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 - (2022 באפריל 25תשפ"ב ) ניסן' כד שנישהתקיימה ביום  ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 

 משתתפים :                                                                              נוכחים :        
      מנהל אגף מחשוב -משה ביטן                                           גזברית העירייה         -רוזה עללאל 

  אדריכלית העיר  -הילה גזית                                     יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

  דובר העירייה   -עומר דוסטרי                                                מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

                                    אגף הנדסה  כלכלן  - רו"ח עוז בן שלוש

        .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייהס  -עו"ד שלי ביטון 

עצת מקצועית לרה"עויו                                                 
   

 
 הנדון:

 
 הארכת התקשרות בדבר שירות ספק אינטרנט נטוויז'ן למוסדות חינוך - 2022701/הצעה מס'  .1

למתן שירות ספק אינטרנט למוסדות  נטוויז'ן-סלקוםאושר הספק  02.04.2019 - מ 19/2019-15מס' בפרוטוקול 

 .תקופות 3למשך חינוך 

 הארכה. -אושרה תקופה רביעית  - 18.08.2021מיום  54/2021-15מס' בפרוטוקול 

 התמורה שהספק קיבל במשך תקופות אלו:

  
תקציב 
2019 

תקציב 
2020 

תקציב 
2021 

תקציב 
2022   

 
משך 

 תקופה

פירוט 
התקופה 
 בחודשים

פירוט 
התקופה 
 בחודשים

פירוט 
התקופה 
 בחודשים

פירוט 
התקופה 
 בחודשים

סכום 
מקסימלי 

עפ"י 
 הסכם

סכום 
שנוצל 
 בפועל

תקופה 
 ראשונה

5 
 חודשים

4-

8/2019    

17,385 16,590 

 שנה תקופה שנייה

9-

12/2019 

1-

8/2020   

41,724 37,121 

תקופה 
 שלישית

 שנה

 

9-

12/2020 

1-8/2021 

 

41,724 36,660 

רביעיתתקופה   
7 

   חודשים

9-

12/2021 

1-

3/2022 

24,339 21,452 

 111,823 125,172 סה"כ כולל מע"מ

 .  2022הסה"כ כולל גם את חודש מרץ * 

 

 נטוויז'ן-וסלקום עבור משרדי עירייה ומוסדות החינוךמשכ"ל, הכולל אינטרנט  באמצעות  אגף המחשוב יצא במכרז,

 .הספק הזוכההינו 

 (.2022של כחודשיים נוספים )עד סוף מאי וקשת הארכה הבירוקרטי וחתימת ההסכם, מבעד לסיום התהליך 

 

 משך תקופה
פירוט התקופה 

 בחודשים

סכום מקסימלי 
 עפ"י הסכם
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  6,954       4-5/2022 חודשים 2 בקשת הארכה נוספת

 .*הסכום כולל מע"מ

 

אפריל  כולל מע"מ לחודשיים₪  6,954ע"ס נטוויז'ן -עם חברת סלקום המשך התקשרותלאשר אגף מחשוב ממליץ 

 לסיום התהליך להתקשרות עם הספק הזוכה. עד ( ,  1.04.2022-31.05.2022) מאי -

 

  1813210785סעיף   -מקור תקציבי 

 

 (1)נספח מס' 

 עם המרכז לדיאלוג אחראישור  התקשרות   - 2022081/הצעה מס'  .2

מרכז גישור ויישוב  , וחינוך בבית ספר  רונה רמון ברמלה חיית תכנית גישורהנ לשם קבלת הצעות מחיר עבור

–סכסוכים בקהילה   

.  , גומא  גביםהמרכז לדיאלוג אחרכדלקמן:  ספקים 2 -ל  לה פנה רמ   

כיוון שרק הם אלו שמעבירים ומומחים להעביר את התוכן בנושא גישור  הספקים לעיל  2  -מרכז הגישור פנה ל 

 וחינוך בבתי הספר. 

 

 להלן טבלת הצעות מחיר:

 מחיר הסבר שם הספק

המרכז לדיאלוג 
 אחר 

8 ש"א כל מפגש. 2מפגשים,    
ש"א כל מפגש. 2מפגשי ליווי,  2  

ש"א 20סה"כ:   

 

כולל מע"מ₪   7,020  

 גומא גבים
ש"א כל מפגש 2מפגשים,  10  

ש"א 20סה"כ  כולל מע"מ₪  12,870   
 

₪  7,020לדיאלוג אחר   המרכז של   ההצעה הזולה ביותרההתקשרות עם לאשר  האגף לשירותים חברתיים  ממליץ

  כולל מע"מ.

