפוארה ( לקייטנות גני ילדים.

 כולל מע"מ. ₪  45,000סך ההתקשרות עם  כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על 

 

 . והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה 

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

  -הערת האגף  

 ה ושניהם נבחרו בשל היקף הפעילותמפעילים לתחום פעילות ז  2מפעילים ונדרשים  2הגישו 

 

קייטנות החופש הגדול", על פי הזמנות מאושרות וחתומות ע"י גזברית  "  - קול קורא משרד החינוך  -תקציבי  מקור

 .העירייה

 

 (8)נספח מס'  
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 ות הועדה :לצהמ

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול -פעילות שעת סיפור  -  156/2021הצעה מס'  .1

ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, הועדה       

  עם

הפעלות )שעת סיפור( לקייטנות גני ילדים.  330-עבור כ ,דור קלפהולץ  נעמי גליקמן, אלת החלומות,: הספקים        

כולל מע"מ . ₪  80,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים לא יעלה על   

יודגש כי הבחירה תיעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת. 

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

  קייטנות קיץ של החופש הגדול -הצגות ופעילויות - 157/2021הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר  

 ההתקשרות עם  

 הצגות ופעילויות   300-תיאטרון חוויה, בימת החלומות, מיק המצחיק, שרית ברנס, תמר תמרי, עבור כ: הספקים 

 לקייטנות גני ילדים. 

כולל מע"מ. ₪  150,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים זוכים לא יעלה על   

 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת. 

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -פעילות משחקי ענק  -158/2021הצעה מס'  .3
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ההתקשרות עם  

הפעלות )משחקי ענק ( לקייטנות גני ילדים.  125-תנועטף, עבור כ  -ק הספ  

  כולל מע"מ.₪  33,000לא יעלה על   הספק תנועטף סך ההתקשרות עם 

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול -סדנאות וחוגי העשרה  - 159/2021הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ההתקשרות עם  

 הפעלות  400 -הכוכבים של ליאת, קובי מיכאלי, עמותת אלטרנטיב ,אינטיליגנט, נויה באנר עבור כ: הספקים

 )סדנאות וחוגי העשרה( לקייטנות גני ילדים.  

כולל מע"מ . ₪  130,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על   

יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת. 

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול    -פעילות ליצן  -  160/2021הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות        

 עם  

 הפעלות )פעילות ליצן( לקייטנות גני ילדים.  200-סיון חדד, איציק הליצן, תאטרון החלומות  עבור כ :הספקים  

 כולל מע"מ. ₪  120,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים לא יעלה על  

 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

 

 

 

 

   קייטנות קיץ של החופש הגדול -ספורט ותנועה  פעילות - 161/2021הצעה מס'  .6

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       

    עם

 .הפעלות )ספורט ותנועה( לקייטנות גני ילדים  300-הכוכבים  של ליאת, צחי גיארו, מים וסלע  עבור כ: הספקים
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 כולל מע"מ.₪  90,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על 

 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.

 כמו כן, אגף

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -פעילות אומנות ויצירה  - 162/2021צעה מס' ה .7

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות       

     עם  

 הפעלות )פעילות קוסם( לקייטנות גני ילדים. 200-אלטרנטיב, מריאנה דביטיאן עבור כהספקים :

 כולל מע"מ₪  48,000ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על סך 

 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

 פעילות חוג קפוארה מסגרת קייטנות קיץ של החופש הגדול - 163/2021הצעה מס'  .8

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף ספורט ואירועים, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ההתקשרות עם  

 הפעלות )קפוארה ( לקייטנות גני ילדים.  200-אינטליגנט, סטודיו רמלזה, עבור כהספקים :

 כולל מע"מ. ₪  45,000סך ההתקשרות עם  כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על 

 יודגש כי הבחירה תעשה בהתאם להצעה המתאימה, הזולה והזמינה אשר תיתן מענה לפעילות הנדרשת.

 כמו כן, אגף 

 ספורט ואירועים נתן המלצתו בהתאם לשביעות רצון וניסיון קודם.

 

 

 

 

 רוזה עללאל                                                         רונן עזריה                                            

  גזברית  העירייה                                                מנכ"ל העירייה                                         
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 החלטות ראש העיר:
 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול -פעילות שעת סיפור  -  156/2021הצעה מס'  .1

  330-עבור כ ,דור קלפהולץ  נעמי גליקמן, אלת החלומות, מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספקים :      

 הפעלות 

)שעת סיפור( לקייטנות גני ילדים.        

כולל מע"מ . ₪  80,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים לא יעלה על   

 

  קייטנות קיץ של החופש הגדול -הצגות ופעילויות - 157/2021הצעה מס'  .2

תיאטרון חוויה, בימת החלומות, מיק המצחיק, שרית מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספקים : 

 לקייטנות גני ילדים. הצגות ופעילויות   300-ברנס, תמר תמרי, עבור כ

כולל מע"מ. ₪  150,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים זוכים לא יעלה על   

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -פעילות משחקי ענק  -158/2021הצעה מס'  .3

הפעלות )משחקי ענק ( לקייטנות    125-תנועטף, עבור כ הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספקים :מאמץ החלטת 

 גני ילדים.

  כולל מע"מ.₪  33,000לא יעלה על  הספק תנועטף סך ההתקשרות עם

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול -סדנאות וחוגי העשרה  - 159/2021הצעה מס'  .4

הכוכבים של ליאת, קובי מיכאלי, עמותת אלטרנטיב הספקים :מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 הפעלות )סדנאות וחוגי העשרה( לקייטנות גני ילדים.   400 -,אינטיליגנט, נויה באנר עבור כ

כולל מע"מ . ₪  130,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על   
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 קייטנות קיץ של החופש הגדול    -פעילות ליצן  -  160/2021הצעה מס'  .5

  200-סיון חדד, איציק הליצן, תאטרון החלומות  עבור כמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספקים :      

 הפעלות 

)פעילות ליצן( לקייטנות גני ילדים.        

 כולל מע"מ. ₪  120,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים לא יעלה על  

 

   קייטנות קיץ של החופש הגדול -פעילות ספורט ותנועה  - 161/2021הצעה מס'  .6

  300-הכוכבים  של ליאת, צחי גיארו, מים וסלע  עבור כמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספקים :       

 הפעלות 

.)ספורט ותנועה( לקייטנות גני ילדים        

 כולל מע"מ. ₪  90,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על  

 

 קייטנות קיץ של החופש הגדול   -פעילות אומנות ויצירה  - 162/2021צעה מס' ה .7

הפעלות  200-אלטרנטיב, מריאנה דביטיאן עבור כמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם הספקים :       

)פעילות קוסם( לקייטנות גני ילדים.       

 . כולל מע"מ₪  48,000סך ההתקשרות עם כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על 

 

 

 

 

 

 

 

 פעילות חוג קפוארה מסגרת קייטנות קיץ של החופש הגדול - 163/2021הצעה מס'  .8

הפעלות   200-אינטליגנט, סטודיו רמלזה, עבור כההתקשרות עם הספקים :מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 )קפוארה ( 

 לקייטנות גני ילדים.

 כולל מע"מ. ₪  45,000סך ההתקשרות עם  כלל הספקים הזוכים  לא יעלה על 
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 מיכאל וידל                                                                                                                  
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 


