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 נובמבר 09 ) בתשפ"  כסלו 'ה שלישי תקיימה ביוםשה(  הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 . ZOOMבאמצעות אפליקציית  -(2021

 
 משתתפים:                                                                           נוכחים :

 מנהל מח' אירועים -אורן רוזנברג                                      גזברית העירייה ס. - שגיא רוזנבלט
מנהל יחידת הנוער ברשות -ואב נדב י                                      משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם   

מנהל מח' תרבות  -אבי ברנס                                             מנהלת מח' רכש -מיכל רוטמן     

נציגת מח' קליטה -ברכה אשטו                  אגף הנדסה                          כלכלנית  -סיון כהן  

 בדרכיםמנהל מח' בטיחות  -אבי גורן   ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 ס. מהנדסת העיר -יגאל שפושניקוב                                                                                              

 
 הנדון:

 
 לעיריית רמלה  2021אמן נוער סטנדאפ  - 2021428/ עה מס'הצ .1

 3 -לעיריית רמלה ,  אגף ספורט ואירועים  פנה ל 2021לשם קבלת הצעות מחיר עבור אמן נוער סטנדאפ חנוכה 

 ספקים 

 כדלקמן: משה קול, קש"ש הפקות, דרכים הפקות.

 .משה קול, קש"ש הפקות, דרכים הפקותהספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 

 

 

 

 

 

 

מהו מקור המימון ? מנהל מח' אירועים משיב כי מדובר בתקציב של מפעל הפיס שיש לנצלו עד  -לשאלת הועדה 

 . 2021סוף שנת 

 

 מופע  עבור דרכים הפקות הספקההצעה הזולה ביותר של  לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע,  עלות סבירה  , לא כולל מע"מ₪  20,000ע"ס   חן מזרחי  סטנדאפ של האמן

 על 

 אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. בסיס

 

  1822000756 - תקציבי מקור

 

 דרכים הפקות קש"ש הפקות משה קול

 ישראל קטורזה 

42,000 

35,000 קובי מימון  55,000 אדיר מילר 

 40,000 רשף לוי  

 35,000 אורי חזקיה  

  20,000 חן מזרחי  
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  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה 

 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

 או \הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל ו

 יידחה 

 בהסכמת הצדדים.האירוע למועד נדחה אחר 

 האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים. 

 

 (1נספח מס' ) 

 

 

 לעיריית רמלה  2021ערב טברנה חנוכה    - 2021528/הצעה מס'  .2

ספקים  3 -לעיריית רמלה, אגף ספורט ואירועים  פנה ל 2021לשם קבלת הצעות מחיר עבור ערב טברנה חנוכה 

  כדלקמן:

 .פאנטום, ראשונהשורה , כספית

  

 .: פאנטום, שורה ראשונה, כספיתהספקים שנענו להצעה

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 

 

 

 

מהו מקור המימון ? מנהל מח' אירועים משיב כי מדובר בתקציב של מפעל הפיס שיש לנצלו עד  -לשאלת הועדה 

 . 2021סוף שנת 

 

 שורה ראשונה עבור מופע של הספק  ההצעה הזולה ביותר של לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

על ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע,  ע"ב עלות סבירהלא כולל מע"מ ₪  50,000ס ע" שמעון בוסקילה האמן 

 בסיס 

 אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.

 

  1822000756 - תקציבי מקור

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה 

 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

 כספית שורה ראשונה פאנטום

 שמעון בוסקילה 55,000 שלומי סרנגה

50,000 

 טברנה לואי עלי, נופר סלמן, מוטי טקה

55,000 
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 או \הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל ו

 יידחה 

 האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

  האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים 

 ( 2)נספח מס' 

 

 לעיריית רמלה  2021אמן ילדים חנוכה    - 286/2021הצעה מס'  .3

ספקים  3 -לעיריית רמלה, אגף ספורט ואירועים  פנה ל 2021לשם קבלת הצעות מחיר עבור אמן ילדים חנוכה 

 . דרכים הפקות,  NMC, מטה האמנים כדלקמן:

 , דרכים הפקותNMCמטה האמנים,  :הספקים שנענו להצעה

 
 להלן טבלת השוואות מחיר:

  

 

 

 

 
 

לשאל 

מהו מקור המימון ? מנהל מח' אירועים משיב כי מדובר בתקציב של מפעל הפיס שיש לנצלו עד סוף שנת  -ת הועדה 

2021 . 

 

 

 

 

 

 עבור מופע של  דרכים הפקותהספק   ההצעה הזולה ביותר של לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

 ע"ב עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע,  לא כולל  מע"מ₪  15,000ע"ס  מפרץ ההרפתקאותהאמן 

 ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.

 

1822000756 - תקציבי מקור  

 
 

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה לא
 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

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

 דרכים הפקות NMC מטה האמנים

 הקוסם מארץ עוץמחזמר 

15,500 

 16,000 סמי הכבאי 23,000 קופיקו

 15,000 מפרץ ההרפתקאות 23,000 רוי בוי 15,500 מחזמר ספר הג'ונגל
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 הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים האגף מבקש אישור. 
 