 

  פיתוח קהילתי ג"ג 184900846 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 תיקון תנור גז לחימום במלתחות הקהל במתחם הקאנטרי העירוני - 2022/091הצעה מס'  .3

אגף  ,לחימום במלתחות הקהל במתחם הקאנטרי העירוניפירולי מסוג  לשם קבלת הצעות מחיר עבור תיקון תנור גז 

 ספורט 

ספקים כדלקמן: אורן ציוד חימום בע"מ, בנין אורן ,צידון מערכות אנרגיה מתקדמות. 3 -ל ואירועים פנה  

רוט ההצעה שנשלחה לספקים: יפ **  



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202225/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

        

   3 

 

יחידות , ניקוי אבנית במערכת גוף התנור כולל חלפים ועבודה. 2 -החלפת צלעות חימום בגוף התנור   

 

.מהספקים שנענו להצעה: אורן ציוד חימום בע"   

 

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:

  לא כולל מע"מ.₪  25,506  -אורן ציוד חימום בע"מ 

 

חימום בע"מ ע"ס של הספק אורן ציוד אגף ספורט ואירועים ממליץ לאשר ההתקשרות עם הצעת המחיר היחידה 

   .כולל מע"מ₪  25,506

  

1747300740 -מקור תקציבי   

(3)נספח מס'   

 

 מפעל הפיס )חלצ( 22-03-41521עמ"ן  -2022011/הצעה מס'  .4

הוגש כנגד העירייה ,  1976 -)ב( לחוק הרשויות המקומית )ערר על קביעת ארנונה כללית( תשל"ו  6בהתאם לס' 

)מסחר( ולא סיווג  320הערר שקבעה בין היתר כי הסיווג הנכון לעוררת הינו סיווג ערעור מנהלי על החלטת ועדת 

 )מלכ"ר( כפי שטוענת העירייה. 525

אגף הכנסות פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר לארבעה משרדי עורכי דין בעלי ניסיון בתחום, אשר לה צורפו מלוא 

 המסמכים שנדרשו למתן ההצעה.

 יהם ולציין מי מעוה"ד במשרדם יטפל בתיק ולציין ניסיונו.המציעים התבקשו לתן הצעות

 

 להלן ההצעות שהוגשו : 

שם משרד 

 עוה"ד

האם 

ההצעה 

הוגשה 

 במועד

שם עוה"ד שיטפל 

 סיונויבתיק ונ

  סה"כ  פירוט עלויות

משרד עו"ד 

עופר שפיר 

 ושות'

עו"ד תהילה הלפרט  כן

העוסקת בתחום 

 שנים 13הארנונה מזה 

עו"ד עופר וזאת בליווי 

שפיר בעל ניסיון של כ 

 .שנה בתחום 27

+ מע"מ  15,000סך 

ישולם כנגד התגובה 

 לערעור

₪ +  10,000סך של 

מע"מ ישולם כנגד סיום 

 .הטיפול בעתירה

לא  25,000

 מע"מ כולל 
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משרד עו"ד 

פריש, שפרבר, 

 ריינרץ ושות'

עו"ד אשר אילוביץ  כן

העוסק בתחום מעל 

 .שנה 16

הגשת התשובה 

 3,000סך של  לערעור 

₪. 

ייצוג העירייה בדיון 

  ₪. 5,000בביהמ"ש 

עם סיום הטיפול בתיק 

6,000 .₪ 

לא  14,000

 מע"מ כולל 

 

משרד עוה"ד 

 עודד מהצרי

עו"ד מהצרי עודד  כן

העוסק בתחום למעלה 

 .שנה 18מ 

עבור הגשת כתב תשובה 

 13,000לערעור סך של 

₪.  

בעבור ייצוג העירייה 

 13,000של בדיונים סך 

₪. 

