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 - (2022  פברוארב17) טז'  אדר א'  חמישי ביום יימה שהתק ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 טלפונית

 
 

 משתתפים :                                                                           

                                          גזברית העירייה       -רוזה עללאל 

                                   יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

                                                  מח' רכש תמנהל  - מיכל רוטמן
                                   אגף הנדסה כלכלן  -עוז בן שלוש רו"ח 

                                                                                        ס .מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 
ויועצת מקצועית לרה"ע                                                   

 
 הנדון:

 
 קול קורא לרשויות המקומיות לביצוע מיזם "יוצאים בשלישי" לאזרחים ותיקים  - 202253/הצעה מס'  .1

 .כולל מע"מ₪   37,200תקציב של התקבל קול קורא של המשרד לשוויון חברתי בו זכתה עיריית רמלה במסגרת 

 המאפשר סדנאות בתחומים שונים וזאת למען רווחתם של האזרחים הוותיקים. 

במסגרת זו העירייה יצאה בפנייה אחידה לספקים בשלושת התחומים הכלולים בתכנית: חיזוק החוסן הנפשי, יצירה 

 ואמנות, ואוריינות דיגיטלית.

 העירייה פנתה לספקים הבאים והכל כמפורט להלן: 

 : גאולה הררי, טניה פייפמן, רחל הראל, אלכסנדר אברהם, מורן גנות, ברכה בירן, רינה טרבלוס.אמנות

 : חנן סבת, טלויזיה קהילתית רמלה, איציק גבאי.אוריינות דיגיטלית

 , רחל המאירי, רינה קמחי.הדס צ'ופקופ : בתיה זרדב, שרה בוכריס, חוסן נפשי

 

 הערות:

  ושיוויונים.יש לציין כי נעשתה פניה אחידה 

 .עלות תעריפים לפי המשרד לשוויון חברתי 

 

מתוך הרשימה יבחרו הספקים המתאימים, והם יפעלו בשלושת הסמסטרים, מתחילת התכנית ועד לסיומה בסוף  

 חודש יוני 

 בהתאם לדרישות המשרד.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר:
 

 תחום אמנות: 1טבלה 
 
 

מדריכים 
בתחומי 
 אומנות

  7ספק   6ספק  5ספק  4ספק  3ספק  2ספק  1ספק 

גאולה 
 הררי

טניה 
 פייפמן

רחל 
 הראל

אלכסנדר 
 אברהם

 רינה טרבלוס ברכה בירן מורן גנות

סריגה ועיסת עבודה הום  ציורסריגה עבודה פיסול 
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בעיסת 
 נייר

ועיסת  בחרוזים
 נייר

 נייר בפימו סטילינג

200  ₪
  לשעה

200  ₪
 לשעה

200  ₪
 לשעה

150  ₪
 לשעה

200  ₪
 לשעה

400  ₪
 לשעה

 לשעה₪  450

 ** כל המחירים כוללים מע"מ

 

 .מפגשים עד לסיום הקורס 5למפגש במשך ₪  400שעות בכל מפגש, סך הכול  2: יעבירו  תחומי אמנות

 

 

 

 מח' אזרחים וותיקים ממליצה לאשר ההתקשרות עם הספקים כדלקמן  :

 מפגשים(. 10כולל מע"מ סה"כ ₪   4,000)  גאולה הררי 

 מפגשים(. 10כולל מע"מ סה"כ ₪   4,000) טנייה פייפמן 

 מפגשים(. 5כולל מע"מ סה"כ ₪   2,000)  רחל הראל 

 מפגשים(. 10סה"כ ₪   3,000)  אלכסנדר אברהם 

 מפגשים(. 5כולל מע"מ סה"כ ₪  2,000)  מורן גנות 

 
 אוריינות דיגיטלית: 2טבלה 

 
 

מדריכים 
 בתחומי

אוריינות  
 דיגיטלית

 3ספק  2ספק  1ספק 
 איציק גבאי טלויזיה קהילתית רמלה חנן סבת

מחשב / צילום ועריכה 
 בסמרטפון

מחשב / צילום ועריכה 
 בסמרטפון

מחשב / צילום ועריכה 
 בסמרטפון

 100לשעה קבוצתי ₪  200
 פרטני₪ 

 לשעה קבוצתי₪  200
 פרטני₪  100

 לשעה₪  230

 ** כל המחירים כוללים מע"מ. 

 

  :אוריינות דיגיטאלית

לכל ארבעת ₪   800סך הכול   למפגש₪  200מפגשים בני שעה וחצי כל מפגש בעלות של  4המדריכים  יעבירו 

 המפגשים ובנוסף 

 2,300סך הכול עלות התכנית ₪  1,500משתתפים  בקבוצה  ישולמו  15יתנו שעה פרטנית לכל משתתף. עבור  

₪ . 

