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   - (2021 יוניב 10 )תשפ"א  סיון' ל חמישיביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
    ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                      נוכחים: 

קב"ט  -אלון רחמנוב            גזברית העירייה                                -רוזה עללאל   

מנהל מח' אחזקה  -אילן שרמי                                 משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם    

                                      כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

ס. מנהלת מח' רכש  -אבי דיל    

   ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 

 
 הנדון:

 

 הגדלת היקף מכרז שמירה אבטחת מתקני ועובדי רווחה - 202157/הצעה מס'  .1

  משכ"ל  באמצעות  שלון שירותי אבטחה ואחזקה בע"מ חברת האבטחהלעיריית רמלה הסכם בתוקף עם 

) מצ"ב כולל מע"מ ₪  6,500,000( ועלות שנתית מאושרת של על סך P-401104-19-00055-1מס' חוזה  ) 

 . (11/2020-15פרוטוקול ועדת השלושה 

להגדיל את ) מצ"ב(  , מבוקש  22.04.2021אור סיכום פגישה עם נציגים ממשרד הרווחה שהתקיימה ביום ל

עבור ניידת אבטחה וסל מיגון  252,000עבור מאבטח חמוש   118,000  -ברשות  האבטחה במתקני אגף הרווחה

 ₪.  40,000ע"ס 

 מימון ע"י הרשות . 25%רד הרווחה ו מימון ע"י מש 75%  -אופן הבא מתחלקת ב המפורטת לעיל  העלות

 :  חברת האבטחה שלון שירותי אבטחה ואחזקה בע"מ -הצעת מחיר  להלן 

 שעה לחול 66.90 –מאבטח רמה א' 

 לשעה .₪  28.50 –ק"מ בחודש כולל דלק (  1500שעות  182) מזוודרכב סיור 

 כלל המחירים בתוספת מע"מ כחוק .** 

 425,088ה ואחזקה בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת שלון שירותי אבטחמבוקש לאשר  הגדלת ההתקשרות עם 

 חודשים.  12ל, למשך כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול של משכ"₪  

 .  ( 0.065%עומד על  -)שיעור ההגדלה 

 

 230513422 מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 
  

 רכב ליסינג עבור מח' פת"ש  - 202167/הצעה מס'  .2

הסתיים ,קצין הרכב פנה   מח' פת"שהמשמש את  2*4טנדר איסוזו מסוג   חודשים (  עבור  רכב 36חוזה השכירות ) 

 בבקשה 
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כדלקמן: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ  עבור רכב מקטגוריה " טנדר "  זכייניות משכ"ל להצעות מחיר לקבלת 

(Lease4u ,) 

  . בע"מ ) הרץ (קשר רנט א קאר 

 : אוטומט כולל וו גרירה ואמבטיה TIRTON4*2להלן הצעות המחיר שהתקבלו מזכייניות משכ"ל עבור רכב מסוג 

   .4.5%לחודש כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 7,211-) הרץ (   קשר רנט א קאר בע"מ

) זכיינית משכ"ל (  ותחבורה בע"מפסיפיק רכב קצין הרכב מבקש לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 TIRTON4*2מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד₪  6,580ע"ס 

 .אוטומט כולל וו גרירה ואמבטיה

 
 1742000730 -י במקור תקצי 

 (2)נספח מס' 

 
 התקנת הצללות במוס"ח - 77/2021הצעה מס'  .3

 נדרשת עבודה להתקנת הצללות במוס"ח. 2021במהלך שיפוצי קיץ 

)    לחברת פטוריז ר עבור התקנת הצללות במוסדות חינוך, מחלקת אחזקה פנתה לשם קבלת הצעות מחי

 (.  19/2018זכיינית משכ"ל במסגרת מכרז  הצללות מש/

 להלן הצעות המחיר שנתקבלו:

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 37,118.68 -בי"ס בר אילן .א

 המחיר כולל מע"מ. -₪  22,308.96 -גן אורן .ב

 המחיר כולל מע"מ. -₪  3,892.06 -גן אלה .ג

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 3,892.06 -גן אקליפטוס .ד

 המחיר כולל מע"מ.-₪  11,454.79 -גן דני מס .ה

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 10,831.60 -גן חלילית .ו

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 1,729.80 -גן חצוצרה .ז

 המחיר כולל מע"מ. -₪  10,121.41 -גן מוריה .ח

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 4,355.40 -גן מפוחית .ט

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 19,635.32 -גן מפתח סול .י

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 9,730.14 -גן נבל .יא

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 9,340.59 -גן פזמון .יב

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 3,892.06 -גן פסנתר .יג

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 8,468.83 -גן רועי .יד

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 9,730.14 -רימונים גן .טו
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 המחיר כולל מע"מ. -₪ 7,935.13 -גן שופר .טז

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 6,229.35 -גן תזמורת .יז

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 27,569 -גן תפוח בדבש .יח

 המחיר כולל מע"מ. -₪ 24,865.91 -גנ"י כרמים ותוף מרים .יט

 

כולל  ₪  233,101.23ע"ס   (זכיינית משכ"ל  )חברת "פטוריז"מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם         

 מע"מ ועמלת

 . כולל ניהול תיאום ופיקוח 7.5%משכ"ל בשיעור         
  

 2932תב"ר שיפוצי קיץ  -מקור תקציבי      

 (3)נספח מס' 

 

עבור  משכ"ל פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין  - 202187/הצעה מס'  .4
 ו -בנית שלבים ד

 בתיכון ביסטריצקי

התקשרות עם חברת בוני בנין פיתוח אישרה  27.8.2019מיום  37/2018-14וועדת מכרזים משותפים מס' 

 )ללא פיקוח(. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  19,503,000והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס 

כולל מע"מ ועמלת ₪  632,239אישרה הגדלה ע"ס  4.6.2019מיום  28/2019-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .4.5% בשיעור  משכ"ל 

כולל מע"מ ועמלת ₪  253,780אישרה הגדלה ע"ס   14.8.2019מיום  40/2019-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 4.5% בשיעור משכ"ל 

כולל מע"מ ועמלת ₪  376,576אישרה הגדלה ע"ס  5.11.2019מיום  53/2019-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 . 4.5%בשיעור  משכ"ל 

כולל מע"מ ועמלת ₪  70,958אישרה הגדלה ע"ס   21.1.2020מיום  3/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .4.5% בשיעור  משכ"ל 

כולל מע"מ ועמלת ₪  233,473אישרה הגדלה ע"ס  13.2.2020מיום  5/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .4.5% בשיעור  משכ"ל 

כולל מע"מ ועמלת ₪  241,351.11אישרה הגדלה ע"ס  4.3.2020מיום  8/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .4.5% בשיעור  משכ"ל 

כולל מע"מ ועמלת ₪  52,005הגדלה ע"ס  אישרה 3.6.2020מיום  17/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 .4.5% בשיעור  משכ"ל 

כולל מע"מ ועמלת ₪  207,890אישרה הגדלה ע"ס  29.7.2020מיום  25/2020-15 וועדת מכרזים משותפים מס'

 .4.5% בשיעור  משכ"ל 
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 כ"ל כולל מע"מ ועמלת מש₪  962,993עם החברה נדרש לבצע הגדלה נוספת ע"ס סופי לצורך סגירת חשבון 

  .4.5% בשיעור 

 .כולל ההגדלה המבוקשת 15.54%סה"כ ההגדלות בחוזה הינן בשיעור 

 

 חוזה כמפורט לעיל מצ"ב לנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. פירוט אודות הגדלות ה **

 

חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם הנדסה  אגף

962,993 ₪ 

 ללא פיקוח. 4.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  

 

  2355 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 החלפת גדר הפרדה ברחוב בן גוריון - 80/2021הצעה מס'  .5

 הנתיבים. 2ההפרדה בין כחלק מעבודות שדרוג רחוב בן גוריון, הוחלט להחליף את גדר 

ת המרכז, קבלן המסגרת של העירייה בתחום המסגרות, לקבלת הצעת מחיר נשוא יהנדסה פנה לחברת מסגרי אגף

 הבקשה.