 (3) נספח מס' 

 

 לעיריית רמלה  2021חנוכה    -אמן לערב אירוע הוקרה לנכי צה"ל  - 287/2021הצעה מס'  .4

לעיריית רמלה, אגף ספורט  2021חנוכה  אמן לערב אירוע הוקרה לנכי צה"ל לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 פיסטוק, איזידור,  גא גא בוקינג ספקים כדלקמן: 3 -ואירועים  פנה ל

 

 גאגא בוקינג, איזידור, פיסטוק :הספקים שנענו להצעה

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 

 

 

 

מהו מקור המימון ? מנהל מח' אירועים משיב כי מדובר בתקציב של מפעל הפיס שיש לנצלו עד  -לשאלת הועדה 

 . 2021סוף שנת 

 

הספק גאגא בוקינג  עבור מופע  ההצעה הזולה ביותר של לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

ע"ב עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה  כולל מע"מלא ₪  20,000ע"ס   סטלוס ואורן חןשל האמן 

 לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.

 

1822000756 - תקציבי מקור  

 

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה לא

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

 או \מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל ו הצדדים

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

  האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים 

 (4) נספח מס' 

 

 רמלה לעיריית  2021פעילות ייחודית  חנוכה    - 288/2021הצעה מס'  .5

ספקים  3 -לעיריית רמלה, אגף ספורט ואירועים  פנה ל 2021חנוכה  פעילות ייחודיתלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 כדלקמן:

 פיסטוק איזידור גאגא בוקינג

 50,000 ירדנה ארזי 25,000  אושיק לוי 20,000  סטלוס ואורן חן
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 חוגגים הפקות, פאנטום,  מימד אחר

 

 מימד אחר, פאנטום , חוגגים  הפקות :הספקים שנענו להצעה

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 

מהו מקור המימון ? מנהל מח' אירועים משיב כי מדובר בתקציב של מפעל הפיס שיש לנצלו עד  -לשאלת הועדה 

 . 2021סוף שנת 

 

 הספקים  כדלקמן: לאשר ההתקשרות עםאגף ספורט ואירועים ממליץ 

תגרי + מסלול עבור פעילות ייחודית של פארק חבלים אלא כולל מע"מ ₪  40,000ע"ס   חוגגים הפקות .א

 .ג'ימבורינינג'ה +  

 .עבור מתחם לייזר טאגלא כולל מע"מ ₪  13,500ע"ס  פאנטום .ב

 

ע"ב עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות הפעילות והתאמה לקהל ** 

 היעד.

 

1822000756 - תקציבי מקור  
  

  ממשלה בנושא הקורונה, העירייה לא במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

 או \הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שיידרש יבוטל ו

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

  האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים 

 (5מס' ) נספח 

 

 (2/12.2021-28/11) 2021טיולי חנוכה למרכז הנוער  - 289/2021הצעה מס'  .6

 3להוציא את חניכי מרכזי הנוער ל  מבקשת  שהיו בשנה האחרונה, יחידת הנוער לאחר מגבלות והנחיות הקורונה 

 טיולי חנוכה 

 חוגגים  הפקות פאנטום מימד אחר
 מתקנים 6לונה פארק 

60,000  
 \חבלים  \פעילות מנופים בגובה סולמות 

 55,000  בר שייקים
פארק חבלים אתגרי + מסלול נינג'ה +  

 40,000 ג'ימבורי
  15,000  מתחם השרדות 
  13,500  מתחם לייזר טאג 
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כולל הדרכה על המקומות   ע"מ לתת להם חוויה חיובית , מגבשת ומהנה  28/11-2/12חד יומיים בתאריכים 

 השונים בהם החניכים יטיילו.

 אתרי הטיולים נבחרו ע"י צוות  יחידת הנוער שכלל את ניצן טאפטה, הילה ממן ושם טוב זאבי  .

 

ישראל טרנספורט, אגד תיור   :כדלקמן חברות 3יחידת הנוער פנתה ל טיולי חנוכה  3לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 ש.עלה  ,

 , מזון ואבטחה . תחווייתיהסעה, הדרכה, פעילות  הבקשה :פירוט 

 . ש.עלה  ,ישראל טרנספורט, אגד תיור החברות שנענו להצעה: 

 

 

 להלן פירוט הצעות המחיר : 

 

 עכו -טיול חנוכה 
   

    