 

 מח' אזרחים וותיקים ממליצה לאשר ההתקשרות עם הספקים כדלקמן : 

 (.קורסים 2כולל מע"מ סה"כ ₪  4,600)  חנן סבת

 ( .קורסים 2כולל מע"מ סה"כ ₪  4,600)  הקהילתית של רמלהמדריך מטעם הטלוויזיה  

 

 תחום חוסן נפשי: 3טבלה 
 



  ס"ד ב

      

 
                                                                                                                     

  202214/-15 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

        

   3 

 

 
מדריכים 

בתחומי חוסן 
 נפשי

  5ספק  4 ספק 3ספק  2ספק  1ספק 
 רינה קמחי רחל המאירי הדס צ'ופקופ שרה בוכריס בתיה זרדב

מעגלי החיים 
לקראת הגיל 

 השלישי

חיזוק אישי 
באמצעות 

ספרות לירית 
 ושירה

חיזוק אישי  חשיבה חיובית
 וחשיבה חיובית

חשיבה 
חיובית 

והתארגנות 
 לגיל השלישי

לשעה ₪  300
 וחצי

לשעה ₪  300
 וחצי

לשעה ₪  300
 וחצי

לשעה ₪  300
 וחצי

300  ₪
 לשעה וחצי

 ** כל המחירים כוללים מע"מ. 

 : חוסן נפשי

על פי הנתונים המוצגים בטבלה ולאחר שבדקנו את הכישורים והיכולות של כל אחת מהמועמדות להעברת סדנת 

למפגש  ₪  300שעות בכל מפגש בעלות של  1.5,  מפגשים 5קורסים, כל קורס בן  8העברת ל  .אישיחוסן 

 .מפגשים 5ותקיימנה 

 

 מח' אזרחים וותיקים ממליצה לאשר ההתקשרות עם הספקים כדלקמן: 

  מפגשים(. 5כולל מע"מ  סה"כ ₪   1,500)  בתיה זרדב

 .מפגשים( 5סה"כ  כולל מע"מ₪  1,500) שרה בוכריס

 , מפגשים( 5סה"כ כולל מע"מ  ₪   1,500) רחל המאירי 

 . מפגשים( 5סה"כ כולל מע"מ  ₪   1,500) רינה קמחי

 

 

 

 

 כולל מע"מ. ₪  36,200 סך הכול עלות התכנית:

 ₪  1,000קיימת יתרה של ₪   37,200סך הכול התקציב שהתקבל מהמשרד לשיווין חברתי הנו: 

 צורך רכישת חומרים נוספים עבור חלק מהסדנאות הכול בכפוף לאישור המשרד. ישנו 

 

 הוצאה כנגד הכנסה -אזרחים וותיקים  - 1867000781 -מקור התקציבי 

 (1) נספח מס' 

 
 לעיריית רמלה  2022מופע מרכזי לרגל יום האישה     - 202254/הצעה מס'  .2

 לעיריית רמלה  2022מופע מרכזי לרגל יום האישה   ה בבקשה לקבלת הצעת מחיר  עבור מחלקת אירועים פנת
 לספקים הבאים : 

 

 . רביטל ויטלזון , משה קול
 

 להלן פירוט  הצעות המחיר :

 משה קול רביטל ויטלזון  
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מופע סטנדאפ 
 לרגל יום האישה 

 

 רביטל ויטלזון
 מע"מ₪ +  47,000

 רותם אבוהב

 מע"מ₪ +  30,000

 
 

 הערות : 

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

 .בעלויות ו/או פיצוילא תישא 
 לוונטיים. ככל שיידרש הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הר

 יידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים. או\יבוטל ו

 
הסטנדאפיסטית רותם אבוהב  ) משה קוללאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר  אגף ספורט ואירועים ממליץ

 ( ע"ס

 . 2022מופע מרכזי לרגל יום האישה   לא כולל מע"מ , עבור ₪  30,000 

 

   מעמד האישה 1822000753  - יתקציב מקור

 (2) נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 המלצות  הועדה: 