 

 כולל מע"מ.₪  179,964.72*הצעת המחיר הינה ע"ס 

 

  המסגרותקבלן המסגרת של העירייה בתחום ) ית המרכזימסגרחברת ההתקשרות  הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 כולל מע"מ.₪  179,964.72ע"ס (  12/18מתוקף מכרז פומבי מס' 

 

  2934 -מקור תקציבי

 (6)נספח מס' 

 

 

 תיקון ליקויי בטיחות בחשמל בגני ילדים - 81/2021הצעה מס'  .6

, לטיפול 12/18מתוקף מכרז פומבי מס'  הנדסה הכין כ"כ לחברת אגרגט בע"מ, קבלן מסגרת של העירייה אגף

 בליקויי בטיחות בחשמל בגני ילדים. 

 הליקויים התגלו במהלך סקר של בודק מוסמך עבור גני הילדים בעיר.
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 כולל מע"מ. ₪  302,853.10 -צעת המחיר הינה ה 

גני ילדים הליקויים תוקנו ע"י מחלקת   14  -גני ילדים ) ב  70 -גני ילדים, נמצאו ליקויים בכ  145נבדקו  הערה :

 של העירייה ,   האחזקה

 גני ילדים הליקויים יתוקנו ע?"י קבלן המסגרת אגרגט.   56 -ב            

 

 **  מצ"ב רשימת גני ילדים כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

 

) קבלן המסגרת של העירייה מתוקף מכרז פמבי מס' חברת אגרגט  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

12/18 ) 

 כולל מע"מ.₪  302,853.10ע"ס 

 

  2932 -מקור תקציבי

 (7)נספח מס' 

 

 

הגדלת חוזה עם חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בעמ באמצעות  -עדכון החלטה - 82/2021הצעה מס'  .7

 משכל עבור

 בניית אגף במקיף ערבי 

חברת אניס קבלנות בנין הגדלת חוזה עם אישרה  11.5.2021מיום  15/2021-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 "מ ופיתוח בע

 כולל פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  299,347ע"ס  ל עבור בניית אגף במקיף ערבי"באמצעות משכ

לעדכן את ההחלטה נדרש  בכתב הכמויות של ההגדלה  4.5%בשל טעות של המפקח אשר לא כלל עמלת משכ"ל 

 שהתקבלה שכן 

 עמלת משכ"ל. 4.5%בתוספת הסכום שאושר צריך להיות 

 

 .4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  312,815הינו המעודכן  הסכום 

 .8.97%סך שיעור ההגדלות בחוזה הינו **

 

עם ולאשר הגדלת ההתקשרות   15/2021-15את החלטת וועדת מכרזים משותפים מס'  לעדכן הנדסה מבקש אגף

 חברת אניס
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 .4.5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  312,815"מ  ע"ס   קבלנות בנין ופיתוח בע 

  2693 -מקור תקציבי

 

 (8)נספח מס' 

 
 2021פעילות "צחוק בחצות"  - 83/2021הצעה מס'  .8

עיריית רמלה מקיימת אירועים רבים של תרבות ופנאי בתקופת הקיץ. במסגרת שיתוף פעולה בין העירייה למתנ"ס 

נוער ולצעירים, התכנסה ועדה מקצועית לבחינת ההתקשרות ובחירת " המיועדת לבני צחוק בחצותלהפעלת תכנית "

 האומנים.

ס. מנהל היכל –מנהלת מרכז הדרכה, מאור חרזי  -מנהל היכל התרבות, חווה לוזון  -חברי הועדה הם :יגאל כהן

 התרבות, 

 מנהלת רכש היכל התרבות. -מנכל רשת המתנסים , אסתי להב  -דרור קורת 

 כמו כן, נערך סקר בקרב בני הנוער לאומנים מועדפים להופעות בעיר שאת תוצאותיו העלו בפני חברי הוועד.  

 לכרטיס.₪  40אפ בהיכל התרבות בעיר בעלות מסובסדת של  -הופעות סטאנד 6הפעילות כוללת 

 כולל מע"מ.₪  100,000   -השתתפות העירייה

 ות יגדלו, השתתפות העירייה תקטן. יודגש כי במידה וההכנסות העצמי  -הערה 

 

 

יודגש כי היכל התרבות הוא המקום היחיד בעיר המכיל אולם מקורה, ממוזג עם במה מקצועית ויכול לארח מופעים 

 אלו 

 מקומות. 624עם 

בהצגת מופעים, סרטים והצגות ולאור התמחור שהוא ביצע בשיווק ומכירה לאור הניסיון הרב של היכל התרבות 

 במופעים אלו 

 מול הספקים השונים, 

 

מע"מ כחלק  כולל ₪  100,000ההתקשרות עם המתנ"ס בעלות של יחידת הנוער באגף החינוך מבקשת לאשר 

 מהשתתפות בפעילות הקי " צחוק בחצות ". 

