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 ינואר  02) תשפ"ב  טבת  ' כט ראשון יימה ביום שהתק( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ 
 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, ויצמן  -(2022

 
 משתתפים :                                                                          נוכחים:                                                

מחשוב  אגףמנהל  -משה ביטן                                         גזברית העירייה       -רוזה עללאל   

  דובר העירייה   -עומר דוסטרי                                 יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

מנהל המנהלת להתחדשות עירונית -גיל פכט                                             מח' רכש תמנהל    -מיכל רוטמן  
אגף הנדסה  כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש   

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

 הנדון:
 

 רכישה והתקנה של ציוד וידאו וסאונד לאשכול הפיס רמלה   -202210/הצעה מס'  .1

-ל הפנ אגף המחשוב ,והתקנה של ציוד וידאו וסאונד לאשכול הפיס רמלהרכישה לשם קבלת הצעות מחיר עבור 

 נס מט"ח בע"מ.,  די פרוג'קט  ,טלקוד בע"מחברות כדלקמן:  3

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 סה"כ  פודיום נייד מערכת הגברה מערכת הקרנה שם המציעה 

 טלקוד 1
 

 ש"ח 80,290 ש"ח 20,200 ש"ח 26,130 ש"ח 33,960

 די פרוג'קט 3 2
 

 ש"ח 71,650 ש"ח 15,500 ש"ח 25,050 ש"ח 31,100

 ש"ח 76,110 ש,ח 18,200 ש"ח 25,450 ש"ח 32,460 נס מט"ח  3

 .*כלל המחירים אינם כוללים מע"מ 
 ניתן להזמין כל מערכת בנפרד בהתאם  לתקציב שיאושר.הערה : 

 לא כולל מע"מ. ₪  71,650ע"ס  די פרוג'קט   3חברת  ה של הצעה לאשר ההתקשרות עם  ממליץ אגף המחשוב 

 לאחר הכרזה על זוכה . להוזלת העלויות הועדה מאשרת לקיים ועדת משא ומתן 

 

 . 2931,  2028592930 - תקציבי מקור

 ( 1 ) נספח מס'

 

 פרויקט "עיר יפה" של "ידיעות תקשורת"  - 202220/הצעה מס'  .2

 . לקחת חלק בפרויקט "עיר יפה" של "ידיעות תקשורת"  העירייה מבקשתדוברות 

של ידיעות  בפרויקט ייחודימדובר אינטרנט, עיתונים וכו' עולה כי האתרי דוברות העירייה  ב  מבדיקה של 

 .קיים בעיתונים ארציים מתחריםתקשורת אשר אינו 

הנו מוסף מיוחד כחלק מעיתון "ידיעות  2022 לשנת  בישראל והמובילות היפות הערים - יפה פרויקט "עיר

 אחרונות", 



  "ד סב

      

 
                                                                                                                     

  15-01/2022 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

      

       

   2 

 

 הקרובה לשנה העירוניות הרשויות ובעיקר חזון עירוניים מיזמים פיתוח המוניציפלית, בעשייה התחדשות המציג

 .ועוד סביבה איכות פנאי, ומסחר, קהילה, עסקים חינוך, ן,"נדל:  בסוגיות

 ההתקשרות תכלול את המרכיבים הבאים:

 עותקים. 200,000 אחרונות, כ ידיעות מנויי לכל ,שישי יום במוסף נרחבת דאבל כתבת  • 

 קידום בקומפוננטה. ובנוסף המוספים, במתחם Ynet באתר המוסף קידום  • 

 החברתיות. ברשתות העיר תושבי לכל רימרקטינג • 

 

 לשם כך נעשתה פנייה לספק ידיעות תקשורת. 