 פירוט 
ישראל 

 טרנספורט
אגד תיור 

 ש.עלה  ונופש

 82 66 62 אוטובוס 

 25 17.9 17.8 הדרכה 

 38 38 38 כניסה לאתרים 

 42 38 35 כרכים

 26 15.8 15.7 מע"ר חמוש

 213 175.7 168.5 סה"כ ליחיד

 איש 50סה"כ ל 
    

8,425  
    

8,785  
    

10,650  

 בית גוברין  -טיול חנוכה     
  

    
 פירוט 

ישראל 
 טרנספורט

אגד תיור 
 ונופש

 ש.עלה 

 56 44 39 אוטובוס 

 25 17.9 17.8 הדרכה 

 12 12 12 כניסה לאתרים 

 42 38 35 כריכים

 26 15.8 15.7 מע"ר חמוש

 161 127.7 119.5 סה"כ ליחיד

 איש 50סה"כ ל 
    

5,975  
    

6,385  
    

8,050  

 -טיול חנוכה     
 לטרון 
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 פירוט 
ישראל 

 טרנספורט
אגד תיור 

 ונופש
 ש.עלה

 56 44 39 אוטובוס 

 25 17.9 17.8 הדרכה 

 20 20 20 כניסה לאתרים 

 42 38 35 כריכים

 26 15.8 15.7 מע"ר חמוש

 169 135.7 127.5 סה"כ ליחיד

 איש 50סה"כ ל 
    

6,375  
    

6,785  
    

8,450  

 3סה"כ טיולים ל     
 מרכזי הנוער 

    
20,775  

    
21,955  

    
27,150  

 

 

 

 

  .כן  מנהל יחידת הנוער  משיברישיונות עסק?  למציעים  האם יש - לשאלת הועדה

 

כולל ₪  20,775ע"ס חב' ישראל טרנספורט  הזולה ביותר שליחידת הנוער ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה 

 ,  מע"מ

  .טיולים בחנוכה שלושה  עבור

 

 1828200785-תקציבי  מקור 

 (6) נספח מס' 

 

 בתי ספר 4 -הדרכת זה"ב בנושא קורקינט חשמלי ב - 2021902/הצעה מס'  .7

חברות כדלקמן: אבי בן רפאל יעוץ  3 -הנדסה פנה ל אגףבתי ספר,  4 -לשם הדרכת זה"ב בנושא קורקינט חשמלי ב

 והדרכה 

 לבטיחות בדרכים בע"מ, א.צ.נ.ל ניהול ותכנון פרויקטים בע"מ, דדי ברעם.

 

 :להלן הצעות המחיר שהתקבלו 

 כולל מע"מ  ₪  16,000 -. אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ1

 כולל מע"מ  ₪  17,127 -. א.צ.נ.ל ניהול ותכנון פרויקטים בע"מ2

 כולל מע"מ ₪  17,816 -. דדי ברעם3

 

 איפה מתבצעת ההדרכה ? מנהל מח' בטיחות בדרכים משיב בתי הספר.    -לשאלת הועדה 
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מדוע נעשתה פנייה לספקים אילו ? מנהל מח' בטיחות בדרכים משיב שאילו הספקים אשר   -לשאלת הועדה 

 מאושרים ע"י 

 . 90%הרלב"ד ויש מימון של 

 

חברת אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של  אגף

 כולל מע"מ.₪  16,000ע"ס 

 

  1744000780 -מקור תקציבי

 (7) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סדנת פיסול סביבתי  -ק"ק קליטה בקהילה  - 2021912/הצעה מס'  .8

 2021במסגרת תכניות קליטה בקהילה במחלקה אושר מבחן תמיכה של משרד העלייה והקליטה תמיכה לשנת 

 לרשות 

 .  7תכנית מס' -המקומית עבור תכנית למידה והעשרה למבוגרים

מח' קליטה מבקשת להפעיל  , מתוכם א (הוצאה כנגד הכנסה)₪  58,500עלות כללית של  התכנית עומדת על סך 

 פיסולסדנת 

 כולל מע"מ. ₪  25,740סביבתי לאוכלוסיית מבוגרים בסך 

 

לילי שוורץ, גילי   כדלקמן :ספקים  3 - לפנתה מחלקת קליטה  עבור סדנת פיסול סביבתילשם קבלת הצעות מחיר 

 אשל, חן וינקלר.
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 אומן פיסול  

  

  

 3ספק  2ספק  1ספק 

 חן וינקלר גילי אשל  לילי שוורץ

 אומן פסל פסל אומן אומן פסל

כולל ₪  25,740

 כולל מע"מ ₪  36,270 מע"מ 

לא הגיש 

 הצעה

 

כולל ₪  25,740לילי שוורץ  ע"ס  הספק ההצעה הזולה ביותר של התקשרות עם  ה מח' קליטה ממליצה לאשר 

 . מע"מ

 

 העשרה ומידע לצעירים ומבוגרים - 1864000780 - מקור התקציבי 

 (8) נספח מס' 

 

 רכישת שער לכדורגל מאלומיניום - 2021292/הצעה מס'  .9

 לאגף ספורט ואירועים נדרש שער כדורגל מאלומיניום לפעילות שוטפת.

 גום ספקים כדלקמן: סטה יבוא סחר ושיווק בע"מ, דוגלה ייבוא ושיווק בע"מ, ספורט 3-מנהלת מח' רכש פנתה לל

 בע"מ.

