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 אוקטובר 20 ) בתשפ"  חשוון שלישי יג'  תקיימה ביוםשה(  הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 רמלה. 1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית ,ויצמן  -(2021

 

 משתתפים:                                                                              נוכחים :   

  מנהל מח' תרבות -אבי ברנס                                                     מנכ"ל העירייה -רונן עזריה 

מנהל מח' ספורט הישגי ועממי  -יעקב בוארון                                                 גזברית העירייה  -רוזה עללאל   

                                    משנה ליועמ"ש        -עו"ד סופי ויטלם 

                                              מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן  

  כלכלן אגף הנדסה                                   -רו"ח עוז בן שלוש 

                                                                                               
 
 

 הנדון:
 

 2021 חיזו בטטה"להצגת תיאטרון "   זכויות יוצרים - 2021027/הצעה מס'  .1

במסגרת  הקמת תיאטרון רפרטוארי ברמלה ההצגה הראשונה של התיאטרון  הנה על פי  סיפור קצר "חיזו בטטה" 

 מתוך 

 דה שחורה" מאת הסופר סמי ברדוגו.הספר "יל

 

בבקשה  מנהל מח' תרבות פנה טלפונית ון הרפרטוארי רמלה,  לקראת העלאת ההצגה הראשונה של התיאטר

 הצעת קבלת ל

סיפורה של משפחה קשת יום.  -תקציר הסיפור שימוש בסיפור "חיזו בטטה" ) עבור ופר סמי ברדוגו  מהס מחיר

 שמעון 

ואדוארד הם שני אחים המחפשים מוצא מהשכונה, בעוד אימם מאבדת את עבודתה ומדרדרת בעקבות כך, למשבר 

 נפשי. 

 נה הכובלת אותם חברתית וכלכלית. תרבות שני הבנים, כל אחד בדרכו הייחודית, מחפשים את נתיב הבריחה מהשכו

שנדחקה לשוליים המקיימת את עצמה במעגל סיזיפי תחת תקרת זכוכית בררנית, כשכל מה שנותר להיאחז בהם 

  הם

 התקוות והחלומות לעתיד טוב יותר(. 

 

סמי ברדוגו זכה במספר פרסים ספרותיים: בפרס הסיפור הקצר של העתון הארץ. לקובץ סיפוריו "ילדה שחורה" 

 הוענק 

מאת משרד המדע, התרבות והספורט ושובץ בתוכנית לימודי הספרות של משרד  1999פרס לספרי ביכורים לשנת 

 החינוך. 

זכה בפרס   2007פרותית על שם לוי אשכול. בשנת תשס"ו זכה בפרס ראש הממשלה, פרס היצירה הס 2006בשנת 

 ניומן 
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זכה בפרס רמת גן לספרות על   2011אילן על הישגיו בפרוזה עברית. בשנת -לשנת תשס"ז מטעם אוניברסיטת בר

 ספרו

 . "חמור" על ספרו פרס ברנרוב פרס ספירזכה ב  2020שנת ""זה הדברים 

 

 . כן - האם המחיר סביר והמקובל? מנהל מח' תרבות משיב  -לשאלת הועדה 

 

 מע"מ.  לא כולל ₪  12,000סמי ברדוגו  על סך של  מח' תרבות ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 .מסך עלות ההצגה )במקרים שההצגה נמכרת( 2.5% זכויות יוצרים החל מהצגה ראשונה  בשיעור בנוסף תשלום  

 

 יש לעגן את ההתקשרות בהסכם. *

 

 תיאטרון פיס.\ 1825200751 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 
 

 
 
 

 מועדונית לשנה"ל תשפ"ב 8חוגי העשרה ל  - 2021127/הצעה מס'  .2

עלאת העונים למטרה של ה  חוגים שנתייםלמועדוניות לשנה"ל תשפ"ב  נבחרו  חוגי העשרה במסגרת תכנון 

 תחושת המסוגלות, חיזוק הדימוי העצמי וויסות רגשי. 

בחירת החוגים נעשתה  בשיתוף של רכזת המועדונית, עו"ס מועדוניות ומנחת משרד החינוך ומותאם לצרכים של  

 ילדי המועדוניות.

 כל תחום :פניניו למספר ספקים  מ לשם קבלת הצעות מחיר עבור חוגים לילדי המועדוניות 

 

  -אמנויות לחימה .א

 . אמנויות מנצור, נדב  דיין אמנויות לחימה -אמנויות לחימה, רם מנצור -יעד בן דוד ספקים כדלקמן:  3ל נעשתה 

 התקבלו שתי הצעות מחיר: 

 יעד בן דוד -1מציע מס' 

 רם מנצור  -2מציע מס' 

 

 :  להלן טבלת השוואת מחירים

 מועדוניות  8עבור -אמנויות לחימה  

 מועדוניות מגזר ערבי 2 מועדוניות מגזר יהודי 6

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%A8_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)
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אמנות 
 לחימה

