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 - (2022ביולי  11תשפ"ב ) ' תמוז יב שנישהתקיימה ביום  (הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 בחדר ישיבות 

 , רמלה.1, רחוב ויצמן תע"ש אפריאט בספריה העירוני
 

 

 משתתפים :                                                             נוכחים:                                                                              

 ס. מנהל אגף מחשוב -מוטי קטאשוולי                                    מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 
                      אגף ספורט ואירועים -טירן בוקובזה                          גזברית העירייה         -וזה עללאל ר

                     יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

                                               מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

   אגף הנדסה  כלכלנית -סיון כהן 
 
 

 הנדון:
 

 SYSAIDחידוש סל תמיכה במערכת  - 187/2022הצעה מס'  .1

, ס מטחנספקים כדלקמן:  3-אגף מחשוב פנה ל SYSAIDחידוש סל תמיכה במערכת לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 . סילטק, קונסיסט

 

 .קונסיסט, ס מטחנהספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 לא כולל מע"מ  עלות כוללת המציעהשם  מס"ד

 קונסיסט 1
 

 לא כולל מע"מ₪  23,428

 סילטק 2
 

 לא כולל מע"מ  ₪  27,000

 

 כן. -האם החברה מוכרת? נציג אגף מחשוב משיב  - לשאלת הועדה

 כן. -נציג אגף מחשוב משיב האם המחיר סביר?  - לשאלת הועדה

לא ₪  23,428ע"ס  חברת קונסיסטמחיר הזולה ביותר של  הצעתלאשר ההתקשרות עם מליץ מהמחשוב   אגף

 כולל מע"מ.

 

 1616000756 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס'  

 

 אספקה והתקנת מצלמות ספירת קהל באצטדיון - 188/2022הצעה מס'  .2
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אספקה והתקנת מצלמות ספירת קהל לאצטדיון בהתאם לדרישת משטרה לצורך עבור הצעות מחיר לשם קבלת 

 קבלת רישיון 

טלקול שרותי תקשורת , רז קול בע"מספקים כדלקמן:   3-אגף ספורט ואירועים פנה ל עסק  על פי מפרט מצורף

 ואלקטרוניקה 

 .ש.ו טכנולוגיות וביטחון בע"מ, בע"מ

 

מערכת ספירת קהל כולל קיזוז נכנסים ויוצאים כולל מערכת הפעלה  מצלמות 2אספקה והתקנת  פירוט ההצעה:

 והדרכה 

 .שת משטרה לצורך קבלת רישיון עסקבאצטדיון בהתאם לדרי

 

 :שנענו להצעההספקים 

 רז קול בע"מ  .1

 טלקול שרותי תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ  .2

 מחיר: טבלת השוואותלהלן 

 תאור הפריט

שרותי תקשורת  טלקול  בע"מ רז קול 
 ואלקטרוניקה בע"מ 

 
ש"ח   מחיר סה"כ
 ללא מע"מ

 ש"ח ללא   מחיר סה"כ
 ע"ממ

מצלמות ספירת קהל  2אספקה והתקנת  
תקנת מערכת הפעלה והדרכה בהתאם  כולל 

 לדרישת משטרה לצורך קבלת רישיון עסק 

 
 

 ש"ח 12,400
 
 
 

 

 
 

12,250  ₪ 
 
 
 

 
 ₪ 12,250 ₪  12,400 מע"מא כולל סה"כ ל
 2,082 2,108 מע"מ 

 ₪ 14,333 ₪  14,508 סה"כ כולל מע"מ
 

 כן. -משיב  ספורטנציג אגף האם ההתקשרות כוללת אחריות?  - לשאלת הועדה

 כן. -משיב  ספורטנציג אגף האם המחיר סביר?  - לשאלת הועדה

טלקול שרותי תקשורת חברת  ההתקשרות עם הצעת המחיר הזולה ביותר של לאשר  אגף הספורט ממליץ

 ואלקטרוניקה בע"מ 

 כולל מע"מ.₪  14,333ע"ס 

 

 1980000780 - תקציבימקור 

 (2)נספח מס' 
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 מכשירי קשר לסיירת מתנדבים ברשות לביטחון קהילתי 4רכישת  - 189/2022הצעה מס'  .3

לערים מעורבות של המשרד לפריפריה חברתית, אושרה תכנית להקמה של  במסגרת קול קורא מנהיגות משותפת 

 סיירת 

 מתנדבים משותפת יהודים וערבים עבורה 

מכשירי קשר לייעול הקשר והעבודה המשותפת של הסיירת עם גורמי האכיפה והביטחון של  3נדרש לרכוש 

 העירייה.