 ייבוא ושיווק בע"מ.הספקים שנענו להצעה: סטה יבוא סחר ושיווק בע"מ, דוגלה 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 דוגלה   סטה    

  כ"סה מחיר יחידה מחיר  כ"סה מחיר יחידה מחיר כמות מידה 'יח פריט אורית

 למגרש 7.32/2.44 מאלומיניום נייד כדורגל שער
 עשוי השער .EN748 לתקן בהתאם סינטטי דשא

 קורות .אובלי 100/120 תקני אלומיניום מפרופיל
 הקורה לאורך חיבורים ללא שלמות השער

 .(בריתוך בלבד בפינות מתבצעים החיבורים)
 הובלה כולל .הישראלי התקנים מכון באישור

 כדורגל רשתות זוג כולל ,השער של מלאה והתקנה
 .לבן צבע,פוליאטילן.מ"מ 4 - 7/2/0.8/2 נייד

 .שנים לארבע אחריות .רשת מחזיקי כולל

 יחידות
 

 

2 7000 14000 11500 23000 

 .סינטטי במגרש נייד שער לעיגון משקולות סט
 בדיקת ולפי EN748 תקן דרישות פ"ע נגדי משקל

 .(תקן י"עפ ג"ק 150) .התקנים מכון

 7000 3500 2200 1100 2 סט

 30000  16200     ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 .ושיווק בע"מהספק סטה יבוא סחר מח' רכש ממליצה הרכישה מההצעה הזולה ביותר של 

 לא כולל מע"מ.₪  16,200סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 הזמנות מאושרות וחתומות ע"י גזברית העירייה., ע"פ  2026282750 -מקור תקציבי 
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 (9) נספח מס' 

 

 רכישת ציוד ספורט - 2021932/הצעה מס'  .10

 לאגף ספורט ואירועים נדרש ציוד ספורט לפעילות שוטפת.

ספקים כדלקמן: בי ספורט פיטנס בע"מ ,ספורט גום בע"מ, ראם ספורט ומחנאות  4-ללמנהלת מח' רכש פנתה 

 . בע"מ, בש גל ספורט

 

 . בי ספורט פיטנס בע"מ ,ספורט גום בע"מ, ראם ספורט ומחנאות בע"מהספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

    
בי 

   ספורט
ספורט  

   גום
ראם 

     ספורט

 כמות תיאור הפריט

מחיר 
יחידה 

ללא 
מע"מ 

₪ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
מע"מ 

₪ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר 
יחידה 

ללא 
 ₪מע"מ 

מחיר 
סה"כ 

ללא 
 ₪מע"מ 

 הערות 

מולטן עור  5כדור 
 סינטטי

18     125.1 2251.8       

   0   0       80 גומי מולטן  5כדור 

   0   5497.44 229.06 6360 265 24 מולטן עור 6כדורי 

       5497.44 229.06 6360 265 24 מולטן עור 7כדורי 

   156 5.2 294 9.8 300 10 30 קונוסים גדולים

   406 5.8 514.5 7.35 420 6 70 דלגיות

   64 3.2 168 8.4 140 7 20 קונוסים בינוניים

   81 2.7 126 4.2 120 4 30 קונוסים קטנים

סיליקון לסימון משטח 
 עמדות

30       0 49 1470   

   340 17 560 28 200 10 20 רשתות לסל )חבל (

כדורי הטעייה לשליטה 
 בכדור

20 13 260   0 10 200   

   1600 400 0   1480 370 4 בובות הגנה

   0   280 14 200 10 20 רשתות לסל

 59 1.18 42 0.84 50 1 50 קונוס כיפות
 50סט של 

יחידות אצל 
 כלל הספקים

   90 9 126 12.6 160 16 10 משוכות קטנות

   132 11 294 24.5 288 24 12 משוכות גדולות

   4598   15651.18   16338     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

     ראם ספורט    
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 כמות תיאור הפריט
מחיר יחידה ללא מע"מ 

₪ 
 הערות  ₪מחיר סה"כ ללא מע"מ 

   156 5.2 30 קונוסים גדולים

   406 5.8 70 דלגיות

   64 3.2 20 קונוסים בינוניים

   81 2.7 30 קונוסים קטנים

   1470 49 30 משטח סיליקון לסימון עמדות

   200 10 20 כדורי הטעייה לשליטה בכדור

   90 9 10 משוכות קטנות

   132 11 12 משוכות גדולות

   2599     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

     

     ספורט גום    

 
     

 כמות תיאור הפריט
מחיר יחידה ללא 

 ₪מע"מ 
מחיר סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 
 הערות 

   2251.8 125.1 18 מולטן עור סינטטי 5כדור 

   5497.44 229.06 24 מולטן עור 6כדורי 

   5497.44 229.06 24 מולטן עור 7כדורי 

 42 0.84 50 קונוס כיפות
 50סט של 
אצל כלל יחידות 

 הספקים

   13288.68     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

   בי ספורט    

 ₪מחיר יחידה ללא מע"מ  כמות תיאור הפריט
מחיר סה"כ ללא 

 ₪מע"מ 

 200 10 20 רשתות לסל )חבל (

 1480 370 4 בובות הגנה

 200 10 20 רשתות לסל

 1880     ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 

 הספקים: 3-מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מ 

 .לא כולל מע"מ₪  1,880סכום הרכישה לא יעלה על  -בי ספורט פיטנס בע"מ 

 .לא כולל מע"מ₪  13,288.68סכום הרכישה לא יעלה על  -ספורט גום בע"מ 

 .לא כולל מע"מ₪  2,599 -ראם ספורט ומחנאות בע"מ 

 

