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 (2022  פברוארב 22) '  אדר א' כא  שלישיביום יימה שהתק ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 .ZOOMבאמצעות אפליקציית  -
 

 
 משתתפים :                                                                             נוכחים:        

מנהל מח' תרבות  -אבי ברנס                                            גזברית העירייה       -רוזה עללאל   

מתנ"ס תורני   -יוסי אוחנה                                    יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד   

מנהל אגף מחשוב   -משה ביטן                                                מח' רכש תמנהל  - רוטמןמיכל   
מנהל מח' אירועים -אורן רוזנברג                                   אגף הנדסה כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש   

.מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייהס  -עו"ד שלי ביטון   
עצת מקצועית לרה"עויו                                                

  
   
 
  

 הנדון:
 
 

  2022לשנת  / יוצרים תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים  - 55/2022הצעה מס'  .1

לשנת  / יוצריםדרישת תשלום עבור תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים    ספורט ואירועים קיבל  אגף

 מהספקים הבאים:  2022

 עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים. עילם:

 החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ. אשכולות:

 פירוט הדרישה: להלן 

יות מבצעים של אמני ישראל אגף ספורט ואירועים מבקש לאשר את דרישת התשלום של החברה לזכו

 כמפורט להלן :  בע"מ

 כולל מע"מ.₪  17,874עילם: עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים ע"ס  - ספק         ·

 כולל מע"מ₪  17,874אשכולות: החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ע"ס  - ספק         ·

עלות לא כולל  ספק תיאור
 מע"מ

 עלות כולל מע"מ

חיוב תמלוגים לשנת 
בגין שימוש בזכויות  2022

 מבצעים

עילם: עמותה ישראלית 
 לזכויות מוסיקאים מבצעים

15,277 17,874 

חיוב תמלוגים לשנת 
בגין שימוש בזכויות   2022

 מבצעים

אשכולות: החברה לזכויות 
מבצעים של אמני ישראל 

 בע"מ

15,277 17,874 
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 מחלקת ספורט-תמלוגים וזכויות יוצרים 1821000780  -מקור תקציבי 

(1)נספח מס'   

 

 

 

 

 2022לשנת  / יוצרים תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים  - 56/2022הצעה מס'  .2
 

 :מהספק  2022דרישת תשלום עבור תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת    ספורט ואירועים קיבל  אגף
 . הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ

 
  :הדרישהפירוט להלן   

 

אמני ישראל בע"מ עם  אגף ספורט ואירועים מבקש לאשר את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של 

 הספק

 כולל מע"מ.₪  34,211ע"ס  הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ

 

 מחלקת ספורט-תמלוגים וזכויות יוצרים 1821000780 -י תקציבמקור 

 (2)נספח מס' 

 

 הלעיריית רמל   2022הפנינג לרגל חג פורים    - 202257/הצעה מס'  .3

 9-למחלקת אירועים פנתה  לעיריית רמלה  2022עבור : הפנינג לרגל חג פורים    לשם קבלת הצעות מחיר 

, לגו חוויה ואתגר, אילי הפקות, חוגגים הפקות, דרכים הפקות, תלתן,  גולד פרודקשיין,  נטוםפספקים כדלקמן: 

 .דש הפקות, מטה האמנים

 .: פאנטום, גולד פרודקשיין, תלתן, דרכים הפקות, דש הפקותהספקים אשר נענו להצעה 

 טבלת השוואות מחיר:להלן 

 דש הפקות דרכים תלתן גולד פרודקשיין פאנטום    

 תיאור
 

עלות לפני  ספק
 מע"מ

עלות כולל 
 מע"מ

 2022חיוב תמלוגים לשנת 
 בגין שימוש בזכויות מבצעים

הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות 
 בע"מ

29,240.4 34,211 
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כמו
 ת

א יח' ל
 כולל 

 מע"מ

א סה"כ ל
 כולל 

 מע"מ

א יח' ל
 כולל 

 מע"מ

א סה"כ ל
 כולל 

 מע"מ

א יח' ל
 כולל 

 מע"מ

סה"כ 
 א כולל ל

 מע"מ

יח' 
א ל

 כולל 
מע" 

 מ

סה"כ 
 א כולל ל

 מע"מ

א יח' ל
 כולל 

 מע"מ

א סה"כ ל
 כולל 

 מע"מ

מתנפחים לילדים 
 4 ולנוער 

1700 6800 5500 22000 1800 7200 200
0 

8000 1600 6400 

צלם מגנטים ) צפי ל 
תמונות( 1000  1 

2500 2500 3000 3000 4000 4000 330
0 

3300 2000 2000 

  -מתחם ג'ימבורי  ל
ילדים עם כלל  30

הציוד הנלווה + 
 1 בריכת כדורים 

2000 2000 4000 4000 3500 3500 350
0 

3500 

2000 2000 

חץ  -ביתני יריד
המזל, וקשת, גלגל 

קליעה למטרה, 
בעט לשער, זריקת 
 4 חישוקים וכו'

