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 באוקטובר 03) גתשפ"  ח' תשריני ששהתקיימה ביום  (הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 , רמלה.1, רחוב ויצמן תבחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירוני - (2022

 
 

 משתתפים :                                                                                 נוכחים: 
   מנהל מח' אירועים -אורן רוזנברג                                                        מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

 מתאמת בריאות עירונית -יעל נסימיאן פאי                                             גזברית העירייה         -וזה עללאל ר
נציגת מח' קליטה  -ילנה שנייר                                        יועמ"ש       משנה ל -סופי ויטלם  עו"ד  

                 מחלקת אזרחים ותיקים -חווה לוזון                                                 מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 
      

 מנהל מחלקת מזכירות העירייה -רון חסיד                                    כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
                                                                                                               

                                                               
                                                                   

 
 הנדון:

 
עד  11.10.22בתאריכים  6מספר השכרת גנראטורים לפסטיבל סוכות עיר עולם  -  2022254/הצעה מס'  .1

13.10.22  

יחידות ( או  2) 140KAV   +110KVAוהשכרה גנראטורים בתפוקות של שירות לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

, מ "בע אנרגיה הנדסת סינכרו-שמרלינגכדלקמן: ספקים  3 -פנה ל מנהל מח' חשמל   250KVAיחידה אחת של 

 ,פ.ק. גנראטורים בע"מ 

 .ד.נ. גנראטורים בע"מ

אמפר / ליחידה  32יחידות פודטראקס בצריכה של  8מדובר על הזנת  -הצריכה בפועל במתחמי הפסטיבל תנאי 

 +32  

 אמפר ליחידת הבמה .

כולל  13.10.22עד  11.10.22המציע הזוכה מתחייב לספק הטובין / השרות / לבצע את העבודה  מתאריך 

 לרבות אספקת כבלי הזנה + לוחות חשמל לחיבור הצרכנים , שינוע , איסוף .,

 .ד.נ. גנראטורים בע"מ, פ.ק. גנראטורים בע"מ הספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן הצעות מחיר שהתקבלו 
 מע"מ  א כולל ל₪  65,000 -פ.ק. גנראטורים בע"מ  
 מע"מ  א כולל ל 33,500  -ד.נ. גנראטורים בע"מ  

 
כמות הגנרטורים שיש  -האם יש לנו גנרטורים של העירייה? מנהל מחלקת אירועים משיב -לשאלת הועדה

 .לעירייה אינם מספיקים לפסטיבל ואנחנו שוכרים רק לטובת הפסטיבל
גנרטורים. הסכום כולל את כל   4 -בכמה גנרטורים מדובר? מנהל מחלקת אירועים משיב –לשאלת הועדה 

 הגנרטורים.
 כן -האם בוצע סיור בשטח? מנהל מחלקת אירועים משיב  -לשאלת הועדה

 
ד.נ. גנראטורים בע"מ לביצוע של חברת מח' חשמל ממליצה לאשר ההתקשרות עם הצעת המחיר הזולה ביותר  

 לא כולל מע"מ.₪  33,500ע"ס  13/10/22עד  11/10/22ם  מתאריך אספקת גנראטורי
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 ליטר של סולר . 1000הצעה של ד.נ. גנראטורים בע"מ , הצעה זולה יותר ומכילה גם 

 
 פסטיבל -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 שכירות דירה לפרויקט אולפן עציון- 2022255/הצעה מס'  .2

דירות   9במסגרת תכנית לעולים צעירים אולפן עציון שיתוף פעולה של הסוכנות יהודית ועיריית רמלה, קיימות 
 שהעירייה שוכרת עבור הסטודנטים בשכונת נאות בגין כבר למעלה מעשור. 

הודיעה כי היא  לא מעוניינת לחדש את חוזה השכירות  16\10לפני מספר חודשים בעלת הדירה מרח' אלמוג 
חדרים. כרגע אנו   4דירת ₪  4500 -. עלות חודשית 2022מסיבות אישיות, החוזה מסתיים בסוף חודש נובמבר 

 זקוקים לדירה חלופית כדי להעביר את הסטודנטים שמתגוררים בדירה הנ"ל.

-מתווך, ריבקה קיסטר  -אנטולי אויכרמן כדלקמן:  ספקים 4-לשם קבלת הצעות מחיר פנתה מחלקת קליטה ל
מתווך. -מתווך, רפאל נכסים -יעקב מטטוב בעלת דירה  

חשוב לציין ששכונת נאות בגין משמשת את הסטודנטים של אולפן עציון לא רק למגורים אלה גם ללימודי אולפן כך 
 שההצעה 

  של אנטולי אויכרמן היא הכי רלוונטית עבור הפרויקט .

 לעלות שכירות לחודש: הצעה שמות הספקים שהגישו

מתווך יעקב  ריבקה קיסטק מתווך אנטולי אויכרמן 
 מטטוב

מתווך רפאל 
 נכסים

    ש''ח 5000 4\7דירה רח' דוגית 
)לא  12\26דירה דני מס 

   ש''ח 5200  רלבנטי כבר(

 5600    2נחשול 
  5800   2דירה  2דוגית 

 

 מע''מלא כולל ש''ח  5,000 ע"ס אנטולי אויכרמן המתווך לאשר ההתקשרות עם ממליצה  ת קליטהמחלק

החלפת דירה עבור  מתווך  -ש''ח  5,850ש''ח +  61,200-עלות שכירות לשנה  ועד בית.₪  100לחודש  + 

 ברמלה.  4ברחוב דוגית  בפרויקט אולפן עציון

(, דירה 1ורח' אלמוג  2, דירה צמודה לדירות שגרים סטודנטים )רח' דוגית 4דירה ברח' דוגית   *מח' קליטה מצאה

חדרים, מרוהטת וכוללת מוצרי חשמל ומזגנים בכל החדרים. הדירה במצב מעולה ועונה על כל התנאים  4.5בת 

 יקט.לפרו הנדרשים

 תשלום עבור הועד בית. ₪   ₪100 +  5000 -עלות חודשית 

 1861000781 -קציבי מקור ת

 (2)נספח מס' 

 קול קורא "שעת כושר"- 2022625/הצעה מס'  .3
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במסגרת קול קורא "שעת כושר" של המשרד לשוויון חברתי, בו זכתה עיריית רמלה, התקבל תקציב של  
 הוצאה כנגד הכנסה.₪  47,500

 מפגשים, כולן בתחומי פעילות גופנית,  10סדנאות, כל סדנא בת  19תקציב זה מאפשר 

 זאת למען  חיזוק הגוף והנפש, ולמען רווחתם של האזרחים הוותיקים ברמלה.

