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 (2022 באוגוסט 16תשפ"ב ) ' באבשלישי יטשהתקיימה ביום  (הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית רחוב , ויצמן  -

 

 משתתפים :                                                              
                                     מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

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

                                                 מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 
 

 הנדון:
 

 6מס' פסטיבל "עיר עולם" עבור  יח"צ שירותי  - 2021201/הצעה מס'  .1

לשם קבלת הצעות מחיר עבור שירותי יח"צ )יחסי ציבור כגון: חשיפת הפסטיבל במדיה הארצית, עיתונות כתובה, 

-פנתה להעירייה  תדוברואינטרנטית, רדיו, טלוויזיה, ייזום וכתיבת ידיעות מזמינות לעיתונות על הפסטיבל ותכניו(   

.חברת מרום, חברת לפידות, ידן שושנכדלקמן :  ספקים  3  

 

 להלן הצעות המחיר: 

 מע"מ לא כולל ₪  35,000דן שושני הצעה בסך:  .1

 מע"מ לא כולל  ₪  29,000חברת לפידות הצעה בסך:  .2

 מע"מ  לא כולל  ₪  23,500חברת מרום הצעה בסך:  .3

 

 לא כולל ₪  23,000ע"ס חברת מרום הצעה הזולה ביותר של לאשר ההתקשרות עם ממליצה דוברות העירייה 

. מע"מ  

לדוברות יש רקע וניסיון טובים של עבודה בעבר עם הספק בנושא יח"צ לפסטיבל עיר עולם וכעת בפרויקט ** 

 "בבואה" וכן 

 במקביל ביח"צ לפסטיבל "לילות רמלה"

 

 1614000781 - מקור תקציבי

 (1) נספח מס' 

 

 ערב הוקרה למתנדבי העיר   - 2021220/הצעה מס'  .2

, מנהלת מחלקת  15.09.2022בתאריך איש , 250-כ לשם קבלת הצעות מחיר עבור ערב הוקרה למתנדבי העיר 

 התנדבות עירונית 

 כדלקמן: סינמה סיטי, יס פלאנט.ספקים  שני לפנתה 

 הצעות המחיר:טבלת הלן ל 

 מחיר הסבר שם הספק
לא כולל מע"מ 27,800כולל ארוחת ערב, הקרנת  סינמה סיטי  
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 סרט פרטית ופופקורן ושתיה 

 יס פלנט 
כולל ארוחת ערב, הקרנת 

לא כולל מע"מ  34,800 סרט פרטית ופופקורן ושתיה  

 

 32,526ע"ס סינמה סיטי  ביותר של הזולה רההתקשרות עם הצעת מחיממליצה לאשר  מחלקת התנדבות עירונית

 כולל מע"מ.₪ 

 1841000840,  1848300840 - תקציבי מקור

 (2) נספח מס' 

 

 

 

 לעיריית רמלה   13.10.2022אמן מרכזי לפסטיבל רמלה עיר עולם  - 2021320/הצעה מס'  .3

מחלקת אירועים לעיריית רמלה  13.10.2022סטיבל רמלה עיר עולם אמן מרכזי לפ לשם קבלת הצעות מחיר עבור

  פנתה

 .שרית הפקות, דרכים הפקות, פיסטוק אמנים :כדלקמן ספקים 3 -ל

 :הדרישות פירוט

 מקום: המגדל הלבן,  13.10.2022 האירועים: תאריך האירוע

 תאריכי האירועים ומיקומם הסופי יקבעו בתיאום משרד ההפקות  ואגף תרבות ספורט ואירועים

 לעירייה תהא הזכות להקדים או לאחר את תחילת המופע ברבע שעה.

 ייתכנו שינויים במקומות האירועים.

 ות במופע להתרשמות והחלטה סופית.לנציג העירייה תהא אפשרות לצפ

 

 דרכים הפקות, פיסטוק אמנים, שרית הפקות  נענו להצעה:שהספקים 

 פירוט  הצעות המחיר :להלן 

 

 

 

ע"ס מופע של האמן עדן בן זקן עבור   שרית הפקותהספק לאשר ההתקשרות עם אגף ספורט ואירועים ממליץ 

150,000  ₪ 

, ועל בסיס אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל עלות סבירה ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע לא כולל מע"מ

 היעד.