 

 הצעת מחיר :

 מחירים לא כולל מע"מ שם ספק

₪  25,000 ידיעות תקשורת  

 

 

 לא כולל מע"מ.₪  25,000ע"ס   ידיעות תקשורתלאשר ההתקשרות עם   תמבקשדוברות העירייה 

 

161400750 -מקור תקציבי   

 (2נספח מס'  )

 

 נאות בגין  ע"ש ראלף קליין " בשכונת אולם מערכת מיזוגתיקון   - 202230/הצעה מס'  .3

אגף ספורט  , נאות בגיןבשכונת  לף קלייןאעבור תיקון במערכת המיזוג באולם ע"ש ר לשם קבלת הצעות מחיר

 ואירועים

 .: פ.ג מיזוג אויר , שחר גבריאל , עמית עדכדלקמן  ספקים 3-פנה ל 

הערה : לכל הספקים הועבר מפרט אחיד וזהה וכן הספקים נדרשו להגיע לסיור במקום לבחינת העבודה 

 המבוקשת. 

 . פ.ג מיזוג אויר, שחר גבריאל נענו להצעה : הספקים אשר

 

    להלן טבלת השוואות מחיר:

פ.ג מיזוג   
 אויר

  שחר גבריאל 

  מחיר  מחיר  

בדיקת 
המערכות 

 ואיתור תקלות

2 500  ₪ 1,000  ₪ 600   ₪ 1,200  ₪ 

חיווט וחיבור 
 כבל פיקוד

3 2,000  ₪ 6,000  ₪ 2,400  ₪ 7,200  ₪ 
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 ₪  2,800 ₪  1,400 ₪  2,000 ₪  1,000 2 גזתיקון דליפות  

החלפת 
 שסתומים

2 1,500  ₪ 3,000  ₪ 1,750  ₪ 3,500  ₪ 

 ₪  1,600 ₪  800 ₪  1,500 ₪  750 2 החלפת צנרת

בדיקת מערכת 
 בלחץ

2 1,500  ₪ 3,000  ₪ 1,500  ₪ 3,000  ₪ 

 ₪  1,500 ₪  750 ₪  1,000 ₪  500 2 ביצוע ווקום

 44,000 ₪  2,000 22 מילוי גז
 ₪ 

2,300  ₪ 50,600  ₪ 

א מחיר ל  
 מע"מ כולל 

61,500 
 ₪ 

 71,400  ₪ 

מחיר כולל   
 מע"מ

71,955  ₪  83,538  ₪ 

 

 חודשים.  12 כמה זמן אחריות יש על התיקון? נציג אגף ספורט ואירועים משיב  - לשאלת הועדה

 

₪  71,955.00פ.ג מיזוג אויר ע"ס   של הספקאגף ספורט ואירועים ממליץ ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר 

 כולל מע"מ. 

 

 .18298000750, 1829000780, 1829600781, 1829530740 -תקציבי   מקור

 

 ( 3) נספח מס' 

 

 9שיפוץ חדר בטחון בבניין אגף כספים ואגף הנדסה, רחוב מבצע משה  - 202204/הצעה מס'  .4

,נדרש לשפץ את חדר  9ברחוב מבצע משה  בהמשך המעבר של מח' משק ונכסים לבניין אגף כספים ואגף הנדסה

 טחון בבניין.יהב

ע"מ, ספקים כדלקמן: אגרגט ב 3-למנהלת מח' רכש פנתה , לשם קבלת הצעות מחיר עבור שיפוץ המקלט 

 ליאור התקנות, נתנאל ביצוע וגמר בבניה בע"מ.

 הספקים שנענו להצעה: אגרגט בע"מ, ליאור התקנות, נתנאל ביצוע וגמר בבניה בע"מ.

 

 להלן טבלת השוואות מחיר: 

 ליאור התקנות     טבלת השוואות שיפוץ מקלט הנדסה 

נתנאל ביצוע 
 אגרגט וגמר בבניה

 כמות יח' מידה אור פריטית

סה"כ  מחיר
 ללא מע"מ

מחיר סה"כ ללא 
   מע"מ

 1 חבילה מ"ר 65הנמכת תקרה בגבס בגודל 

 

12000   

 1 חבילה פירוק אביזרים שונים שמותקנים במקום.