עלות שעה 
 כולל מע"מ

מס מפגשים 
 לכל מועדונית

 6עלות ל 
מועדוניות 

משותפות חינוך 
)כולל רווחה 

 מע"מ(

מס 
מפגשים 

לכל 
 מועדונית

 2עלות ל 
מועדוניות מגזר 

 חינוך  -ערבי

"   -יעד בן דוד 1מציע מס' 
 דני" 

 

  ש"ח 300
37 
 

65,040.30  
34 
 

20,400 

 23,120  74,120 ₪  340 רם מנצור 2מציע מס' 
 

₪  65,040.30 הספק יעד בן דוד  ע"ס ההצעה זולה ביותר של אגף החינוך והנוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 מועדוניות המגזר הערבי .  2כולל מע"מ עבור ₪  20,400 -מועדוניות המגזר היהודי ו  6כולל מע"מ עבור 

  מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס. עלההמלצה הינה בהתבסס 

 

  -חוג לגו .ב

-"על -לגו אתגרי, יניב בן שימול -, מיכה אמנויות לחימה   -ד"ר לגו :ספקים כדלקמן 3ל  נעשתה פנייה   

 מדע"

 התקבלו שתי הצעות מחיר:

 ד"ר לגו   -1מציע מס' 

 לגו אתגרי, מיכה -2 מס'מציע 

 

 

 

 

 

 

 

 :  להלן טבלת השוואת מחירים

 מועדוניות בלבד ) מגזר ערבי( 2עבור -חוג לגו 

עלות שעה  חוג לגו 

 כולל מע"מ

מס מפגשים לכל 

 מועדונית

מועדוניות משותפות חינוך 2עלות ל 

 )כולל מע"מ(רווחה 

-ד"ר לגו  1מציע מס' 
 מיכה

290  ₪  

34 

19,720 

 19,890 ₪  292.50 לגו אתגרי  2מציע מס' 
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כולל ₪  19,720ע"ס   ד"ר לגוהספק   אגף החינוך והנוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר  

  מועדוניות של המגזר הערבי.  2עבור מע"מ 

  מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס. ההמלצה הינה בהסתמך על 

 

   - כלבנות טיפולית .ג

 . ספקים כדלקמן: מרכז יהב , תהודה 2ל   נעשתה פנייה

 הצעות מחיר:  2התקבלו 

 מרכז יהב -1מציע מס' 

 .תהודה -2מציע מס' 

 

 :  להלן טבלת השוואת מחירים

 מועדוניות בלבד ) מגזר יהודי( 6עבור -כלבנות טיפולי 

עלות שעה כולל  כלבנות טיפולית 
 מע"מ

 

מס מפגשים לכל 
 מועדונית

מועדוניות משותפות חינוך  6עלות ל 
 מ(")כולל מערווחה 

  ש"ח 250 מרכז יהב  1מציע מס' 
38 
 

57,000 

 57,000 ₪ 250 "תהודה" 2מציע מס' 
 

מועדוניות  6עבור כולל מע"מ ₪  57,000ע"ס מרכז יהב, הספק אגף החינוך והנוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 של המגזר היהודי. 

, נוצר קשר חם של הילדים עם המפעיל , הילדים ניסיון עבר ומוצלח בשנה  קודמת  ההמלצה הינה בהתבסס על 

 מצפים למפעיל ולפעילות וכן היה שיתוף פעולה מצוין. 

 

 1843500843 -מועדוניות משותפות חינוך רווחה  6  -מקור תקציבי

 1813210787   -חינוך   -מועדוניות מגזר ערבי  2                          

 

(2) נספח מס'     
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 תוכנה לניהול  לקוחות במרכזי הספורט    - 2021272/הצעה מס'  .3
, אקספוספקים:  2פנה אגף ספורט ואירועים  עבור תוכנה לניהול לוקחות ובקרת כניסה לשם קבלת הצעות מחיר

 פיזיקל 

 :להלן טבלת השוואות 
 

 : שירות  והפעלה  תשלום  חודשי
 

 אקספו   תיאור  ביצוע במשימות 

 
  פיזיקל 

  

 
 מערכת ניהול לקוחות חיבור והדרכה 

כולל ממשק למערכת הנהלת חשבונות של 
 העירייה  ואתר אינטרנט 

 
 

6882 

 
 

6000 
 1020 1169 מע"מ 

 7020 8052 כולל מע"מ 
 84240 96624 עלות שנתית 

 

 : תשלום חד פעמי        

 אקספו   תיאור  ביצוע במשימות 

 
 פיזיקל 

 18700 16851 התקנה  וחיבור בקרים  ומקודדים  

 3179 2865 מע"מ 
 21879 19716 כולל מע"מ 

 

גם המלצת התקיימו פגישות מקצועיות עם המחשוב וזו  האם היה תיאום עם מחלקת מחשוב ?   -לשאלת הועדה 

 המנמ"ר. 

