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 25)תשפ"ב  כסלו 'כא חמישי ביום  התקיימה ש  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 - (2021 נובמברב

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

 משתתפים:                                                                            נוכחים :

מנהלת אגף החינוך והנוער   -נועה בן יוסף                                                 מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה   

    מנהלת כספים, אגף החינוך  -יעל אדחוח סלומון                             ית העירייה                  גזבר -רוזה עללאל 

  מנהלת מח' בתי ספר-דנה סמדג'ה                                         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:

 
 התקנת דשא סינטטי בגן הדס - 2021816/הצעה מס'  .1

 .בגן ילדים הדסנדרשת עבודה להתקנת דשא סינטטי  2021במהלך שיפוצי קיץ 

מיום   38.2020-15וועדת השלושה מס'  02.12.2020מיום  48.2020-15מכרזים משותפים מס'  ועדת 

חברת מושיקו גינון בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( אשר נתנה את אחוז ההנחה  אישרה ההתקשרות עם 09.12.2020

 (. 39.10%הגבוה ביותר ) 

 . 7.5% בשיעור פיקוחול ככולל מע"מ עמלת מש₪ 1,000,000  -סכום מסגרת 

 

 מושיקו גינון בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( :  -עת המחיר שהתקבלה להלן הצ

  המחיר כולל מע"מ. -58,457.67 -הדסגן 

 

 .7.5% שיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל )ליווי ופיקוח( ב  ₪  58,457.67 -נהיסה"כ עלות התקנת דשא סינטטי ה

 

 58,457.67)זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת "מושיקו גינון בע"מ" התקשרות עם הלאשר  יץממל אגף החינוך והנוער

 כולל מע"מ ₪ 

 דשא סינטטי בגן ילדים הדס. לביצוע ההתקנות    7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 . 2028482750, 2028252750  -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס'  

 

 החלפת משטח גומי בפארק גולדה - 169/2021הצעה מס'  .2

 3 -הנדסה פנה ל אגףלשם החלפת משטח גומי בפארק גולדה לאחר ביקורת של מכון התקנים ומציאת ליקויים, 

 . 7/19ח תשתיות מתוקף מכרז פומבי בתחום פיתו ספורט בע"מ, כדלקמן: גומי גן, נ.ע.לבה, פוליטן  מסגרתקבלני 
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 . 02.10.2022תוקף מכרז : 

 

 :להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה 

 כולל מע"מ ₪  80,718 -. פוליטן ספורט בע"מ1

 

ע"ס  ( 7/19) זכיין מכרז מסגרת פומבי מס'  פוליטן ספורט בע"מ  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר אגף

 כולל מע"מ.₪  80,718

  

  2951 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 אבטחה  -תשפ"ב  ניצנים בחופשת חנוכה וחורף - 170/2021הצעה מס'  .3

 צוות שלוש שירותי אבטחה )זכיינית משכ"ל(. -הפעלה ע"י הרשות במסגרת מכרז משותף
הרשות מעוניינת בהפעלת אבטחה בתוכנית ניצנים בחופשות באמצעות חברת צוות שלוש שירותי אבטחה )זכיינית 

 משכ"ל(.

 מתכונת הפעלה: 

 30.11-6.12 חברה יהודית:

 27.12-2.1 חברה ערבית:

 ימים. 5סה"כ  08:00-13:00שישי בין השעות  ה ללא ימי-ימים א

הפעלת אבטחה תעשה במסגרת מכרז פומבי של החברה למשק וכלכלה לנושא שירותי אבטחה וסיור במוסדות 

 חינוך, מס' חוזה:

 B-401104-20-19544  08.2021-08.2024שתוקפו. 