 לאור זאת יצאה העיריה בפנייה אחידה לספקים בתחומי התעמלות בונה עצם, תנועה וריקוד. 

 הערות:

 דרישות המשרד לשוויון חברתי  עלות התעריפים הינה על פי 
 .נעשתה פנייה שוויונית ואחידה לכל הספקים 

 

 העירייה פנתה לספקים הבאים והכל כמפורט להלן:

 : מיכל ראובן, חגית דריי, שירלי ליפינר, אביגייל גינזבורג, אתי אלג'ם.התעמלות בונה עצם

 לילך זר, קובי מיכאלי, מזל תומר, נעמה חזן. תנועה וריקוד:

 

וך הרשימה נבחרו הספקים המתאימים והם יפעלו בשני סמסטרים מתחילת התכנית ועד לסיומה בסוף חודש מת
 בהתאם לדרישות המשרד לשוויון חברתי.  2023פברואר 

 להלן טבלאות השוואת המחירים:

 התעמלות בונה עצם: 1טבלה 

 5ספק   4ספק  3ספק  2ספק  1ספק  מדריכים בתחום התעמלות בונה עצם
 אתי אלג'ם שירלי ליפינר אביגייל גינזבורג חגית דריי מיכל ראובן

 ₪  250 ₪  230 ₪230   ₪230   ₪  230 עלות לשעה כולל מע"מ 
 

  כמפורט:מחלקת אזרחים ותיקים ממליצה לאשר התקשרות 

 
 הערה לגבי עלויות המפורטות לעיל:

 עלות אתי אלג'ם גבוהה יותר כיון שמשלבת גם התעמלות במים 
 

 2הספקיות חגית דריי,  אביגייל גינזבורג,  ושירלי ליפינר יעבירו, עבור סכום העלויות המופיעות בטבלה זו :  
 סדנאות. 6סך הכול שלושתן תעברנה  סדנאות כל אחת

 
 .13,800סדנאות:  6עלות ,  2,300עלות סדנא אחת  

 

 ₪      6,900עלות:  לסדנא סך הכל  2300סדנאות בעלות  3הספקית מיכל ראובן  תעביר 

 ₪  7,500כל סדנא סך הכל עלות ₪   2500סדנאות בעלות  3הספקית אתי אלג'ם תעביר 

עושה גם  אלג'ם אתי -נציגת מחלקת אזרחים ותיקים משיבה? ההזול  מדוע לא לקחת את ההצעה -אלת הועדהש
  .בניגוד לאחרות פעילות בריכה
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 תנועה וריקוד: 2טבלה 

  4ספק  3ספק  2ספק  1ספק  תנועה וריקודמדריכים בתחום 
 נעמה חזן מזל תומר לילך זר קובי מיכאלי

 לא הגיבה  ₪  300 ₪250   ₪  250 עלות לשעה
 

 מחלקת אזרחים ותיקים ממליצה לאשר התקשרות עם הספקים כדלקמן:

 קובי מיכאלי, לילך זר.

 כל סדנא  2,500סדנאות בעלות  4הספק קובי מיכאלי יעביר 

 10,000סך הכל עלות קובי מיכאלי: 

 כל סדנא  2,500סדנאות בעלות  3הספקית לילך זר תעביר 

 ₪  7,500סך הכל עלות לילך זר: 

 ₪  45,700סך הכל עלות כל התכנית: 

 ₪  47,500סך הכל התקציב שהתקבל מהמשרד לשוויון חברתי הנו: 

 פעילויות והסדנאות הכל בכפוף לאישור המשרד. קיים צורך ברכישת ציוד לחלק מה₪ ,  1,800קיימת יתרה של 

בהתאם לדרישה של  -נציגת מחלקת אזרחים ותיקים משיבהאיך נקבעת כמות הפעילויות?  -שאלת הועדה
 הפעילויות. יש יותר דרישה לריקוד בתנועה מאשר להתעמלות בתנועה.

 אזרחים וותיקים הוצאה כנגד הכנסה - 1867000780מקור תקציבי :  

 (3מס'  )נספח

 

גנים ציבוריים ו/או בתי ספר   8מסלולי ריצפה לעידוד פעילות גופנית ב - 257/2022הצעה מס'  .4

 מטרים 25ברמלה באורך של 

 במסגרת תכנית העבודה בקול קורא "אפשרי בריא בעיר" אשר אושרה ע"י משרד הבריאות, קיימת תוכנית

 עבודה העוסקת בנושאי בריאות שונים, ביניהם הנושא של פעילות גופנית.

ישנן מס' תכניות בנושא עידוד פעילות גופנית . הסכום שיועד לבניית תשתיות לעידוד הפעילות הגופנית הינו 

 )מתקציב הקול קורא(.  כולל מע"מ ₪ 40,000

 ג'ה רחוב, י.ש עבודה עברית, תילתן, ניניוזמות כדלקמן:  נשלחו פניות לארבעה ספקים

 להלן הצעות המחיר: 

 כולל מע"מ(. ₪  40,000ללא מע"מ )₪  34,188 -לכל מסלול ₪   4273מסלולים,  8 -יוזמות .א

 כולל מע"מ(. ₪  72,540ללא מע"מ )₪  62,000 -לכל מסלול ₪   6500מסלולים ,  8  -תילתן .ב

 כולל מע"מ(.₪  60,840ללא מע"מ )₪  52,000 -לכל מסלול ₪   13,000מסלולים ,  4 -נינג'ה רחוב .ג