  .יש לעגן את ההתקשרות בהסכם 

  חובה.  -ממשק עם מערכת המטרו 

 

כולל ₪  84,240ע"ס  פיזיקל   -שהצעתו הזולה ביותר  ההתקשרות עם הספק לאשר ספורט ואירועים ממליץ  אגף

 מע"מ

) ההתקשרות תהא לשנה אחת ולאחר מכן יש לפרסם  כולל מע"מ₪  21,879+ תשלום חד פעמי ע"ס  לחודש 

 מכרז(

 –לדוגמא יותר  ות ומאפשרת פונקציות רחב , נוחה לתפעול נטרי אבמרכז קריית האומנים ובק מערכת זו פועלת גם 

 .ף  תעריף עלות חודשית נמוכה יותרבנוס . זמינה יותר, צוות רחב יותר הנותן שירות 

 

 במרכזים   570  -תקציבי  מקור

 סכום חד פעמי   סכום שנתי    מספר סעיף  שם המרכז 
 7893 18936 1747300570 קנטרי 

 2500 15570 1829530570 האומנים
 5893 12200 1829400570 מרכז הפיס

  5473 1829300570 מרכז הטניס 
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  5473 1829500570 היכל הספורט  
 5893 8838 1829800570 נאות בגין

  5472 1829600570 פארק עופר 
  5452 1829700570 גרסי 

  3360 1829000570 מחלקה 
 

 (3) נספח מס'                                      

  

 

 

 

  2021מחזאי להצגת תיאטרון "חיזו בטטה"/ אחר   - 2021273/הצעה מס'  .4

למחזאי רואי גורמזאנו מחלקת תרבות פנתה  , לקראת העלאת ההצגה הראשונה של התיאטרון הרפרטוארי רמלה

 בבקשה 

 לקבלת הצעת מחיר לכתיבה של המחזה.

 מחזות רבים העוסקים בתוכן ההצגה שהתאטרון מפיק.רואי גורמזאנו הוא כותב מוביל ובאמתחתו כתיבה של 

 לא כולל מע"מ.₪  5,000רואי גורמזאנו עומדת על סך של הצעתו של 

 מסך עלות ההצגה. 5%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מההצגה ראשונה 

 

העלויות הנן סבירות ועומדות  , כן -האם המחיר סביר והמקובל? מנהל מח' תרבות משיב   -לשאלת הועדה 

 בתוכנית התקציבית 

 של הפרויקט.

 

 לא כולל מע"מ.₪  5,000עם המחזאי רואי גורמזאנו ע"ס  לאשר ההתקשרות  מחלקת תרבות ממליצה

 מסך עלות ההצגה. 5%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מההצגה ראשונה 

 

 / תיאטרון פיס 1825200751 -מקור תקציבי

 (4) נספח מס' 

 

 

 2021  להצגת תיאטרון "חיזו בטטה"  ית/שחקןהתקשרות עם   - 2021742/הצעה מס'  .5

ערכה אודישנים לשחקנים לקראת העלאת ההצגה הראשונה של התיאטרון הרפרטוארי רמלה מחלקת תרבות 

 .2021הצגת תיאטרון "חיזו בטטה"  ב  להשתתפות 

 שחקנים.  40  -, באודישנים השתתפו  כ2021גה עתידה לעלות בחודש דצמבר ההצ
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 השחקן מאיר תמם.: השכונה נבחר  ועד ר"ויו הכדורגל מאמן ,הירקן -לתפקיד "בוסקילה" א. 
 
 השחקן מאיר תמם :  -להלן הצעת מחיר  

 
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 )כחודשיים(תקופת החזרות 
שתי הצגות בשבוע מונטאז')גנראלית 

 ופריימירה( 
 עד ארבע חזרות ריענון בשנה הראשונה

 4,500 ללא מחיר מקסימום

 
 ) אופציונאלי ( :  תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט

 
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 500 ללא מחיר מקסימום הצגה אחת ליום
 400 מעלות ההצגה הראשונה 80% שלישית ברצף \ הצגה שנייה

 250 מעלות הצגה 50% עד ארבע הצגות קניינים 
חזרה נוספת מעבר לארבע חזרות 

 160 ₪ 160 הריענון המצוינות בסעיף א'

 
 כן.  -האם המחיר סביר והמקובל? מנהל מח' תרבות משיב   -לשאלת הועדה 

 

ש"ח לא כולל  4,500ע"ס ) " בוסקילה " ( מאיר תמם   עם השחקן לאשר ההתקשרות מחלקת תרבות ממליצה 

 מע"מ

 .לצורך השתתפותו  בהצגה "חיזו בטטה"

 

 
 .אמונה לשם: שילונסקי"  נבחרה השחקנית  גברת "הבריאות משרד של מפקחת\ פרטן לתפקיד " השכנה ב. 

