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 בדצמבר 08)תשפ"ב  טבת 'ד רביעי ביום  התקיימה ש  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
2021) - 

 , רמלה.1בחדר ישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית ,ויצמן 
 

 משתתפים:                                                                           נוכחים: 

  מנהלת אגף החינוך והנוער -נועה בן יוסף                            ית העירייה                  גזבר -רוזה עללאל 

                                        משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                             מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש   

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

 
 

  הנדון:
 

 שלב א' -עבודות שיפוצים בתיכון רמלה לוד  - 2021761/מס' הצעה  .1

אישרה התקשרות עם חברת אביב שבתאי יוסף בע"מ  13.2.2020מיום  7/2020-15וועדת מכרזים משותפים מס' 

 באמצעות 

 ללא פיקוח. 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  7,500,000משכ"ל עבור הסכם מסגרת לעבודות שיפוצים ע"ס 

 

משיב כי כתב הכמויות נבדק והוכן על ידי מנהל כלכלן אגף הנדסה   מי הכין את כתב הכמויות ?  - לשאלת הועדה 

 תחום מבני ציבור באגף הנדסה. 

 

 400,000ע"ס משכ"ל(  חברת שבתאי אביב ) זכיינית , אגף הנדסה מבקש לאשר ההתקשרות עם במסגרת הסכם

  .עבודות לשיפוץ ושדרוג תיכון רמלה לוד שלב א'עבור , פיקוחללא  5.5%מע"מ ועמלת משכ"ל כולל ₪ 

   2931 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 עבודות פיתוח והתאמת מבנה יביל ומבנה שירותים בבית ספר אלעומריה  - 2021771/הצעה מס'  .2

)תוקף חוזה עד  12/18הנדסה קיבל הצעת מחיר מחברת אגרגט בע"מ, זכיין העירייה מתוקף מכרז  אגף

 (, לטובת עבודות פיתוח והתאמת מבנה יביל ומבנה שירותים בבי"ס אלעומריה.1.6.2022

 כולל מע"מ.₪  44,989.19הצעת המחיר עמדה ע"ס  *

 

 נדרש לבצע הרחבה לעבודה זו מהטעמים הבאים:
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בעקבות היציאות/חיבורים של האינסטלציה במבנה שירותים, יש צורך בהוספת שוחות  - שירותיםמבנה  .1

 ביוב לצורך התחברות למערכת הביוב העירונית )ראו סקיצה מצורפת(.

תנאי השטח בפועל הצריכו תוספת של אבנים משתלבות ומצעים כדי  –אבנים משתלבות ומצעים  -פיתוח  .2

 בוץ ומכשולים בטיחותיים. למנוע בעיות של אזורים עם

תנאי השטח הצריכו פתיחה של אבנים משתלבות פלוס חפירה בתוך תחום בית הספר עד למבנה  -חשמל  .3

 לצורך הנחת קו חשמל להזנת המבנה.

כמו בחשמל גם אספקת מים למבנה שירותים הצריכה פתיחה וחפירה של אבנים משתלבות  -אספקת מים  .4

 נה שירותים.לצורך הנחת קו אספקת מים למב

 כדי לחסוך בהזמנת מנוף גדול להנחת המבנים, הוספנו מצעים ופתיחת גדרות לגישה למנוף קטן וזול יותר. .5

 

 

 כולל מע"מ.₪  35,086.52ע"ס  -כמפורט לעיל  סכום הרחבת העבודה 

 

ע"ס  12/18)זכיינית מכרז פומבי מס' חברת אגרגט בע"מ ההתקשרות עם  הנדסה ממליץ לאשר את הרחבת  אגף

 כולל מע"מ. 35,086.52

 

  2948 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס'  

 

 

 הפעלת סל תרבות במוסדות החינוך בשנת הלימודים תשפ"ב  - 178/2021הצעה מס'  .3

 אגף החינוך והנוער מבקש לאשר התקשרות עם "החברה למתנס"ים" לצורך הפעלת סל תרבות במוסדות החינוך.

סל תרבות ארצי, הוא תת ארגון שפועל במסגרת החברה למתנסי"ם, ובאמצעותו אנו מפעילים את התכנית 

 במערכת החינוך בעיר 

 שנה. 30  -כבר למעלה מ 

ביצוע התכנית נעשה על ידי המתנ"ס המשמש כזרוע ביצועית של הרשות )אגף החינוך והנוער(.  *   

 

 קהל היעד:

  3-5כל גני הילדים מגילאי 

בתי ספר יסודיים ממלכתיים 20    

בתי ספר לחינוך מיוחד 3  

חטיבות ביניים 3  
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בתי ספר תיכונים 8   

 בתי הספר וגנים של המוכש"ר אינם משתתפים בתכנית.

 גנים של הגרעין התורני מקבלים תכנית נפרדת. 

