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 – (2022 יוניב 27תשפ"ב ) סיון' כח שנישהתקיימה ביום  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 טלפונית

 
 

 משתתפים:                                                                               

     מנכ"ל העירייה                                                    -רונן עזריה 

                             ית העירייה                  גזבר -  רוזה עללאל

                                          משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                                 מח' רכש  תמנהל  -מיכל רוטמן 

 כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש
 
 
 

  הנדון:
 
 

 אבטחה-ביה"ס של החופש הגדול תשפ"ב -122/2022הצעה מס'  .1

 החברה לפיתוח( -)זכיינית משכ"ל 3צוות  -הפעלה ע"י הרשות במסגרת מכרז משותף

 

 3אבטחה בתוכנית  ביה"ס של החופש הגדול בחופשת הקיץ באמצעות חברת צוות הרשות מעוניינת בהפעלת 

 )זכיינית משכ"ל(.

 ימים( . 15)סה"כ  22.07.2022ועד ליום  03.07.2022החל מיום  מתכונת הפעלה:

 שעות אבטחה ליום. 6ימי פעילות בשבוע,   5

 

שירותי אבטחה וסיור במוסדות הפעלת שירותי האבטחה תעשה במסגרת מכרז פומבי  של החברה לפיתוח לנושא 

 חינוך

 . 08.2021-08.2024שתוקפו  B-401104-20-19544 מס' חוזה  4/2020ש/

 

 ) מצ"ב פרטיכל (. 29.07.2021מיום  29.2021-15מס' ההתקשרות במסגרת החוזה אושרה בוועדת השלושה 

 ₪ . 131,105.61הינה:  2.5%סך העלות לעירייה כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 
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לוח אבטחה בתי"ס של החופש הגדול שנה"ל תשפ"ב

בית - ספר רישמי מגזר מס"ד
סה"כ ימי אבטחהסמל מוסדיהודי

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%(

הערה

5,975.14 55.36₪ 41484715690₪אופק1

5,975.14 55.36₪ 41285815690₪בן-צבי2

ן3 ו 5,975.14 55.36₪ 41338015690₪בן גורי

5,975.14 55.36₪ 41593515690₪רעות4

5,975.14 55.36₪ 41212215690₪מענית5

5,975.14 55.36₪ 41306215690₪שרת6

ביה"ס קשת+ אומנים 5,975.14 55.36₪ 45692115690₪קשת7
פועלים בשטח ביה"ס קשת

5,975.14 55.36₪ 41353415690₪אריאל8

5,975.14 55.36₪ 41217115690₪בר-אילן9

5,975.14 55.36₪ 41406015690₪הרי"ן10

ן11 ו 5,975.14 55.36₪ 48238015690₪בנצי

ן12 5,975.14 55.36₪ 48276015690₪רונה רמו

721,080₪ 71,701.72

בית - ספר רישמי מגזר מס"ד
סה"כ ימי אבטחהסמל מוסדערבי

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%(

הערה

5,925.49 54.90₪ 41814515690₪אבן סינא1

5,925.49 54.90₪ 41835015690₪אל אמל2

5,925.49 54.90₪ 41838415690₪אל עומריה3

ואריש4 5,925.49 54.90₪ 41803815690₪אלג'

24360₪ 23,701.98

בית - ספר מוכש"ר 
סה"כ ימי אבטחהסמל מוסדמגזר יהודי

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%(

הערה

5,975.14 55.36₪ 41625515690₪טללי חיים1

ן2 ו 5,975.14 55.36₪ 41401115690₪שערי צי

412692נווה שלום בנות

415794נווה שלום בנים

18270₪ 17,925.43

בית - ספר מוכש"ר 
סה"כ ימי אבטחהסמל מוסדמגזר ערבי

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%(

הערה

5,925.49 54.90₪ 41702215690₪סנט גוזף1

5,925.49 54.90₪ 41703015690₪אורתודוכסי2

5,925.49 54.90₪ 41846715690₪ערבי אלהודא3

18270₪ 17,776.48

131,105.61 ₪סה"כ כולל

315690₪ 55.36

סה"כ כולל

שומר 1 ל-2- בתי"ס5,975.14 ₪

סה"כ כולל

סה"כ כולל

סה"כ כולל
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החברה לפיתוח( ע"ס  -)זכיינית משכ"ל 3חברת צוות  אגף החינוך והנוער ממליץ לאשר ההתקשרות עם