1600 6400 1500 6000 900 3600 200
0 

8000 

950 3800 

עמדות לילדים: 
קעקועים, איפור, 
 3 צמות וכדומה

1400 4200 1500 4500 1000 3000 950 2850 
1000 3000 

דמויות, הולכי 
קביים, ליצנים, 
להטוטנים, בובות 
 6 ענק  

1900 11400 1500 9000 1900 11400 180
0 

10800 

1800 10800 

מופע מקדים: 
קרקס, ליצנות, 
 1 לוליינות, אחר

5000 5000 3500 3500 4500 4500 350
0 

3500 
4500 4500 

 37200 17600 52000 20500 38300 16100   סה"כ
170

50 39950 
1385

0 32500 

 

 

 

 הערות :

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

 

₪  32,500ע"ס דש הפקות  הספק אשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של לאגף ספורט ואירועים ממליץ 
 .לעיריית רמלה  2022חג פורים   עבור הפנינג לרגל לא כולל מע"מ 

  1822000750 -י תקציב מקור

 (3)נספח מס'  
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עבור עיריית  2022השכרת מסכים לאירועי יום העצמאות ושאר ימות השנה  - 202258/הצעה מס'  .4

 רמלה

לעיריית  2022לשם קבלת הצעות מחיר עבור : שירותי השכרת מסכים לאירועי יום העצמאות ושאר ימות השנה 

 ,רמלה

 ספקים כדלקמן: ארכדי סיונוב , קול אור , עיצוב במה , וידאו דן. 4-מחלקת אירועים פנתה ל

 ארכדי סיונוב, קול אור הספקים אשר נענו להצעה:

 הצעות המחיר :  להלן פירוט

 2022עצמאות  .1

 :מסכים רגילים

 
 
 

 

 

 

 

 

 :מסכי לדים

 ארכדי סיונוב קול אור  

 נושא
 כמות

עלות 
לא   ליחידה

 כולל מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל 

 מע"מ

עלות 
לא   ליחידה

 כולל מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל 

 מע"מ

מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית  4*3מסך רגיל 
 תקנית

אחורית, טכנאי הפעלה מקצועי,  \הקרנה קדמית 
 לצילום במעגל סגורחיבור 

2 
2,900 5,800   

מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית  5*4מסך רגיל 
 תקנית

אחורית, טכנאי הפעלה מקצועי,  \הקרנה קדמית 
 חיבור לצילום במעגל סגור

2 

 

3,500 
7,000   

 1 צלם )מצלמה אחת( מעגל סגור
1,500 1,500   
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 2022  שאר ימות השנה .2

 
 מסכים רגילים

 
 :מסכי לדים

 

 ארכדי סיונוב קול אור  

עלות  כמות נושא
לא   ליחידה

 כולל מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל 

 מע"מ

עלות 
לא   ליחידה

 כולל מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל 

 מע"מ

 4*3פיצ' במידות  3.9מסכי לדים שידור באיכות 
כולל   מטר כל המסכים כיחידה אחת .

קונסטרוקציה, טכנאי הפעלה מקצועי, חיבור 
 לצילום במעגל סגור

2 9,000 18,000 6,800 13,600 

 4*5פיצ' במידות  3.9מסכי לדים שידור באיכות 
כולל   מטר כל המסכים כיחידה אחת .

קונסטרוקציה, טכנאי הפעלה מקצועי, חיבור 
 לצילום במעגל סגור

2 
 

15,000 
30,000 11,000 22,000 

 1,300 1,300 1,500 1,500 1 צלם )מצלמה אחת( מעגל סגור

 ארכדי סיונוב קול אור  

עלות  כמות נושא
לא   ליחידה

 כולל מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל 

 מע"מ

עלות 
לא   ליחידה

 כולל מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל 

 מע"מ

מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית  4*3מסך רגיל 
 תקנית

אחורית, טכנאי הפעלה מקצועי,  \הקרנה קדמית 
 סגורחיבור לצילום במעגל 

2 2,000 4,000   

מטר כולל קונסטרוקציה עצמאית  5*4מסך רגיל 
 תקנית

אחורית, טכנאי הפעלה מקצועי,  \הקרנה קדמית 
 חיבור לצילום במעגל סגור

2 

 