 . 2.5%בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  41,743.12 -  סך העלות לעירייה 

 
 :בכפוף לפירוט הרצ"ב

 

 מס"ד
ספר  -בית 

 סמל מוסד רישמי
סה"כ 

ימי 
 אבטחה 

סה"כ שעות 
אבטחה ליום  

07:30-

13:30 

סה"כ 
שעות 

 אבטחה 

עלות לשעת 
אבטחה )לא 
כולל מע"מ 

ועמלת 
 משכ"ל(

עלות כוללת ) 
כולל מע"מ 

ועמלת משכ"ל 
2.5%) 

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 414847 אופק  1

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 412858 צבי-בן 2

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 413380 בן גוריון 3

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 415935 רעות 4

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 412122 מענית 5
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 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 413062 שרת 6

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 417196 האומנים 7

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 456921 קשת 8

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 413534 אריאל 9

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 412171 אילן-בר 10

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 414060 הרי"ן 11

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 482380 בנציון 12

 ₪1,991.71  ₪55.36  30 6 5 482760 רונה רמון  13

 ₪1,975.15  ₪54.90  30 6 5 418145 אבן סינא 14

 ₪1,975.15  ₪54.90  30 6 5 418350 אל אמל 15

 ₪1,975.15  ₪54.90  30 6 5 418384 אל עומריה 16

 ₪1,975.15  ₪54.90  30 6 5 418038 אלג'ואריש 17

 ₪33,792.83    390 78 65 סה"כ כולל לרישמי  

               

               

  
ספר  -בית 

 מוכש"ר
 סמל מוסד

סה"כ 
ימי 

 אבטחה 

סה"כ שעות 
אבטחה ליום  

07:30-

13:30 

סה"כ 
שעות 

 אבטחה 

עלות לשעת 
אבטחה )לא 
כולל מע"מ 

ועמלת 
 משכ"ל(

עלות כוללת ) 
כולל מע"מ 

ועמלת משכ"ל 
2.5%) 

 ₪1,991.71  55.36 30 6 5 416255 טללי חיים 1

 ₪1,991.71  55.36 30 6 5 414011 שערי ציון  2

3 

נווה שלום 
 בנות

412692 

5 6 30 55.36  ₪1,991.71 
נווה שלום 

 בנים
415794 

 ₪1,975.15  54.9 30 6 5 418467 ערבי אלהודא 4

 ₪7,950.29    90 18 15 סה"כ כולל מוכש"ר  

 ₪41,743.12  סה"כ            

 
 ע"ס צוות שלוש שירותי אבטחה )זכיינית משכ"ל(עם  ממליץ לאשר ההתקשרות אגף החינוך והנוער

 .  2.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ש"ח41,743.12

 
 1813240750 -תקציבי מקור

 (3)נספח מס'

 

 בניצנים בחופשת חנוכה וחורף תשפ"  - 2021117/הצעה מס'  .4

 וחופשת חורף.הרשות מעוניינת בהפעלת תכנית ניצנים בחופשות בתקופת חנוכה 

 מתכונת הפעלה: 

 30.11-6.12 חברה יהודית:

 27.12-2.1 חברה ערבית:
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 ימים. 5סה"כ  08:00-13:00ה ללא ימי שישי בין השעות -ימים א

ג בביה"ס היסודיים ובכיתות חנ"מ בחינוך הרגיל, הלומדים בביה"ס -התכנית מיועדת לתלמידי א אוכלוסייה:

 רשמיים )מוכש"ר(.הרשמיים ובביה"ס המוכרים שאינם 

 מהתלמידים יופעלו: 100%בהתאם למצבת התלמידים לפי צפי רישום של  מצבת התלמידים:

 3612סה"כ תלמידים:   93תלמידי חנ"מ:  519תלמידי חינוך רגיל: 

 8סה"כ כיתות חנ"מ:  145סה"כ כיתות רגילות: 

 

 לות המצוינים מעלה. המתנ"ס העירוני מקבל על עצמו להיערך להפעיל את התכנית בימי הפעי

 . ₪ 1,003,199ההוצאה הינה על בסיס הכנסה ממשה"ח והינה על סך: 

  

 מצ"ב האומדנים התקציביים:

ביהס רשמי  מרכיב
 סעיף תקציבי מסגרות  17

ביה"ס 
 5מוכש"ר 

 מסגרות 
 סה"כ סעיף תקציבי

שכר מורים + 
 ניהול

581,280.18 

 1813240750 

 

107,526 

 

1813240750 

 

688,807 

 

שכר רכזים+ 
 ניהול

 

70,668.15 

 

1813240750 

 

16,628 

 

1813240750 

 

87,296 

 

 העשרה+ ניהול

 
192,500.13 

 
1813240750 

34,596.67 

 
1813240750 

 

227,097 

 

סה"כ הוצאות 
לפעילות כולל 

 ניהול

 
844,448 

  

 

158,751 

 
 

 

1,003,199 

 

 

)ניצנים בחופשות( יעשה כיול תקציבי בתיאום הגזברות בהתאם לאומדנים  2021בשלב זה מתוקצב על בסיס ביצוע 

 ולביצוע 

 בפועל בשנה"ל תשפ"ב.