 .2.5%מע"מ ועמלת משכ"ל כולל  ₪  131,105.61

 

 -מקור תקציבי 

 י תקציב מקור  עלות כללית רישמי/ מוכש"ר מס' מסגרות

₪  95,403.7 סה"כ רישמי 16  

 

1813230758 

₪  35,701.91 סה"כ מוכש"ר 6  

 

1813230784 

    

131,105.61  ₪  

   

 

 (1)נספח מס' 

 

 הפעלה ע"י המתנ"ס -) בתי ספר יסודי(  ביה"ס של החופש הגדול תשפ"ב - 2022312/הצעה מס'  .2

 החופש הגדול בחופשת הקיץ .הרשות מעוניינת בהפעלת התוכנית  ביה"ס של 

 ימים( . 15)סה"כ  21.07.2022ועד ליום  03.07.2022החל מיום  מתכונת הפעלה:

בביה"ס היסודי בחינוך הרגיל ובכיתות חינוך מיוחד בחינוך הרגיל, הלומדים בבתי ג' -א'התכנית מיועדת לתלמידי  

 הספר הרשמיים ובבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים )מוכש"ר(.

 שהועברו ע"י המתנס בתיאום מח' בתי"ס:  למצבת התלמידיםבהתאם 

 רשמיים.בתי"ס  17-תלמידים ב 3,130

 במוכש"ר.בתי"ס  7-תלמידים ב   946

ההוצאה הינה על בסיס הכנסה ממשה"ח )מית"ר( במסגרת קול קורא " תכנית הגנים ובית הספר של החופש 

 הגדול" והינה 

 ₪ .  3,251,391ע"ס 

 

 )ביה"ס של החופש הגדול שנה"ל תשפ"א( 2021מתוקצב על בסיס ביצוע בשלב זה 

 בשנה"ל תשפ"ב. לאומדנים ולביצוע בפועליעשה כיול תקציבי בתיאום הגזברות בהתאם 

 הוצאה על בסיס הכנסה מלאה ממשה"ח.

 . 15%על  יעלה לא והתפעול הניהול שסל ובלבד ,לסל מסל בהעברה גמישות  25% עד תתאפשר

מוסד )שכר רכז/ סגן  לפי קבוע תקצוב –התקצוב הנורמטיבי  מסך 15% על יעלה לא והתפעול הניהול עלויות סל

 תקורה. 15% -רכז +אבטחה(

 תקורה. 7% -כ"א(-תקצוב פעילות שוטפת )שכר מדריכים+ העשרה+ סל גמיש



     בס"ד 

     

        

21/2022-ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                              

-15  
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         

 

5 
 

 בפועל המשתתפים ספרלמ  בהתאם יהיה הסופי התשלום ,אולם .הנרשמים מספר פי על יקבע הנורמטיבי התקצוב

 השבועות. שלושת של ממוצעים בקרה לנתוני בהתאם ,במוסד

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע קיזוזים של הוצאות ישירות המושתות על הרשות מהתקורה )שיפוי ביה"ס 

 של החופש הגדול בסל ניהול עצמי, הוצאות תוספתיות של קבלן ניקיון וכו'(.