3,000 
6,000   

   1,500 1,500 1 צלם )מצלמה אחת( מעגל סגור
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עבור שירותי השכרת מסכים   הספקים: ארכדי סיונוב וקול אור  אגף ספורט ואירועים ממליץ ההתקשרות עם
 ע"פ הפירוט להלן:  לעיריית רמלה 2022לאירועי יום העצמאות ושאר ימות השנה 

 .הספק קול אור ע"ב העלות הזולה  -2022ום העצמאות ולשאר ימות השנה מסכים רגילים לי .א
 .לא כולל מע"מ לשנה  43,000לא יעלה על  סכוםה  

 

 .הספק ארכדי סיונוב ע"ב העלות הזולה -מסכי לדים ליום העצמאות .ב

 .לא כולל מע"מ לשנה  43,000לא יעלה על  סכוםה  
 

 . ע"ב העלות הזולה  הספק קול אור -2022לשאר ימות השנה   מסכי לדים .ג

 .לא כולל מע"מ לשנה  71,700לא יעלה על  סכוםה
 

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

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

 

 םסעיפי אירועי  -י מקור תקציב  

 

 

 (4)נספח מס' 

 ארכדי סיונוב קול אור  

עלות  כמות נושא
לא   ליחידה

 כולל מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל 

 מע"מ

עלות 
לא   ליחידה

 כולל מע"מ

עלות סה"כ 
לא כולל 

 מע"מ

פיצ' במידות  3.9מסכי לדים שידור באיכות 
כולל   מטר כל המסכים כיחידה אחת . 4*3

קונסטרוקציה, טכנאי הפעלה מקצועי, 
 חיבור לצילום במעגל סגור

2 4,200 8,400 6,800 13,600 

פיצ' במידות  3.9שידור באיכות  מסכי לדים
כולל   מטר כל המסכים כיחידה אחת . 4*5

קונסטרוקציה, טכנאי הפעלה מקצועי, 
 חיבור לצילום במעגל סגור

2 7,000 14,000 11,000 22,000 

 1,300 1,300 1,500 1,500 1 צלם )מצלמה אחת( מעגל סגור



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202215/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

        

   7 

 

 ביצוע תכנית חזון דיגיטאלי לעיריית רמלה  - 202259/הצעה מס'  .5

 .יית רמלה ובהנחיית מנכ"ל העירייהבהמשך לביצוע תכנית חזון דיגיטלי לעיר

ודשבורד רשותי   פערים, שילוב מדדי שירות, בניית מפת פתרונות ניתוחשירות: לשם קבלת הצעות עבור מתן 

חברות כדלקמן:  4 -בסכומים הפטורים ממכרז אגף המחשוב פנה ל -רמלה במסגרת מסע ארגוני חדשני לעיריית

 סילטק , נס מט"ח , סנסקום, אמפטיקו. 

 במענה לבקשה לקבלת הצעה נתקבלה הצעת מחיר אחת מחברת סנסקום .

 נתקבלה תשובה מחברת נס מטח כי אין ביכולת החברה לעמוד בעלויות הקבועות בתנאי הסף.

 

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

האם יש הכרות עם החברה ? מנהל אגף מחשוב משיב כן .  -לשאלת הועדה   

 

.לא כולל מע"מ ₪  88,000  סנסקום ע"סחברת ההצעה היחידה של אגף מחשוב ממליץ לאשר ההתקשרות עם   

 

₪  60,000 - 1616000750 -מקור תקציבי   

  ₪ 42,960 - 1616000780 -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 1.03.20221רכישה ותיקון חולצות למרוץ רמלה בתאריך  - 202260/הצעה מס'  .6

נדרש לתקן את  2020,כיוון שנשארו לעיריית רמלה חולצות ממרוץ  רמלה נדרש לרכוש חולצות חדשות למרוץ

 התאריך על גבי החולצות.

ספקים כדלקמן: או אס פרינט ומוצרי פרסום , בן ליין בע"מ, כדורי   5 -לשם קבלת הצעות מחיר מח' רכש פנתה ל

 דגלים וסמלים בע"מ, אלעד ייצור ושיווק, בגד כפת ביגוד ומוצרי פרסום.

 

 או אס פרינט ומוצרי פרסום , בן ליין בע"מ, כדורי דגלים וסמלים בע"מ, אלעד ייצור ושיווק. נענו להצעה:הספקים ש

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

      
או אס 
   בן ליין   כדורי   פרינט

 אור פריטית
יח' 

 כמות מידה
מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ

מחיר 
 יחידה

מחיר 
 סה"כ
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דרייפיט למרוץ חולצת  
רמלה. חולצות  

דרייפיט קצר צבע 
 12צהוב זוהר  כולל 
לוגואים הדפסה 

פרוצס צבעוני מלא, 
 11900 11.9 11900 11.9 12500 12.5 1,000.00 יחידות כולל אספקה.