 

 פסטיבל   -י תקציב מקור

 שרית הפקות דרכים הפקות פיסטוק אמנים

 150,000  עדן בן זקן 220,000 איתי לוי 160,000  ריטה
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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

 בהסכמת הצדדים.יידחה האירוע למועד נדחה אחר 

 (3) נספח מס' 

 

 לעיריית רמלה   13.10.2022אמן מופע מקור לפסטיבל רמלה עיר עולם  - 204/2022הצעה מס'  .4

מחלקת   לעיריית רמלה   13.10.2022עבור אמן מופע מקור לפסטיבל רמלה עיר עולם לשם קבלת הצעות מחיר  

 אירועים 

 .ע.י בראשית ניהול ויזמות בע"מ, דרכים הפקות, שורה ראשונהכדלקמן :  ספקים 3-לפנתה 

 

 הדרישות: פירוט

 מקום: המגדל הלבן,  13.10.2022תאריך האירוע האירועים: 

 תאריכי האירועים ומיקומם הסופי יקבעו בתיאום משרד ההפקות  ואגף תרבות ספורט ואירועים

 לעירייה תהא הזכות להקדים או לאחר את תחילת המופע ברבע שעה.

 ייתכנו שינויים במקומות האירועים.

 לנציג העירייה תהא אפשרות לצפות במופע להתרשמות והחלטה סופית.

 

 

 

 

 

 דרכים הפקות, שורה ראשונה, ע.י בראשית ניהול ויזמות בע"מנענו להצעה: שהספקים 

 

 ר :טבלת השוואות מחילהלן 

 

 

 

 

 דרכים הפקות שורה ראשונה ע.י בראשית ניהול ויזמות בע"מ

 הכבש השישה עשר 47,000 שמעון בוסקילה 30,000 עידן יניב

60,000 
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ע.י בראשית ניהול ויזמות בע"מ עבור מופע של האמן הספק לאשר ההתקשרות עם אגף ספורט ואירועים ממליץ 

 עידן יניב 

ע"ב עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות  לא כולל מע"מ₪  30,000ע"ס 

 האמן והתאמה 

 לקהל היעד.

 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

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

 (4) נספח מס' 

 

 הפעלת מזנון אצטדיון עירוני - 2022052/הצעה מס'  .5

הקול   2022-23לעונת המשחקים אגף ספורט ואירועים יצא בבקשה להצעות להפעלת מזנון באצטדיון העירוני  

 .והוגש המעטפות סגורות פורסם  בעיתונות ובאתר העירייה קורא

 

י שימוש )השכרת( מבנה מזנון באצטדיון העירוני להפעלת מזנון  בעונת המשחקים  על מתשלום ד  פירוט ההצעה:

 פי 

 .הפירוט בטבלת ההשוואות

 

 : ההצעשנענו ל הספקים 

  בע"מ 2019דאדולי שירותים 

 אילן פיגלזון 

 

 12-2022-15בהתאם לפרוטוקול מעטפות מס' ,  25.7.22מישיבת פתיחת מעטפות שהתקיימה ביום שני **

 

 :הצעות המחירלהלן 
 

דאדולי שירותים  פיגלזון אילן אומדן עירייה שם המגיש
 בע"מ 2019

סכום מינימום  פירוט הדרישה
 של העירייה

 הצעת המשתתף הצעת המשתתף

עונת משחקים של הצעה עבור 
 קבוצת מכבי יפו

 

12,000 ₪ 
 

22,700 ₪ 
 

15,000 ₪ 
שימוש במבנה לכל משחק נוסף  

עבור קבוצות נוספות           )לא 
 מכבי יפו(

 
500 ₪ 

 
740 ₪ 

 
600 ₪ 
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 66 100  סה"כ ניקוד

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נוסחת חישוב ניקוד מצטבר
 

 (100*0.7=)70+) 60*0.3= ) 18= 88סה"כ ניקוד מצטבר   -פיגלזון אלי .1
 (66*0.7=)46.2+) 10*0.3) 3== 49.2 סה"כ ניקוד מצטבר-בע"מ  2019דאלולי שירותים  .2

 
ניקוד  

 מקסימלי
 דאדולי שירותים פיגלזון אלי

 בע"מ 2019
 

 22,700 70 הצעת מחיר
₪ 

70 15,000 
 ש"ח

46.2  

  3 10% 18 60% 30 איכות
סה"כ  ניקוד 

 כללי
100  88  49.2  

 
לא , אבל האגף קיבל  -האם הספק מוכר ויש ניסיון קודם? נציג אגף ספורט ואירועים משיב  - לשאלת הועדה

 המלצות על הספק. 