 

600   

צביעת המקום בגוונים שונים לפי דרישת 
 1 חבילה הלקוח

 

2500   
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פירוק מזגן ישן והתקנת מזגן חדש תדיראן 
 1 חבילה כ"ס 2ר טאאינוו

 

5200   

 10 חבילה לבן 60*60התקנת גופי תאורה לד שקוע גבס 

 

2200   

 1 חבילה פינוי פסולת לאתר מורשה

 

500   

   ₪סה"כ ללא מע"מ 

 

48,000 23,000 37,374.5 

 

הספק נתנאל ביצוע וגמר בבניה מנהלת מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ. לא₪  23,000מ ע"ס בע" 

 *הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 תב"ר מבנה ציבור  -מקור תקציבי 

 (4) נספח מס' 

 התחדשות עירונית קורס יועצים חברתיים בעבור  ספק תוכן וניהול קורס  - 2022/05הצעה מס'  .5

 . בעיר רמלה בהובלת אגף להתחדשות עירונית מתוכנן להתקיים 'קורס יועצים חברתיים בהתחדשות עירונית' 

 שתאפשרהתחדשות עירונית,  במתחמיחברתית מקצועית  עבודה שיבצעוהקורס הינה להכשיר יועצים  מטרת

 . מיטבי באופן העירונית ההתחדשות של הפרויקטיםיישום  את

ודרשה עמידה  החברתייםלהכשרת היועצים  סטדנרט להתחדשות עירונית הרשותקבעה להסדיר את הנושא  כדי

 בתנאי סף 

 -כפי שמפורט להלן

 .גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר אקדמי מוסד .א

 עירונית להתחדשות מקומית .ב

 השנים 6 מתוך 3 לפחות של ניסיון בעל להיות הקורס ממרצי אחד כל על .ג

 .הרצאתם בנושא בפועל העוסקים גורמים באמצעות יועברו הקורס תכני מרבית .ד

 .למשתתפים תעודה למתן כתנאי ,פרקטיקום או מבחן הקורס בסיום לבצע המבקש הגוף על .ה

 

 

 

להתחדשות עירונית בבקשה לקדם קורס הכשרה  התקבלה פניה מהרשות הממשלתית לפני מספר חודשים 

 ליועצים חברתיים.

 מעוניינת להתקשר עם ספק חיצוני לצורך ליווי הקורס והובלתו.על כן, המנהלת 

חוות דעת ממנה עולה כי הגורם היחידי בארץ שהעביר עד כה קורס יועצים חברתיים עם הסמכה  המנהלתבידי 

 .  STREETLIGHT" -סטריטלייט" חברת היא להתחדשות עירוניתהממשלתית של הרשות 

קול קורא עם הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד ו"מעריב" בעיתון ה"הארץ" פורסם  31/8/21 תאריך ב

 שפורסם. לא התקבלו פניות עד המועד האחרון)מצ"ב המודעה(,  להפעלת קורס יועצים חברתיים
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 חלוקת העבודה בין הצדדים:

על ניהול מקצועי ואדמיניסטרטיבי של הקורס בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הנהוגים  אחראית החברה .א

 בתחום ולהנחיות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

 ואחראיתלגיבוש אופי הקורס )כגון מיון מועמדים, תוכן מקצועי וכו', כמפורט בהמשך(  שותפהנהלת המ .ב

 למצוא אכסניה לקורס בתשלום.

 

 . STREETLIGHT" -סטריטלייט"החברה המנהלת להתחדשות עירונית ממליצה לאשר את ההתקשרות עם 

 

 החברהעל בסיס שיתוף פעולה בין הינה  ההתקשרות  ,יש לציין שלא מתבצע תשלום של העיריה לספק זה

  .למנהלת

ם, הליכים בירוקרטיים מול ) ליווי תכני ליווי הקורסאודות סיוע בכולל מע"מ  ₪ 10,000החברה תשלם למנהלת 

 התחדשות עירונית (הרשות הממשלתית 

 בנוסף תשלם החברה תשלום עבורה שימוש במתקני העירייה כפי שייקבע בהסכם בין הצדדים.  