תיקון כיתוב על 
חולצות דרייפיט 

קיימות בהדפסה  
דיגיטלית צבעונית דו 

צדדי תיקון התאריך 
 בלבד משני צידי

 24600 6 0   36900 9 4,100.00 יחידות החולצה.

                36500 

 42705               סה"כ כולל מע"מ 

  

 

 בן ליין בע"מ. ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  מח' רכש ממליצה לאשר 

 כולל מע"מ.₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 1822200780 -מקור תקציבי 

 (6)נספח מס' 

 רכישת מגילות צבעוניות לפורים כולל הטבעה - 202261/הצעה מס'  .7

 3- המחלקה לתרבות תורנית פנתה ל ,רכישת מגילות לפורים  צבעוני כולל הטבעהלשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 כדלקמן: ספקים

 .פרץ יוסף -ד"ש הפקות , פאר הקודש בע"מ,  מכון הוצאת ספרי קודש

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

 

 

 

 

 

 

 

ע"ס  פאר הקודש בע"מהספק  הרכישה מההצעה הזולה ביותר של המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר 

 כולל מע"מ.₪  16,497

  

מכון הוצאת  כמות  
 ספרי קודש

פאר הקודש 
 בע"מ

 -ד"ש הפקות 
 פרץ יוסף

עמודים במידה  26חוברת  A5 
גרם כרומו  140עובי נייר   

 

3000    

מע"מ א כולל מחיר ל  
 

ש"ח 18,000  ש"ח 16,497  ש"ח 21,000   



  ס"ד ב
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1827000782-מקור תקציבי   

 (7)נספח מס' 

 13.03.22הפעלת הפנינג בנושא שמיטה בתאריך  - 202262/הצעה מס'  .8

הפעילות מתבצעת במסגרת קול קורא מטעם  הפעלת הפנינג בנושא שמיטההצעות מחיר עבור לשם קבלת 

 משרד החינוך, 

גרנק כדלקמן:   ספקים 3 - המחלקה לתרבות תורנית פנתה ל,  רויקט בכפוף לאישור משרד החינוךביצוע הפ

 , אחזקות בע"מ

 .העמותה הישראלית להפקת תיאטרון יהודי חינוכי ע"ר, דש הפקות  -פרץ יוסף 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 ההצעה :מפרט 

הפעלת מתקן מציאות מדומה בנושא שמיטה, חדר משחקי בריחה בנושא שמיטה, הפעלת חידון שלטים 
שחקני רחוב לאווירה כללית,  2שחקנים בנושא שמיטה כולל הגבר ותאורה ,  3אלקטרוניים בנושא שמיטה, הצגה 

נינג והעמדות כולל אנשי צוות הקרנת סרט קצר בנושא שמיטה, עמדות יצירה לילדים בנושא שמיטה, הפעלת הפ
 לכל העמדות כולל כרטוס וניהול האירוע. 

 

מה ההסבר לפער בין המחירים ? חברת גרנק אחזקות בע"מ עובדת בהרבה מקומות ולכן מחירה   - לשאלת הועדה

 זול יותר 

 ובנוסף לכך זו החברה אשר הומלצה ע"י משרד החינוך. 

 

 גרנק אחזקות בע"מ התקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של הספק המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר ה

₪  30,000ע"ס   

כולל מע"מ.     

  
1827000783  -מקור תקציבי   

 (8)נספח מס' 
 
 

 6/3/22מופע תזמורת וזמר לתאריך  - 202263/הצעה מס'  .9

     

גרנק אחזקות  כמות 
 בע"מ

 

דש   -פרץ יוסף 
 הפקות

העמותה הישראלית להפקת 
 תיאטרון יהודי חינוכי ע"ר

 
מע"מ א כולל מחיר ל  

 
ש"ח 25,641  ש"ח 39,000  ש"ח 40,171   

ש"ח 30,000  מחיר כולל מע"מ ש"ח 45,630  ש"ח 47,000   



  ס"ד ב
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בקשה להוצאה במסגרת קול קורא, סכום , 6/3/22מופע תזמורת וזמר לתאריך עבור לשם קבלת הצעות מחיר 

 קול הקורא

המחלקה לתרבות תורנית  , ₪( 8,000השתתפות עירייה ₪,  34,000)השתתפות משרד החינוך ₪  42,000 

 .פרץ יוסף -ד"ש הפקות , יונתן יחיאל, חיבה התנועה למורשת ישראלכדלקמן:  ספקים 3 – פנתה ל

 הערה : האירוע פתוח לקהל הרחב. ** 
 

 לפעילות.המחלקה לתרבות תורנית בקשה תוספת של אומן 
 
 
 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 

 60,000ע"ס חיבה התנועה למורשת ישראל הספק  ההתקשרות עם  המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר
  כולל מע"מ.₪ 

 יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 

 עבור אומן 1827000782  ,  קול קורא 1827000783  -מקור תקציבי 

 (9)נספח מס' 

 רכישת מארז משלוחי מנות לפורים - 202264/הצעה מס'  .10

ספקים  3-המח' לתרבות תורנית פנתה ל , לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת מארז משלוחי מנות לפורים

 כדלקמן: 

 פרץ יוסף. -מ.מ הפקות ארועים, קנדי מול סילמן בע"מ, ד"ש הפקות 

 בתי  הכנסת בעיר. הערה : החלוקה תהיה בכל  

     

חיבה התנועה למורשת  כמות  
 ישראל

פרץ  -ד"ש הפקות  יונתן יחיאל
 יוסף

נגנים, תופים, כינורות  10
ונשיפה. כולל הגברה לכל 
המופע ע"פ מפרט האומן 

 והתזמורת
 

 ש"ח 20,000 ש"ח 20,000 ש"ח 40,000 מטר 60

זמר מרכזי למופע אחד 
מתוך הרשימה: ליאור 

אלמליח או יובל טייב או 
יניב בן משיח או חיים 

 ישראל

 ליאור אלמליח 
 

 כלול במחיר

 יובל טייב
 ש"ח 25,000

 יניב בן משיח
 ש"ח 27,000

זמר אורח למופע מתוך 
הרשימה: משה לוק או 
 סמי לזמי או חיים זריהן

 משה לוק  
 ש"ח 20,000

 חיים זריהן
 ש"ח 22,000

 סמי לזמי
 ש"ח 20,000

 מחיר כולל מע"מ
 

 ש"ח 67,000 ש"ח 67,000 ש"ח 60,000 



  ס"ד ב
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 להלן טבלת השוואות מחיר:

מ.מ הפקות  כמות  

 רועיםיא

קנדי מול סילמן 

 בע"מ

 -ד"ש הפקות 

 פרץ יוסף

מארז משלוחי 

מנות לפורים 

עבור חלוקה 

 בבתי הכנסת

    יחידות  2,500

 ₪  14,500 ₪  15,000 ₪  15,000  מחיר כולל מע"מ 

 

פרץ  -הספק ד"ש הפקות ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  לתרבות תורנית ממליצה לאשרהמחלקה 

 כולל מע"מ.₪  14,500ע"ס יוסף 

 

  1827000782 -מקור תקציבי 

 (10)נספח מס' 

 

 

 IBMשל   QRADERמרכזית   SIEM SOCרכישת מערכת  - 65/2022הצעה מס'  .11

 4 -אגף המחשוב פנה ל IBMשל   QRADERמרכזית   SIEM SOCרכישת מערכת עבור לשם קבלת הצעות מחיר 

 .נס מטח בע"מ , מ.ס.טכנולוגיות , אפריקלאוד, סילטק  כדלקמן: חברות

 עלות כולל מע"מ שם המציע מס"ד

ש"ח 95,472 סילטק 1  

ש"ח 97,578 אפריקלאוד 2  

ש"ח 96,174 מ.ס.טכנולוגיות 3  

ש"ח 114,075 נס מטח  4  

*כל המחירים כוללים מע"מ .   

כולל מע"מ .₪  95,472ע"ס חברת סילטק  ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר שללאשר אגף מחשוב ממליץ   

₪ 20,472 - 1616000780 ,  ₪ 75,000 - 1616000783 - תקציבי מקור  

(11)נספח מס'  

 

 רכישת טרקטורון לכיסוח דשא עבור מח' גינון  - 66/2022הצעה מס'  .12



  ס"ד ב
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מח' רכש פנתה ,   CT242 T   HUSQVARNAלשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת טרקטורון לכיסוח דשא דגם 

 הגרעין בע"מ, מ.ט.ר כלי גינון ובנין בע"מ, חבוב יצחק ציוד מכני.ספקים כדלקמן:  3-ל

 הספקים שנענו להצעה: מ.ט.ר כלי גינון ובנין בע"מ, חבוב יצחק ציוד מכני.