 ומוקדי הפעילות מרכזי הספורט 780, 930 -מקור תקציבי 

 (10) נספח מס' 

 רכישת כלי עבודה למח' גינון - 2021294/הצעה מס'  .11

 למח' הגינון נדרשים כלי עבודה.

חבוב יצחק ציוד טכני, מ.ט.ר כלי גינון ובנין בע"מ, פולק כלי עבודה ספקים כדלקמן:  3 -מנהלת מח' רכש פנתה ל

 בע"מ.

 מ.ט.ר כלי גינון ובנין בע"מ הספקים שנענו להצעה: חבוב יצחק ציוד טכני,
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 להלן טבלת השוואות מחיר:

      
מטר כלי  

   חבוב יצחק   גינון 

 תיאור הפריט
יח' 

 חישוב
 כמות

מחיר יחידה 
ללא מע"מ 

₪ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

מחיר 
יחידה ללא 

 ₪מע"מ 

מחיר סה"כ 
ללא מע"מ 

 ₪ 

 4750 4750 4900 4900 1 יחידה 390XP -דגם-מסור שרשרת הוסקוורנה

 1512 756 1500 750 2 יחידה "28להב  

 1674 837 0   2 יחידה "36להב 

 500 125 520 130 4 יחידה "28תוצרת הוסקוורנה -שרשרת למסור 

 720 180 0   4 יחידה "36תוצרת הוסקוורנה -שרשרת למסור 

 TC138דגם   Husqvarnaטרקטורון כיסוח 
הספק: , B&Sמנוע:  -עפ"י המפרט המצ"ב 

ס"מ, גבהי כיסוח:  97כ"ס, רוחב כיסוח:  15.5
קמ"ש, סל  6.7ס"מ, מהירות מקס':  38-102

 ליטר. 220איסוף 

 13120 13120 12500 12500 1 יחידה

 22276   19420       ₪ סה"כ ללא מע"מ 

 הספקים: 2 -מ עפ"י הפריט הזול ביותר מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה 

 .לא כולל מע"מ₪  9,156הרכישה לא יעלה על סכום  -חבוב יצחק 

 .לא כולל מע"מ₪  19,420סכום הרכישה לא יעלה על  -מ.ט.ר כלי גינון 

 

 1746000720-מקור תקציבי 

 (11) נספח מס' 

 

 רכישת עמודים ותמרורים עבור מח' פת"ש - 2021952/הצעה מס'  .12

 למח' פת"ש נדרשים עמודים ותמרורים.

ספקים כדלקמן: הנתיב הנדסת תנועה ק.ב.ד בע"מ, ד.פ המרכז הישראלי לשילוט  4 -מנהלת מח' רכש פנתה ל

 בע"מ, היוצר סדנא לשילוט בע"מ, שרגרף בע"מ.

הנתיב הנדסת תנועה ק.ב.ד בע"מ, ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ, היוצר סדנא  הספקים שנענו להצעה:

 .לשילוט בע"מ

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

  היוצר  .פ.ד   הנתיב   

 מחיר כמות מידה 'יח פריט אורית
 ללא יחידה

 ₪ מ"מע

 מחיר
 ללא כ"סה
  ₪ מ"מע

 מחיר
 ללא יחידה

 ₪ מ"מע

 מחיר
 ללא כ"סה
  ₪ מ"מע

 מחיר
 ללא יחידה

 ₪ מ"מע

 מחיר
 ללא כ"סה
  ₪ מ"מע

 מטר 3 - מגולוון "3 לתמרור עמוד
 מ"מ 2.5 דופן עובי אורך

 5600 112 7500 150 7500 150 50 יחידות

 מטר 3.5 - מגולוון "3 לתמרור עמוד
 מ"מ 2.5 דופן עובי אורך

 6450 129 9000 180 9000 180 50 יחידות
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 (ועדה אישור לפי) 439 תמרור
 צהוב רקע מ"ס 50*30 :במידות

 E.G.P אור מחזיר שחור כיתוב

 240 48 235 47 600 120 5 יחידות

 מטר 1.5 - מגולוון "3 לתמרור עמוד
 מ"מ 2.5 דופן עובי אורך

 3000 60 5000 100 4500 90 50 יחידות

 15290  21735  21600     ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 מנהלת מח' רכש משיבה שיש שנה אחריות.  האם יש אחריות על הפריטים?  -לשאלת הועדה

 