 יודגש כי במידה וההכנסות העצמיות יגדלו, השתתפות העירייה תקטן.   -הערה 

 

 1826400782-תקציבי  מקור 

 (9)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה
 
 

 הגדלת היקף מכרז שמירה אבטחת מתקני ועובדי רווחה   - 202157/הצעה מס'  .1

 בפני ראש העיר וממליצה אגף בטחון,הועדה מאשרת המלצת   אגף בטחוןנציגת לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

כולל ₪   425,088ה ואחזקה בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת שלון שירותי אבטח עםלאשר הגדלת התקשרות 

 מע"מ וכולל עמלת ניהול של משכ"ל. 

 

 גרירה ואמבטיהאוטומט כולל וו   TIRTON4*2 ג עבור מח' פת"ש מסוג רכב ליסינ - 202167/הצעה מס'  .2

לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר קצין הרכב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, הועדה 

 מאשרת 

 ) זכיינית משכ"ל (  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 TIRTON4*2מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%משכ"ל בשיעור כולל מע"מ ועמלת  ש לחוד₪  6,580ע"ס 

 אוטומט 

 .כולל וו גרירה ואמבטיה

 

 התקנת הצללות במוס"ח - 77/2021הצעה מס'  .3

מכרז הצללות  -משכ"ל  מנהל מח' אחזקה ונוכח העובדה כי מדובר במכרז של לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 , 19/2018מש 

זכיינית   )חברת "פטוריז"עם  ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר לאשרמח' אחזקה הועדה מאשרת המלצת 

 . כולל ניהול תיאום ופיקוח 7.5%ועמלת  משכ"ל בשיעור  כולל מע"מ₪   233,101.23ע"ס   (משכ"ל

  

עבור  באמצעות משכ"ל פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין  - 78/2021הצעה מס'  .4
 ו -בנית שלבים ד

 בתיכון ביסטריצקי

, מאשרת המלצת והעובדה כי מדובר בסגירת חשבון סופי  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ חוזה עם הגדלת  אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  962,993באמצעות משכ"ל ע"ס 

 

 החלפת גדר הפרדה ברחוב בן גוריון - 80/2021הצעה מס'  .5

הועדה מאשרת המלצת העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, 

קבלן המסגרת של העירייה ) ית המרכזימסגרחברת  ה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם אגף הנדסה וממליצ



     בס"ד 
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גדר ההפרדה בין   החלפת עבור  כולל מע"מ₪  179,964.72ע"ס  (  12/18מתוקף מכרז פומבי מס'  בתחום המסגרות

 .הנתיבים 2

 

 

 

 ילדיםתיקון ליקויי בטיחות בחשמל בגני  - 81/2021הצעה מס'  .6

הועדה מאשרת המלצת העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, 

) קבלן המסגרת של העירייה מתוקף  חברת אגרגטההתקשרות עם  ה בפני ראש העיר לאשר אגף הנדסה וממליצ

 ( 12/18מכרז פומבי מס' 

 כולל מע"מ.₪  302,853.10ע"ס  

 

 

הגדלת חוזה עם חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בעמ באמצעות  -עדכון החלטה - 82/2021הצעה מס'  .7

 משכל עבור 

 בניית אגף במקיף ערבי

בשל טעות של המפקח אשר לא כלל עמלת משכ"ל לפיו  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה

יך להיות בתוספת ההחלטה שהתקבלה שכן הסכום שאושר צרלעדכן את נדרש  בכתב הכמויות של ההגדלה  4.5%

את החלטת וועדת את  לעדכןהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר עמלת משכ"ל,  4.5%