 הערות : 

 ימים מיום פתיחת הקורס.  60** התשלום יועבר 

 ** במידה והקורס לא יפתח מסיבות כאלו ואחרות, לא תהיינה כל  טענה ו/או תביעה למי מהצדדים. 

 ** יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 

 (5) נספח מס' 

העברה והובלת ריהוט וציוד ריהוט וציוד במסגרת ניוד מחלקת משק ונכסים  - 06/2022הצעה מס'  .6

 לבניין אגף הכספים וההנדסה 

)בניין אגף  9שה מחלקת משק ונכסים מרחוב שמשון הגיבור לרחוב שמשון הגיבור לרחוב מבצע מבהמשך לניוד 

 הכספים וההנדסה(, נדרש לבצע הובלה. 

הובלות  ששכרמובילים כדלקמן: אחים י 2-לשם קבלת הצעות מחיר עבור העברה והובלת מח' רכש פנתה ל

 ( בע"מ ,1994)

 ע.ר.ד.הובלות דוד תובלה בדרך בטוחה מקבוצת 

 

 הספקים שנענו להצעה : 

 .לא כולל מע"מ ₪  9,555 -( בע"מ 1994כר הובלות )שאחים יש

 .לא כולל מע"מ₪  8,800 -הובלות דוד תובלה בדרך בטוחה מקבוצת ע.ר.ד 

 

הובלות דוד תובלה בדרך בטוחה מקבוצת ההצעה הזולה ביותר של מח' רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ. ₪ 8,800ע.ר.ד ע"ס 

 

 ציבור וסדות תב"ר מ -מקור תקציבי 
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 (6נספח מס' 

 המלצות  הועדה:

 
 

 רכישה והתקנה של ציוד וידאו וסאונד לאשכול הפיס רמלה   -01/2022הצעה מס'  .1

משנמצא כי ההמלצה לבחירת ההצעה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מקיף ממנהל מח' מחשוב , 

 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ממליץהועדה מאשרת המלצת מח' מחשוב וממליצה הזולה ביותר , 

 חברת לאשר ההתקשרות עם

 לא כולל מע"מ.₪  71,650ע"ס  די פרוג'קט   3 

 לאחר הכרזה על זוכה . להוזלת העלויות הועדה מאשרת לקיים ועדת משא ומתן 

 

 תקשורת"פרויקט "עיר יפה" של "ידיעות  - 02/2022הצעה מס'  .2

לפיו מדובר בפרויקט ייחודי אשר אינו קיים בעיתונים  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מדובר העירייה

 מתחרים,  

ע"ס  ידיעות תקשורת  הועדה מאשרת המלצת אגף דוברות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

לא כולל מע"מ.₪  25,000  

 

 נאות בגין  ע"ש ראלף קליין " בשכונת אולם מערכת מיזוגתיקון   - 03/2022הצעה מס'  .3

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת קבלת הסבר מנהל אגף ספורט ואירועים לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 ההצעה

הזולה ביותר, הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 הספק

כולל מע"מ. ₪  71,955.00יר ע"ס פ.ג מיזוג או   

 

 9שיפוץ חדר בטחון בבניין אגף כספים ואגף הנדסה, רחוב מבצע משה  - 04/2022הצעה מס'  .4

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה קבלת הסבר מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 הזולה ביותר,

הספק נתנאל ביצוע וגמר  העיר לאשר ההתקשרות עםהועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש 

 בבניה בע"מ 

לא כולל מע"מ.₪  23,000ע"ס   

 *הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 התחדשות עירונית קורס יועצים חברתיים בעבור  ספק תוכן וניהול קורס  - 05/2022הצעה מס'  .5



  "ד סב

      

 
                                                                                                                     

  15-01/2022 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
                                                                                                                                   ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
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, הועדה מאשרת המלצת המנהלת קבלת הסבר מנהל ההתחדשות העירונית לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 העירונית

 .STREETLIGHT"   -סטריטלייט"וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם החברה 

 החברהעל בסיס שיתוף פעולה בין הינה  ההתקשרות  ,יש לציין שלא מתבצע תשלום של העיריה לספק זה

  .למנהלת

 כולל מע"מ אודות סיוע בליווי הקורס ) ליווי תכנים, הליכים בירוקרטיים מול ₪  10,000החברה תשלם למנהלת 

 הרשות הממשלתית התחדשות עירונית ( בנוסף תשלם החברה תשלום עבורה שימוש במתקני העירייה כפי 

 שייקבע בהסכם בין הצדדים. 