 
 השחקנית אמונה לשם :   -להלן הצעת מחיר

 
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 תקופת החזרות )כחודשיים(
שתי הצגות בשבוע מונטאז')גנראלית 

 ופריימירה( 
 עד ארבע חזרות ריענון בשנה הראשונה

 4,500 ללא מחיר מקסימום

 
 ) אופציונאלי ( :  תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט

 
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 550 ללא מחיר מקסימום הצגה אחת ליום
 440 מעלות ההצגה הראשונה 80% שלישית ברצף \ הצגה שנייה

 275 מעלות הצגה 50% עד ארבע הצגות קניינים 
חזרה נוספת מעבר לארבע חזרות 

 160 ₪ 160 הריענון המצוינות בסעיף א'

 
 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  15-62/2021מס'  ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                      ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

     

   8 

 

לא כולל ₪  4,500)גברת שילונסקי(  ע"ס אמונה לשם עם השחקנית  לאשר ההתקשרות מחלקת תרבות ממליצה 

 מע"מ

 לצורך השתתפותה  בהצגה "חיזו בטטה". 

 

 .: דנה עדיקא לתפקיד ורדית "עובדת סוציאלית"  נבחרה השחקנית .ג

 נה עדיקא :השחקנית ד  -להלן הצעת מחיר

  
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 החזרות )כחודשיים(תקופת 
שתי הצגות בשבוע מונטאז')גנראלית 

 ופריימירה( 
 עד ארבע חזרות ריענון בשנה הראשונה

 4,250 ללא מחיר מקסימום

 
 ) אופציונאלי ( :  תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט

 
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 450 ללא מחיר מקסימום הצגה אחת ליום
 360 מעלות ההצגה הראשונה 80% שלישית ברצף \ הצגה שנייה

 225 מעלות הצגה 50% עד ארבע הצגות קניינים 
חזרה נוספת מעבר לארבע חזרות 

 160 ₪ 160 הריענון המצוינות בסעיף א'

 
 

כולל לא ₪  4,250) עובדת סוציאלית( ע"ס עם השחקנית דנה עדיקא לאשר ההתקשרות מחלקת תרבות ממליצה 

 לצורך השתתפותה  בהצגה "חיזו בטטה".  מע"מ

 

 
 
 
 
 
 
 

  .ימי-מתן און: "  נבחר השחקן 13, שמעון  בן ה" לתפקיד "בטטהד.  
 

 ימי :  -מתן און השחקנית  -להלן הצעת מחיר

 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 
 תקופת החזרות )כחודשיים(

שתי הצגות בשבוע מונטאז')גנראלית 
 ופריימירה( 

 עד ארבע חזרות ריענון בשנה הראשונה

 4,500 ללא מחיר מקסימום

 
 ) אופציונאלי ( :  תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט
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 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 
 500 ללא מחיר מקסימום הצגה אחת ליום

 400 מעלות ההצגה הראשונה 80% שלישית ברצף \ הצגה שנייה
 250 מעלות הצגה 50% עד ארבע הצגות קניינים 

חזרה נוספת מעבר לארבע חזרות 
 160 ₪ 160 הריענון המצוינות בסעיף א'

 

לצורך  לא כולל מע"מ₪  4,500ע"ס ימי -השחקן מתן און עם  לאשר ההתקשרות מחלקת תרבות ממליצה 

   והשתתפות

 בהצגה "חיזו בטטה". 

 
 שרונה אלימלך.: "  נבחרה השחקנית אםלתפקיד "הה. 

 
 השחקנית שרונה אלימלך :   -להלן הצעת מחיר

 
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 תקופת החזרות )כחודשיים(
שתי הצגות בשבוע מונטאז')גנראלית 

 ופריימירה( 
 בשנה הראשונה עד ארבע חזרות ריענון

 6,000 ללא מחיר מקסימום

 

 ) אופציונאלי ( :  תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט
 

 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 
 1,000 ללא מחיר מקסימום הצגה אחת ליום

 800 מעלות ההצגה הראשונה 80% שלישית ברצף \ הצגה שנייה
 500 מעלות הצגה 50% עד ארבע הצגות קניינים 

חזרה נוספת מעבר לארבע חזרות 
 160 ₪ 160 הריענון המצוינות בסעיף א'

 
לא כולל מע"מ ₪  6,000)אם( ע"ס שרונה אלימלך עם השחקנית  לאשר ההתקשרותמחלקת תרבות ממליצה 

 לצורך 

 השתתפותה  בהצגה "חיזו בטטה". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : טל שדה לתפקיד "חיזו "  נבחר השחקן   ו.
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 השחקן טל שדה :   -להלן הצעת מחיר

 
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 תקופת החזרות )כחודשיים(
שתי הצגות בשבוע מונטאז')גנראלית 

 ופריימירה( 
 עד ארבע חזרות ריענון בשנה הראשונה

 4,250 ללא מחיר מקסימום

 
 ) אופציונאלי ( :  תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט

 
 הצעת המציע לפני מע"מ מחיר מקסימום לפני מע"מ  תיאור 

 400 ללא מחיר מקסימום הצגה אחת ליום
 360 מעלות ההצגה הראשונה 80% שלישית ברצף \ הצגה שנייה