 

 רך הפעלת בית ספר של החופש הגדול )בתי ספר יסודיים( המתנ"ס לצו ממליץ להתקשר עםאגף החינוך והנוער 

 כולל מע"מ ותקורה.₪   3,251,391ע"ס 

 

 

 

 

 -מקור תקציבי 

 מרכיב
 בה"ס רשמי

 מקור תקציבי מסגרות 17
בה"ס 

 מוכשר
 מסגרות7

 סה"כ מקור  תקציבי

 שכר מדריכים + ניהול

        

1,265,791.2

8  

181323075

4 
337,069 

181323078

0 
1,602,861 

 שכר רכזים + ניהול

           

230,927.52  

181323075

5 81,504 
1813230781 

312,431 

 שכר סגני רכזים + ניהול

           

144,022.99  

181323075

5 22,157 
1813230781 

166,180 

 העשרה + ניהול

           

549,832.88  

181323075

6 151,833 

181323078

2 701,666 

 כ"א + ניהול -גמיש 

           

359,800.88  

181323075

4 108,452 

181323078

0 468,253 

סה"כ הוצאות לפעילות כולל 
 ניהול

             

2,550,376    

              

701,016    3,251,391 

 

 (2)נספח מס'

 

 סהפעלה ע"י המתנ" -של החופש הגדול תשפ"ב גנ"י - 2022412/הצעה מס'  .3

 הרשות מעוניינת בהפעלת התוכנית  ביה"ס של החופש הגדול בחופשת הקיץ .

 ימים( . 15)סה"כ  21.07.2022ועד ליום  03.07.2022החל מיום  מתכונת הפעלה:

 

שאינם רשמיים  בחינוך הרגיל , הלומדים בגנים הרשמיים ובגנים המוכריםגנ"י התכנית מיועדת לתלמידי  

 )מוכש"ר(.
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 שהועברו ע"י המתנס בתיאום מח' גנ"י:  למצבת התלמידיםבהתאם 

 רשמיים,גנ"י   121-תלמידים ב 3,721

 במוכש"ר.גנ"י   22-תלמידים ב  672

ההוצאה הינה על בסיס הכנסה ממשה"ח )מית"ר( במסגרת קול קורא " תכנית הגנים ובית הספר של החופש 

 ₪. 2,817,796הגדול" והינה ע"ס 

 בשנה"ל תשפ"ב  לאומדנים ולביצוע בפועליעשה כיול תקציבי בתיאום הגזברות בהתאם 

 נושא פתיחת סעיפי התקציב מטופל בתיאום גזברות העירייה.

 ההוצאה על בסיס הכנסה מלאה ממשה"ח.

, בפועל יחולק  בשלב זה בתחשיב מכלול מרכיב הסל הגמיש שנועד למימוש עבור שכר כ"א מתוקצב תחת המתנס 

 בין המתנ"ס לרשות בהתאם לשינויים בשיבוצי כ"א סייעות ואופן העסקתן.

 15%על  יעלה לא והתפעול הניהול שסל ובלבד ,לסל מסל בהעברה גמישות  25% עד תתאפשר . 

 התקצוב הנורמטיבי  מסך 15% על יעלה לא והתפעול הניהול עלויות סל–  

 תקורה. 15% -סגן רכז +אבטחה(מוסד )שכר רכז/  לפי קבוע תקצוב

 תקורה. 7% -כ"א(-תקצוב פעילות שוטפת )שכר מדריכים+ העשרה+ סל גמיש

 למספר בהתאם יהיה הסופי התשלום ,אולם .הנרשמים מספר פי על יקבע הנורמטיבי התקצוב 

 השבועות. שלושת של ממוצעים בקרה לנתוני בהתאם ,במוסד בפועל המשתתפים

 הזכות לבצע קיזוזים של הוצאות ישירות המושתות על הרשות מהתקורה )  הרשות שומרת לעצמה את

 הוצאות חשמל ומים בגנ"י, הוצאות תפעול ישירות תוספתיות (.