 הוצאה על בסיס הכנסה מלאה ממשה"ח. 

 

 

 

 

 הערות:

  7%התקורה למתנ"ס לא תעלה על. 

  ישירות מהתקורה המושתים על הרשות.הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע קיזוזים של הוצאות 
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 1,003,199בחופשת חנוכה וחורף ע"ס התקשרות עם המתנ"ס לצורך הפעלת ניצנים האגף החינוך ממליץ לאשר 

 .7% עד  שיעורב כולל מע"מ ותקורה₪ 

 

 1813240750 -מקור תקציבי 

 (4 )נספח מס' 

 

 ילדים בחופשת חנוכהאספקת הזנה לצהרונים בתי ספר וגני  - 2021217/הצעה מס'  .5

הספק קייטרינג של נדרשת הזנת צהריים, התמחור בהתאם למחירון  המתנ"ס של גני הילדים ובתי הספר לצהרוני

 בע"מ

 משכ"ל. וע"י   משכ"ל (זכיין )

  .2018/ 07, אא/ AR100356נוהל מס'  3.1.2022הסכם ההתקשרות בתוקף עד 

 : להלן פירוט 

 גני ילדים 

 גנים        

-נובמבר
דצמבר 
קייטנת 

 2021 חנוכה

מס' בתי 
 עלות  סה"כ מנות סוג מנה תאריך מספר ימים בחודש  ספר 

עלות 
 חודשית

 13,402.80 13.14 1020 רגיל נוב-30   75

 262.80 32.85 8 אלרגנית  נוב-30    

 13,402.80 13.14 1020 רגיל דצמ-01    

 262.80 32.85 8 אלרגנית  דצמ-01    

 13,402.80 13.14 1020 רגיל  דצמ-02    

 262.80 32.85 8 אלרגנית  דצמ-02    

 13,402.80 13.14 1020 רגיל דצמ-05    

 262.80 32.85 8 אלרגנית דצמ-05    

 13,402.80 13.14 1020 רגיל  דצמ-06    

 262.80 32.85 8 אלרגנית  דצמ-06    

            68,328.00 

 :בתי ספר 

 בתי ספר  

דצמבר -נובמבר
       2021 קייטנת חנוכה

מס' בתי 
 ספר 

מספר ימים 
 עלות חודשית עלות  סה"כ מנות סוג מנה תאריך בחודש 

 2,109.93 13.27 159 רגיל נוב-30   5

 131.40 32.85 4 אלרגנית  נוב-30    
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 2,109.93 13.27 159 רגיל דצמ-01    

 131.40 32.85 4 אלרגנית  דצמ-01    

 2,109.93 13.27 159 רגיל  דצמ-02    

 131.40 32.85 4 אלרגנית  דצמ-02    

 2,109.93 13.27 159 רגיל דצמ-05    

 131.40 32.85 4 אלרגנית דצמ-05    

 2,109.93 13.27 159 רגיל  דצמ-06    

 131.40 32.85 4 אלרגנית  דצמ-06    

            11,206.65 

 

 . קייטרינג בע"מ )זכיין משכ"ל (   התקשרות עםהאגף החינוך ממליץ לאשר 

 . 4%ל בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"₪  68,328  -גני חובה    - סכום הרכישה

 . 4%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 11,206.65  - בתי ספר                            

 
 7050000005חו"ז מתנ"ס  -מקור תקציבי 

 
 ( 5' )נספח מס

 

 תיכונים 10-חידון עירוני בנושא זהירות בדרכים ב - 2021173/הצעה מס'  .6

  2-לפנה  כיתות של שכבת י'(, אגף הנדסה  38תיכונים )סה"כ  10-לשם ביצוע חידון עירוני בנושא זהירות בדרכים ב

 הרלב"ד זכייני 

 לבטיחות בדרכים בע"מ, א.א.ד בטיחות שירותי הדרכה בע"מ.בתחום זה כדלקמן: אבי בן רפאל ייעוץ והדרכה 

 להלן הצעות המחיר שהתקבלו :

