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 באוקטובר 20)  תשפ"ב תשרי 'הכ חמישישהתקיימה ביום  ועדת רכש ובלאי )הצעות פטורות(מישיבת 

 טלפונית -( 2022

 
 

 משתתפים :                                                              

 מנכ"ל העירייה                                      -רונן עזריה 

 גזברית העירייה                                  -רוזה עללאל  
יועמ"ש                           משנה ל -סופי ויטלם עו"ד   

מנהלת מח' רכש                                                 -מיכל רוטמן   

 כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש
 
 

 הנדון:
 

 תשפ"ג -הפעלת קול קורא לאנגלית בגני ילדים - 2022427/הצעה מס'  .1

הילדים הרשמיים לשנת אגף החינוך והנוער הגיש קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות להפעלת תכנית אנגלית בגני 

 תשפ"ג.

: חשיפה לאנגלית מגיל צעיר חשובה לפיתוח מוטיבציה ללמידת השפה, לעורר סקרנות ולהוות תשתית מטרתה

  ללימודי אנגלית בבית הספר. לרכישת השפה בהמשך 

 שנים.  3-6: שכבות גיל

 גנים העונים לקריטריונים של הקול קורא:  9הוגשו   היקף הפעילות:

 .גיל, האשל, העץ הנדיב, חלילית, סנדיאן, פזמון, פרפר, תבל ותוף מרים

 לרכישת תוכן דיגיטלי וחומרי הוראה נלווים.₪  3,000 -כל גן יקבל טאבלט ממשרד החינוך. בנוסף כל גן מתוקצב ב

 ₪.  27,000לכל גן, סה"כ ₪  3,000גנים,   9אושרו  תקציב:

ים המאושרים ע"י משרד החינוך ובחרו את הספקים עם התוכניות הגננות השתתפו בזום חשיפה של כל הספק

 המתאימות ביותר לגן לפי הפירוט הבא:

 סה"כ העלויות סמל מוסד שם הגן שם הספק

ENGLISH 

ADVENTURE 

 382259 גיל

18,000  ₪ 

 115006 האשל

 636449 העץ הנדיב

 458869 חלילית

 532242 פזמון

 532168 תוף מרים

ENGLISH WITH 

GABI 

 201970 סנדיאן

 201939 פרפר ₪  9,000

 222240 תבל
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 ₪  27,000   סה"כ כולל מע"מ 

 

 : ללא השתתפות. השתתפות רשות

 -לפי הנחיות הקול קורא הרשויות ירכשו את הציוד ויגישו דוח ביצוע בצירוף חשבוניות למשרד החינוך עד לתאריך ה

25.10.22 . 

 הוועדה לרכישת הערכות הלימודיות.אבקש אישור 

 

 

ע"ס  ENGLISH WITH GABI  ,ENGLISH ADVENTUREאגף החינוך והנוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ. ₪  27,000

 

** חשוב לציין כי משרד החינוך מאפשר לבחור ספקים מתוך רשימה מצומצמת של משרד החינוך. הגננות 

 בחרו את הספקים המתאימים ביותר מבחינתן.הרלוונטיות נכחו ביום חשיפה ו

 

  8132.761 -מקור תקציבי

(1)נספח   

 עיריית רמלה 2022ליטא נובמבר   -אירוח משלחת מפוניביץ  - 2022275/הצעה מס'  .2

מחלקת אירועים   עיריית רמלה 2022ליטא נובמבר   –אירוח משלחת מפוניביץ  לשם קבלת הצעות מחיר עבור

 איזראלי גייד, דרך ארץ,  Eron-events, שביל בצדכדלקמן:  ספקים 4-ל וקשרי חוץ פנתה

 :פירוט הדרישות

 8-12.11.2022מועדי המשלחת  .1

 את הצעת המחיר יש למלא על גבי הנספח המצ"ב. )ניתן לצרף מסמכים נלווים(     .2

 חדרים( 4אנשים ) 4לילות עבור  4אירוח במלון בטיילת תל אביב הכולל ארוחת בוקר וערב, למשך  .3

 
 הספקים אשר נענו להצעה: שביל בצד

 
 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 יום תאריך
שעת 

 התחלה
שעת 

 סיום
 שביל בצד לו"ז מוצע )אפשר להציע אפשרויות נוספות(

8.11.2022 
שליש

 י

 600 איסוף מנתב"ג למלון -הגעת המשלחת     

    

 אופציה לארוחת צהריים בהתאם לשעת ההגעה

 1600 אנשים 8לפי 
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 צ'ק אין מלון 