 

 ות מחיר: להלן טבלת השווא

 יצחק חבוב הגרעין גינון כלי ר.ט.מ   

 ללא יחידה מחיר כמות מידה 'יח פריט אורית
 ₪ מ"מע

 ללא יחידה מחיר
 ₪ מ"מע

 ללא יחידה מחיר
 ₪ מ"מע

 :דגם דשא כיסוח טרקטורון
Husqvarna TC242T 

 14990 17173.7 15500 1 יחידות

 14990 17173.7 15500   ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 לא כולל מע"מ.₪  14,990חבוב יצחק ע"ס  רכש ממליצה לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של הספקמח' 

 1746000930 -מקור תקציבי 

 (12)נספח מס'

 

 

 

 06.03.22תה כתבו לכם בתאריך עהפקת אירוע ו - 67/2022הצעה מס'  .13

המחלקה לתרבות תורנית ,   06.03.22ועתה כתבו לכם" בתאריך עבור הפקת אירוע "לשם קבלת הצעות מחיר 

 פנתה 

 .סגולה הפקות, אריק הפקות בע"מ, ג'יי סאונדכדלקמן :   ספקים 3- ל

 

 .סגולה הפקות, אריק הפקות בע"מ, ג'יי סאונדהספקים שנענו להצעה:  

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

     
 ג'' סאונד כמות תיאור

 
אריק הפקות 

 בע"מ
 סגולה הפקות

 

מסכי לד ע"פ סקיצה ייחודית )מצורף סקיצה( 
הכולל: מערכת פתיחת חלונות וחיבור למערכת 

VJ 

 ש"ח 15,000 ש"ח 16,500 ש"ח 18,000 מטר 60



  ס"ד ב
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 47,034 ע"ס  סגולה הפקותההתקשרות עם ההצעה הזולה של הספק  המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר

 כולל מע"מ.₪ 

 

 1827000782  -מקור תקציבי 

 (13 )נספח מס'

 

 

 

 

 

 

 הפעלת דוכנים באירועי פורים בבתי כנסת - 68/2022הצעה מס' .14

 3 - המחלקה לתרבות תורנית פנתה ל הפעלת דוכנים באירועי פורים בבתי כנסתעבור לשם קבלת הצעות מחיר 

 .ד"ש הפקות יוסף פרץ, מאיר אטיאס להיט אדיר, יוסף מור יוסף סיבה למסיבה כדלקמן: ספקים

 מוקדים יפורסם לכלל הציבור. בשישה  הפעילות תהיה 

 .ד"ש הפקות יוסף פרץ, מאיר אטיאס להיט אדיר, יוסף סיבה למסיבהיוסף מור הספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:

VJ  ,הפעלת מסכים בפועל כולל פריסט אירוע
 טייטלים ושמות נואמים, אייטם אירוע

 ש"ח 7,000 ש"ח 7,000 ש"ח 7,500 1

במות נגנים.  1.2*11*1.2במת מסכים מידות 
במת כלי נגינה + במה עגולה  5*3.6*7
כולל  חיפויים והובלות ואישורי  2.4*2.4*6

 מהנדס קונסטרוקצייה

 ש"ח 6,200 ש"ח 7,000 ש"ח 7,000 60

כסאות מיוחדות + פודיום  30שולחן כבוד הכולל 
ופס  נואם ממותג מפות וסקרטיניג בעיצוב אלגנט

 פרחים בקידמת הבמה

 ש"ח 4,000 ש"ח 5,500 ש"ח 6,200 1

טרסים תאורה גב במה +  4פנסים חכמים +  60
תליית פנסים על צוגים כולל תאורן מקצועי 

 ואישור מהנדס חשמל

 ש"ח 8,000 ש"ח 9,000 ש"ח 10,000 1

 מחיר לפני מע"מ
 

 ש"ח 40,200 ש"ח 45,000 ש"ח 48,700 

 ש"ח 47,034 ש"ח 52,650 ש"ח 56,979  מחיר כולל מע"מ



  ס"ד ב
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כולל ₪  14,742ע"ס ד"ש הפקות יוסף פרץ הספק  ההתקשרות עם המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר 
  מע"מ. 

 1827000782   -מקור תקציבי 

 (14 )נספח מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות  הועדה: 

   2022תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 202255/הצעה מס'  .1

     
יוסף מור יוסף  כמות 

 סיבה למסיבה
 

מאיר אטיאס 
 להיט אדיר

 

ד"ש הפקות יוסף 
 פרץ

מכונות מזון:  3הצבה והפעלה של 
ברד, סוכר ופופקורן בבתי הכנסת 

בעיר בערב פורים וביום פורים 
 תשפ"ב 

מכונות בכל אירוע סה"כ  3
 500משתתפים בכל אירוע עד 

 מנות לכל מכונה

הפעלות  6
 18שהם 

 3מכונות )
 בכל אירוע(

 ש"ח 14,742 ש"ח 18,954 ש"ח 17,550

 מחיר כולל מע"מ
 

 ש"ח 14,742 ש"ח 18,954 ש"ח 17,550 



  ס"ד ב
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הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט   ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג אגף ספורט ואירועים

  ואירועים

ע"פ   וממליצה בפני ראש העיר לאשר את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

 ן:הפירוט להל

 כולל מע"מ.₪  17,874עילם: עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים ע"ס  -  ספק

