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 - (2021 יוניב 22)תשפ"א  תמוז  שלישי יב'  ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                          נוכחים : 

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

  מנהל מח' תרבות תורנית  -קובי גבאי                                       יועמ"של משנה  -סופי ויטלם עו"ד 

                                      ההנדסהכלכלן אגף  -עוז בן שלוש 

רכש                                                                                 מח'  ת מנהל    -מיכל רוטמן   

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

 

 
 הנדון:

 
 דתי מסורתי  ,אמנים לאירועי קיץ למגזר החרדי - 202198/הצעה מס'  .1

 16-ל מחלקת תרבות פנתה לשם קבלת הצעות מחיר עבור אמנים לאירועי קיץ למגזר החרדי, דתי מסורתי ברמלה 

 : כדקלמן ספקים

פרחי , יחיאל לוי, התזמורת האנדלוסית אשדוד, יונתן יחיאל, שרון דניאל, הליקון, פיסטוק אמנים, כספית הפקות

 , ירושלים

 .Nmc ,שורה ראשונה,  Y.Mהפקות , יניב בן משיח, יניב אליהו, יניב מדר, יהודה מלכא, הכנרים - משה טל

התזמורת האנדלוסית , יונתן יחיאל, שרון דניאל, הליקון, פיסטוק אמנים, כספית הפקות הספקים שנענו להצעה:

 , אשדוד

 Y.Mהפקות , יניב בן משיח, יניב אליהו, יניב מדר, יהודה מלכא, הכנרים-משה טל, פרחי ירושלים, יחיאל לוי

 

 19.7.21-5.8.21אירועי קיץ :  תקופת האירועים:

 

 הערות : 

 

או \הצדדים מסכימים כי לאור נגיף הקורונה, יפעלו בכפוף להנחיות הגורמים הרלוונטיים. ככל שידרש יבוטל ו -

 ידחה האירוע למועד נדחה אחר בהסכמת הצדדים.

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

 בטחוני, העירייה לא תישא בעלויות או פיצוי.

 לנציג העירייה תהא אפשרות לצפות במופע להתרשמות והחלטה סופית. -

 יקבע בהתאם לאמן שייבחר וצפי קהלמיקום האירועים י -

 

 



     בס"ד 

     

        

202112.-מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         

-15  
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איש 3,000-2,000, צפי קהל 19.7.21מופע מרכזי פתיחת קיץ  .א

 להלן טבלת הצעות מחיר : 

שרון   פיסטוק הליקון כספית 
 דניאל

התזמורת  יונתן יחיאל 
האנדלוסית 

 הישראלית אשדוד

-משה טל
 הכנרים

 יחיאל לוי 

בנג'מין בוזגלו 
בליווי תזמורת 
 פירקת אל נור

65,000 ₪ 

שלומי 
 שבת 

135,000 
 ₪ 

 דק'(60)

 שולי רנד
75,000 

 ₪(60  
 דק'(

יעקב 
 שוואקי

146,900 
₪ 

 דק'(  90)

מארח  ישי ריבו
 יונתן רזאל את 

 ש"ח120,000
 דק'(  90)

מארחת  התזמורת
 עמיר בניוןאת 

65,000 ₪ 
אולם -דק' 90)

סגור, 
 איש(1000עד

רונאל 
רצון 

 והכנרים
25,000 

( ₪50  
 דק'(

 יחיאל לוי 
14,000 

₪ 

 – איציק דדיה
בלווי  –בהופעה 

הזמר החרדי  נגנים
 ₪  55,000 העולה

 נרקיס 
30,000 

₪ 
 דק'( 60)

עמיר 
-בניון

 להקה
80,000 

  ₪(60  
 דק'(

בני פרידמן  
 מארח את 

 עקיבא
ש"ח  80,400

 דק'(  90)

התזמורת מארחת 
בנג'מין בוזג'לו 

 וחיים ישראל
50,000 ₪ 

אולם -דק' 90)
סגור, 

 איש(1000עד

  

 במופע –דוד ד'אור 
אורח  -סליחות 
קובי  –מיוחד 

 אפללו
70,000  ₪ 

 בני פרידמן   
65,000  ₪ 

 דק'(  90)

   

במופע – קובי אוז
בלווי  –סליחות 

 תזמורת חיבה
65,000  ₪ 

 אברהם פריד    
200,000  ₪ 

 דק'(  90)

   

–קובי אפללו 
 -במופע סליחות  

יונתן  -אורח מיוחד 
 רזאל
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70,000 ₪ 

 

 האם יש תקציב לאירוע ? מנהל מח' תרבות משיב כן.  -לשאלת הועדה  

 האם ישנה הרשאה קול קורא לאירוע ? מנהל מח' תרבות משיב לא.   -לשאלת הועדה 

 

מארח את יונתן  ריבועבור מופע של האמן ישי  הספק יונתן יחיאל  ההתקשרות עםלאשר  מחלקת תרבות  ממליצה 

   רזאל

 -לא כולל מע"מ השתתפות המתנ"ס התורני ₪  50,000 -מ ) השתתפות העירייהלא כולל מע" ₪  120,000ע"ס  

 לא ₪  70,000

 כולל מע"מ(. 