קול קורא לרשויות המקומיות לביצוע מיזם "יוצאים בשלישי" לאזרחים   - 53/2022הצעה מס'  .1

 ותיקים

העודה כי נעשתה בדיקה לגבי העסקת  מנציגת תחום ותיקים,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר     

 עובדים וניגוד עניינים

 הועדה מאשרת ההמלצה ומאשרת ההתקשרות כדלקמן :     
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 תחום אומנות :    

 מפגשים(. 10כולל מע"מ סה"כ ₪   4,000)  גאולה הררי 

 מפגשים(. 10כולל מע"מ סה"כ ₪   4,000) טנייה פייפמן 

 מפגשים(. 5כולל מע"מ סה"כ ₪   2,000) רחל הראל 

 מפגשים(. 10סה"כ ₪   3,000)  אלכסנדר אברהם 

 מפגשים(. 5כולל מע"מ סה"כ ₪  2,000) מורן גנות 

 

  אוריינות דיגיטאלית:

 (.קורסים 2כולל מע"מ סה"כ ₪  4,600)  חנן סבת

 ( .קורסים 2כולל מע"מ סה"כ ₪  4,600) הקהילתית של רמלהמדריך מטעם הטלוויזיה  

 

 : חוסן נפשי

  מפגשים(. 5כולל מע"מ  סה"כ ₪   1,500)  בתיה זרדב   

 .מפגשים( 5סה"כ  כולל מע"מ₪  1,500) שרה בוכריס  

 , מפגשים( 5סה"כ כולל מע"מ  ₪   1,500) רחל המאירי  

 . מפגשים( 5סה"כ כולל מע"מ  ₪   1,500) רינה קמחי 

 

 כולל מע"מ. ₪  36,200סך הכול עלות התכנית: 

 ₪  1,000קיימת יתרה של ₪   37,200סך הכול התקציב שהתקבל מהמשרד לשיווין חברתי הנו: 

 צורך רכישת חומרים נוספים עבור חלק מהסדנאות הכול בכפוף לאישור המשרד. ישנו 

 

 לעיריית רמלה  2022מופע מרכזי לרגל יום האישה     - 54/2022הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג מח' אירועים,  משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה 

הסטנדאפיסטית רותם אבוהב  ) משה קולעם  ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות הזולה ביותר ,     הועדה 

 לא כולל ₪  30,000( ע"ס 

 . 2022מופע מרכזי לרגל יום האישה   מע"מ , עבור 

 

 

 
 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:
 
 
קול קורא לרשויות המקומיות לביצוע מיזם "יוצאים בשלישי" לאזרחים   - 53/2022הצעה מס'  .1

 ותיקים

 ההתקשרות כדלקמן :מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

  

 תחום אומנות :    

 מפגשים(. 10כולל מע"מ סה"כ ₪   4,000)  גאולה הררי 

 מפגשים(. 10כולל מע"מ סה"כ ₪   4,000) טנייה פייפמן 

 מפגשים(. 5כולל מע"מ סה"כ ₪   2,000)  רחל הראל 

 מפגשים(. 10סה"כ ₪   3,000)  אלכסנדר אברהם 

 מפגשים(. 5מע"מ סה"כ כולל ₪  2,000)  מורן גנות 

 

  אוריינות דיגיטאלית:

 (.קורסים 2כולל מע"מ סה"כ ₪  4,600)  חנן סבת

 ( .קורסים 2כולל מע"מ סה"כ ₪  4,600) הקהילתית של רמלהמדריך מטעם הטלוויזיה  

 

 : חוסן נפשי

  מפגשים(. 5כולל מע"מ  סה"כ ₪   1,500)  בתיה זרדב   

 .מפגשים( 5סה"כ  מע"מכולל ₪  1,500) שרה בוכריס  

 , מפגשים( 5סה"כ כולל מע"מ  ₪   1,500) רחל המאירי  

 . מפגשים( 5סה"כ כולל מע"מ  ₪   1,500) רינה קמחי 

 

 כולל מע"מ. ₪  36,200סך הכול עלות התכנית: 

 

 לעיריית רמלה  2022מופע מרכזי לרגל יום האישה     - 54/2022הצעה מס'  .2

לא ₪  30,000( ע"ס הסטנדאפיסטית רותם אבוהב  ) משה קולעם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  

 כולל 

 . 2022מופע מרכזי לרגל יום האישה   מע"מ , עבור 
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מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