 

 ת הצעת מחיר מחברת מוטורולה, כמפורט להלן:מח' ביטחון פנתה לקבל 

 כולל מע"מ.₪  20,110.83 -שנים  3 -( כולל ביטוח לSRV)מכשירים  4עבור 

 

לרמלה , לאור האמור לעיל  תדרוהעירייה עובדת אתה והקימו הפנייה נעשתה רק לחברת מוטורולה מאחר 

 התקשרות מחודשת 

 תביא לסרבול ההליך.

 עם קונפיגורציה לרמלה. 2017 -הקמת הרשת נבנתה ב

 

 חברת מוטורולה אשר ההתקשרות עם רשות לביטחון קהילתי ממליצה ללאור האמור לעיל ולאחר בדיקת ההצעה, ה

 .מכשירי קשר 4 לרכישת כולל מע"מ₪  20,110.83 ע"ס

 

 1761300780 -מנהיגות משותפת ק"ק ערים מעורבות  - תקציבי מקור

 
 ( 3 )נספח מס'

 

 

 ל נ' עיריית רמלה 22-06-48085ת"מ ע - 190/2022הצעה מס'  .4

 כנגד העירייה הוגשה  העתירה המנהלית שבנדון.

 במסגרת העתירה, נתבקש בית המשפט בין היתר להורות כאמור להלן:

 .7.1.21ת.ז כמחזיקה בנכס  ב לחייב את העירייה ליתן לעותרת הנחה מאז שהינה רשומה    . א       

 .לבין הסכום ששולם בפועל  המרביתלהשיב לעותרת את ההפרש בין ההנחה      ב.

 .לחייב את העירייה בפיצוי לעותרת על התנהלות לא ראויה לניצולת שואה וכן על עוגמת נפש     ג.

 . לחייב את העירייה לקבוע מנגנון לבחינה פרטנית של מקרים דומים  ד.

משרדי עורכי   4 - אגף הכנסות פנה ל לוינזון נ' עיריית רמלה 48085-06-22 ת"מעלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

, משרד עוה"ד עודד מהצרי, משרד עו"ד פריש, שפרבר, ריינרץ ושות', משרד עו"ד עופר שפיר ושות'כדלקמן:  דין 

 , משרד עוה"ד בן יעקב שוימר דולב

 למתן ההצעה.בעלי ניסיון בתחום, אשר לה צורפו מלוא המסמכים שנדרשו 
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 להלן ההצעות שהוגשו :

שם עוה"ד שיטפל בתיק  הצעה בש"ח שם משרד עוה"ד

 ווניסיונ

 הערות

משרד עו"ד עופר 

 שפיר ושות'

לא  16,000

 מע"מ כולל 

 

עו"ד תהילה הלפרט 

העוסקת בתחום 

 שנים 13הארנונה מזה 

וזאת בליווי עו"ד עופר 

שפיר בעל ניסיון של כ 

 שנה בתחום 27

+ מע"מ ישולם כנגד  10,000סך 

 התגובה לערעור

מע"מ ישולם ₪ +  6,000סך של 

 כנגד סיום הטיפול בעתירה

משרד עו"ד פריש, 

שפרבר, ריינרץ 

 ושות'

לא  7,500

 מע"מ כולל 

עו"ד אשר אילוביץ 

 17העוסק בתחום מעל 

 שנה

סך של  עם הגשת התשובה לערעור 

3,000 ₪ 

 4,500ייצוג העירייה בדיון בביהמ"ש 

 ש"ח 

 

משרד עוה"ד בן 

 יעקב שוימר דולב 

 ש"ח   40,000

 מע"מ לא כולל 

לא צויין עוה"ד שיטפל 

 בתיק

ישולם  מע"מ₪ +  20,000סך של 

 כנגד עד לדיון מקדמי.

ככל ולא יוכרע התיק בדיון מקדמי 

ויהיה צורך בהגשת עיקרי טיעון, דיון 

והשלמת טיעונים אזי ישולם למשרד 

נוספים+ ₪  20,000עוה"ד סך של 

 מע"מ

 

ע"ס  משרד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ ושות  ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותראגף הכנסות 

ש"ח  4,500ייצוג העירייה בדיון בביהמ"ש , ₪ 3,000סך של  הגשת התשובה לערעור ) מע"מ לא כולל  7,500

 .שהינו בעל ניסיון רב שנים בתחום (

  

  .1623000581"הוצאות משפטיות"  -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 
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ביצוע בדיקות בטיחות במתקני ספורט ברחבי העיר רמלה לפי תקן  - 191/2022הצעה מס'  .5

 )בדיקת סלים(5515

רמלה  ,  5515קבלת הצעות  מחיר בדבר ביצוע בדיקות בטיחות במתקני ספורט ברחבי העיר רמלה לפי תקן לשם 

 על פי מפרט 

סייף צ'ק בדיקות בטיחות למתקני , שמר בטיחות והנדסה בע"מספקים כדלקמן:  5-ל אגף הספורט פנה מצורף