לא ₪  26,000

 מע"מ כולל 

 

משרד עו"ד ניר 

 רוקח

   לא הוגשה הצעה  לא

 

ע"ס  משרד עו"ד פריש, שפרבר ריינהרץ ושותההצעה הזולה ביותר של עם  ותהתקשרממליץ לאשר האגף הכנסות 

 עבור כל הטיפול בתיק.  לא כולל מע"מ ₪  14,000

  .שנים בתחוםהינו בעל ניסיון רב משרד עורכי דין זה 

 

 1623000581  -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

)אבטחת מידע(  EDR Cynet 360 Premiumרישיונות למערכת  500 רכישת  -2022111/הצעה מס'  .5

 עבור משרדי העירייה

אבטחת מידע  -  EDR Cynet 360 Premiumרישיונות למערכת  500 רכישת מחיר עבור הצעות לשם קבלת 

 .עבור משרדי העירייה ,

 נס מט"ח בע"מ., סילטק פתרונות בע"מ, בע"מ ספקים כדלקמן: מ.ס טכנולוגיות 3-אגף מחשוב פנה ל

 

 נס מט"ח בע"מ., סילטק פתרונות בע"מהספקים שנענו להצעה: 
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 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 לא כולל עלות  שיונות ימספר ר שם המציעה

 מע"מ

עלות כולל 

 מע"מ

 ש"ח 91,611 ש"ח 78,300 500 פתרונות בע"מ סילטק

 ש"ח  95,238 ש"ח 81,400 500 נס מט"ח בע"מ

 

כולל ₪  91,611ע"ס  חברת סילטק פתרונות בע"מ -הצעה הזולה ביותר של  ה ממליץ לאשר הרכישהמחשוב אגף 

 מע"מ.

 

 . 1616000780,  1616000783 - תקציבי מקור 

 (5)נספח מס' 

 

 אבן גן , רכישת אבנים משתלבות , אבני שפה  - 2022211/הצעה מס'  .6

ספקים  3 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת אבנים משתלבות, אבני שפה, אבן גן מנהלת מח' רכש פנתה ל

 כדלקמן: כל בו עמיעד בע"מ, אקרשטיין, סלע אספקת בטון ואנרגיה בע"מ.

 לע אספקת בטון ואנרגיה בע"מ.הספקים שנענו להצעה: כל בו עמיעד בע"מ, אקרשטיין, ס

סלע אספקת בטון ואנרגיה בע"מ אינו עומד בדרישות תנאי קבלת התשלום של העירייה ולכן הצעתו  -הערה 

 נפסלה.

 

 מח' רכש פנתה על טופס של העירייה בפניה אחידה, למעט כל בו עמיעד שני המציעים ענו על טופס ההצעה שלהם.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 בו כל  אקרשטיין   
 עמיעד

 

 מחיר כמות מידה 'יח פריט אורית
 יחידה

  כ"סה מחיר יחידה מחיר  כ"סה מחיר

  10/20/6 מלבן משתלבת אבן
 אדום

 4032 37.5 3870.72 36 107.52 מטר

  10/20/6 מלבן משתלבת אבן
 אפור

 4032 37.5 3709.44 34.5 107.52 מטר

  10/20/6 מלבן משתלבת אבן
 שחור

 4408.32 41 3870.72 36 107.52 מטר

 1536 32 1104 23 48 יחידות אפור 17/25/100 שפה אבן

 880 22 680 17 40 יחידות אפור 10/20/100 גן אבן

13234.8     ₪ מ"מע ללא כ"סה
8 

 14888.3
2 
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. אקרשטיין  מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מהספק   

בשנה.₪  40,000סכום הרכישה לא יעלה על   

 

 יודגש כי עתיד להתפרסם מכרז בנושא.

 

1742000720 -מקור  תקציבי   

 (6)נספח מס' 

 

 

 

 

 

עדכון   -המנוהל ע"י המתנ"ס  מטבח מעון הטףמוצרי חשמל ל רכישת ציוד   - 2022311/הצעה מס'  .7

  החלטה 

גסטרוליין אישר ההתקשרות עם הספק   03.02.2022  מיום  11/2022-15 ועדת התקשרויות מס'  פרוטוקול 

 פופקורניה 

 כולל מע"מ. ₪  31,620ע"ס 

 סכום כולל מע"מ ואולם נפלה  טעות סופר ויש לאשר את ההתקשרות לא כולל מע"מ. בפרוטוקול אושר ה

 לא כולל מע"מ. ₪  31,620 -מהספק גסטרוליין פופקורניה   הרכישה של מוצרי החשמל סכום מבוקש לעדכן את 

 

 (7)נספח מס'  

 