בחרים מתוך שבעה תחומים נ 4 - 3תלמידים נהנים כל שנה מתכנית עשירה ומגוונת, הכוללת בתוכה  14,000-כ

 תחומים

  המוצעים: אומנות, תיאטרון , מחול, מוסיקה, ספרות, קולנוע ואומנות פלסטית.

 התכנית כוללת מופעים הגדולים בהיכל התרבות, פעילויות באשכול הפיס, בבתי הספר ובגנים.

 

 אופן הגביה:

 ביר את הסכום הנדרש למתנ"ס. הכסף נגבה מההורים בהלימה לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך, ומע -בתי הספר

 גובה את הכסף.העירייה   -בגנים

 

המתנ"ס גובה את הכסף מהעירייה על פי התכנית שנבנתה, העירייה משלימה את התקציב הנדרש חשוב לציין כי 

 במידת הצורך.

 

 אגף החינוך והנוער מבקש לאשר ההתקשרות עם המתנ"ס  כדלקמן : 

 .   )לא כולל הסעות( כולל מע"מ  ש"ח224,157  -גני ילדים  

 )לא כולל הסעות ( כולל מע"מ  ₪ 591,991   - בתי הספר 

 

  1812300781גנ"י    -מקור תקציבי 

 (3)נספח מס' 

 

 הועדה: מלצותה

 

 שלב א' -עבודות שיפוצים בתיכון רמלה לוד  - 176/2021הצעה מס'  .1

,הועדה מאמצת מדובר בהסכם מסגרת  העובדה כיכלכלן אגף הנדסה , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 המלצת אגף 

 יוסף בע"מ )זכיינית משכ"ל( חברת שבתאי אביב ההתקשרות עם לאשר הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

עבודות לשיפוץ ושדרוג תיכון רמלה עבור   ללא פיקוח 5.5%בשיעור   מע"מ ועמלת משכ"ל כולל ₪  400,000ע"ס 

 .לוד שלב א'
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 עבודות פיתוח והתאמת מבנה יביל ומבנה שירותים בבית ספר אלעומריה  - 177/2021הצעה מס'  .2

מעבודות נוספות  לפיו הרחבת ההתקשרות הינה כתוצאה  כלכלן אגף הנדסהעיון בבקשה ובנספחים, הסבר לאחר 

 כמפורט 

וממליצה בפני  הנדסהאגף  המלצתהועדה מאמצת בהרחבה לעיל ) מבנה שירותים, פיתוח, חשמל, אספקת מים (, 

  ראש העיר

כולל  35,086.52ע"ס  ( 12/18מכרז פומבי מס'  בע"מ  ) זכיינית  אגרגטחברת התקשרות עם את הרחבת הלאשר 

 מע"מ.

 

 הפעלת סל תרבות במוסדות החינוך בשנת הלימודים תשפ"ב  - 178/2021הצעה מס'  .3

אגף החינוך  , הועדה מאמצת המלצת אגף החינוך  וממליצה בפני מנהלת  לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ראש העיר 

 עם המתנ"ס  כדלקמן : ההתקשרות לאשר 

 .   )לא כולל הסעות( כולל מע"מ  ש"ח224,157  -גני ילדים  

 )לא כולל הסעות ( כולל מע"מ  ₪ 591,991   - בתי הספר 

מהעירייה על פי התכנית שנבנתה, העירייה משלימה את המתנ"ס גובה את הכסף חשוב לציין כי  -הערה 

 התקציב הנדרש במידת הצורך.

 
 

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

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 שלב א' -עבודות שיפוצים בתיכון רמלה לוד  - 176/2021הצעה מס'  .1

₪  400,000ע"ס יוסף בע"מ )זכיינית משכ"ל( חברת שבתאי אביב  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ כולל 

 .לוד שלב א'עבודות לשיפוץ ושדרוג תיכון רמלה עבור   ללא פיקוח 5.5%בשיעור   ועמלת משכ"ל 

 

 עבודות פיתוח והתאמת מבנה יביל ומבנה שירותים בבית ספר אלעומריה  - 177/2021הצעה מס'  .2

 ( 12/18מכרז פומבי מס'  בע"מ  ) זכיינית  אגרגטחברת התקשרות עם ה מאמץ החלטת הועדה ומאשר הרחבת 

 כולל מע"מ. 35,086.52ע"ס 

             

 הלימודים תשפ"בהפעלת סל תרבות במוסדות החינוך בשנת   - 178/2021הצעה מס'  .3

 עם המתנ"ס  כדלקמן : מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 

 .   )לא כולל הסעות( כולל מע"מ  ש"ח224,157  -גני ילדים  

 )לא כולל הסעות ( כולל מע"מ  ₪ 591,991   - בתי הספר 

משלימה את המתנ"ס גובה את הכסף מהעירייה על פי התכנית שנבנתה, העירייה חשוב לציין כי  -הערה 

 התקציב הנדרש במידת הצורך.

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                               