 19800 חדרים כולל ארוחת בוקר וערב 4

 רביעי 9.11.2022

 יד ושם,  כותל, )ארוחת צהריים( מחנה יהודה, אחר –ירושלים  

 

 מורה דרך

1400 

 2600 איסוף מת"א   09:30

 560 מוזיאון יד ושם 13:30 10:00

 1600 אנשים 8לפי  ארוחת צהריים  14:30 13:30

  שוק מחנה יהודה 16:00 14:30

  סיור ברובע היהודי + כותל 19:00 16:00

  נסיעה חזרה לת"א 20:00 19:00

10.11.202 
חמיש

 י

חוויה אולימפית, יפו ,נווה צדק, רוטשילד,  שוק הכרמל )ארוחת  -יום  תל אביב
 צהריים( התחנה 

 

 מורה דרך

1400 

 2150 איסוף ממלון  בת"א 09:00 09:30

 464 החוויה האולימפית בת"א 11:00 09:30

  יפו אקספרס 11:30 11:00

  יפו העתיקה שוק הפשפשים 13:00 11:30

 1600 אנשים 8לפי  ארוחת צהריים 14:30 13:00

  סיור נווה צדק + שוק הכרמל + שדרות רוטשילד 19:00 14:30

  למלוןחזרה  20:00 19:00

 שישי 11.11.2022

  סיור תיירותי באתרי רמלה 

09:30   

מפגש עם ראש העיר  -התכנסות ונסיעה למוזיאון 
  במוזיאון רמלה

 2150 סיור תיירותי באתרי העיר 13:00 09:00

  ארוחת צהריים  14:30 13:00
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  חזרה למלון 15:00 14:30

12.11.202

2 
 שבת

    
 איסוף ממלון לנתב"ג -עזיבת המשלחת 

600 

 34374 סה"כ    

 

עבור אירוח  לא כולל מע"מ₪  34,374ע"ס הספק שביל בצד ההתקשרות עם מחלקת אירועים וקשרי חוץ ממליצה 
ע"ב ההצעה היחידה ועלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע,  2022ליטא נובמבר   – משלחת מפוניביץ

 ועל בסיס תכנית אירוח מתאימה למשלחת.

 קשרים בין לאומיים -י תקציבמקור 

  במידה והעירייה תיאלץ לבטל את האירועים בשל גורם עליון , הנחיות משרדי ממשלה בנושא הקורונה, העירייה לא
 .לויות ו/או פיצויתישא בע

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

 הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים האגף מבקש אישור. 

 

 ( 2)נספח 

 

 

 הועדה:  המלצת

 

 תשפ"ג -הפעלת קול קורא לאנגלית בגני ילדים - 2022427/הצעה מס'  .1

 החינוך והנוערהועדה מאשרת  המלצת אגף קבלת הסבר ממנהלת מח' בתי ספר ,אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 וממליצה 

  ENGLISH WITH GABI  ,ENGLISH ADVENTURE הספקים עם בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ. ₪  27,000ע"ס 

 

 

 עיריית רמלה 2022ליטא נובמבר   -אירוח משלחת מפוניביץ  - 2022275/הצעה מס'  .2

 ספורט ואירועיםהועדה מאשרת  המלצת אגף קבלת הסבר ממנהל מח' אירועים אחר עיון בבקשה ובנספחים, ל

 וממליצה בפני 

מפוניביץ עבור אירוח משלחת  לא כולל מע"מ₪  34,374ע"ס הספק שביל בצד  עם ראש העיר לאשר ההתקשרות

 ליטא  –

 .2022נובמבר  
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 רונן עזריה                רוזה עללאל                     
 גזברית העירייה                                                                        מנכ"ל העירייה                 

   
 
 
 
 
 

 ת ראש העיר:והחלט
 

 תשפ"ג -הפעלת קול קורא לאנגלית בגני ילדים - 2022274/הצעה מס'  .1

  ENGLISH WITH GABI  ,ENGLISH ADVENTURE הספקים 2 עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ. ₪  27,000ע"ס 

 

 

 עיריית רמלה 2022ליטא נובמבר   -אירוח משלחת מפוניביץ  - 2022275/הצעה מס'  .2

עבור אירוח  לא כולל מע"מ₪  34,374ע"ס הספק שביל בצד  עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 .2022ליטא נובמבר   -משלחת מפוניביץ 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                           

 ראש העיר                                                                                                     
 

 

 