 גבי שואף בע"מ , מכון התקנים, סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ , ספורט ומשחק בע"מ

 

 פירוט ההצעה: ביצוע בדיקות בטיחות במגרשי הספורט ובאולמות בבתי הספר וברחבי העיר ע"י מעבדה מוסמכת

   5515בהתאם לתקן 

 

סיסטם מעבדות מתקדמות , סייף צ'ק בדיקות בטיחות למתקני ספורט ומשחק בע"מ   :שנענו להצעההספקים 

 . גבי שואף בע"מ, בע"מ

 

 מחיר:  טבלת השוואותלהלן  

סייף צ'ק בדיקות   תיאור העבודה 
בטיחות למתקני 

 ספורט ומשחק בע"מ

סיסטם מעבדות 
 מתקדמות בע"מ 

 

 גבי שואף 
 בע"מ

 כמות
 

 מחיר 
 יח'

מחיר  סה"כ
 יח'

 סה"כ מחיר יח' סה"כ

מגרש  5515בדיקה לפי תקן   .1
 פתוח משולב

  
30 

 
585 

 
17,500 

 
550 

 
16,500 

 
725.4 

 
21,762 

אולם  5515בדיקה לפי תקן   .2
 ספורט קטן בבתי ספר

  
3 

 
880 

 
2,640 

 
950 

 
2,850 

 
1006.2 

 
3,018.6 

אולם  5515בדיקה לפי תקן   .3
 ספורט דרוש רישוי

 
4 

 
880  

 
3,520 

 
950 

 
3,800 

 
1006.2 

 
4024.8 

בדיקה חוזרת מגרש פתוח   .4
 משולב

 10 235 2,350 275 2,750 175.5 
 

1,755 

בדיקה חוזרת אולם ספורט קטן   .5
 בבתי קטן בבתי ספר

1 300 300 475 475 175.5 175.5 

 175.5 950 475 600 300 2 בדיקה חוזרת אולם דרוש רישוי  .6
 

351 

וילון  5715בדיקה לפי תקן   .7
 חלוקה באולם דרוש רישוי

1 1170 1,170 1,50
0 

1,500 1006.2 1006.2 

 5715בדיקה חוזרת לפי תקן   .8
 וילון חלוקה באולם דרוש רישוי

1 300 300 750 750 175.5 175.2 

 
 מע"מ לא כולל סה"כ 

  
28,350 

  
29,575 

  
32,268.3 

 
 מע"מ

  
4,854 

  
5,027.75 

  
5,485.6 

 סה"כ כולל מע"מ
 

  
33,204 

  
34,602.

75 

  
37,753.9 
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סייף צ'ק בדיקות בטיחות למתקני  חברתמחיר של ההצעת  עם ההתקשרות  ממליץ לאשרואירועים  אגף הספורט

 העירייה. על הדרישות , ההצעה עונהכולל מע"מ₪  33,204ע"ס  ספורט ומשחק בע"מ 

 

 2029982750 -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 לעיריית רמלה   18.8.2022מסיבת רייב לנוער  - 192/2022הצעה מס'  .6

ספקים  2-ל  היחידה לנוער פנתה לעיריית רמלה   18.8.2022מסיבת רייב לנוער לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 דרכים כדלקמן:  

 .רז ביטון, אהפקות

 דרכים הפקות, ארז ביטון: נענו להצעה שספקים ה

 : המחיר טבלת השוואותלהלן 

 

 

 

 

   לא כולל מע"מ עבור₪  82,000ע"ס דרכים הפקות חידת הנוער בליווי אגף ספורט ואירועים ממליצה על הספק י

"ב עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס עלעיריית רמלה    18.8.2022מסיבת רייב לנוער 

 אטרקטיביות 

 ההפקה והתאמה לקהל היעד.

 

 1828200755  -מקור תקציבי 

  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 

 יםהאגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכ. 

 

 (6)נספח מס' 

 

 ארז ביטון דרכים הפקות 

אמנים +  5הפקת מסיבת נוער הכוללת 
 יח"צ

75,000 77,000 

 15,000 15,000 אופציה: תוספת הגברה ותאורה
 9,000 7,000 אופציה: תוספת סרטון סיכום
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 הועדה:  המלצות

 

 SYSAIDחידוש סל תמיכה במערכת  - 187/2022הצעה מס'  .1

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  נציג אגף מחשובלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ע"ס  חברת קונסיסטעם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות מחשובהועדה מאשרת  המלצת אגף 

 לא כולל מע"מ.₪  23,428

 

 אספקה והתקנת מצלמות ספירת קהל באצטדיון - 188/2022הצעה מס'  .2

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  אגף ספורטנציג לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