 225 מעלות הצגה 50% עד ארבע הצגות קניינים 
לארבע חזרות חזרה נוספת מעבר 

 160 ₪ 160 הריענון המצוינות בסעיף א'

 
 לצורך לא כולל מע"מ ₪  4,250)חיזו( ע"ס לאשר ההתקשרות עם השחקן טל שדה מחלקת תרבות ממליצה 

 בהצגה "חיזו בטטה".   והשתתפות

 

 הערות כלליות : 
  הצעת המחיר כוללת עלויות הסעה וכלכלה ולשחקן/ית  בתקופת החזרות ולא יהיו כל דרישות נוספות בגין

 הוצאות אלו 

 .ואחרות ככל שתהיינה             

 להשתתפות ביח"צ של ההצגה על פי דרישות ההפקה ולשימוש בלתי מוגבל  ות בהצעת\ית מאשר\ השחקן

 בתמונות לקידום 

 .ותיאטרון רמלהההצגה             

 תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט /ית יש לכל שחקן  ף לסכומי ההתקשרות המפורטים לעיל , בנוס  (

 כמפורט לעיל. אופציונאלי (

 

 .1825100751\תיאטרון פיס  - תקציבי מקור  
 (5) נספח מס' 

  

 

 רכישת צבע לכבישים  - 2021527/הצעה מס'  .6

 צבע אקרילי מיוחד עמיד לתנאי מזג אויר משתנים.לצביעת הכבישים נדרש לרכוש 

ן: צמתים סימון ספקים כדלקמ 6 -מנהלת מח' רכש פנתה ל , לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת צבע לכבישים

ים תמרי ובניו בע"מ, הום סנטר, כל בו עמיעד בע"מ, ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט, זברה כבישים בע"מ, אפר

 בטיחות.
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 תמרי ובניו בע"מ, הום סנטר, כל בו עמיעד בע"מ,  אפריםצמתים סימון כבישים בע"מ, הספקים שנענו להצעה: 

 

 

 

 

 

 להלן טבלת השוואת מחיר: 

 תמרי  צמתים   

 ובניו

 הום 

 סנטר

 בו כל 

 עמיעד

  

יחידו פריט שם
 ת

כמו
 ת

 מחיר

 יחידה

 ללא

 מ"מע
₪ 

 מחיר

 כ"סה
 ללא

 מ"מע
₪ 

 מחיר

 יחידה

 ללא

 מ"מע
₪ 

 מחיר

 כ"סה
 ללא

 מ"מע
₪ 

 מחיר

 יחידה

 ללא

 מ"מע
₪ 

 מחיר

 כ"סה
 ללא

 מ"מע
₪ 

 מחיר

 יחידה

 ללא

 מ"מע
₪ 

 מחיר

 כ"סה
 ללא

 מ"מע
₪ 

 הערות

 לכביש אקרילי צבע

 לבן ליטר 18 טמבור

יחידו
 ת

150 260 3900

0 

225 3375

0 

232 3480

0 

229 3435

0 

 טמבור

 לכביש אקרילי צבע

 כחול ליטר 18 טמבור

יחידו
 ת

 טמבור 2290 229 2690 269 2250 225 2800 280 10

 לכביש אקרילי צבע

 שחור ליטר 18 טמבור

יחידו
 ת

 טמבור 2290 229 2690 269 2250 225 2800 280 10

 לכביש אקרילי צבע

  אדום ליטר 18 טמבור

יחידו
 ת

 טמבור 5180 259 5380 269 4500 225 5600 280 20

 לכביש אקרילי צבע

 צהוב ליטר 18 טמבור

יחידו
 ת

 טמבור 2290 229 2420 242 2250 225 2800 280 10

 לכביש אקרילי צבע

 אפור ליטר 18 טמבור

יחידו
 ת

 טמבור 5180 259 5380 269 5300 265 5600 280 20

  18 טמבור 21 טינר

 ליטר

יחידו
 ת

 טמבור 7100 142 0  6400 128 9000 180 50

 חץ אלומיניום שבלונה

 שמאלה / ימינה

יחידו
 ת

 1 ימין 1 0  0  1800 900 5000 2500 2

 שמאל

 אלומיניום שבלונה

 חציה מעבר

 1 700 700 500 500  0  0  

7330     ₪ מ"מע ללא כ"סה

0 

 5900

0 

 5336

0 

 5868

0 

 

 

 הצעתם של הום סנטר זולה יותר אולם הספק לא התייחס לכלל הפריטים, ובשאר הפריטים גבוהה יותר. -*הערה

 מהספק אפריים תמרי ובניו בע"מ . ממליצה לאשר הרכישהמח' רכש 

 לא כולל מע"מ.₪  60,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 2788 -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 
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עדכון תכנון נופי  -יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מהגדלת חוזה עם חברת  - 2021762/הצעה מס'  .7

 ובינוי בנאות שמיר

אישרה התקשרות עם יגאל שטיינמץ עבור תכנון נופי ופיתוח בנאות  41/2015-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