כולל ₪  110,167.2ללא מע"מ )₪  94,160  -לכל מסלול ₪   11,770מסלולים ,  8 -י.ש עבודה עברית .ד

 מע"מ(. 
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. ההצעות הצעה א'+ ב' אשר עומדות בדרישות העירייה -הצעות כשרות 2מציעים, נשארו  4לאחר פנייה ל

מטרים כל מסלול( כולל  25מסלולים ) 8תתקיים בבתי הספר או בגני הילדים.  כוללות הגעה שח רכב והפעלות 

 ימים. 3משאית עם צבעי ריצפה העמידים ל

 כן כפי שמצוין בנספחים. -האם יש הבחנה לכל מסלול? מתאמת הבריאות משיבה -לשאלת הועדה

  

₪   34,188יוזמות  ע"ס  מתאמת הבריאות העירונית ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של

 מסלולי משחקי ריצפה(. 8כולל מע"מ )עבור ₪  40,000לא כולל מע"מ, 

 

  1831000753ו 1831000752 -תקציבי   מקור

 (4)נספח מס' 

 מתן שירותי ניהול מוסיקלי  פרויקט מוזיקה רמלה - 258/2022הצעה מס'  .5

תרבות מחלקת מנהל  מוזיקה רמלהמתן ניהול מוסיקלי  פרויקט לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 רמי קלינשטיין, ) מנהל רונן ירקוני( דניאל סלומון, )מנהל גלעד אדמוני( אלון עדר:  מוסיקאים  3 -לה פנ

 .)מנהל דקל(

 

שני המוזיקאים הנם יוצרים משמעותיים  .מאת אלון עדר ודניאל סלומון ,הצעות מחיר 2התקבלו 

 .במוזיקה הישראלית

 

 עיקרי ההצעה :

  בחודש דצמבר. הניהול מוסיקלי של הרכב ווקאלי עירוני להעלאת מחז 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

  אלון עדר 
)מנהל גלעד 

 אדמוני(

  דניאל סלומון
) מנהל רונן 

 ירקוני(
סה"כ הצעת  תיאור

 א כולל המציע ל
 מע"מ

סה"כ הצעת 
 א כולל המציע ל

 מע"מ
שעתיים -פעילות שבועית בת כשעה וחצי

 הערב,בשעות 
 זמרים בוגרים  10הרכז של כ 

הכולל בתוכו עבודה  -כתיבת מוסיקה למחזה
 על 

 קטעים ווקאליים . 8-10כ 
 נגנים פלוס חזרות. 3-4כתיבת עיבודים ל

 השתתפות בחזרה גנראלית
 

חזרות נוספות בהתאם לצורך כלולות 

34,000 ₪ 
 מפגשים 12

לכל ₪  2,000
 מפגש נוסף

50,000 ₪ 
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 בתשלום.

 לליווי נגינה אישי במופע.אופציה 
 - ₪ 8,000 עלות למופע : 

 

 אלון עדר.המוזיקאי ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של לאשר  מנהל מח' תרבות ממליץ 

עם אלון עדר מבקש מנהל מחלקת תרבות במקרה שלוח הזמנים לא יאפשר את ההתקשרות **

 לאשר את ההצעה של דניאל סלומון.

 

 .1825400751, 1825400750 - תקציבימקור 

 

 (5 )נספח מס'

 

 2202 "חברים בכל מיני צבעיםלהצגת תיאטרון "   זכויות יוצרים - 259/2022הצעה מס'  .6
 

מעלה את ההצגה  "חברים בכל מיני צבעים" על פי  יצירתה של המשוררת של חנה גולדברג.  תיאטרון רמלה 

 ההצגה מתוכננת לעלות בגני ילדים ובכיתות א'.

הצגה לגילאי גן חובה וכיתות א' שמדגישה שאת היופי שבשונה ואת ערך החברות בהשראת השיר "חברים מכל 

 מיני צבעים" מאת חנה גולדברג.

המשפחה של דנה עברה לבית חדש, דנה חוששת מהמעבר ולא רוצה לצאת ולהכיר חברים חדשים, אבא שלה 

בבית ולהכין עוגה אך בכל פעם מגלה שחסר לו משהו וצריך ללכת לשכנים ולבקש, כל  אתושאר ימציע לה לה

פעם שתלך לשכנים תכיר חבר חדש, המייצג דמות בחברה הישראלית, חבר שונה ממנה אך גם מאוד דומה. יחד 

 הם יוכלו לטעום מעוגת הקשת בענן שהכינה דנה ביחד עם אביה. 

 טים בשפה הערבית.ההצגה משולבת בסרטי אנימציה וטקס

 

רבים משירה היו ללהיטים. כלת פרס מפעל חיים של   .ישראלית סופרתו משוררת ,פזמונאית היאחנה גולדברג 

 .2015אקו"ם לשנת 

לא כולל ₪  10,000ך קבלת הצעת מחיר לשימוש ביצירה ע"ס לחנה גולדברג לצור מחלקת תרבות פנתה

 מע"מ. 

 ₪. 5,000 ע"ס  הלהצגת יחיד  עבור זכויות שימוש ביצירה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
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 ₪. 5,000הצגות העלות הנה  200עבור זכויות השימוש ביצירה, עד 

 .לא כולל מע"מ₪  10,000סה"כ  

 

 לתוכנית העבודה.ההתקשרות בכפוף לאישור מנכ"ל ומפעל הפיס 

 

 תיאטרון פיס. 1826100753 - תקציבי מקור

 (6 )נספח מס'

 2022מחזאי  להצגת תיאטרון  "גם זאבים שרים"  - 260/2022הצעה מס'  .7

 תיאטרון רמלה  מתכנן לעלות  את ההצגה "גם זאבים שרים" על פי סיפור מאת לי אור שפירא.