 למטבח מעון הטף המנוהל ע"י מתנ"ס רמלה נירוסטה  רכישת ציוד  - 114/2022הצעה מס'  .8

 . למעון היכל הטף נדרש לרכוש ציוד למטבח 

ספקים כדלקמן: נירומטל  4-לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת ציוד למטבח למעון היכל הטף  מח' רכש פנתה ל

 בע"מ, 

 בע"מ, ג.ג מוצרי נירוסטה בע"מ, תנורי דניאל. גסטרוליין פופקורניה

 

 .נירומטל בע"מ, גסטרוליין פופקורניה בע"מהספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואת מחיר: 

  נירוסטה מוצרי .ג.ג   נירומטל  
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 יחידה מחיר כמות  הפריט תיאור

 מ"מע ללא

₪  

 כ"סה מחיר

 מ"מע ללא

₪  

 יחידה מחיר

 מ"מע ללא

₪  

 כ"סה מחיר

 מ"מע ללא

₪  

 הערות

 לכיריים מעמד -304 מסוג נירוסטה שולחן

 1.5 עובי מ"ס 60*100 :במידות נירוסטה

 .מ"מ

1 1850 1850 1300 1300  

 עובי , מ"ס 60*60 :במידות למדיח מעמד 

 .מ"מ 1.5

1 1300 1300 800 800  

 .נקיים לכלים 304 מסוג נירוסטה ארונות

 60 :עומק :במידות כללים חפצים  ואחסון

 2 עם .מ"ס 180 :גובה ,מ"ס 80 אורך , מ"ס

 .מדפים 5 ארון כל בתוך .דלתות

2 4400 8800 2700 5400  

 :במידות המטבח במזווה נירוסטה מדפי

 גובה כ"סה .מ"ס 40 :עומק מ"ס 240 :רוחב

  מ"ס 210 :המדפים 5 לכל

5 4150 20750 1100 5500  

 304 מסוג מנירוסטה לתבלינים מדף

 .מ"ס 30 :עומק ,מ"ס 120 :אורך :במידות

1 700 700 600 600  

 :אורך :במידות 304 מסוג נירוסטה מדף

 .מ"ס 30 :עומק ,מ"ס 180

1 1100 1100 900 900  

 ,מ"ס 80 אלומניום מוט - לסירים מתלה

 ווים 3 ועליו

1 300 300 350 350  

   34800  14850  

 

 

 

לא כולל ₪  14,850ע"ס  ג.ג מוצרי נירוסטה הספק  מח' רכש ממליצה לאשר הרכישה מההצעה הזולה ביותר של 

 מע"מ.

 

 תב"ר מוסדות ציבור -מקור תקציבי 

 

(8)נספח מס'    

 

 רחוב הרצל פינת קלאוזנר ועד לקומפיוטסט )בנק הדם(בתכנון חשמל  - 2022511/הצעה מס'  .9

חברות כדלקמן:  3-הנדסה פנה ל אגף, רחוב הרצל פינת קלאוזנר ועד לקומפיוטסט )בנק הדם(בתכנון חשמל לשם 

 א. אבשלום 
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, קלינפלץ הנדסה בע"מ.איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ, יקטים בע"מניהול ופיקוח פרו  

 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

  כולל מע"מ  ₪ 23,400 -א. אבשלום ניהול ופיקוח פרוייקטים בע"מ. 1

  כולל מע"מ  ₪ 27,144 -איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ. 2

  כולל מע"מ  ₪ 31,005 -קלינפלץ הנדסה בע"מ. 3

 

יקטים א. אבשלום ניהול ופיקוח פרוחברת הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  אגף

ע"סמ בע"   

כולל מע"מ. ₪  23,400  

 

2999 -מקור תקציבי  

(9)נספח מס'   

 

 שימוש באפליקציית "רמלוד נט באר יעקב" - 2022611/הצעה מס'  .10

יקטים ע"ס אי פרוילחברת עאישרה ההתקשרות עם  18.08.21מיום  54/2021-15ועדת הצעות פטורות מס' 

 (01.06.2021-31.12.2021 יית רמלוד נט באר יעקב לתקופה )לא כולל מע"מ עבור שימוש באפליקצ₪  30,450

 . 

והינו חלק מרש האינטרנט המאפשר לתושבי  2017עלה לרשת בשנת מדובר באפליקציה/מקומון יומי מקוון אשר 

 העיר רמלה 

והאזור להתעדכן באופן שוטף ויומיומי ובכל רגע נתון במתרחש באזורם מכל מקום ובחינם הן באמצעות הטלפון 

 הנייד והן באמצעות המחשב. 