 כי הציון ניתן עפ"י המלצות וקריטריונים.-איך הציון דורג? נציג אגף ספורט ואירועים משיב  -לשאלת הועדה 

 

 אליהו להפעיל את המזנון באצטדיון  בעלות הספק פיגלזון אגף ספורט ואירועים ממליץ  לאשר ההתקשרות עם  

₪  740במשחקי מכבי יפו ועבור כל משחק נוסף  ₪   22,700בסך של   22/23לעונת המשחקים דמי שימוש 

 שאינו  

 .של מכבי יפו

 1329200421אצטדיון    -הכנסות  -מקור תקציבי 

 (5) נספח מס' 

 

 5.5מנוע  FCTE 65-160/55 -החלפת משאבת מים כפולה לצ'ילר מיזוג אויר  - 2022620/הצעה מס'  .6

KW  

 בע"מ 2019דאדולי שירותים פיגלזון אילן  סעיף איכות
ערך  

 ליחידה
ניקוד  ניקוד כמות

 סופי
 ניקוד סופי ניקוד כמות

 0 00 0 20 70 14 5 המלצות
 0 0 0 20 45 9 5 שנות ניסיון

איכות 
 המוצרים

30 0 0 0 0 0 0 

התרשמות 
 כללית

30  20 20   10 

 10   60    ניקוד כללי
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אגף ספורט ואירועים באמצעות מנהל  לצ'ילר מיזוג אווירכפולה  החלפת משאבת מים לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 הקאנטרי 

 .מחל משאבות, בע"מהידרה שירותי הנדסה , קדים הנדסת מיזוג אווירכדלקמן:  ספקים 3 - העירוני, פנה ל

 פירוט מהות העבודה אשר נשלחה לספקים:

  והתקנת משאבה חדשה. -פירוק המשאבה 

 
 : מחירטבלת השוואות 

 

קדים הנדסת מיזוג  
 אוויר

הידרה שירותי הנדסה 
 בע"מ

 
 מחל משאבות

 לא מוכנות לשפץ לא מוכנות לשפץ ₪  14,500 מחיר לא כולל מע"מ

   ₪  2,465 מע"מ

 כולל מע"מ סה"כ מחיר
16,965  ₪  

 

 
ע"ס  חברת "קדים הנדסת מיזוג אוויר" הצעת המחיר של  עם  אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות

 .מה שחברות אחרות לא הסכימו לבצע אשר הציעה שיפוץ של המשאבה הנוזלתכולל מע"מ ₪  16,965

הדחיפות הוגשה בקשה להצעת מחיר להחלפת בעקבות נזילת מים חמורה ממערכת הצ'ילר מיזוג אוויר ובשל 

לחברה רקע וניסיון בתחום העבודות  .שבועות 5-10המשאבה, הספקים מסרו כי זמן האספקה של המשאבה בין 

 .הנ"ל ומסוגלת לבצע את העבודה כנדרש כמו כן החברה נותנת אחריות חצי שנה על ביצוע העבודה

 

 תב"ר מבנה ציבור -מקור תקציבי 

 (6) נספח מס' 

 

קידום תכניות לרווחת האוכלוסייה הכשרת מנהיגים וותיקים של העיר רמלה   - 2022720/הצעה מס'  .7

  הוותיקה

השנה במסגרת תכנית קהילתיות בזקנה אושר לנו תקציב להכשרת מנהיגים וותיקים מקרב אזרחיה 

 הוותיקים של העיר ולמען קידום תכניות לרווחת האוכלוסייה הוותיקה.

 3-ל האגף לשירותים חברתיים פנה עבור הכשרת מנהיגים וותיקים בקהילה לשם קבלת הצעות מחיר 

ארגון שרותי חברה ורווחה  -אשחר ,  פיתוח ארגוני וקהילתי א.א,  המכון ע"ש גיורא יוספטל :כדלקמן  ספקים

 בע"מ.