 מע"מ )עוסק פטור(כולל ₪  6,000הצעתה של ליאור עומדת על סך של 

 מסך עלות ההצגה. 10%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מהצגה ראשונה : 

הבקשה מועלת בוועדת  מכיוון שישולמו תמלוגים, ₪  10,000למרות שסכום ההתקשרות הבסיסי הנו מתחת ל 

 ימת וקי

 .התכנות לעבור את סך המינימום

 לתוכנית העבודה.ההתקשרות בכפוף לאישור מנכ"ל ומפעל הפיס 

 תיאטרון פיס. 1826100753 - תקציבי מקור

 (7 )נספח מס' 

 

 מצלמות דמה עם פנס מהבהב 6אספקה והתקנה של  - 2022261/הצעה מס'  .8

חברות כדלקמן: אביתר  3-, מינהל הנדסה פנה למצלמות דמה עם פנס מהבהב 6אספקה והתקנה של לשם 

 בע"מ, צמתים סימון כבישים בע"מ. שיווק וסחר, טופ טרפיק

 להלן המפרט המלא:

אספקה והתקנה של פנס מהבהב בצבעים כחול ואדום סולארי כולל מצלמת דמה ושלט מ"א ע"ג עמוד מגולוון 

 בצבעים כחול ואדום.

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו )כולל מע"מ(: 

 כולל מע"מ ₪  17,901 -. אביתר שיווק וסחר1

 כולל מע"מ ₪  21,060 -בע"מ טופ טרפיק. 2

 כולל מע"מ ₪  20,007 -. צמתים סימון כבישים בע"מ3

 בהתאם לדרישה. ברחבי העיר -היכן יוצבו המצלמות? נציג מנהל הנדסה משיב -לשאלת הועדה

 כולל מע"מ. ₪  17,901חברת אביתר שיווק וסחר ע"ס הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר הזולה של  אגף

  1731000750 -מקור תקציבי
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 (8 )נספח מס' 

 

 

 העיריית רמל ל 2022  לפסטיבל עיר עולם ושאר ימות השנהאבטחה רפואית  - 2022262/הצעה מס'  .9

לעיריית רמלה מחלקת  2022  לפסטיבל רמלה עיר עולםאבטחה רפואית  :קבלת הצעות מחיר  עבורלשם 

 מד"א -פנו לאירועים 

  ע"י  ואיחוד הצלה , הוזמנו נציגים של מדאלפסטיבל רמלה עיר עולםכחלק מהערכות הרשות ורישוי משטרה

משטרת רמלה לאישורי תכניות שהתקיימו בתחנת רמלה ולסיורי שטח  לצורך מתן דגשים והנחיות בנושא 

 אבטחה רפואית לאירועים.

  ת פקמ()מורשה בלעדי להגש בהתאם לכך הוגש למשטרה פק"מ של מדא 

 
 מדא איחוד הצלה

19,500 19,847 
 

 
הסכום גבוה בגלל דרישות  -מדוע הסכום כל כך גבוה? מנהל מחלקת אירועים משיב -לשאלת הועדה

 המשטרה בייחוד לאחר האסון במירון.
על בסיס ניסיון קודם  -מדוע את ההצעה הגבוהה יותר? מנהל מחלקת אירועים משיב -לשאלת הועדה

דרכי גישה, שטחי פינוי ארן, שטחי פינוי נפגעים, השתתפות בכלל   -באירועים בעיר רמלה, הכרות עם השטח 
סיורי השטח וכמכתיבי פק"מ בלעדי בנושא אבטחה רפואית.  הפרש ההצעה אינו מהותי בהתחשב בשירות 

 .ובתחום האחריות בנושא אבטחה רפואית מצילה חיי אדם.
 
 
לפסטיבל אבטחה רפואית עבור  2022לשנת ₪  70,000מד"א  ע"ס גף ספורט ואירועים ממליץ על הספק א

ע"ב ההצעה הסבירה, על בסיס ניסיון קודם באירועים בעיר רמלה,    לעיריית רמלה 2022  רמלה עיר עולם
דרכי גישה, שטחי פינוי ארן, שטחי פינוי נפגעים, השתתפות בכלל סיורי השטח וכמכתיבי   -הכרות עם השטח 

פק"מ בלעדי בנושא אבטחה רפואית.  הפרש ההצעה אינו מהותי בהתחשב בשירות ובתחום האחריות בנושא 
 ת מצילה חיי אדם.אבטחה רפואי

 
 אל"ש. 79לפי הדרישה של מד"א, ולא סכום מסגרת על סך ₪   19,847מאושר רק 

 

   פסטיבל -י תקציב מקור

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

 .לא תישא בעלויות ו/או פיצוי

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

 2022מתן שירותי משחק להצגת תיאטרון "גם זאבים שרים"   - 2022263/הצעה מס'  .10

 זאבים שרים" על פי סיפור מאת לי אור שפירא.תיאטרון רמלה  מתכנן לעלות  את ההצגה "גם  

 ה לגני ילדים וילדים.\ הצגת יחיד 

הבקשה מועלת בוועדת  פטור ממכרז מכיוון ₪  10,000למרות שסכום ההתקשרות הבסיסי הנו מתחת ל 

 ₪. 22,815הצגות בעלות של כ  30שישולמו תשלומים בגין כ 

 גם זאבים שרים

של זאביק, זאב שרוצה להגשים את חלומו ולשיר במקהלה אך כל החיות  הצגה מוזיקלית המלווה את סיפורו

מפחדות ממנו ובורחות בכל פעם שהוא עולה לבמה. זאביק מחליט להתחפש לחיות אחרות כדי שיאהבו אותו 

אבל מבין שהוא לא רוצה להיות מישהו אחר ושגם בזאב אפשר להתאהב. הצגה מלאה בחיות, שירים וחרוזים 

 אחד עד כמה הוא מיוחד.שתזכיר לכל 

 שחקנים, לתפקיד נבחר השחקן חן גבעתי. 5באודישנים  לתפקיד השתתפו כ

 הצעת מחיר

 א.

 א כולל מחיר מקסימום ל תיאור 

 מע"מ 

א הצעת המציע ל

 מע"מ כולל 

עד ארבע  תקופת החזרות )כחודשיים(

 חזרות ריענון בשנה הראשונה
4,000  ₪ 4,000  ₪ 

 

 תוספת להשתתפות הצגה מעבר  למפורט בסעיף א' ב.