אגף דוברות והסברה ממליץ על המשך התקשרות לתקופה של שלושה  ים,ושבושירות לתבשל הצורך ברציפות 

 חודשים 

כולל מע"מ.₪  9,000יקטים בסך עלאי פרועם הספק ( 01.05.2022 - 01.08.2022)  

 יודגש כי מדובר באפליקציה יחידה ובלעדית המספקת שירות באזור רמלה.

 

1614000781 -מקור תקציבי   

(10)נספח מס'   

 

 

  ליטרים 1100אשפה בנפח של  עגלותרכישת  - 2022711/ הצעה מס' .11

 ליטרים. 1100לעיריית רמלה נדרש לרכוש עגלות אשפה בנפח של 



  ס"ד ב
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ספקים כדלקמן:  3-מח' רכש פנתה ל ,ליטרים 1100לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת עגלות אשפה בנפח של 

 ש.ו.ש פחטר, 

 איכות הסביבה. קבוצת אלון מתכת ותעשיות, זייטמן

 הספקים שנענו להצעה: ש.ו.ש פחטר, קבוצת אלון מתכת ותעשיות.

 

 נספח כתב כמויות :

בבקשה לקבלת הצעות מח' רכש בקשה מספר אופציות אין עיריית רמלה מתחייבת לרכוש את כל  .1

 האופציות.

 ימי עבודה. 10אספקה עד  .2

 

  מתכת אלון  פחטר ש.שו  

 כמות הפריט אורית
  לאספקה

 יחידה מחיר
 מ"מע ללא

 ח"ש

 יחידה מחיר כ"סה מחיר
 מ"מע ללא

 ח"ש

 כ"סה מחיר

 מ"מע ללא ח"ש מ"מע ללא   
 ח"ש

 עגלות 35  עגלת
 רגלית עם

2390 83650 1900 66500 

       בנפח( זבל פח) אשפה

 גבוה למעמס מ"מ 200 גלגלים 4 ,מפלסטיק שטוח מכסה כולל מגולוונת מתכת עשוי גוף , ליטר 1100
 - מ"מ 1370-כ :רוחב :חיצוניות כלליות מידות המכסה לפתיחת רגלית בלי/עם .מעלות 360 סיבוב
 אירופאי :תקן ג"ק 650 מעמס כושר ג"ק 95 עצמי משקל מ"מ 1280-כ :גובה - מ"מ 1080-כ :עומק

EN840 מתכת למכסה תנתן עדיפות 
 אספקה הובלה כוללת ההצעה
  המחלקה מנהל בתאום ופריקה

     

 66500  83650    ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

ההצעה מהספק אלון מתכת עם בהתייעצות עם מנהל אגף תברואה ממליצים לאשר הרכישה מנהלת מח' רכש 

 הזולה ביותר

עגלות. 35עבור   

לא כולל מע"מ. ₪  66,500סכום הרכישה לא יעלה על   

 

  2022342750 -מקור תקציבי 

(11)נספח מס'    

 

  רמלה 2022אמן למופע לציבור הדתי  בערב עצמאות תשפ"ב  - 118/2022הצעה מס'  .12

תורנית  מחלקת תרבות ,רמלה 2022בערב עצמאות תשפ"ב מופע לציבור הדתי לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 פנתה 



  ס"ד ב
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להקת , להקת זמרת הארץ , להקת נכספה , להקת מעגלים , להקת צמאה, להקת שכינת'הכדלקמן: ספקים  - 7 ל

 , נשמחה

 . להקת אהללה

 .להקת מעגלים, להקת צמאה, להקת שכינת'ההספקים שנענו להצעה: 

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 
 

 האם המופע פתוח לקהל הרחב ? מנהל מח' תרבות משיב כן. -לשאלת הועדה  

 האם האירוע מופיע בתכנית העבודה השנתית של המחלקה ? מנהל מח' תרבות משיב כן.   -לשאלת הועדה

 

לא ₪  12,000ע"ס  להקת צמאה ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת תרבות תורנית ממליצה לאשר 

  כולל מע"מ.