 מהספק היוצר סדנא לשילוט בע"מ.הרכישה לאשר מח' רכש ממליצה 

 לא כולל מע"מ.₪  15,290על סכום הרכישה לא יעלה 

 

 

 1742000720 -מקור תקציבי 

 (12) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

מתן שירותי הגברה ותאורה פלוס אחסנה, הובלה הרכבה ופירוק של תפאורה   - 2021296/הצעה מס'  .13

 היכל התרבות( 2021)דצמבר להצגה נוסעת תיאטרון רמלה 

מתן שירותי הגברה ותאורה פלוס אחסנה, הובלה הרכבה ופירוק של תפאורה להצגה  לשם קבלת הצעת מחיר עבור 

 נוסעת( )

, אלי ג'ילייט הפקות והגברה בע"מ-אסף ג'ינוספקים כדלקמן:  5 -מח' תרבות פנתה ל "חיזו בטטה" תיאטרון רמלה

 בטיטו,

 יגאל סיזר, אורן סויסה. 

 . והגברה בע"מג'ילייט הפקות -אסף ג'ינוהספקים שנענו להצעה: 

 מקומות ישיבה. 620מקום ההצגה : היכל התרבות רמלה, 

 מפרט:

 שישה שחקנים. -הגברה  .א

 עמידה מלאה במפרט התאורה  המצורף כנספח ג'.  .ב

 פירוק של התפאורה לתקופת ההרצות.אחסנה, הובלה, הרכבה ו .ג

 .תלבושותכולל ארגזי אביזרים, לא כולל ארגזי  מטרים 4מ"ק, גובה תפאורה  30כ 
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שנים לפחות בהתקנת ציוד מהסוג הנדרש בבקשת ההצעה ובעלי  5בעלי ניסיון מוכח של -מתקיני  הציוד  .ד

 ניסיון בעבודה משותפת עם גורמים נוספים.

שנים לפחות בהפעלת ציוד , תפעול ההצגה והקמת  5טכנאים בעלי ניסיון מוכח של  -מפעילי הציוד  

 מפעילים : סאונדמן, תאורן, בקליינר. 3 -התפאורה

 המציע בעל יכולת לספק את השירותים בהתאם להנחיות בטיחות, וכל תווי תקן נדרשים.  .ה

 נספח ב'.  -עמידה בתנאי הביטוח המצורפים  .ו

 

 

 

 

 

 

 

 האם המחירים סבירים ? מנהל מח' תרבות משיב כן.  -לשאלת הועדה 

 .ג'ילייט הפקות והגברה בע"מ-אסף ג'ינו מח' תרבות ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה היחידה של 

 כולל מע"מ ) בהתאם לפריטים המבוקשים ע"י מח' תרבות (. ₪  70,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 מנהל מחלקת תרבות מבקש את אישור הוועדה לניהול משא ומתן עם הספק  לצורך קבלת הנחה.

 

 1825100751\פיס-תיאטרון  - תקציבי מקור

 (13) נספח מס' 

 

 

 

 

 צות  הועדה:המל

 

 לעיריית רמלה  2021אמן נוער סטנדאפ  - 284/2021הצעה מס'  .1

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהל מח' אירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים  

הצעת המציע לפני  כמות תיאור סעיף
 מע"מ

 שבעה ימי חזרות כולל גנראלית ומופעי הרצה  .1
 )היכל התרבות רמלה(: 15-21.12.21 

 22.12.21מופע מלא 
 23.12.21מופע מלא 

1 39,500 

 אופציה )היכל התרבות רמלה(:  .2
 23.12.21תוספת שני מופעי בוקר 

1 5,500 

 אופציה )היכל התרבות רמלה(:  .3
 יום שישי 24.12.21מופעי בוקר  שני 

 פירוק תפאורה בסיום ההצגה

1 5,500 

 אופציה:  .4
הרצה אחת ביום  כולל הובלה של תפאורה, הרכבה 

 ופירוק

1 5,000 

 אופציה:  .5
שתי הרצות  ביום  כולל הובלה של תפאורה, הרכבה 

 ופירוק 

1 6,000 

 אופציה:  .6
שלוש הרצות  ביום  כולל הובלה של תפאורה, הרכבה 

 ופירוק 

1 7,000 
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מופע  דרכים הפקות עבורהספק  ההצעה הזולה ביותר של  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 .  לא כולל מע"מ₪  20,000ע"ס   חן מזרחיסטנדאפ של האמן 

 עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, על בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.ה

 

 לעיריית רמלה  2021ערב טברנה חנוכה    - 285/2021הצעה מס'  .2

 וממליצה  אגף ספורט ואירועים מאשרת המלצת  , הועדהמנהל מח' אירועים לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

שמעון הספק שורה ראשונה עבור מופע של האמן   ההצעה הזולה ביותר של  עםבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

  בוסקילה  

 . לא כולל מע"מ ₪  50,000ע"ס 

 ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, על בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד. עלות סבירהה

 

 לעיריית רמלה  2021אמן ילדים חנוכה   - 286/2021הצעה מס'  .3

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהל מח' אירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים  