 

 

 

 

 

 

 

כלכלה. הובלה של התפאורה והאביזרים, הרכבה ופירוק.  שמירה על הציוד והאביזרים  הצעת המחיר כוללת  :

ית מאשרת בהצעתה להשתתפות ביח"צ של ההצגה על פי דרישות \ והחזרתם לתיאטרון בגמר ההפקה. השחקן

 ההפקה ולשימוש בלתי מוגבל בתמונות לקידום ההצגה ותיאטרון רמלה.

 

 לצורך השתתפותו בהצגה "גם זאבים שרים".  חן גבעתי  עם השחקן לאשר ההתקשרות מחלקת תרבות ממליצה 

 א כולל מחיר מקסימום ל תיאור 

 מע"מ 

 א כולל הצעת המציע ל

 מע"מ

 ₪  500 ₪  500 הצגה 

 ₪  150 ₪  150 נסיעות ליום 

חזרה נוספת מעבר לארבע חזרות 

 הריענון המצוינות בסעיף א'

160  ₪ 160  ₪ 
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 ההתקשרות בכפוף לאישור מנכ"ל ומפעל הפיס לתוכנית העבודה.

 1826100753 -תקציבי  מקור

 (10 )נספח מס'

 2022  גם זאבים שרים" מוסיקה להצגת תיאטרון "  - 2022264/הצעה מס'  .11

 ההצגה "גם זאבים שרים" על פי סיפור מאת לי אור שפירא.תיאטרון רמלה יעלה  את 

 ה לגני ילדים וילדים.\ הצגת יחיד 

נדב  :כדלקמן ספקים 4 - ל מנהל מח' תרבות פנה מתן שירותי ניהול מוסיקלי לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 . כנען לבקוביץ, בן אלקיים,  דניאל סעדו, רובינשטיין

 

 ." הצגת ילדים נוסעתזאבים שרים"גם  מוסיקה  להצגה  - מפרט

 .2022תאריך : דצמבר 

 אחר.\מקום: גני ילדים

 עבודה על פי הנחיית הבמאי.

 
 
 

 :הצעות מחירלהלן טבלת 
 

 מחיר מקסימום תאור הפריט
 מע"מ א כולל ל

נדב  דניאל סעדו בן אלקיים
 רובינשטיין

הצעת המציע 
 מע"מא כולל ל

הצעת המציע 
 מע"מ א כולל ל

המציע הצעת 
 מע"מ א כולל ל

הקלטות ותזמור 
קיואים להצגה בת 

 דקות.  45
 הקלטות דיבובים

 שירים 4הלחנת 
 הקלטות שירה 

 מיקסים

10,000  ₪ 

10,000 ₪ 
לכל ₪  100+

הצגה 
 שנמכרת

10,000 ₪ 10,000 ₪ 

 
רובינשטיין בן אלקיים,   הצעתו נמוכה מהצעתו של נדב  הספקמנהל מח' תרבות ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

במידה ובן  .וזהה להצעתו של דניאל סעדו. בשל ניסיונו הרב יותר ההמלצה להתקשרות היא עם בן אלקיים

 אלקיים לא יוכל לעמוד בלוח הזמנים המבוקש מבקש לאשר את הצעתו של דניאל סעדו..

 ההתקשרות בכפוף לאישור מנכ"ל ומפעל הפיס לתוכנית העבודה.

 תיאטרון פיס. 1826100753 - תקציבי מקור

 

 (11 )נספח מס'
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"גם   נוסעת גנים להצגת ואביזרים תלבושות תפאורה עיצובמתן שירותי  - 2022265/הצעה מס'  .12

 2022זאבים שרים"  

 תיאטרון רמלה יעלה  את ההצגה "גם זאבים שרים" על פי סיפור מאת לי אור שפירא.

 .ה לגני ילדים וילדים.\ הצגת יחיד 

ספקים  3 - ל מנהל מח' תרבות פנה ייצור ועיצוב תפאורה, תלבושות ואביזרים  הצעות מחיר עבורלשם קבלת 

 עומר חכמון.כדלקמן: שובל שלוי, לייה שטיין, 

 החוזה מחתימת שבועיים עד לתפאורה לתלבושות סקיצות יגיש ת/המעצב. 

 דצמבר בתחילת לעלות עתידה ההצגה 

 יצרן מקצה/למעצב לשלוח רשאי יהיה התיאטרון )הרצה הצגות( הראשונות ההצגות עשר לאחר 

 .שיפורים

 סעיף
 

 תיאור
 

 עומר חכמון לייה שטיין שובל שלוי
הצעת 
א המציע ל

 מע"מ כולל 

הצעת 
א המציע ל

 מע"מ כולל 

הצעת 
א המציע ל

 מע"מ כולל 

 הבמאי לאישור עד תפאורה וייצור עיצוב .1
 .לתוך רכב להתקפל התפאורה יכולות ובדיקת

40,000 
₪ 

50,000 
₪ 45,000 ₪ 

 .להצגה אביזרים חמישה עד וייצור עיצוב .2
 מורכבת ציפור בובת וייצור עיצוב 3

 בהפעלה חשמל על המופעלת
 :תלבושת ויצור עיצוב .4

 זאב תלבושת

 לטווס מחופש זאב תוספת 

 לחילזון מחופש זאב 

 לארנב מחופש זאב 
 ,התפאורה לכל גבוהה באיכות אריזה .5

 .בין הגנים קלה לתנועה והאביזרים התלבושות
 

. שובל שלוי לא כולל מע"מ₪  40,000ע"ס  שובל שלוי הספקמנהל מח' תרבות ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 בעל ניסיון רב בתחום.

 ההתקשרות בכפוף לאישור מנכ"ל ומפעל הפיס לתוכנית העבודה.

 1826100753 - תקציבי מקור
 (12 )נספח מס'

 2022  גם זאבים שרים"מתן שירותי בימוי  להצגת תיאטרון לילדים "  - 2022266/הצעה מס'  .13

 תיאטרון רמלה יעלה  את ההצגה "גם זאבים שרים" על פי סיפור מאת לי אור שפירא.