 
 . 1827000782 - תקציבי מקור 

 

 

 2022עצמאות  -הפקת בר בי רב דחד יומא  - 119/2022הצעה מס'  .13

המחלקה לתרבות תורנית פנתה , 2022עצמאות  -הפקת בר בי רב דחד יומא על מנת לקבל הצעות מחיר עבור
 :סגולה הפקות , ד"ש הפקות יוסף פרץ , פרסום גיל.  לספקים הבאים

 להלן הצעות מחיר :

להקת  להקת שכינת'ה להקת צמאה  תיאור
 מעגלים

מחיר מקסימום 
הצעת המציע   מע"מ  א כולל ל

 א כולל סה"כ ל
 מע"מ

הצעת המציע  סה"כ 
 מע"מ א כולל ל

הצעת 
המציע  

א סה"כ ל
 מע"מ כולל 

אומן להופעה כולל מערכת 
הגברה ותאורה מותאמת וציוד 

 בק ליין
 , יום רביעי  4.5.22בתאריך 

חטיבת עידנים -מגרש כדורסל
 )מקום פתוח(.

 איש. 500צפי קהל:   כ 
 לו"ז: 

 .16:00עד השעה הקמה : 
 20:00 תפילה )הגברה(:

 20:40-22:00: הופעה 
 ההצעה כוללת ציוד בק ליין.

12,000  ₪ 12,000 

 
6,500 
 להקה

 
הגברה ₪  6,500

 ותאורה
 

 12,500סה"כ 
 

להקת שכינת'ה, 
חמישה נגנים פלוס  

 זמר

14,500 

     



  ס"ד ב
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 האם המופע פתוח לקהל הרחב ? מנהל מח' תרבות משיב כן. -לשאלת הועדה  

 האם האירוע מופיע בתכנית העבודה השנתית של המחלקה ? מנהל מח' תרבות משיב כן.   -לשאלת הועדה

 

₪  26,235סגולה הפקות ע"ס ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של  המחלקה לתרבות תורנית ממליצה לאשר
   כולל מע"מ.

1827000782  -מקור תקציבי  

(12)נספח מס'   

 

 

 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

 הארכת התקשרות בדבר שירות ספק אינטרנט נטוויז'ן למוסדות חינוך - 107/2022הצעה מס'  .1

בפני ראש  וממליצה מחשובמאשרת  המלצת אגף , הועדה  מחשוביון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל אגף לאחר ע

 העיר 

 מאי -אפריל  כולל מע"מ לחודשיים₪  6,954ע"ס נטוויז'ן -עם חברת סלקום המשך התקשרותלאשר 

(1.04.2022-31.05.2022 ), 

 לסיום התהליך להתקשרות עם הספק הזוכה. עד 

 סגולה הפקות כמות 

 

ד"ש הפקות 
 יוסף פרץ

 

 פירסום גיל

דחד יומא יום הפקת בר בי רב  
העצמאות תשפ"ב הרצאות 
במגוון נושאים שיימסרו ע"י 

מיטב המרצים והרבנים במגוון 
נושאים ובענייני דיומא תאריך 

-09:00בין השעות  5/5/22

ע"פ לוז מסודר החלפת  19:45
מרצה כל שעה עגולה בין 

הפסקת  13:00-14:00
 צהריים ותפילת מנחה

ש"ח 22,500 1 ש"ח 30,000    

כולל מע"ממחיר   

 

ש"ח 26,325  ש"ח 30,000  ש"ח 35,100   



  ס"ד ב
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 לדיאלוג אחרעם המרכז אישור  התקשרות   - 2022081/הצעה מס'  .2

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  יון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת האגף לשירותים חברתייםלאחר ע

 הזולה 

 המרכז בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  וממליצהלשירותים חברתיים מאשרת  המלצת אגף ביותר, הועדה 

 לדיאלוג 

  כולל מע"מ.₪  7,020  ע"ס אחר

  

 תיקון תנור גז לחימום במלתחות הקהל במתחם הקאנטרי העירוני - 2022/091הצעה מס'  .3

 ספורט ואירועיםמאשרת  המלצת אגף , הועדה  יון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף ספורט ואירועיםלאחר ע

 בפני  וממליצה

כולל ₪  25,506של הספק אורן ציוד חימום בע"מ ע"ס ההתקשרות עם הצעת המחיר היחידה ראש העיר לאשר 

   .מע"מ

  

 מפעל הפיס )חלצ( 22-03-41521עמ"ן  -2022011/הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף הכנסות , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה 