 כולל מע"מ ₪  16,373.5-. אבי בן רפאל ייעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ1

 כולל מע"מ ₪  32,670-. א.א.ד בטיחות שירותי הדרכה בע"מ2

 

 כיתות( : 38להלן רשימת התיכונים וכמות הכיתות )סה"כ 

 1-ברנקו וייס ,  3 -אית"ן,  7 -רב תחומי,  6 -לילנטל,   5-תיכון שש שנתי ) אומנים( 

 2 -אלהודא,  1 -טרה סנטה,  4 -אורתודוכסי,   7-מקיף ערבי,  2-עמל טכנולוגי

 

 אבי בן רפאל ייעוץ והדרכה לבטיחות אגף הנדסה ממליץ לאשר ההתקשרות עם הצעת המחיר הזולה של 

 כולל מע"מ.₪  16,373.5ע"ס יין הרלב"ד( )זכבדרכים בע"מ 

 

  1731000780,  1744000780 -מקור תקציבי
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 (6)נספח מס'

 
 אספקה והתקנת גופי תאורה באולם דוד רזיאל  - 2021174/הצעה מס'  .7

אגף ספורט לשם קבלת הצעות מחיר עבור אספקה והתקנת גופי תאורה באולם ספורט דויד רזיאל ע"ש דוידסקו 
 ואירועים 

זכיין )  אגרגט, ( 11/18מכרז זכיין   ) י.א.א..כ: כדלקמן  ספקים 2 -לפנה  (באמצעות אלון שמש ממחלקת חשמל)
 .(12/18מכרז 

 גופי תאורת לד כולל חיווט ופרוק גופי התאורה הישנים   30פירוט ההצעה:  אספקה והתקנת ** 

 

 .אגרגט, א.א.כ.י: הספקים אשר נענו להצעה    
 

 
 
 
 
 
 
 

 :להלן טבלת השוואות מחיר 
 

מחיר  שם הקבלן 
 מקסימום

הנחה 
 באחוזים

סה"כ לאחר 
 הנחה

 הערות

 55,751.5 אגרגט 1
 ₪ 

לאחר הנחות  55,751.5 0%
 ותקורה

 73,225.6 א.א.כ.י 2
 ₪ 

3% 71,028.83 
 ₪ 

לאחר הנחות 
 ותקורה

 
 

) זכיין מכרז פומבי מס'  אגרגט ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עם  אגף  ספורט ואירועים ממליץ לאשר

12/18) 

  .מע"מ א כולל ל₪  55,751.5 ע"ס 

 
 . 1829000780, 1829000781  מקור  תקציבי:

 (7 )נספח מס'

 

 התנסויות מדעיות תשפ"ב - 2021/751הצעה מס'  .8

ביקור  -טכנולוגית לשנה"ל תשפ"באגף החינוך והנוער הגיש קול קורא לתקצוב פעילות של התנסות מדעית 

 במוזיאונים.

 : הרחבה, העמקה, העשרה ופעילות חוץ בית ספרית. מטרתה

 תלמידים.  20: מיועדת לשכבת גיל ד' בתשפ"ב, קבוצות של עד שכבות גיל
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 שני מפגשי הכנה בביה"ס וביקור במוזיאון.  היקף הפעילות:

וני המדע הנכללים בתכנית והוגדרו ע"י הפיקוח על הוראת פעילות התלמידים תתבצע באחד מארבעת מוזיאספק: 

 מדע וטכנולוגיה במשה"ח כמצוין בקול הקורא.

 לרשות כל מנהל ביה"ס אפשרות לבחור את הספק מבין הארבעה ובהתאם לשיקול דעתו המקצועית.