 .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד יודגש כי הבחירה באומן היא על בסיס  

  יודגש כי ההתקשרות העירייה הינה עם המתנ"ס.** 

 ** האירוע פתוח לקהל הרחב. 

 ** החוזה עם הספק ייחתם מול המתנ"ס. 

 על ידי המתנ"ס. תתבצע  כרטיסיםהמכירת ** 

 במקרה של הכנסה גבוהה יותר מעלות ההשתתפות יעביר המתנ"ס לרשות את ההפרש.** 

 

 1827000782 - תקציבימקור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איש 2,000-1,000, צפי קהל 2.8.21מופע סיום  קיץ  .ב

 להלן טבלת הצעות מחיר : 
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שרון   פיסטוק הליקון כספית 
 דניאל

התזמורת  יונתן יחיאל 
האנדלוסית 

 הישראלית אשדוד

-משה טל
 הכנרים

 יחיאל לוי 

בנג'מין בוזגלו בליווי 
תזמורת פירקת אל 

 נור
65,000 ₪ 

שלומי 
 שבת 

135,000 
 ₪ 

 דק'(60)

 שולי רנד
75,000 

 ₪(60  
 דק'(

יעקב 
 שוואקי

146,900 
₪ 

 דק'(  90)

מארח  ישי ריבו
 יונתן רזאל את 

 ש"ח120,000
 דק'(  90)

מארחת  התזמורת
 עמיר בניוןאת 

65,000 ₪ 
אולם -דק' 90)

סגור, 
 איש(1000עד

רונאל רצון 
 והכנרים
25,000 

( ₪50  
 דק'(

 יחיאל לוי 
14,000 

₪ 

 – איציק דדיה
בלווי  –בהופעה 

הזמר החרדי  נגנים
 ₪  55,000 העולה

 נרקיס 
30,000 

₪ 
 דק'( 60)

 עמיר
-בניון

 להקה
80,000 

  ₪(60  
 דק'(

בני פרידמן  
 מארח את 

 עקיבא
ש"ח  80,400

 דק'(  90)

התזמורת מארחת 
בנג'מין בוזג'לו 

 וחיים ישראל
50,000 ₪ 

אולם -דק' 90)
סגור, 

 איש(1000עד

  

במופע  –דוד ד'אור 
אורח  -סליחות 

 קובי אפללו –מיוחד 
70,000  ₪ 

 בני פרידמן   
65,000  ₪ 

 דק'(  90)

   

במופע – קובי אוז
בלווי  –סליחות 

 תזמורת חיבה
65,000  ₪ 

 אברהם פריד    
200,000  ₪ 

 דק'(  90)

   

במופע  –קובי אפללו 
אורח  -סליחות 

 יונתן רזאל -מיוחד 

70,000 ₪ 

       

 

 האם יש תקציב לאירוע ? מנהל מח' תרבות משיב כן.  -לשאלת הועדה  

 האם ישנה הרשאה קול קורא לאירוע ? מנהל מח' תרבות משיב לא.   -לשאלת הועדה 

 

 

מארח את  עבור מופע של האמן בני פרידמןהספק יונתן יחיאל   ההתקשרות עםלאשר מחלקת תרבות  ממליצה 

 ₪  80,400ע"ס  עקיבא

לא ₪  50,000  -לא כולל מע"מ השתתפות המתנ"ס התורני ₪  30,400 -) השתתפות העירייה לא כולל מע"מ

 כולל מע"מ(. 

בני פרידמן אמן מוביל בזמר  .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד יודגש כי הבחירה באומן היא על בסיס 

 החסידי,

 מתגורר בחו"ל ולראשונה יופיע ברמלה.  

 .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד יודגש כי הבחירה באומן היא על בסיס 

  יודגש כי ההתקשרות העירייה הינה עם המתנ"ס.** 

 ** האירוע פתוח לקהל הרחב. 
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 ** החוזה עם הספק ייחתם מול המתנ"ס. 

 על ידי המתנ"ס. תתבצע  כרטיסיםהמכירת ** 

 ההשתתפות יעביר המתנ"ס לרשות את ההפרש.במקרה של הכנסה גבוהה יותר מעלות ** 

 

  1827000782 - תקציבי מקור

 

 

 (1) נספח מס'  

 
 
 
 
 הועדה: מלצותה
 

 דתי מסורתי   ,אמנים לאירועי קיץ למגזר החרדי - 202198/הצעה מס'  .1

 הסבר מנהל מח' תרבות , ההמלצה בפני ראש העיר הינה כדלקמן :  , לאחר עיון בבקשה ובנספחים

 

 איש 3,000-2,000, צפי קהל 19.7.21מרכזי פתיחת קיץ מופע  .א

מארח את יונתן  ריבועבור מופע של האמן ישי הספק יונתן יחיאל   ההתקשרות עםלאשר  מחלקת תרבות  ממליצה

   רזאל

 -לא כולל מע"מ השתתפות המתנ"ס התורני ₪  50,000 -מ ) השתתפות העירייהלא כולל מע" ₪  120,000ע"ס 

 לא ₪  70,000

 כולל מע"מ(.