 

 :טבלת השוואות מחירלהלן 

 פירוט והערות  מחיר שם הספק 
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 10,100ע"ס  ע"ש גיורא יוספטל הצעת המחיר של המכון ההתקשרות עם ממליץ לאשר לשירותים חברתיים אגף ה

ההצעה זולה יותר ולאגף הרווחה ניסיון טוב בעבודה עם המכון בהפעלת סדנאות ותכניות   .לא כולל מע"מ₪ 

 .שונות

 המדינה( נציבות שירות -)לפי מחירי נש"מ 

 

  1844420780קהילתיות בזקנה סעיף -תקציבי מקור 

 (7) נספח מס' 

 

 הכשרת פעילים מתנדבים עירוני - 2022820/הצעה מס'  .8

בעיר האגף לשירותים חברתיים וצוות  לשם קבלת הצעות מחיר עבור הכשרת פעילים מתנדבים  יוצאי אתיופיה 

מנחת -קהילתי והדרכה,  חני גלעדפיתוח ארגוני, -כדלקמן:  תכניםספקים  שני לפנו   תכנית "הדרך החדשה",

 .קבוצות

 

 להלן טבלת הצעות המחיר:

 מחיר הסבר שם הספק

 לא כולל מע"מ  ₪  15,912  הכשרת מתנדבים   תכנים

לא כולל מע"מ  ₪  19,200   הכשרת מתנדבים  חני גלעד   

 שעות אקדמיות.  4 -כמה שעות ? נציגת האגף לשירותים חברתיים משיבה  - לשאלת הועדה

 מפגשים.  13 -כמה מפגשים? נציגת האגף לשירותים חברתיים משיבה  -לשאלת הועדה

 

 גיורא יוספטלהמכון ע"ש  

 )חברה לתועלת ציבור(

לא ש"ח )עמותה והמחיר  10,100

 (כולל מע"מ 

 פירוט בהצעה המצורפת

 פירוט בהצעה מצורפת  ש"ח )כולל מע"מ( 15,000 א.א פיתוח ארגוני וקהילתי

ארגון שרותי חברה  -אשחר 

 ורווחה בע"מ

 פירוט בהצעה המצורפת )כולל מע"מ(13,525



   ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202250/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

       

         

   8 

 

₪  18,617"תכנים" ע"ס המחלקה לשירותים חברתיים  ממליצה לאשר ההתקשרות עם  הצעת המחיר הזולה של  

 כולל מע"מ. 

 

 184900847 -בי מקור  תקצי 

 (8) נספח מס' 

 

 אספקת חבילות מזון לנזקקים לחגי תשרי  - 2021/209הצעה מס'  .9

עריית רמלה באמצעות האגף לשירותים חברתיים מבקשת להתקשר עם עמותה לאספקת חבילות מזון  לנזקקים 

 לחגי תשרי. 

 .מותת "לתת" , עמותת " פתחון לב "עכדלקמן : ספקים   2-נעשתה פניה  ל 

 

 :טבלת השוואות מחירלהלן 

 

 פירוט והערות  מחיר שם הספק 
לא כולל ,  1:1ההצעה במתכונת של מצ'ינג , פירוט המוצרים בהצעה  לחבילה  ₪   180 לתת

 חלוקה
 שח 540חבילת מצרכים , סל ירקות ועציץ לחג בעלות כוללת של  לחבילה ₪  180 פתחון לב

שת"פ  – 13ההצעה כוללת תיעוד של החלוקה ותיעוד חדשותי בערוץ 
 חלוקה ע"י מתנדבים של הרשות ושל העמותה   עם הדוברות

 

  ההצעה של עמותת פתחון לב מורכבת מסל ירקות עשיר בנוסף למוצרי המזון היבש. כמו כן ההצעה כוללת  תיעוד
 "הפנינג " התנדבות ביום החלוקה .והקמת מעין  13העשייה וההתנדבות בעיר בערוץ 

 

 לחבילה ₪  180עמותת "פתחון לב" ע"ס הצעת המחיר של  ההתקשרות עםממליץ לאשר שירותים חברתיים אגף 

 . יווק ופרסום לעיר ולהתנדבות בעיר, ההצעה מכילה מגוון של מוצרי מזון וכמו כן תהליך של ש₪  36,000סה"כ 

 

 1841200780 -תקציבי  מקור

 (9) נספח מס' 

 

הצעה מס'  .10

 רכישת והתקנת ארונות מטבח בגני ילדים - 210/2022

 לגני הילדים נדרש לרכוש ולהתקין ארונות מטבח.