 הספקים )= המוזיאונים(, מדובר בספקים של משרד החינוך :  4

 מדעטק. .1

 גן המדע. .2

 למדע. פארק קרסו .3

 מוזיאון המדע בלומפילד. .4

 שם ביה"ס מס"ד

מס' 
קבוצות 
שאושרו 

 ע"י משה"ח

עלות 
 קבוצה

עלות כוללת 
להפעלת 
התכנית 
 בביה"ס

השתתפות 
 80%משה"ח 

השתתפות 
 20%רשות 

  2,500        10,000       12,500       2,500    5 גואריש 1

  2,000        8,000         10,000       2,500    4 אלאמל 2

  1,500        6,000         7,500         2,500    3 אבן סינא 3

  2,000        8,000         10,000       2,500    4 אלעומריה 4

  2,000        8,000         10,000       2,500    4 בן צבי 5

  2,000        8,000         10,000       2,500    4 בן גוריון 6

  2,000        8,000         10,000       2,500    4 אריאל 7

  1,000        4,000         5,000         2,500    2 הרי"ן 8

  1,500        6,000         7,500         2,500    3 מענית 9

  2,500        10,000       12,500       2,500    5 אופק 10

  1,500        6,000         7,500         2,500    3 שרת 11

  1,500        6,000         7,500         2,500    3 רעות 12

  2,000        8,000         10,000       2,500    4 בר אילן 13

  2,500        10,000       12,500       2,500    5 קשת 14

  2,500        10,000       12,500       2,500    5 אומנים 15

 

  29,000      116,000     145,000        סה"כ

 

 

 

 בתי"ס יסודי. 15 -קבוצות ב 58במסגרת קול הקורא אושרו  תקציב:

 כולל מע"מ ₪  145,000קבוצות=  58לקבוצה *₪  2,500 סה"כ עלות :

 כולל מע"מ. ₪  29,000קבוצות =  58לקבוצה *₪  500( 20%) השתתפות רשות

 . כולל מע"מ  ₪ 116,000קבוצות =  58לקבוצה *₪  2,000( 80%) השתתפות משה"ח

 

מדעטק , גן  המוזיאונים אשר מאושרים ע"י משרד החינוך :  אגף החינוך והנוער מבקש לאשר ההתקשרות עם

 המדע, פארק 

 מוזיאון המדע בלומפילד. קרסו למדע, 
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 כולל מע"מ(. ₪  29,000 - העירייה  כולל מע"מ ) השתתפות ₪  116,000  סכום ההתקשרות לא יעלה על

 

 כנגד הוצאה-ק"ק התנסויות מדעיות 1313210928סעיף  -י תקציב מקור

 הכנסהכנגד -ק"ק התנסויות מדעיות 1813210758סעיף                           

 

 (8 )נספח מס'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה
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 התקנת דשא סינטטי בגן הדס - 168/2021הצעה מס'  .1

החינוך והנוער  הועדה מאשרת המלצת אגף, נציגת אגף החינוך והנוער לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 וממליצה בפני 

 כולל מע"מ₪  58,457.67)זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת "מושיקו גינון בע"מ" עם  ההתקשרותראש העיר לאשר 

 דשא סינטטי בגן ילדים הדס. לביצוע ההתקנות    7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 החלפת משטח גומי בפארק גולדה - 169/2021הצעה מס'  .2

הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש כלכלן אגף ההנדסה, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

ע"ס ( 7/19) זכיין מכרז פומבי מס' פוליטן ספורט בע"מ הצעת המחיר היחידה של  עםההתקשרות העיר לאשר 

 כולל מע"מ.₪  80,718

  

 אבטחה -תשפ"ב  ניצנים בחופשת חנוכה וחורף - 170/2021הצעה מס'  .3

העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת, הועדה נציגת אגף החינוך והנוער , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 מאשרת 

צוות שלוש שירותי אבטחה )זכיינית  ההתקשרות עםהמלצת אגף החינוך והנוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

  משכ"ל(

 . 2.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ש"ח41,743.12 ע"ס

 

 בבחופשת חנוכה וחורף תשפ" ניצנים  - 2021171/הצעה מס'  .4

הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך והנוער נציגת אגף החינוך והנוער , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 וממליצה בפני 

 1,003,199ע"ס תשפ"ב  בחופשת חנוכה וחורף לצורך הפעלת ניצנים המתנ"ס  עם ההתקשרותראש העיר לאשר 

 .7%שלא תעלה על  כולל מע"מ ותקורה₪ 

 

 אספקת הזנה לצהרונים בתי ספר וגני ילדים בחופשת חנוכה - 2021721/הצעה מס'  .5

הועדה  העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת ,  נציגת אגף החינוך והנוער ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

 מאשרת המלצת 

 . קייטרינג בע"מ )זכיין משכ"ל ( וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  והנוער אגף החינוך

 .  4%ל בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"₪  68,328  -גני חובה    - סכום הרכישה