משרד עו"ד פריש, ביותר, הועדה מאשרת  המלצת אגף הכנסות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 שפרבר 

 לא כולל מע"מ  עבור כל הטיפול בתיק. ₪  14,000ע"ס  ריינהרץ ושות

  .הינו בעל ניסיון רב שנים בתחוםמשרד עורכי דין זה 

 

)אבטחת מידע(  EDR Cynet 360 Premiumרישיונות למערכת  500 רכישת  -2022111/הצעה מס'  .5

 עבור משרדי העירייה

בפני ראש  וממליצה מחשובמאשרת  המלצת אגף , הועדה  ובנספחים, הסבר מנהל אגף מחשוביון בבקשה לאחר ע

 העיר 

 כולל מע"מ.₪  91,611ע"ס  חברת סילטק פתרונות בע"מ -הזולה ביותר של ההצעה   הרכישהלאשר 

 

 אבן גן , רכישת אבנים משתלבות , אבני שפה  - 2022211/הצעה מס'  .6

 בפני ראש העיר  וממליצה מח' רכשמאשרת  המלצת , הועדה הסבר מנהלת מח' רכשיון בבקשה ובנספחים, לאחר ע

. הרכישה מהספק  אקרשטיין   לאשר  

בשנה.₪  40,000סכום הרכישה לא יעלה על   

 יודגש כי עתיד להתפרסם מכרז בנושא.

 



  ס"ד ב
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 עדכון החלטה    -המנוהל ע"י המתנ"ס  מטבח מעון הטף חשמל  רכישת ציוד   - 2022311/הצעה מס'  .7

בפני ראש העיר  וממליצה מח' רכשמאשרת  המלצת , הועדה יון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכשלאחר ע

 עדכון לאשר

 לא כולל מע"מ. ₪  31,620 -מהספק גסטרוליין פופקורניה   הרכישה של מוצרי החשמל סכום 

 

 

 

 

 למטבח מעון הטף המנוהל ע"י מתנ"ס רמלה נירוסטה  רכישת ציוד  - 114/2022הצעה מס'  .8

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכש, הועדה מאשרת  המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר, 

לא ₪  14,850ע"ס  ג.ג מוצרי נירוסטה בע"מהספק  של ה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר משנמצא כי ההמלצ

 כולל מע"מ.

 

 רחוב הרצל פינת קלאוזנר ועד לקומפיוטסט )בנק הדם(בתכנון חשמל  - 2022511/הצעה מס'  .9

אגף הנדסה , משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  יון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלןלאחר ע

 הועדה 

ופיקוח א. אבשלום ניהול חברת  עם בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה

 מ יקטים בע" פרו

 כולל מע"מ. ₪  23,400 ע"ס

 

 שימוש באפליקציית "רמלוד נט באר יעקב" - 2022161/הצעה מס'  .10

 וממליצה דוברות והסברהמאשרת  המלצת אגף , הועדה  יון בבקשה ובנספחים, הסבר דובר העירייהלאחר ע

 בפני ראש 

עלאי עם הספק  (01.05.2022 - 01.08.2022) לתקופה של שלושה חודשים המשך התקשרות  העיר לאשר 

כולל מע"מ.₪  9,000פרויקטים בסך   

בלעדית המספקת שירות באזור רמלה.יודגש כי מדובר באפליקציה יחידה ו  

 

 ליטרים  1100רכישת עגלות אשפה בנפח של  - 2022711/הצעה מס'  .11

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר,  יון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת מח' רכשלאחר ע

 הועדה 

אלון מתכת,  -שהצעתו הזולה ביותר  מהספק כישה בפני ראש העיר לאשר הר וממליצה מח' רכשמאשרת  המלצת 

 עגלות.  35

לא כולל מע"מ. ₪  66,500סכום הרכישה לא יעלה על   



  ס"ד ב
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  רמלה 2022בערב עצמאות תשפ"ב אמן למופע לציבור הדתי   - 118/2022הצעה מס'  .12

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  יון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג המח' לתרבות תורניתלאחר ע

 הזולה ביותר, 

להקת צמאה ע"ס בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  וממליצה מח' תרבות תורניתמאשרת  המלצת הועדה 

 לא כולל מע"מ. ₪  12,000

 
 

 2022עצמאות  -הפקת בר בי רב דחד יומא  - 119/2022הצעה מס'  .13

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  יון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג המח' לתרבות תורניתלאחר ע