 שמיר 

 מע"מ.  לא כולל ₪  1,423,000ע"ס 

א ל₪  71,367אישרה הגדלת חוזה עם החברה ע"ס  31.12.2020מיום  75/2020-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 מע"מ. כולל 

 עבור :נדרש לבצע עדכון תכנון 

 של פרשקובסקי. 203לאור בעיות הניקוז שהיו באזור הגובל עם מגרש  808שביל מעבר  .1

 חניות לבקשת העירייה. 4הוספת  - 2עדכון חניות בכביש  .2

 

 .0.56% -סה"כ ההגדלות הינן בשיעור,   מע"מ א כולל ל₪  9,405עלות עדכון התכנון הינה ע"ס 

 

האם ההסכם בתוקף ? כלכלן הנדסה משיב כן ) ההסכם הוארך במסגרת ועדת שלושה מס'   -לשאלת הועדה 

 (.  26.07.2021מיום  27.2021-15

 

₪  9,405חברת יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ ע"ס הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם  אגף

 מע"מ. א כולל ל

 .0.56% -סה"כ ההגדלות הינן בשיעור

  2481 -מקור תקציבי

 (7נספח מס' 

 

 צות  הועדה:המל

 

 2021 חיזו בטטה"להצגת תיאטרון "   זכויות יוצרים - 2021027/הצעה מס'  .1

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

 . לא כולל מע"מ ₪  12,000סמי ברדוגו  על סך של  העיר לאשר ההתקשרות עם 

 מסך עלות ההצגה )במקרים שההצגה נמכרת(. 2.5%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מהצגה ראשונה  בשיעור  

  .יש לעגן את ההתקשרות בהסכם 

 
 

 מועדונית לשנה"ל תשפ"ב 8חוגי העשרה ל  - 271/2021הצעה מס'  .2

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר נציגת אגף החינוך ,הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה ה בפני ראש 

 העיר לאשר ההתקשרות כדלקמן:  
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  מועדוניות 8 עבור –אמנויות לחימה    

 20,400 -מועדוניות מגזר יהודי ו 6כולל מע"מ עבור ₪   65,040.30 הספק יעד בן דוד  ע"ס התקשרות עם אישור 

 כולל מע"מ ₪ 

 מועדוניות מהמגזר היהודי.  2עבור 

  על סמך מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס.ההמלצה הינה  

 

 מועדוניות בלבד ) מגזר יהודי( 6עבור -כלבנות טיפולי 

 . כולל מע"מ ₪  57,000הספק מרכז יהב, ע"ס ההתקשרות עם  אישור 

  על סמך ניסיון עבר ומוצלח בשנה  קודמת בעבודה במועדוניות. ההמלצה הינה 

 

 מועדוניות בלבד ) מגזר ערבי( 2עבור -חוג לגו    

 . כולל מע"מ ₪  19,720ע"ס   ד"ר לגוהספק   עם  אישור ההתקשרות 

 וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס.על סמך מחיר ההמלצה הינה 

 

 תוכנה לניהול  לקוחות במרכזי הספורט    - 2021327/הצעה מס'  .3

+ תשלום  לחודש כולל מע"מ₪  84,240ע"ס  פיזיקל  ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הספק  אגף

 חד פעמי 

 ) ההתקשרות תהא לשנה אחת ולאחר מכן יש לפרסם מכרז (.  כולל מע"מ₪  21,879ע"ס 

 –לדוגמא יותר  ות ומאפשרת פונקציות רחב , נוחה לתפעול נטרי אבמרכז קריית האומנים ובק מערכת זו פועלת גם 

 .ף  תעריף עלות חודשית נמוכה יותרבנוס . זמינה יותר, צוות רחב יותר הנותן שירות 

 

  2021מחזאי להצגת תיאטרון "חיזו בטטה"/ אחר   - 2021427/הצעה מס'  .4

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהל מח' תרבות ,הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות וממליצה ה בפני ראש 

 לא כולל מע"מ.₪  5,000עם המחזאי רואי גורמזאנו ע"ס  העיר לאשר ההתקשרות 

 מסך עלות ההצגה. 5%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מההצגה ראשונה 

 

 

 

 

 2021  להצגת תיאטרון "חיזו בטטה"  ית\ שחקן  - 2021527/הצעה מס'  .5

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהל מח' תרבות ,הועדה מאשרת המלצת מח' תרבות וממליצה ה בפני ראש 

 העיר לאשר ההתקשרות כדלקמן:  
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 השכונה נבחר : השחקן מאיר תמם. ועד ר"ויו הכדורגל מאמן ,הירקן -לתפקיד "בוסקילה" א. 

ש"ח לא כולל  4,500) " בוסקילה " ( ע"ס מאיר תמם   עם השחקן לאשר ההתקשרות מחלקת תרבות ממליצה      

 מע"מ

 .לצורך השתתפותו  בהצגה "חיזו בטטה"     

 

 .אמונה לשםשילונסקי"  נבחרה השחקנית :  גברת "הבריאות משרד של מפקחת\ פרטן לתפקיד " השכנהב. 