עבור מופע של  דרכים הפקותהספק   ההצעה הזולה ביותר של וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 . לא כולל  מע"מ₪  15,000ע"ס  מפרץ ההרפתקאותהאמן 

 והתאמה לקהל היעד.ירוע, על בסיס אטרקטיביות האמן עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאה 

 

 לעיריית רמלה  2021חנוכה    -אמן לערב אירוע הוקרה לנכי צה"ל  - 287/2021הצעה מס'  .4

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהל מח' אירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים  

הספק גאגא בוקינג  עבור מופע של  ההצעה הזולה ביותר של וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 האמן 

 . לא כולל מע"מ₪  20,000ע"ס   סטלוס ואורן חן

 לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד.עלות סבירה ומתאימה ה

 

 לעיריית רמלה  2021פעילות ייחודית  חנוכה    - 288/2021הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהל מח' אירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים  וממליצה 

 בפני ראש 

 הספקים  כדלקמן:העיר לאשר ההתקשרות עם 

עבור פעילות ייחודית של פארק חבלים אתגרי + מסלול נינג'ה +  לא כולל מע"מ ₪  40,000ע"ס   חוגגים הפקות .א

 .ג'ימבורי

 .עבור מתחם לייזר טאגלא כולל מע"מ ₪  13,500ע"ס  פאנטום .ב

 יביות הפעילות והתאמה לקהל היעד.עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטה
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 (2/12.2021-28/11) 2021טיולי חנוכה למרכז הנוער  - 289/2021הצעה מס'  .6

וממליצה בפני החינוך והנוער , הועדה מאשרת המלצת אגף  מנהל מח' הנוערלאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

 ראש 

 עבור  , כולל מע"מ₪  20,775ע"ס ישראל טרנספורט  רתחב ההצעה הזולה ביותר של העיר לאשר ההתקשרות עם 

  .טיולים בחנוכהשלושה 

 

 

 

 

 בתי ספר 4 -הדרכת זה"ב בנושא קורקינט חשמלי ב - 2021029/הצעה מס'  .7

, משנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה  מנהל מח' בטיחות בדרכים לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

 הזולה ביותר הועדה

חברת אבי בן רפאל יעוץ והדרכה  וממליצה ה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות אגף הנדסהמאשרת המלצת 

 לבטיחות 

 כולל מע"מ.₪  16,000בדרכים בע"מ ע"ס 

 

 סדנת פיסול סביבתי  -ק"ק קליטה בקהילה  - 2021912/הצעה מס'  .8

, משנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה הזולה ביותר  נציגת מח' קליטהלאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

 הועדה

₪  25,740לילי שוורץ  ע"ס הספק  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  קליטהמאשרת המלצת מח' 

 . כולל מע"מ

 

 רכישת שער לכדורגל מאלומיניום - 292/2021הצעה מס'  .9

, משנמצא כי ההמלצה הינה  לבחירת ההצעה הזולה  מנהלת מח' רכש לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר

 הועדה , ביותר

 .הספק סטה יבוא סחר ושיווק בע"מ וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם מאשרת המלצת מח' רכש    

 לא כולל מע"מ.₪  16,200סכום הרכישה לא יעלה על     

 

 רכישת ציוד ספורט - 293/2021הצעה מס'  .10

לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהלת מח' רכש , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש 

  לאשר הרכישההעיר 

 הספקים כמפורט מטה :  3-מ   

 .לא כולל מע"מ₪  1,880סכום הרכישה לא יעלה על  -בי ספורט פיטנס בע"מ   
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 .לא כולל מע"מ₪  13,288.68סכום הרכישה לא יעלה על  -ספורט גום בע"מ   

 .לא כולל מע"מ₪  2,599 -ראם ספורט ומחנאות בע"מ   

 

 רכישת כלי עבודה למח' גינון - 294/2021הצעה מס'  .11

לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהלת מח' רכש , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש     

   לאשר העיר 

 הספקים: 2 -מ עפ"י הפריט הזול ביותר מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה  הרכישה    

 .לא כולל מע"מ₪  9,156סכום הרכישה לא יעלה על  -חבוב יצחק     

 .לא כולל מע"מ₪  19,420סכום הרכישה לא יעלה על  -מ.ט.ר כלי גינון      

 

 רכישת עמודים ותמרורים עבור מח' פת"ש - 295/2021הצעה מס'  .12

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

הספק היוצר סדנא לשילוט  הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 בע"מ.