 כולל מע"מ.₪  17,874אשכולות: החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ע"ס   -ספק

 

 2022תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 56/2022הצעה מס'  .2

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

  ואירועים

עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ

 הספק

 כולל מע"מ.₪  34,211הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ ע"ס 

 

 הלעיריית רמל   2022הפנינג לרגל חג פורים    - 202257/הצעה מס'  .3

רועים, ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ילאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' א

 ביותר הועדה 

 32,500ע"ס דש הפקות  הספק ההתקשרות עם רועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ימאשרת  המלצת מח' א

 .לעיריית רמלה  2022הפנינג לרגל חג פורים    עבורלא כולל מע"מ ₪ 

 

עבור עיריית  2022השכרת מסכים לאירועי יום העצמאות ושאר ימות השנה  - 202258/הצעה מס'  .4

 רמלה

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אירועים, הועדה מאשרת ההמלצה וממליצה בפני ראש העיר 

 לאשר

 ההתקשרות כדלקמן:  

 

 .הספק קול אור ע"ב העלות הזולה  -2022רגילים ליום העצמאות ולשאר ימות השנה מסכים  .א
 .לא כולל מע"מ לשנה  43,000לא יעלה על  סכוםה  

 

 .הספק ארכדי סיונוב ע"ב העלות הזולה -מסכי לדים ליום העצמאות .ב

 .לא כולל מע"מ לשנה  43,000לא יעלה על  סכוםה  
 

 . ע"ב העלות הזולה  הספק קול אור -2022לשאר ימות השנה   מסכי לדים .ג

 .לא כולל מע"מ לשנה  71,700לא יעלה על  סכוםה
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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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע תכנית חזון דיגיטאלי לעיריית רמלה  - 202259/הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל אגף מחשוב , הועדה מאשרת  המלצת אגף מחשוב וממליצה בפני ראש 

 העיר 

 .לא כולל מע"מ ₪  88,000  ע"סחברת סנסקום ההצעה היחידה של  ההתקשרות עםלאשר 

 

 01.03.2022רכישה ותיקון חולצות למרוץ רמלה בתאריך  - 202260/הצעה מס'  .6

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

 הועדה 

 בן ליין בע"מ.לאשר ההתקשרות עם מאשרת  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 צבעוניות לפורים כולל הטבעהרכישת מגילות  - 202261/הצעה מס'  .7

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה  נציג מח' תרבות תורנית לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ביותר 

פאר הקודש הספק וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  תרבות תורנית הועדה מאשרת  המלצת מח' 

 בע"מ

 כולל מע"מ.₪  16,497ע"ס 

 

 13.03.22הפעלת הפנינג בנושא שמיטה בתאריך  - 202262/מס'  הצעה .8

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג מח' תרבות תורנית  , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

 ,ביותר 



  ס"ד ב
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 גרנק אחזקות בע"מוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם תרבות תורנית  הועדה מאשרת  המלצת מח' 

 כולל מע"מ. ₪  30,000ע"ס 

 

 6/3/22מופע תזמורת וזמר לתאריך  - 202263/הצעה מס'  .9

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג מח' תרבות תורנית  , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

 הזולה ביותר ,

חיבה התנועה הספק וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  מאשרת  המלצת מח'  תרבות תורנית הועדה 

 למורשת ישראל

  כולל מע"מ.₪  60,000ע"ס  

 ** יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 

 

 רכישת מארז משלוחי מנות לפורים - 202264/הצעה מס'  .10

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג מח' תרבות תורנית  , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

 עם  מח' תרבות תורנית  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הזולה ביותר ,הועדה מאשרת  המלצת

 פרץ יוסף -הספק ד"ש הפקות 

 כולל מע"מ.₪  14,500ע"ס  

 

 IBMשל   QRADERמרכזית   SIEM SOCרכישת מערכת  - 65/2022הצעה מס'  .11

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה   מנהל אגף המחשובלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

חברת  עם  ביותר ,הועדה מאשרת  המלצת מח' תרבות תורנית  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ .₪  95,472ע"ס סילטק 

 

 

 

 

 

 רכישת טרקטורון לכיסוח דשא עבור מח' גינון  - 66/2022הצעה מס'  .12

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר נהלת מח' רכשהסבר מ לאחר עיון בבקשה ובנספחים,

חבוב יצחק ע"ס ,הועדה מאשרת  המלצת מח' תרבות תורנית  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ.₪  14,990

 

 06.03.22תה כתבו לכם בתאריך עהפקת אירוע ו - 67/2022הצעה מס'    .13
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, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר נהל מח' תרבות בבקשה ובנספחים, הסבר מלאחר עיון 