לא ₪  4,500(  ע"ס " גברת שילונסקי) "  אמונה לשםמחלקת תרבות ממליצה לאשר ההתקשרות  עם השחקנית 

 כולל מע"מ

 לצורך השתתפותה  בהצגה "חיזו בטטה". 

 

 .לתפקיד ורדית "עובדת סוציאלית"  נבחרה השחקנית : דנה עדיקא .ג

לא כולל ₪  4,250) עובדת סוציאלית( ע"ס  עם השחקנית דנה עדיקא  מחלקת תרבות ממליצה לאשר ההתקשרות

  מע"מ

 לצורך השתתפותה  בהצגה "חיזו בטטה". 

 

  ימי.-"  נבחר השחקן : מתן און13לתפקיד "בטטה" , שמעון  בן הד.  

לצורך  לא כולל מע"מ₪  4,500ימי ע"ס -השחקן מתן און עם   מחלקת תרבות ממליצה לאשר ההתקשרות

   והשתתפות

 בהצגה "חיזו בטטה". 

 

 "  נבחרה השחקנית : שרונה אלימלך.אםלתפקיד "הה. 

לא כולל ₪  6,000( ע"ס )בתפקיד האם שרונה אלימלך עם השחקנית  לאשר ההתקשרותמחלקת תרבות ממליצה 

 לצורך מע"מ 

 השתתפותה  בהצגה "חיזו בטטה". 

 

 שדה : טל  לתפקיד "חיזו "  נבחר השחקן   ו.

 לצורך לא כולל מע"מ ₪  4,250)חיזו( ע"ס  טל שדהלאשר ההתקשרות עם השחקן מחלקת תרבות ממליצה 

 בהצגה "חיזו בטטה".   והשתתפות

 

 הערות כלליות : 

  הצעת המחיר כוללת עלויות הסעה וכלכלה ולשחקן/ית  בתקופת החזרות ולא יהיו כל דרישות נוספות בגין

 הוצאות אלו 

 .ואחרות ככל שתהיינה            



  ס"ד ב
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 להשתתפות ביח"צ של ההצגה על פי דרישות ההפקה ולשימוש בלתי מוגבל  ות בהצעת\ית מאשר\ השחקן

 בתמונות לקידום 

 .ההצגה ותיאטרון רמלה            

 תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט /ית יש לכל שחקן  ף לסכומי ההתקשרות המפורטים לעיל , בנוס  (

 כמפורט לעיל. אופציונאלי (

 

 

 

 

 

 

 רכישת צבע לכבישים  - 6/202127הצעה מס'  .6

משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , , רכשמח' עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהלת לאחר 

 מהספק אפריים תמרי ובניו בע"מ .הרכישה  וממליצה ה בפני ראש העירלאשר רכשהועדה מאשרת המלצת מח' 

 לא כולל מע"מ.₪  60,000הרכישה לא יעלה על סכום 

 

עדכון תכנון נופי  -יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מהגדלת חוזה עם חברת  - 2021727/הצעה מס'  .7

 ובינוי בנאות שמיר

שביל מעבר א.  נדרש לבצע עדכון תכנון עבור :נספחים,  הסבר כלכלן אגף הנדסה  לפיו לאחר עיון בבקשה וב

 4הוספת  - 2עדכון חניות בכביש , ב.  של פרשקובסקי 203הגובל עם מגרש  לאור בעיות הניקוז שהיו באזור 808

 ,  חניות לבקשת העירייה

חברת יגאל את הגדלת החוזה עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה ה בפני ראש העיר לאשר 

 (.  0.56% -סה"כ ההגדלות הינן בשיעור)  מע"מ א כולל ל₪  9,405שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ ע"ס 

 

 

 

 רונן עזריה                                                        רוזה עללאל               
 מנכ"ל העירייה                                           גזברית  העירייה                   

 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 



  ס"ד ב
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 2021 חיזו בטטה"להצגת תיאטרון "   זכויות יוצרים - 270/2021הצעה מס'  .1

 לא כולל מע"מ . ₪  12,000סמי ברדוגו  על סך של   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 מסך עלות ההצגה )במקרים שההצגה נמכרת(. 2.5%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מהצגה ראשונה  בשיעור  

  .יש לעגן את ההתקשרות בהסכם 

 
 

 מועדונית לשנה"ל תשפ"ב 8חוגי העשרה ל  - 271/2021הצעה מס'  .2

 מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כדלקמן  : 

 

  מועדוניות 8 עבור –אמנויות לחימה    

 -מועדוניות מגזר יהודי ו 6כולל מע"מ עבור ₪   65,040.30 הספק יעד בן דוד  ע"ס התקשרות עם מאשר  

 כולל מע"מ ₪  20,400

 מועדוניות מהמגזר היהודי.  2עבור 

 

 מועדוניות בלבד ) מגזר יהודי( 6עבור -כלבנות טיפולי 

 כולל מע"מ . ₪  57,000הספק מרכז יהב, ע"ס ההתקשרות עם  מאשר 

 