 ה לגני ילדים וילדים.\ הצגת יחיד 

 

 גם זאבים שרים

להגשים את חלומו ולשיר במקהלה אך כל החיות הצגה מוזיקלית המלווה את סיפורו של זאביק, זאב שרוצה 

מפחדות ממנו ובורחות בכל פעם שהוא עולה לבמה. זאביק מחליט להתחפש לחיות אחרות כדי שיאהבו אותו 
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אבל מבין שהוא לא רוצה להיות מישהו אחר ושגם בזאב אפשר להתאהב. הצגה מלאה בחיות, שירים וחרוזים 

 שתזכיר לכל אחד עד כמה הוא מיוחד.

 

בשל הרצון לעידוד יוצרים מקומיים לקחת חלק בעשייה התרבות בעיר בחרנו להתקשר עם הבמאית, תושבת 

איילין הנה בעלת תארים בבימוי תיאטרון בימוי והוראת התאטרון, מכללת סמינר איילין פודלישבסקי.   העיר

 , לונדון.University of Est Londonהקיבוצים, תל אביב, בימוי תאטרון, 

 

 תגמולים זכויות יוצרים מכל הצגה שתימכר. 2%כולל מע"מ פלוס ₪  6,500הצעתה של אלין עומדת על סך של 

 העלות היא סבירה ונמוכה יחסית מהתשלום המוקבל בענף הצגות הילדים.

 ההתקשרות בכפוף לאישור מנכ"ל ומפעל הפיס לתוכנית העבודה.

 

כך נהוג, זאת בקשה סבירה. עלות ההצגה  -תרבות משיבתגמולים? מנהל מחלקת  2%מדוע  -לשאלת הועדה

 ₪. 900הינה 

 

 תיאטרון פיס. 1826100753 - תקציבי מקור

 

 (13 )נספח מס'

 התקנת מערכת ערפול מים במתחם המגדל הלבן  - 2022267/הצעה מס' .14

מים מעל דורשת המשטרה להתקין מערכת ערפול  , 2022בהמשך להכנות לפתיחת פסטיבל רמלה עיר עולם 

 קהל האנשים שבאים להופעות בכל הסככות במתחם המגדל הלבן.

 3 -לה לשם קבלת הצעות מחיר עבור מערכת ערפול מים במתחם המגדל הלבן מנהל מחלקת גנים ונוף פנ

 .משתלת בית וגן, חברת יצאר, , גו אקו: כדלקמןספקים 

 הספקים שנענו להצעה: גו אקו.

  הצעות המחיר : טבלת להלן

 סה"כ כל ההצעה הספקשם 

 מע"מלא כולל  ש"ח27,979 גו אקו

  

המציעים הפוטנציאלים הוזמנו  -האם בוצעה פנייה אחידה? מנהל מחלקת אירועים משיב -לשאלת הועדה

למתחם המגדל הלבן לסיור מקדים קודם קבלת הצעות, במהלך הסיור הוצגה מהות העבודה. הפנייה נעשתה 

התשתית המבוקשת היא תשתית אשר תשמש את צרכי העירייה ולדרישת המשטרה. . מציעים לשלושהאחידה 

 .היש התייחסות לכלל דרישות העיריי . מעיון בהצעה מלמד כיאחת מתוך השלושה התקבלה הצעה

 

 לא כולל מע"מ. ₪  27,979ע"ס גו אקו   הספק לאשר את ההתקשרות עם  מחלקת גנים ונוף ממליצה
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 ואירועיםאגף ספורט -מקור תקציבי

 (14 )נספח מס'

 

 גידור בגדר קבוע גן ששת הימים - 2022268/הצעה מס'  .15

ומכיוון ו'מסגריית המרכז' לא יכולה לספק את   גידור בגדר קבוע גן ששת הימיםלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 .ית ראש צוות לענייןימסגר, טאגרגכדלקמן:  ספקים 2 -המחלקה לתרבות תורנית פנתה להשירות. 

 .צוות לעניין, מסגריית ראש לא יכול לבצע לפני סוכות -ט גאגר**

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האמור  לאור 

ובהתאם   לעיל

לדרישות המשטרה וחברת חשמל ואישור בטיחות שאושר ע"י מהנדס בטיחות ואישור הנדסה המחלקה לתרבות 

  בגן ששת הימים. מטר בפטור מהיתר(  2בגובה )ספקים להקמת הגדר 2תורנית פנתה ל

ולל כ₪  37,700ע"ס  ת ראש צוות לעניין ימסגרי ההתקשרות עם המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר 

 מע"מ.

 יכול לבצע את העבודה לפני סוכות.*

 2029692750 - מקור תקציבי     

 

 (15 )נספח מס'

 

 

מסגריית ראש  אגרגט כמות תיאור

 צוות לעניין

גידור גדר קבוע בגן ששת הימים רמלה, 

 ע"פ המפרט הבא:

גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה 

מטר משבצות  2.00בגובה 

מ"מ מחוט פלדה  150/50/4.5

מ"מ כל  60/60/2ועמודים מפרופיל 

מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור  3.0

 מנירוסטה ויסודות בטון

95 

 מטר

34,956.68 

 ש"ח

 ש"ח 37,700

 המחירים כולל מע"מ

 

 34,956.68 

 ש"ח

 ש"ח 37,700
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 הועדה:  המלצות

עד  11.10.22בתאריכים  6מספר השכרת גנראטורים לפסטיבל סוכות עיר עולם  -  254/2022הצעה מס'  .1

13.10.22  

מחלקת חשמל הועדה מאשרת המלצת מנהל מחלקת אירועים , עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסברלאחר 

חברת ד.נ. גנראטורים בע"מ לביצוע אספקת גנראטורים  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 לא כולל מע"מ.₪  33,500ע"ס  13/10/22עד  11/10/22מתאריך 

 

  שכירות דירה לפרויקט אולפן עציון- 255/2022הצעה מס'  .2

לאחר קבלת הסבר מקיף ממנהלת מדור חבר העמים התייחסות מנהל מחלקת אסטרטגיה וקליטה ומשנמצא כי 