 

₪   2,817,796המתנ"ס לצורך הפעלת בית ספר של החופש הגדול ע"ס   אגף החינוך והנוער ממליץ להתקשר עם              

 כולל מע"מ ותקורה.

 

  –מקור תקציבי 

 מרכיב
 גנים רשמי

 מסגרות 97

 גנים רשמי
מסגרות  24

בהפעלת 
 מתנ"ס ערבי

 גנים מוכשר תקציבי מקור
 מסגרות 22

 גנים מוכשר
מסגרות  3

בהפעלת 
המתנ"ס 

 הערבי

 סה"כ תקציבי מקור

שכר 
מדריכים + 

 ניהול

           

773,192.70  

         

224,475.30  
1812230780  209,860 58,378 1812230783  265,906 

שכר רכזים + 
 ניהול

           

203,729.40  

          

53,613.00  
1812230781  42,890 10,723 1812230784  0,955 

 9,686  1812230785 18,695 102,104  1812230782                    העשרה + 
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  142,369.92  526,517.04 ניהול

כ"א  -גמיש 
 + ניהול

           

300,866.88  

          

81,354.24  
1812230780  58,345 10,683 1812230783  51,249 

סה"כ 
הוצאות 

לפעילות 
 כולל ניהול

             

1,804,306  

             

501,812    

                       

413,199  

                   

98,479    

   

7,796  

 

 (3)נספח מס'

 

  2022כשרות רגילה  -תשפ"ב קיץבס "ארוחות חמות בצהרוני מתנהזנה  - 2022512/הצעה מס'  .4

 החברה לפיתוח( -פרבר )זכיין משכ"למגש  -הפעלה ע"י הרשות במסגרת מכרז משותף

בדבר התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח עם פמ"א במכרז  28.02.2022בהמשך לאישור ועדת השלושה מיום 
 . 15/2021אא/מס' אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה מס' 

 

 – B-403103-21-21387מספר  בנוהל וכריכים ארוחות הזכיין לאספקת מגש פרברעם  ולאישור ההתקשרות

AR025385   שתוקפו  25.04.22מיום   13/2022-15לכשרות רגילה  בוועדת מכרזים משותפים מספר

01.05.2022-01.05.2025. 

 ₪ . 621,665הינה:  4%סך העלות לעירייה כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 : הרצ"בלריכוז הנתונים בכפוף 

 סוג מנה חודש סוג פעילות
סה"כ 
 עלות  מנות

עלות 
 תקופת פעילות חודשית

הזנה חמה מחזור א גנים חינוך 
 רגיל 7.2022 רגיל 

      

25,995        12  

      

299,202  03-21.07.2022 

הזנה חמה מחזור א גנים חינוך 
  375            אלרגנית  7.2022 רגיל 

      

28  

        

10,448  03-21.07.2022 

     

      

309,650  

 

 סוג מנה חודש סוג פעילות
סה"כ 
 עלות  מנות

עלות 
 תקופת פעילות חודשית

הזנה חמה מחזור א גנים חינוך 
 רגיל 7.2022 מיוחד 

        

1,869        12          21,512  03-31.07.2022 

הזנה חמה מחזור א גנים חינוך 
  210            אלרגנית  7.2022 מיוחד 

      

28            5,851  03-31.07.2022 

     

        

27,363  

 

 סוג מנה חודש סוג פעילות
סה"כ 
 עלות  מנות

עלות 
 תקופת פעילות חודשית

-24.07.2022        12             רגיל 7+8/22הזנה חמה מחזור ב גנים חינוך 
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 04.08.2022  116,251  10,100 רגיל 

הזנה חמה מחזור ב גנים חינוך 
  200            אלרגנית  7+8/22 רגיל 

      

28            5,572  

24.07.2022-

04.08.2022 

     

      

121,823  

  

 סוג מנה חודש סוג פעילות
סה"כ 
 עלות  מנות

עלות 
 תקופת פעילות חודשית

הזנה חמה מחזור ב גנים חינוך 
  12        440            רגיל 7+8/22 מיוחד 

          