 הערות : 

 הקורס.  ימים מיום פתיחת 60** התשלום יועבר 

 ** במידה והקורס לא יפתח מסיבות כאלו ואחרות, לא תהיינה כל  טענה ו/או תביעה למי מהצדדים. 

 ** יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 

 

 

 

 

 

העברה והובלת ריהוט וציוד ריהוט וציוד במסגרת ניוד מחלקת משק ונכסים  - 06/2022הצעה מס'  .6

 לבניין אגף הכספים וההנדסה 

, משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה קבלת הסבר מנהלת מח' רכשלאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

 הזולה ביותר,

הובלות דוד תובלה בדרך הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 לא כולל מע"מ.₪  8,800בטוחה מקבוצת ע.ר.ד ע"ס 

 

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

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                      
 

 החלטות ראש העיר:
 

 רכישה והתקנה של ציוד וידאו וסאונד לאשכול הפיס רמלה   -01/2022הצעה מס'  .1

 לא כולל מע"מ.₪  71,650ע"ס  די פרוג'קט   3חברת  ה של הצעההחלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  מאמץ

 לאחר הכרזה על זוכה .  להוזלת העלויות  לקיים ועדת משא ומתןמאשר 

 

 פרויקט "עיר יפה" של "ידיעות תקשורת" - 02/2022הצעה מס'  .2

 .לא כולל מע"מ₪  25,000ע"ס  ידיעות תקשורת  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם



  "ד סב

      

 
                                                                                                                     

  15-01/2022 ובלאי  מס'ועדת רכש פרוטוקול                                                                                                                   
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 נאות בגין  ע"ש ראלף קליין " בשכונת אולם מערכת מיזוגתיקון   - 03/2022הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ. ₪  71,955.00פ.ג מיזוג אויר ע"ס  הספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 

 9שיפוץ חדר בטחון בבניין אגף כספים ואגף הנדסה, רחוב מבצע משה  - 04/2022הצעה מס'  .4

לא כולל ₪  23,000הספק נתנאל ביצוע וגמר בבניה בע"מ ע"ס  עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 מע"מ.

 *הספק עונה על דרישות העירייה.

 

 התחדשות עירונית קורס יועצים חברתיים בעבור  ספק תוכן וניהול קורס  - 05/2022הצעה מס'  .5

 .STREETLIGHT"   -סטריטלייט"עם החברה מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 החברהעל בסיס שיתוף פעולה בין הינה  ההתקשרות  ,שלא מתבצע תשלום של העיריה לספק זהיש לציין 

  .למנהלת

 כולל מע"מ אודות סיוע בליווי הקורס ) ליווי תכנים, הליכים בירוקרטיים מול ₪  10,000החברה תשלם למנהלת 

 במתקני העירייה כפי הרשות הממשלתית התחדשות עירונית ( בנוסף תשלם החברה תשלום עבורה שימוש 

 שייקבע בהסכם בין הצדדים. 

 הערות : 

 ימים מיום פתיחת הקורס.  60** התשלום יועבר 
 ** במידה והקורס לא יפתח מסיבות כאלו ואחרות, לא תהיינה כל  טענה ו/או תביעה למי מהצדדים. 

 ** יש לעגן ההתקשרות בהסכם. 
 

העברה והובלת ריהוט וציוד ריהוט וציוד במסגרת ניוד מחלקת משק ונכסים  - 06/2022הצעה מס'  .6

 לבניין אגף הכספים וההנדסה 

₪  8,800הובלות דוד תובלה בדרך בטוחה מקבוצת ע.ר.ד ע"ס עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 לא כולל מע"מ.

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