יצאו מספר קולות קוראים ולא הייתה היענות מטעם הציבור הרמלאי, פנתה  המחלקה למתווכים פוטנציאלים 

מחלקת מאשרת המלצת מתוך מתן דגש על מיקומו של האולפן והצורך בהשכרת דירה קרוב ככל שניתן. הועדה 

 5,000 ע"ס אנטולי אויכרמן עם המתווך וממליצה בפני ראש העיר לאשר את ההתקשרות  קליטה ואסטרטגיה



   ס"ד ב
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מתווך  -ש''ח  5,850ש''ח +  61,200-עלות שכירות לשנה  ועד בית.₪  100לחודש  +  מע''מלא כולל ש''ח 

 לה. ברמ 4ברחוב דוגית  החלפת דירה בפרויקט אולפן עציוןעבור 

 

  קול קורא "שעת כושר"- 2022625/הצעה מס'  .3

לאחר קבלת הסבר מקיף מנציגת מחלקת אזרחים ותיקים, הועדה מאשרת המלצת מחלקת אזרחים ותיקים 

 קובי מיכאלי, מיכל ראובן, אתי אלג'ם, הספקיות חגית דריי,  אביגייל גינזבורג,  ושירלי ליפינרלהתקשרות עם 

 ₪  45,700ע"ס  לילך זרו

 
גנים ציבוריים ו/או בתי ספר   8מסלולי ריצפה לעידוד פעילות גופנית ב - 257/2022הצעה מס'  .4

 מטרים  25ברמלה באורך של 

מתאמת הבריאות העירונית ועדה מאשרת המלצת הלאחר קבלת הסבר מקיף ממתאמת הבריאות העירונית 

כולל ₪  40,000לא כולל מע"מ, ₪   34,188יוזמות  ע"ס עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 מסלולי משחקי ריצפה(. 8מע"מ )עבור 

 

 מתן שירותי ניהול מוסיקלי  פרויקט מוזיקה רמלה - 258/2022הצעה מס'  .5

וממליצה בפני  מנהל מחלקת תרבותועדה מאשרת המלצת ה ממנהל מחלקת תרבותלאחר קבלת הסבר מקיף 

 .לא כולל מע"מ ₪ 34,000ע"ס  עדראלון המוזיקאי  עםראש העיר לאשר ההתקשרות 

 

 2202 "חברים בכל מיני צבעיםלהצגת תיאטרון "   זכויות יוצרים - 259/2022הצעה מס'  .6
וממליצה  מנהל מחלקת תרבותועדה מאשרת המלצת ה ממנהל מחלקת תרבותלאחר קבלת הסבר מקיף 

 לא כולל מע"מ. ₪  10,000ע"ס חנה גולדברג  שימוש בזכויות יוצרים של האמניתבפני ראש העיר לאשר 

 

 2022מחזאי  להצגת תיאטרון  "גם זאבים שרים"  - 260/2022הצעה מס'  .7

וממליצה בפני  מנהל מחלקת תרבותועדה מאשרת המלצת ה ממנהל מחלקת תרבותלאחר קבלת הסבר מקיף 

בנוסף  כולל מע"מ )עוסק פטור(₪  6,000של  "סע גם זאבים שרים"להעלות את ההצגה " ראש העיר לאשר 

  מסך עלות ההצגה. 10%תשלום זכויות יוצרים החל מהצגה ראשונה : 

 

 מצלמות דמה עם פנס מהבהב 6אספקה והתקנה של  - 2022261/הצעה מס'  .8

וממליצה אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג אגף הנדסה ,לאחר 

 כולל מע"מ.₪  17,901חברת אביתר שיווק וסחר ע"ס  עםבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 

 

 

 העיריית רמל ל 2022  לפסטיבל עיר עולם ושאר ימות השנהאבטחה רפואית  - 2022262/הצעה מס'  .9
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 אירועיםמחלקת הועדה מאשרת המלצת , מנהל מחלקת אירועיםעיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר לאחר 
אבטחה רפואית עבור  2022לשנת ₪  19,847מד"א  ע"ס  עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

ע"ב ההצעה הסבירה, על בסיס ניסיון קודם באירועים בעיר    לעיריית רמלה 2022  לפסטיבל רמלה עיר עולם
דרכי גישה, שטחי פינוי ארן, שטחי פינוי נפגעים, השתתפות בכלל סיורי השטח   -רמלה, הכרות עם השטח 

וכמכתיבי פק"מ בלעדי בנושא אבטחה רפואית.  הפרש ההצעה אינו מהותי בהתחשב בשירות ובתחום האחריות 
 ת מצילה חיי אדם.בנושא אבטחה רפואי

 

 2022מתן שירותי משחק להצגת תיאטרון "גם זאבים שרים"   - 2022263/הצעה מס'   .10

וממליצה  מנהל מחלקת תרבותועדה מאשרת המלצת ה ממנהל מחלקת תרבותלאחר קבלת הסבר מקיף 
ע"ס  השתתפותו בהצגה "גם זאבים שרים" לצורך  חן גבעתי עם השחקן לאשר ההתקשרות  בפני ראש העיר

לא כולל מע"מ.₪  4,000  

 2022  גם זאבים שרים" מוסיקה להצגת תיאטרון "  - 2022264/הצעה מס'  .11

וממליצה בפני  מנהל מחלקת תרבותועדה מאשרת המלצת ה ממנהל מחלקת תרבותלאחר קבלת הסבר מקיף 

 לא כולל מע"מ.₪  10,000ם ע"ס בן אלקיי הספקעם  לאשר ההתקשרות  ראש העיר

 

"גם   נוסעת גנים להצגת ואביזרים תלבושות תפאורה עיצובמתן שירותי  - 2022265/הצעה מס'  .12

 2022זאבים שרים"  

וממליצה בפני  מנהל מחלקת תרבותועדה מאשרת המלצת ה ממנהל מחלקת תרבותלאחר קבלת הסבר מקיף 

 . לא כולל מע"מ₪  40,000ע"ס  שובל שלוי הספקעם  לאשר ההתקשרות  ראש העיר

 