 ע"ס  סגולה הפקותההתקשרות עם  לאשר,הועדה מאשרת  המלצת מח' תרבות תורנית  וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  47,034

 

 הפעלת דוכנים באירועי פורים בבתי כנסת - 68/2022הצעה מס'  .14

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר תרבותלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' 

 ע"ס  ד.ש הפקות ההתקשרות עם  לאשר,הועדה מאשרת  המלצת מח' תרבות תורנית  וממליצה בפני ראש העיר 

 כולל מע"מ.₪  14,742

 

 

 
 רונן עזריה       רוזה עללאל                                    עו"ד שלי ביטון                                      

 מנכ"ל העירייה                    ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                גזברית  העירייה       
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                         
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 החלטות ראש העיר:
 

   2022תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 202255/הצעה מס'  .1

ע"פ   אמני ישראל בע"מאת דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 הפירוט להלן:

 כולל מע"מ.₪  17,874עילם: עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים ע"ס  -  ספק

 כולל מע"מ.₪  17,874אשכולות: החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ ע"ס   -ספק

 

 2022תמלוגים בגין שימוש בזכויות מבצעים לשנת  - 56/2022הצעה מס'  .2

 עם הספק את דרישת התשלום של החברה לזכויות מבצעים של אמני ישראל בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ.₪  34,211הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ ע"ס 

 

 הלעיריית רמל   2022הפנינג לרגל חג פורים    - 202257/הצעה מס'  .3

עבור הפנינג לא כולל מע"מ ₪  32,500ע"ס דש הפקות  הספק עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 .לעיריית רמלה  2022לרגל חג פורים   

 

עבור עיריית  2022השכרת מסכים לאירועי יום העצמאות ושאר ימות השנה  - 202258/הצעה מס'  .4

 רמלה

 תקשרות כדלקמן: ההמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 .הספק קול אור ע"ב העלות הזולה  -2022 מסכים רגילים ליום העצמאות ולשאר ימות השנה .א
 .לא כולל מע"מ לשנה  43,000לא יעלה על  סכוםה  

 

 .הספק ארכדי סיונוב ע"ב העלות הזולה -מסכי לדים ליום העצמאות .ב

 .לא כולל מע"מ לשנה  43,000לא יעלה על  סכוםה  
 

 . ע"ב העלות הזולה  הספק קול אור -2022לשאר ימות השנה   מסכי לדים .ג

 .לא כולל מע"מ לשנה  71,700לא יעלה על  סכוםה
 

 ביצוע תכנית חזון דיגיטאלי לעיריית רמלה  - 202259/הצעה מס'  .5

לא כולל ₪  88,000  חברת סנסקום ע"סההצעה היחידה של עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 .מע"מ 
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 01.03.2022רכישה ותיקון חולצות למרוץ רמלה בתאריך  - 202260/הצעה מס'  .6

 בן ליין בע"מ.עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 כולל מע"מ.₪  50,000סכום הרכישה לא יעלה על 

 

 רכישת מגילות צבעוניות לפורים כולל הטבעה - 202261/הצעה מס'  .7

 כולל מע"מ.₪  16,497ע"ס  פאר הקודש בע"מהספק עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 

 

 13.03.22הפעלת הפנינג בנושא שמיטה בתאריך  - 202262/הצעה מס'  .8

 כולל מע"מ. ₪  30,000ע"ס  גרנק אחזקות בע"מעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 

   

 6/3/22מופע תזמורת וזמר לתאריך  - 202263/הצעה מס'  .9

כולל ₪  60,000ע"ס   חיבה התנועה למורשת ישראלהספק עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

  מע"מ.

 ** יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 

 

 רכישת מארז משלוחי מנות לפורים - 202264/הצעה מס'  .10

 כולל מע"מ.₪  14,500ע"ס פרץ יוסף  -הספק ד"ש הפקות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 

 IBMשל   QRADERמרכזית   SIEM SOCרכישת מערכת  - 65/2022הצעה מס'  .11

 כולל מע"מ .₪  95,472ע"ס חברת סילטק עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 

 רכישת טרקטורון לכיסוח דשא עבור מח' גינון  - 66/2022הצעה מס'  .12

 לא כולל מע"מ.₪  14,990חבוב יצחק ע"ס עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 

 06.03.22בתאריך תה כתבו לכם עהפקת אירוע ו - 67/2022הצעה מס'    .13

 כולל מע"מ.₪  47,034 ע"ס  סגולה הפקותעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 

 הפעלת דוכנים באירועי פורים בבתי כנסת - 68/2022הצעה מס'  .14

 כולל מע"מ.₪  14,742 ע"ס  ד.ש הפקות   עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  



  ס"ד ב
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מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