 .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד יודגש כי הבחירה באומן היא על בסיס  

 יודגש כי ההתקשרות העירייה הינה עם המתנ"ס. ** 

 ** האירוע פתוח לקהל הרחב. 

 ** החוזה עם הספק ייחתם מול המתנ"ס. 

 על ידי המתנ"ס. תתבצע  כרטיסיםהמכירת ** 

 גבוהה יותר מעלות ההשתתפות יעביר המתנ"ס לרשות את ההפרש.במקרה של הכנסה  ** 

 

 איש 2,000-1,000, צפי קהל 2.8.21מופע סיום  קיץ  .ב
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מארח את  עבור מופע של האמן בני פרידמןהספק יונתן יחיאל   ההתקשרות עםלאשר  מחלקת תרבות  ממליצה

לא כולל מע"מ השתתפות המתנ"ס ₪  30,400 -) השתתפות העירייה לא כולל מע"מ₪  80,400ע"ס  עקיבא

 לא כולל מע"מ(. ₪  50,000  -התורני 

בני פרידמן אמן מוביל בזמר  .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד יודגש כי הבחירה באומן היא על בסיס 

 החסידי, מתגורר בחו"ל ולראשונה יופיע ברמלה. 

 .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד א על בסיס יודגש כי הבחירה באומן הי

  יודגש כי ההתקשרות העירייה הינה עם המתנ"ס.** 

 ** האירוע פתוח לקהל הרחב. 

 ** החוזה עם הספק ייחתם מול המתנ"ס. 

 על ידי המתנ"ס. תתבצע  כרטיסיםהמכירת ** 

 לרשות את ההפרש.במקרה של הכנסה גבוהה יותר מעלות ההשתתפות יעביר המתנ"ס ** 

 

 

 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                       
 מנכ"ל העירייה                                    גזברית  העירייה                                              

 

 

 

 

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 דתי מסורתי  ,אמנים לאירועי קיץ למגזר החרדי - 202198/הצעה מס'  .1

 אמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות כדלקמן: מ   

 

 איש 3,000-2,000, צפי קהל 19.7.21מופע מרכזי פתיחת קיץ  .א

   רזאלמארח את יונתן  עבור מופע של האמן ישי ריבוהספק יונתן יחיאל   ההתקשרות עם מאשר 
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 -לא כולל מע"מ השתתפות המתנ"ס התורני ₪  50,000 -לא כולל מע"מ ) השתתפות העירייה₪  120,000ע"ס 

 לא כולל מע"מ(.₪  70,000

 .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד יודגש כי הבחירה באומן היא על בסיס  

  יודגש כי ההתקשרות העירייה הינה עם המתנ"ס.** 

 ** האירוע פתוח לקהל הרחב. 

 ** החוזה עם הספק ייחתם מול המתנ"ס. 

 על ידי המתנ"ס. תתבצע  כרטיסיםהמכירת ** 

 במקרה של הכנסה גבוהה יותר מעלות ההשתתפות יעביר המתנ"ס לרשות את ההפרש.** 

 

 איש 2,000-1,000, צפי קהל 2.8.21מופע סיום  קיץ  .ב

לא ₪  80,400ע"ס  מארח את עקיבא עבור מופע של האמן בני פרידמןהספק יונתן יחיאל   ההתקשרות עםמאשר  

  כולל מע"מ

 לא כולל מע"מ(. ₪  50,000  -לא כולל מע"מ השתתפות המתנ"ס התורני ₪  30,400 -) השתתפות העירייה

בני פרידמן אמן מוביל בזמר  .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד יודגש כי הבחירה באומן היא על בסיס 

 החסידי, מתגורר בחו"ל ולראשונה יופיע ברמלה. 

 .  אטרקטיביות האמן והתאמה לקהל היעד יודגש כי הבחירה באומן היא על בסיס 

 יודגש כי ההתקשרות העירייה הינה עם המתנ"ס. ** 

 ** האירוע פתוח לקהל הרחב. 

 ** החוזה עם הספק ייחתם מול המתנ"ס. 

 על ידי המתנ"ס. תתבצע  כרטיסיםהמכירת ** 

 במקרה של הכנסה גבוהה יותר מעלות ההשתתפות יעביר המתנ"ס לרשות את ההפרש.** 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 