 . 4%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 11,206.65  - בתי ספר                            
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 תיכונים 10-חידון עירוני בנושא זהירות בדרכים ב - 2021173/הצעה מס'  .6

 משנמצא כי  ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר כלכלן אגף הנדסה ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר 

אבי בן רפאל ייעוץ והדרכה עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  אגף הנדסההועדה מאשרת המלצת 

 לבטיחות 

 כולל מע"מ.₪  16,373.5ע"ס )זכיין הרלב"ד( בדרכים בע"מ 

 
 אספקה והתקנת גופי תאורה באולם דוד רזיאל  - 2021741/הצעה מס'  .7

משנמצא כי  העובדה כי מדובר בזכייני מסגרת של העירייה ונציג מח' חשמל , לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

וממליצה בפני ראש  ספורט ואירועיםההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאמצת המלצת אגף 

 . מע"מ א כולל ל₪  55,751.5  ע"ס ( 12/18) זכיין מכרז פומבי מס'  אגרגטההתקשרות עם הספק לאשר העיר  

 
 
 
 
 

 התנסויות מדעיות תשפ"ב - 2021175/הצעה מס'  .8

בפרויקט בהשתתפות משרד העובדה כי מדובר ,  הסבר מנהלת מח' בתי ספר לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

עם המוזיאונים אשר החינוך , הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

 מאושרים ע"י משרד 

 החינוך :  מדעטק , גן המדע, פארק קרסו למדע, מוזיאון המדע בלומפילד. 

 כולל מע"מ(. ₪  29,000 - העירייה  כולל מע"מ ) השתתפות ₪  116,000  סכום ההתקשרות לא יעלה על

 

 
 

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

 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 התקנת דשא סינטטי בגן הדס - 168/2021הצעה מס'  .1
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₪  58,457.67)זכיינית משכ"ל( ע"ס חברת "מושיקו גינון בע"מ"  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

  כולל מע"מ

 דשא סינטטי בגן ילדים הדס. לביצוע ההתקנות    7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 החלפת משטח גומי בפארק גולדה - 169/2021הצעה מס'  .2

כולל ₪  80,718ע"ס ( 7/19) זכיין מכרז  פוליטן ספורט בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ.

  

 אבטחה -תשפ"ב  וחורףניצנים בחופשת חנוכה  - 170/2021הצעה מס'  .3

 ש"ח41,743.12  ע"ס צוות שלוש שירותי אבטחה )זכיינית משכ"ל( ההתקשרות עם ומאשר  הועדהמאמץ החלטת 

 . 2.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 בניצנים בחופשת חנוכה וחורף תשפ"  - 2021171/הצעה מס'  .4

ע"ס תשפ"ב  בחופשת חנוכה וחורף לצורך הפעלת ניצנים המתנ"ס  עם ההתקשרות מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .7%שלא תעלה על  כולל מע"מ ותקורה₪  1,003,199

 

 אספקת הזנה לצהרונים בתי ספר וגני ילדים בחופשת חנוכה - 2021721/הצעה מס'  .5

 . קייטרינג בע"מ )זכיין משכ"ל (  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 . 4%ל בשיעור כולל מע"מ ועמלת משכ"₪  68,328  -גני חובה    - סכום הרכישה

 . 4%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור  ₪ 11,206.65  - בתי ספר                            

 

 

 

 

 

 תיכונים 10-חידון עירוני בנושא זהירות בדרכים ב - 2021173/הצעה מס'  .6

 )זכיין הרלב"ד(אבי בן רפאל ייעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ.₪  16,373.5ע"ס  

 
 אספקה והתקנת גופי תאורה באולם דוד רזיאל  - 2021741/הצעה מס'  .7

₪  55,751.5  ע"ס ( 12/18) זכיין מכרז פומבי מס'  אגרגטההתקשרות עם הספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 . מע"מ א כולל ל
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 התנסויות מדעיות תשפ"ב - 2021751/הצעה מס'  .9

החינוך :  מדעטק , גן המדע, עם המוזיאונים אשר מאושרים ע"י משרד ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 פארק 

 קרסו למדע, מוזיאון המדע בלומפילד. 

 כולל מע"מ(. ₪  29,000 - העירייה  כולל מע"מ ) השתתפות ₪  116,000  סכום ההתקשרות לא יעלה על

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                    

 ראש העיר                                                                                                               