"מ  ע"ס   חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בעעם ולאשר הגדלת ההתקשרות   15/2021-15מכרזים משותפים מס' 

 .4.5% ועמלת משכ"לכולל מע"מ ₪  312,815

 

 2021פעילות "צחוק בחצות"  - 83/2021הצעה מס'  .8

מחלקת יחידת הנוער הועדה מאשרת המלצת ,  מנהל יחידת הנוער ברשותלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

כולל מע"מ כחלק מהשתתפות ₪  100,000ההתקשרות עם המתנ"ס בעלות של ה בפני ראש העיר לאשר וממליצ

 צחוק בחצות ". "  בפעילות הקיץ

 יודגש כי במידה וההכנסות העצמיות יגדלו, השתתפות העירייה תקטן.   -הערה 

 

 
 

 
 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                       
 מנכ"ל העירייה                                    גזברית  העירייה                                              



     בס"ד 
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 :ות ראש העירטהחל 

 
 הגדלת היקף מכרז שמירה אבטחת מתקני ועובדי רווחה   - 202175/הצעה מס'  .1

חברת שלון שירותי אבטחה ואחזקה בע"מ )זכיינית משכ"ל(  מאמץ החלטת הועדה ומאשר הגדלת  התקשרות עם

 כולל מע"מ וכולל עמלת ניהול של משכ"ל. ₪   425,088ע"ס 

 

 אוטומט כולל וו גרירה ואמבטיה TIRTON4*2 ג עבור מח' פת"ש מסוג רכב ליסינ - 202167/הצעה מס'  .2

₪  6,580) זכיינית משכ"ל ( ע"ס  פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

אוטומט כולל וו   TIRTON4*2מסוג עבור רכב   ,חודשים 36למשך  , 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ש לחוד

 .גרירה ואמבטיה

 

 התקנת הצללות במוס"ח - 77/2021הצעה מס'  .3

 כולל מע"מ₪   233,101.23ע"ס   (זכיינית משכ"ל  )חברת "פטוריז"מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 . כולל ניהול תיאום ופיקוח 7.5%ועמלת  משכ"ל בשיעור 



     בס"ד 
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עבור  פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל הגדלת חוזה עם חברת בוני בנין  - 78/2021הצעה מס'  .4
 ו -בנית שלבים ד

 בתיכון ביסטריצקי

חברת בוני בנין פיתוח והשקעות )ז.ח( בע"מ באמצעות משכ"ל ע"ס חוזה עם הגדלת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

962,993  ₪ 

 ללא פיקוח. 4.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 החלפת גדר הפרדה ברחוב בן גוריון - 80/2021הצעה מס'  .5

קבלן המסגרת של העירייה בתחום ) ית המרכזימסגרחברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 2החלפת גדר ההפרדה בין  עבור כולל מע"מ ₪  179,964.72(  ע"ס  12/18מתוקף מכרז פומבי מס'  המסגרות

 .הנתיבים

 

 תיקון ליקויי בטיחות בחשמל בגני ילדים - 81/2021הצעה מס'  .9

) קבלן המסגרת של העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'  חברת אגרגט מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

12/18 ) 

 כולל מע"מ.₪  302,853.10ע"ס  

 

הגדלת חוזה עם חברת אניס קבלנות בנין ופיתוח בעמ באמצעות  -עדכון החלטה - 82/2021הצעה מס'  .10

 משכל עבור 

 בניית אגף במקיף ערבי

ומאשר הגדלת   15/2021-15ת החלטת וועדת מכרזים משותפים מס' אעדכן למאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 עם ההתקשרות 

 .4.5% כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  312,815"מ  ע"ס   אניס קבלנות בנין ופיתוח בעחברת 

 

 2021פעילות "צחוק בחצות"  - 83/2021הצעה מס'  .11

כולל מע"מ כחלק מהשתתפות ₪  100,000ההתקשרות עם המתנ"ס בעלות של מאמץ החלטת הועדה ומאשר  

  בפעילות הקיץ

 צחוק בחצות ". " 

 יודגש כי במידה וההכנסות העצמיות יגדלו, השתתפות העירייה תקטן.   -הערה 

מיכאל וידל                                                                                                                     



     בס"ד 
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 ראש העיר                                                                                                                 