 הזולה ביותר, הועדה 

 26,235סגולה הפקות ע"ס  בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם וממליצה מח' תרבות תורניתמאשרת  המלצת 

  כולל מע"מ.₪ 

 

 רונן עזריה                                    רוזה עללאל          עו"ד שלי ביטון                                                
 מנכ"ל העירייה                              גזברית העירייה  ומנהל העירייה                ס. מנהל אגף מזכירת  

 יועצת מקצועית לרה"ע             
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 החלטות ראש העיר:

 

 הארכת התקשרות בדבר שירות ספק אינטרנט נטוויז'ן למוסדות חינוך - 107/2022הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ לחודשיים₪  6,954ע"ס נטוויז'ן -עם חברת סלקום המשך התקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לסיום התהליך להתקשרות עם הספק הזוכה. עד ,( 1.04.2022-31.05.2022) מאי -אפריל 

 

 עם המרכז לדיאלוג אחראישור  התקשרות   - 2022081/הצעה מס'  .2

  כולל מע"מ.₪  7,020  ע"ס לדיאלוג אחר המרכז עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

  

 במלתחות הקהל במתחם הקאנטרי העירוניתיקון תנור גז לחימום  - 2022/091הצעה מס'  .3



  ס"ד ב
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של הספק אורן ציוד חימום בע"מ ע"ס עם הצעת המחיר היחידה מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

   .כולל מע"מ₪  25,506

  

 מפעל הפיס )חלצ( 22-03-41521עמ"ן  -2022011/הצעה מס'  .4

לא כולל ₪  14,000ע"ס  ריינהרץ ושותמשרד עו"ד פריש, שפרבר עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 מע"מ  עבור כל הטיפול בתיק. 

 

)אבטחת מידע(  EDR Cynet 360 Premiumרישיונות למערכת  500 רכישת  -2022111/הצעה מס'  .5

 עבור משרדי העירייה

כולל ₪  91,611ע"ס  חברת סילטק פתרונות בע"מ -צעה הזולה ביותר המה  הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 מע"מ.

 

 אבן גן , רכישת אבנים משתלבות , אבני שפה  - 2022211/הצעה מס'  .6

 . הרכישה מהספק  אקרשטיין  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

בשנה.₪  40,000סכום הרכישה לא יעלה על   

 

 עדכון החלטה    -המנוהל ע"י המתנ"ס  מטבח מעון הטףחשמל רכישת ציוד   - 2022311/הצעה מס'  .7

₪  31,620 -מהספק גסטרוליין פופקורניה   הרכישה של מוצרי החשמל סכום  עדכוןמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 לא כולל מע"מ. 

 

 למטבח מעון הטף המנוהל ע"י מתנ"ס רמלה  נירוסטה  רכישת ציוד  - 114/2022הצעה מס'  .8

 לא כולל מע"מ.₪  14,850ע"ס  ג.ג. מוצרי חשמל בע"מ הספק  עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 רחוב הרצל פינת קלאוזנר ועד לקומפיוטסט )בנק הדם(בתכנון חשמל  - 2022511/הצעה מס'  .9

₪  23,400 ע"סמ יקטים בע" א. אבשלום ניהול ופיקוח פרוחברת עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 כולל מע"מ. 

 

 שימוש באפליקציית "רמלוד נט באר יעקב" - 2022161/הצעה מס'  .10

עם  (01.05.2022 - 01.08.2022) המשך התקשרות לתקופה של שלושה חודשים מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 הספק עלאי 

 .כולל מע"מ₪  9,000פרויקטים בסך 

 



  ס"ד ב
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 ליטרים  1100רכישת עגלות אשפה בנפח של  - 2022711/הצעה מס'  .11

 עגלות. 35עבור מתכת , אלון   -שהצעתו הזולה ביותר  מהספקכישה הרמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

לא כולל מע"מ. ₪  66,500סכום הרכישה לא יעלה על   

 

  רמלה 2022אמן למופע לציבור הדתי  בערב עצמאות תשפ"ב  - 118/2022הצעה מס'  .12

 לא כולל מע"מ. ₪  12,000להקת צמאה ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 

 2022עצמאות  -הפקת בר בי רב דחד יומא  - 119/2022הצעה מס'  .13

  כולל מע"מ.₪  26,235סגולה הפקות ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 
 
 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