 5 -ים מנהלת מח' משק ונכסים פנתה לדילהני גלשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת והתקנת ארונות מטבח ל 

 ספקים 

 הום סנטר, מור חברה לשיווק מוצרי בניה, אלפא מטבחים, כל בו עמיעד , מטבחי לגורנו. כדלקמן:
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 .רי בניהסנטר, מור חברה לשיווק מוצ הום  הספקים שנענו להצעה:

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

  
      

מור חברה 
   הום סנטר לשיווק 

  שם הגן 

מידות 
לארונות חלק 

 תחתון בס"מ

מידות לארונות 
חלק תחתון 

 "ר" בס"מ

מידות 
לארונות 

חלק עליון 
 בס"מ

מחיר לגן ללא 
 ₪  מע"מ 

מחיר לגן ללא 
 הערות  ₪  מע"מ 

   12735 12687 230 0 230 אבן סינא

   9752 9106 0 0 230 גן בראשית

   12930 14400 0 160 260 עמית

   14604 13803 260   260 בירייה

   14566 16493 0 220 270 שילה

   9585 9303 0 0 233 סאלד

מימון + הארי 
 הקדוש

240 80 180 15143 

13572 

מטבח 
משותף 

שני 
 כיורים

   7730 10337 165 0 175 תפוח בדבש

   95474 101272       סה"כ ללא מע"מ 

ללא ₪ סה"כ  
מע"מ לאחר 

     94700       הנחה 

   16230.58 16099       מע"מ 

   111704.58 110799       סה"כ כולל מע"מ 

 

ע"ס  הספק מור חברה לשיווק מוצרי בניהמח' משק ונכסים ממליצה לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של  

 כולל מע"מ.₪  110,799

 2029982750 -מקור תקציבי 

 (10) נספח מס' 

 

 פרספקס לעבודות אחזקה במוסדות חינוךלוחות רכישת  - 211/2022הצעה מס'  .11

 לוחות פרספקס.למוסדות חינוך נדרש לרכוש 

מור  כדלקמן: ספקים 3 -מנהלת מח' משק ונכסים פנתה ל לוחות פרספקסלשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת 

 בע"מ. 1996מרזבית מרכז , כל בו עמיעד , בע"מ 1992 חברה לשיווק מוצרי בניה

 

 בע"מ. 1996בע"מ, מרזבית מרכז  1992מור חברה לשיווק מוצרי בניה   הספקים שנענו להצעה:
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 להלן טבלת השוואות מחיר: 

   שיווק מור   מרזבית   פרספקס לוחות השוואות טבלת

 יחידה מחיר כמות מידה 'יח פריט תאור

 מ"מע ללא

₪  

 כ"סה מחיר

 מ"מע ללא

₪  

 יחידה מחיר

 מ"מע ללא

₪  

 יחידה מחיר

 מ"מע ללא

₪  

 13350 890 13505.4 900.36 15 יחידות מ"מ 6 עובי 2X3 פרספקס

 13350  13505.4     ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 מור חברה לשיווק מוצרי בניה בע"מ. הספק מח' משק ונכסים ממליצה לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של  

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

 

 2029982750 -מקור תקציבי 

 

 (11) נספח מס' 

 

 הועדה:  המלצות

 

 6מס' פסטיבל "עיר עולם" עבור  יח"צ שירותי  - 201/2021הצעה מס'  .1

ובשל  ביותר, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  דובר העירייהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר  

 הצורך 

עם  ההתקשרותהמשך וממליצה בפני ראש העיר לאשר  דוברות, הועדה מאשרת  המלצת אגף  בכתבת טקסט בלבד 

 חברת מרום 

 . מע"מ לא כולל ₪  23,000ע"ס 

לדוברות יש רקע וניסיון טובים של עבודה בעבר עם הספק בנושא יח"צ לפסטיבל עיר עולם וכעת בפרויקט ** 

 "בבואה" וכן 

קביל ביח"צ לפסטיבל "לילות רמלה"במ  

 

 ערב הוקרה למתנדבי העיר   - 2021220/צעה מס' ה .2

משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג מח' התנדבות עירונית , 

 ההצעה 

 הועדה מאשרת המלצת מח' התנדבות עירונית וממליצה בפני  ראש העיר לאשר ההתקשרות עםהזולה ביותר, 