 לא כולל מע"מ.₪  15,290סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתן שירותי הגברה ותאורה פלוס אחסנה, הובלה הרכבה ופירוק של תפאורה   - 296/2021הצעה מס'  .13

 היכל התרבות( 2021)דצמבר להצגה נוסעת תיאטרון רמלה 

ג'ילייט -אסף ג'ינו המציע  הועדה מאשרת המלצת , תרבות  לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהל מח'   

 .הפקות והגברה בע"מ

 כולל מע"מ ) בהתאם לפריטים המבוקשים ע"י מח' תרבות (. ₪  70,000סכום ההתקשרות לא יעלה על    

 לצורך קבלת הנחה.  הזוכה משא ומתן עם הספק הל נהועדה מאשרת ל    

 

 
 עו"ד שלי ביטון                               רונן עזריה                                   שגיא רוזנבלט                   

 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  גזברית  העירייה ס.               
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 החלטות ראש העיר:
 
 

 לעיריית רמלה  2021אמן נוער סטנדאפ  - 284/2021הצעה מס'  .1

ע"ס   חן מזרחימופע סטנדאפ של האמן  דרכים הפקות עבורהספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם    

20,000  ₪ 

 .  לא כולל מע"מ   

 

 לעיריית רמלה  2021ערב טברנה חנוכה    - 285/2021הצעה מס'  .2

ע"ס  שמעון בוסקילה  הספק שורה ראשונה עבור מופע של האמן מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

50,000  ₪ 

 . לא כולל מע"מ  

 

 לעיריית רמלה  2021אמן ילדים חנוכה   - 286/2021הצעה מס'  .3

ע"ס  מפרץ ההרפתקאותהאמן עבור מופע של  דרכים הפקותהספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

15,000  ₪ 

 . לא כולל  מע"מ

 

 לעיריית רמלה  2021חנוכה    -אמן לערב אירוע הוקרה לנכי צה"ל  - 287/2021הצעה מס'  .4

ע"ס   סטלוס ואורן חןהספק גאגא בוקינג  עבור מופע של האמן  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . לא כולל מע"מ₪  20,000

 

 רמלהלעיריית   2021פעילות ייחודית  חנוכה    - 288/2021הצעה מס'  .5

 הספקים  כדלקמן: מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

עבור פעילות ייחודית של פארק חבלים אתגרי + מסלול לא כולל מע"מ ₪  40,000ע"ס   חוגגים הפקות .א

 .נינג'ה + ג'ימבורי

 .עבור מתחם לייזר טאגלא כולל מע"מ ₪  13,500ע"ס  פאנטום .ב
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 (2/12.2021-28/11) 2021טיולי חנוכה למרכז הנוער  - 289/2021הצעה מס'  .6

 ,  עבור כולל מע"מ₪  20,775ע"ס ישראל טרנספורט  רתחב מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

  .טיולים בחנוכהשלושה 

 

 בתי ספר 4 -הדרכת זה"ב בנושא קורקינט חשמלי ב - 290/2021הצעה מס'  .7

חברת אבי בן רפאל יעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ ע"ס   עם ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ.₪  16,000

 

 סדנת פיסול סביבתי  -ק"ק קליטה בקהילה  - 2021912/הצעה מס'  .8

 . כולל מע"מ₪  25,740לילי שוורץ  ע"ס הספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 מאלומיניוםרכישת שער לכדורגל  - 292/2021הצעה מס'  .9

 .הספק סטה יבוא סחר ושיווק בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר  

 לא כולל מע"מ.₪  16,200סכום הרכישה לא יעלה על  

 

 רכישת ציוד ספורט - 293/2021הצעה מס'  .10

 הספקים כמפורט מטה :  3-ממאמץ החלטת הועדה ומאשר הרכישה 

 לא כולל מע"מ.₪  1,880לא יעלה על  סכום הרכישה -בי ספורט פיטנס בע"מ    

 לא כולל מע"מ.₪  13,288.68סכום הרכישה לא יעלה על  -ספורט גום בע"מ    

 לא כולל מע"מ.₪  2,599 -ראם ספורט ומחנאות בע"מ    

 

 רכישת כלי עבודה למח' גינון - 294/2021הצעה מס'  .11

 הספקים: 2 -מאמץ החלטת הועדה ומאשר  הרכישה עפ"י הפריט הזול ביותר מ 

 לא כולל מע"מ.₪  9,156סכום הרכישה לא יעלה על  -חבוב יצחק 

 לא כולל מע"מ.₪  19,420סכום הרכישה לא יעלה על  -מ.ט.ר כלי גינון 

 

רכישת עמודים ותמרורים עבור מח'  - 295/2021הצעה מס'  .12

 פת"ש

 הספק היוצר סדנא לשילוט בע"מ. ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לא כולל מע"מ.₪  15,290סכום הרכישה לא יעלה על 
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מתן שירותי הגברה ותאורה פלוס   - 296/2021הצעה מס'  .13

 היכל התרבות( 2021)דצמבר אחסנה, הובלה הרכבה ופירוק של תפאורה להצגה נוסעת תיאטרון רמלה 

 .ג'ילייט הפקות והגברה בע"מ-אסף ג'ינו  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ ) בהתאם לפריטים המבוקשים ע"י מח' תרבות (. ₪  70,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 לצורך קבלת הנחה.  הזוכה משא ומתן עם הספק הל נמאשר ל 

 

                                     מיכאל וידל                                                                                                                   

ראש העיר                                                                                                                  