 

 ) מגזר ערבי(מועדוניות בלבד  2 עבור - חוג לגו   

 כולל מע"מ . ₪  19,720ע"ס   ד"ר לגוהספק   עם  מאשר  ההתקשרות 

 

 תוכנה לניהול  לקוחות במרכזי הספורט    - 2021327/הצעה מס'  .3

 + תשלום חד פעמי  לחודש כולל מע"מ₪  84,240ע"ס  פיזיקל מאשר ההתקשרות עם הספק 

 ) ההתקשרות תהא לשנה אחת ולאחר מכן יש לפרסם מכרז (.  כולל מע"מ₪  21,879ע"ס 

 

  2021מחזאי להצגת תיאטרון "חיזו בטטה"/ אחר   - 2021427/הצעה מס'  .4

 לא כולל מע"מ.₪  5,000עם המחזאי רואי גורמזאנו ע"ס   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 עלות ההצגה.מסך  5%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מההצגה ראשונה 

 

  2021מחזאי להצגת תיאטרון "חיזו בטטה"/ אחר   - 274/2021הצעה מס'  .5

 לא כולל מע"מ.₪  5,000עם המחזאי רואי גורמזאנו ע"ס   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 מסך עלות ההצגה. 5%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מההצגה ראשונה 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  15-62/2021מס'  ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                      ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

     

   17 

 

 

 2021  להצגת תיאטרון "חיזו בטטה"  ית\ שחקן  - 2021527/הצעה מס'  .6

 מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כדלקמן : 

 

 השכונה נבחר : השחקן מאיר תמם  ועד ר"ויו הכדורגל מאמן ,הירקן -לתפקיד "בוסקילה" א. 

לצורך השתתפותו  ש"ח לא כולל מע"מ 4,500) " בוסקילה " ( ע"ס מאיר תמם   עם השחקן  מאשר ההתקשרות 

 בהצגה

 ."חיזו בטטה" 

 

  שילונסקי"  נבחרה השחקנית : אמונה לשם גברת "הבריאות משרד של מפקחת\ פרטן לתפקיד " השכנהב. 

לא כולל מע"מלצורך ₪  4,500(  ע"ס " גברת שילונסקי) "  אמונה לשם מאשר ההתקשרות עם השחקנית    

 השתתפותה  

 בהצגה "חיזו בטטה".    

 

  "עובדת סוציאלית"  נבחרה השחקנית : דנה עדיקאלתפקיד ורדית    .ג

לצורך  לא כולל מע"מ₪  4,250) עובדת סוציאלית( ע"ס  עם השחקנית דנה עדיקא  מאשר ההתקשרות  

 השתתפותה  בהצגה

 "חיזו בטטה". 

 

  ימי.-"  נבחר השחקן : מתן און13לתפקיד "בטטה" , שמעון  בן הד.  

בהצגה "חיזו   ולצורך השתתפות לא כולל מע"מ ₪  4,500ימי ע"ס -השחקן מתן און עם   מאשר ההתקשרות    

 בטטה". 

 

 "  נבחרה השחקנית : שרונה אלימלך.אםלתפקיד "הה. 

לצורך לא כולל מע"מ ₪  6,000)בתפקיד האם ( ע"ס שרונה אלימלך השחקנית  מאשר ההתקשרות עם    

 השתתפותה  בהצגה

 "חיזו בטטה".  

 

 

 

 

 : טל שדה לתפקיד "חיזו "  נבחר השחקן   ו.

בהצגה "חיזו   ולצורך השתתפותלא כולל מע"מ ₪  4,250)חיזו( ע"ס  טל שדההשחקן  מאשר ההתקשרות עם 

 בטטה". 



  ס"ד ב
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 הערות כלליות : 

  הצעת המחיר כוללת עלויות הסעה וכלכלה ולשחקן/ית  בתקופת החזרות ולא יהיו כל דרישות נוספות בגין

 הוצאות אלו 

 .ואחרות ככל שתהיינה            

 להשתתפות ביח"צ של ההצגה על פי דרישות ההפקה ולשימוש בלתי מוגבל  ות בהצעת\ית מאשר\ השחקן

 בתמונות לקידום 

 .תיאטרון רמלהההצגה ו            

 תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט /ית יש לכל שחקן  ף לסכומי ההתקשרות המפורטים לעיל , בנוס  (

 כמפורט לעיל. אופציונאלי (

 

 

 רכישת צבע לכבישים  - 6/202127הצעה מס'  .7

 מהספק אפריים תמרי ובניו בע"מ . הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  60,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

עדכון תכנון נופי  -יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מהגדלת חוזה עם חברת  - 2021727/הצעה מס'  .8

 ובינוי בנאות שמיר

 9,405חברת יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ ע"ס גדלת החוזה עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  מע"מ א כולל ל₪ 

 (.  0.56% -ההגדלות הינן בשיעורסה"כ ) 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