חברת טלקול שרותי תקשורת עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ספורטמאשרת  המלצת אגף 

 ואלקטרוניקה בע"מ 

 כולל מע"מ.₪  14,333ע"ס 

 
 לביטחון קהילתימכשירי קשר לסיירת מתנדבים ברשות  4רכישת  - 189/2022הצעה מס'  .3
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הפנייה נעשתה רק לחברת מוטורולה מאחר ,  מנהלת הרשות לביטחון קהילתילאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

הועדה תביא לסרבול ההליך, לרמלה , לאור האמור לעיל התקשרות מחודשת  תדרוהעירייה עובדת אתה והקימו 

 ע"סחברת מוטורולה  עם העיר לאשר ההתקשרותוממליצה בפני ראש לביטחון קהילתי  הרשותמאשרת  המלצת 

 .מכשירי קשר 4 לרכישת כולל מע"מ₪  20,110.83

 

 ל נ' עיריית רמלה 22-06-48085ת"מ ע - 190/2022הצעה מס'  .4

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  מנהלת אגף הכנסותלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ביותר, הועדה 

משרד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות אגף הכנסותמאשרת  המלצת 

  ושות 

ש"ח  4,500ייצוג העירייה בדיון בביהמ"ש , ₪ 3,000סך של  הגשת התשובה לערעור ) מע"מ לא כולל  7,500ע"ס 

 שהינו (

 .בעל ניסיון רב שנים בתחום 

  

ביצוע בדיקות בטיחות במתקני ספורט ברחבי העיר רמלה לפי תקן  - 191/2022הצעה מס'  .5

 )בדיקת סלים(5515

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  נציג אגף ספורטלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 הועדה 

סייף צ'ק בדיקות בטיחות  חברת עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ספורטמאשרת  המלצת אגף 

 למתקני 

 העירייה. על הדרישות , ההצעה עונהכולל מע"מ₪  33,204ע"ס  ספורט ומשחק בע"מ 

 

 לעיריית רמלה   18.8.2022מסיבת רייב לנוער  - 192/2022הצעה מס'  .6

וממליצה בפני  יחידת הנוער, הועדה מאשרת  המלצת  מנהל יחידת הנוערלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

מסיבת רייב לנוער   לא כולל מע"מ עבור₪  82,000ע"ס דרכים הפקות עם  ראש העיר לאשר ההתקשרות

 "ב עלות עלעיריית רמלה    18.8.2022

 סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות ההפקה והתאמה לקהל היעד.

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

 משא ומתן עם הזוכים  האגף מבקש אישור הועדה לקיום 

 

 



   ס"ד ב
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 רונן עזריה                                                                         רוזה עללאל                        
 מנכ"ל העירייה                                                               זברית העירייה     ג                   

   
 החלטות ראש העיר:

 

 SYSAIDחידוש סל תמיכה במערכת  - 187/2022הצעה מס'  .1

 לא כולל מע"מ.₪  23,428ע"ס  חברת קונסיסטההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 אספקה והתקנת מצלמות ספירת קהל באצטדיון - 188/2022הצעה מס'  .2

₪  14,333ע"ס שרותי תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ  חברת טלקול ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ.

 

 מכשירי קשר לסיירת מתנדבים ברשות לביטחון קהילתי 4רכישת  - 189/2022הצעה מס'  .3

מכשירי  4 לרכישת כולל מע"מ₪  20,110.83ע"ס חברת מוטורולה ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 .קשר

 

 ל נ' עיריית רמלה 22-06-48085 ת"מע - 190/2022הצעה מס'  .4

  מע"מ לא כולל  7,500ע"ס  משרד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ ושות ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

שהינו בעל ניסיון רב שנים (ש"ח  4,500ייצוג העירייה בדיון בביהמ"ש , ₪ 3,000סך של  הגשת התשובה לערעור )

 .בתחום 

  

ביצוע בדיקות בטיחות במתקני ספורט ברחבי העיר רמלה לפי תקן  - 191/2022הצעה מס'  .5

 )בדיקת סלים(5515

ע"ס  סייף צ'ק בדיקות בטיחות למתקני ספורט ומשחק בע"מ  חברתההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 העירייה. על הדרישות , ההצעה עונהכולל מע"מ₪  33,204

 

 לעיריית רמלה   8.8.20221מסיבת רייב לנוער  - 192/2022הצעה מס'  .6

מסיבת רייב   לא כולל מע"מ עבור₪  82,000ע"ס דרכים הפקות ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

, ועל בסיס אטרקטיביות ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע  עלות סבירה"ב ע לעיריית רמלה   18.8.2022לנוער 

 ההפקה והתאמה לקהל היעד.

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

 .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.
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  האגף מבקש אישור הועדה לקיום משא ומתן עם הזוכים 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