 2022  גם זאבים שרים"מתן שירותי בימוי  להצגת תיאטרון לילדים "  - 2022266/הצעה מס'  .13

וממליצה בפני  מנהל מחלקת תרבותועדה מאשרת המלצת ה ממנהל מחלקת תרבותלאחר קבלת הסבר מקיף 

  תגמולים. 2%כולל מע"מ + ₪  6,500ע"ס  איילין פודלישבסקיעם הבמאית  לאשר ההתקשרות  ראש העיר

 

 התקנת מערכת ערפול מים במתחם המגדל הלבן  - 2022267/הצעה מס' .14

וממליצה בפני  מחלקת גנים ונוףועדה מאשרת המלצת ה אירועיםממנהל מחלקת לאחר קבלת הסבר מקיף 

 לא כולל מע"מ.₪  27,979ע"ס גו אקו  הספקעם  לאשר ההתקשרות  ראש העיר

 

 ששת הימיםגידור בגדר קבוע גן  - 2022268/הצעה מס'  .15

 מחלקת תרבות תורניתועדה מאשרת המלצת ה ממנהל המחלקה לתרבות תורניתלאחר קבלת הסבר מקיף 

 לא כולל מע"מ.₪  27,979ע"ס גו אקו   הספקעם  לאשר ההתקשרות  וממליצה בפני ראש העיר
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 רוזה עללאל                                                                                  רונן עזריה           
 גזברית העירייה                                                                          מנכ"ל העירייה         

   
 

 
 החלטות ראש העיר:

 

עד  11.10.22בתאריכים  6מספר השכרת גנראטורים לפסטיבל סוכות עיר עולם  -  254/2022הצעה מס'  .1

13.10.22  

חברת ד.נ. גנראטורים בע"מ לביצוע אספקת גנראטורים  עם ההתקשרות את מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ.₪  33,500ע"ס  13/10/22עד  11/10/22מתאריך 

 

  שכירות דירה לפרויקט אולפן עציון- 255/2022הצעה מס'  .2

 מע''מלא כולל ש''ח  5,000 ע"ס אנטולי אויכרמן עם המתווך את ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

החלפת דירה מתווך עבור  -ש''ח  5,850ש''ח +  61,200-עלות שכירות לשנה  ועד בית.₪  100לחודש  + 

 ברמלה.  4ברחוב דוגית  בפרויקט אולפן עציון

 

  קול קורא "שעת כושר"- 2022625/הצעה מס'  .3

, מיכל הספקיות חגית דריי,  אביגייל גינזבורג,  ושירלי ליפינרלהתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ₪  45,700ע"ס  לילך זרו קובי מיכאליראובן, אתי אלג'ם, 

 
גנים ציבוריים ו/או בתי ספר   8מסלולי ריצפה לעידוד פעילות גופנית ב - 257/2022הצעה מס'  .4

 מטרים  25ברמלה באורך של 

כולל ₪  40,000לא כולל מע"מ, ₪   34,188יוזמות  ע"ס עם ההתקשרות את מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מסלולי משחקי ריצפה(. 8מע"מ )עבור 

 

 מוסיקלי  פרויקט מוזיקה רמלהמתן שירותי ניהול  - 258/2022הצעה מס'  .5

 .לא כולל מע"מ ₪ 34,000ע"ס  אלון עדרהמוזיקאי  עםההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 2202 "חברים בכל מיני צבעיםלהצגת תיאטרון "   זכויות יוצרים - 259/2022הצעה מס'  .6
 לא כולל מע"מ. ₪  10,000ע"ס חנה גולדברג  שימוש בזכויות יוצרים של האמנית מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 2022מחזאי  להצגת תיאטרון  "גם זאבים שרים"  - 260/2022הצעה מס'  .7
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כולל מע"מ )עוסק ₪  6,000של  "סע גם זאבים שרים"להעלות את ההצגה " מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  מסך עלות ההצגה. 10%בנוסף תשלום זכויות יוצרים החל מהצגה ראשונה :  פטור(

 

 מצלמות דמה עם פנס מהבהב 6אספקה והתקנה של  - 2022261/הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ.₪  17,901חברת אביתר שיווק וסחר ע"ס  עםההתקשרות  את מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 

 

 העיריית רמל ל 2022  לפסטיבל עיר עולם ושאר ימות השנהאבטחה רפואית  - 2022262/הצעה מס'  .9

 ₪  19,847מד"א  ע"ס  עם ההתקשרות את מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 2022מתן שירותי משחק להצגת תיאטרון "גם זאבים שרים"   - 2022263/הצעה מס'  .10

השתתפותו בהצגה "גם זאבים  לצורך  חן גבעתי עם השחקן ההתקשרות את  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
לא כולל מע"מ.₪  4,000ע"ס  שרים"  

 2022  גם זאבים שרים" להצגת תיאטרון " מוסיקה  - 2022264/הצעה מס'  .11

 לא כולל מע"מ.₪  10,000ם ע"ס בן אלקיי הספקעם  ההתקשרות את  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

"גם   נוסעת גנים להצגת ואביזרים תלבושות תפאורה עיצובמתן שירותי  - 2022265/הצעה מס'  .12

 2022זאבים שרים"  

 . לא כולל מע"מ₪  40,000ע"ס  שובל שלוי הספקעם  ההתקשרות את   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 2022  גם זאבים שרים"מתן שירותי בימוי  להצגת תיאטרון לילדים "  - 2022266/הצעה מס'  .13

כולל מע"מ + ₪  6,500ע"ס  איילין פודלישבסקיעם הבמאית  ההתקשרות את  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  תגמולים. 2%

 

 התקנת מערכת ערפול מים במתחם המגדל הלבן  - 2022267/הצעה מס' .14

 לא כולל מע"מ.₪  27,979ע"ס גו אקו   הספקעם  ההתקשרות את  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 גידור בגדר קבוע גן ששת הימים - 2022268/הצעה מס'  .15

 לא כולל מע"מ.₪  27,979ע"ס גו אקו   הספקעם  ההתקשרות את  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
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מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 

 

 