 סינמה סיטי

 כולל מע"מ.₪  32,526ע"ס 
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 לעיריית רמלה   13.10.2022אמן מרכזי לפסטיבל רמלה עיר עולם  - 2021320/הצעה מס'  .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג אגף ספורט ואירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט 

 ואירועים וממליצה 

₪  150,000מופע של האמן עדן בן זקן  ע"ס עבור   שרית הפקות הספק  בפני  ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 לא כולל מע"מ 

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

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

 .פיצויתישא בעלויות ו/או 

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

 .יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים

 

 לעיריית רמלה   13.10.2022אמן מופע מקור לפסטיבל רמלה עיר עולם  - 204/2022הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג אגף ספורט ואירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט 

 ואירועים וממליצה 

ע"ס ע.י בראשית ניהול ויזמות בע"מ עבור מופע של האמן עידן יניב הספק  בפני  ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

ע"ב עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות האמן  לא כולל מע"מ₪  30,000

 והתאמה לקהל היעד.

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

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

 

 
 הפעלת מזנון אצטדיון עירוני - 2022052/הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר נציג אגף ספורט ואירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט 

 ואירועים וממליצה 

דמי הספק פיגלזון אליהו להפעיל את המזנון באצטדיון  בעלות   בפני  ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

₪  740ועבור כל משחק נוסף  במשחקי מכבי יפו ₪   22,700בסך של   22/23לעונת המשחקים שימוש 

 .שאינו  של מכבי יפו

 

 

 

 5.5מנוע  FCTE 65-160/55 -החלפת משאבת מים כפולה לצ'ילר מיזוג אויר  - 2022620/הצעה מס'  .6

KW  
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הועדה מאשרת המלצת אגף  הסבר נציג אגף ספורט ואירועים , לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת

ע"ס  חברת "קדים הנדסת מיזוג אוויר"  העיר לאשר ההתקשרות עםספורט ואירועים וממליצה בפני  ראש 

 .אשר הציעה שיפוץ של המשאבה הנוזלת מה שחברות אחרות לא הסכימו לבצעכולל מע"מ ₪  16,965

 
 

הכשרת מנהיגים וותיקים של העיר רמלה  קידום תכניות לרווחת האוכלוסייה   - 2022720/הצעה מס'  .7

  הוותיקה
לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף לשירותים חברתיים , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

 הזולה 

המכון  ביותר, הועדה מאשרת  המלצת אגף לשירותים חברתיים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 גיורא   ע"ש

ניסיון טוב בעבודה עם המכון בהפעלת סדנאות ותכניות לאגף הרווחה   .לא כולל מע"מ₪  10,100ע"ס  יוספטל 

 שונות.

 

 הכשרת פעילים מתנדבים עירוני - 2022820/הצעה מס'  .8

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  נציגת אגף לשירותים חברתייםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 לאשר ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר  אגף לשירותים חברתייםהזולה ביותר, הועדה מאשרת  המלצת 

 כולל מע"מ. ₪  18,617"תכנים" ע"ס 

 

 אספקת חבילות מזון לנזקקים לחגי תשרי  - 2021092/הצעה מס'  .9

אגף לשירותים הועדה מאשרת  המלצת , נציגת אגף לשירותים חברתייםלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

סה"כ  לחבילה₪  180עמותת "פתחון לב" ע"ס  ההתקשרות עם לאשרוממליצה בפני ראש העיר  חברתיים

 . יווק ופרסום לעיר ולהתנדבות בעיר, ההצעה מכילה מגוון של מוצרי מזון וכמו כן תהליך של ש ₪  36,000

 

 רכישת והתקנת ארונות מטבח בגני ילדים - 210/2022הצעה מס'  .10

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

 ביותר, 

מור חברה לשיווק הועדה מאשרת  המלצת מח' משק ונכסים וממליצה בפני ראש העיר לאשר הרכישה מהספק 

 מוצרי בניה 

 כולל מע"מ.₪  110,799ע"ס 

 

 לוחות פרספקס לעבודות אחזקה במוסדות חינוך רכישת - 211/2022הצעה מס'  .11
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' משק ונכסים , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

מור חברה הרכישה מהספק ביותר, הועדה מאשרת  המלצת מח' משק ונכסים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 .לשיווק מוצרי בניה 

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

 

 

 
 רונן עזריהרוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה                                                                   זברית העירייה     ג                 
   
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 

 6מס' פסטיבל "עיר עולם" עבור  יח"צ שירותי  - 201/2021הצעה מס'  .1

 . מע"מ לא כולל ₪  23,000ע"ס חברת מרום עם  ההתקשרותהמשך  ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

לדוברות יש רקע וניסיון טובים של עבודה בעבר עם הספק בנושא יח"צ לפסטיבל עיר עולם וכעת בפרויקט ** 

 "בבואה" וכן 

.קביל ביח"צ לפסטיבל "לילות רמלה"במ  

 

 ערב הוקרה למתנדבי העיר   - 2021220/צעה מס' ה .2

 כולל מע"מ. ₪ 32,526ע"ס  סינמה סיטי ההתקשרות עםההתקשרות עם  ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

 

 לעיריית רמלה   13.10.2022אמן מרכזי לפסטיבל רמלה עיר עולם  - 2021320/הצעה מס'  .3

מופע של האמן עדן בן זקן  ע"ס עבור   שרית הפקותהספק ההתקשרות עם  ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

 לא כולל מע"מ ₪  150,000

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

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

 .תישא בעלויות ו/או פיצוי

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

 .יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים



   ס"ד ב
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 לעיריית רמלה   13.10.2022אמן מופע מקור לפסטיבל רמלה עיר עולם  - 204/2022הצעה מס'  .4

 ע.י בראשית ניהול ויזמות בע"מ עבור מופע של האמן עידן יניב הספק ההתקשרות עם  ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

ע"ב עלות סבירה  ומתאימה לתקציב המוקצה לאירוע, ועל בסיס אטרקטיביות  לא כולל מע"מ₪  30,000ע"ס 

 האמן והתאמה 

 לקהל היעד.

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

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

 

 
 הפעלת מזנון אצטדיון עירוני - 2022052/הצעה מס'  .5

דמי הספק פיגלזון אליהו להפעיל את המזנון באצטדיון  בעלות  ההתקשרות עם  ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

 שימוש 

שאינו  ₪  740במשחקי מכבי יפו ועבור כל משחק נוסף  ₪   22,700בסך של   22/23לעונת המשחקים 

 .של מכבי יפו

 

 5.5מנוע  FCTE 65-160/55 -החלפת משאבת מים כפולה לצ'ילר מיזוג אויר  - 2022620/הצעה מס'  .6

KW  

כולל מע"מ ₪  16,965ע"ס  חברת "קדים הנדסת מיזוג אוויר" ההתקשרות עם  ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

 .אשר הציעה שיפוץ של המשאבה הנוזלת מה שחברות אחרות לא הסכימו לבצע

 
 

הכשרת מנהיגים וותיקים של העיר רמלה  קידום תכניות לרווחת האוכלוסייה   - 2022720/הצעה מס'  .7

  הוותיקה
לאגף   .לא כולל מע"מ₪  10,100ע"ס  גיורא יוספטל   המכון ע"שההתקשרות עם  ה ומאשרמאמץ החלטת הועד 

 הרווחה ניסיון טוב בעבודה עם המכון בהפעלת סדנאות ותכניות שונות.

 

 הכשרת פעילים מתנדבים עירוני - 2022820/הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ. ₪  18,617"תכנים" ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 

 לנזקקים לחגי תשריאספקת חבילות מזון   - 2021092/הצעה מס'  .9
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,  ₪  36,000סה"כ  לחבילה₪  180עמותת "פתחון לב" ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 . יווק ופרסום לעיר ולהתנדבות בעירההצעה מכילה מגוון של מוצרי מזון וכמו כן תהליך של ש

 

 רכישת והתקנת ארונות מטבח בגני ילדים - 210/2022הצעה מס'  .10

 כולל מע"מ.₪  110,799מור חברה לשיווק מוצרי בניה ע"ס הרכישה מהספק  ה ומאשרהועד מאמץ החלטת 

 

 רכישת לוחות פרספקס לעבודות אחזקה במוסדות חינוך - 211/2022הצעה מס'  .11

 .מור חברה לשיווק מוצרי בניההרכישה מהספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

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

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