5,064  01-04.08.2022 

הזנה חמה מחזור ב גנים חינוך 
  40              אלרגנית  7+8/22 מיוחד 

      

28            1,114  01-04.08.2022 

     

          6,179  

 

 סוג מנה חודש סוג פעילות
סה"כ 
 עלות  מנות

עלות 
 תקופת פעילות חודשית

 רגיל 7.2022 הזנה חמה מחזור א בתיס

        

8,250        12  

        

96,773  03-21.07.2022 

  225            אלרגנית  7.2022 הזנה חמה מחזור א בתיס

      

28  

          

6,269  03-21.07.2022 

     

      

103,041  

 

 סוג מנה חודש סוג פעילות
סה"כ 
 עלות  מנות

עלות 
 תקופת פעילות חודשית

על   -הזנה חמה מחזור ב בתיס
 רגיל 7+8/22 גלגלים

        

4,000        12  

        

46,920  

24.07.2022-

04.08.2022 

על   -הזנה חמה מחזור ב בתיס
  100            אלרגנית  7+8/22 גלגלים

      

28            2,786  

24.07.2022-

04.08.2022 

     

        

49,706  

 

 סוג מנה חודש סוג פעילות
סה"כ 
 עלות  מנות

עלות 
 תקופת פעילות חודשית

  13        270            רגיל 7.2022 הזנה חמה מחזור א פלא

          

3,402  03-21.07.2022 

  18              אלרגנית  7.2022 הזנה חמה מחזור א פלא

      

28               501  03-21.07.2022 

     

          

3,903  

 

       

   

עלות 
 כוללת

 

      

621,665  

** העלות כוללת מע"מ ועמלת משכל בשיעור  
4% 

      

כולל מע"מ ₪  621,665החברה לפיתוח( ע"ס  -מגש פרבר )זכיין משכ"ל עםאגף החינוך והנוער ממליץ להתקשר 

 .4%ועמלת משכ"ל בשיעור 



     בס"ד 
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 7050000005 חו"ז מתנס תקציבי:מקור 

 (4)נספח מס'

 

בד"צ -כשרות מיוחדת -ס בקיץ תשפ"ב"הזנה ארוחות חמות בצהרוני מתנ - 2022612/הצעה מס'  .5

2022 

 החברה לפיתוח( -עדי קייטרינג )זכיין משכ"ל -הפעלה ע"י הרשות במסגרת מכרז משותף

בדבר התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח עם פמ"א במכרז  28.02.2022בהמשך לאישור ועדת השלושה מיום 

 . 15/2021אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה מס' מס' אא/

 - -B-403103-21 21567מספר  בנוהל וכריכים ארוחות לאספקתעדי קייטרינג הזכיין ולאישור ההתקשרות עם 

AR025491  שתוקפו  25.04.22מיום   13/2022-15לכשרות מיוחדת בית יוסף בוועדת מכרזים משותפים מספר

01.05.2022-01.05.2025. 

 

 ₪ . 57,798הינה:  4%סך העלות לעירייה כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 בכפוף לריכוז הנתונים הרצ"ב :

 סוג מנה חודש סוג פעילות
סה"כ 
 עלות למנה מנות

עלות 
 תקופת הפעילות חודשית

הזנה חמה מחזור 
 רגילה  7+8/22 א+ב גנים

           

3,650  15.21 

              

55,517  

03.07.2022-

04.08.2022 

הזנה חמה מחזור 
 אלרגנית  7+8/22 א+ב גנים

                

75  30.42 

                

2,282  

03.07.2022-

04.08.2023 

     

              

57,798  

  

מע"מ  כולל  ₪  57,798 "סע החברה לפיתוח( -עדי קייטרינג )זכיין משכ"ל עםאגף החינוך והנוער ממליץ להתקשר 

 . 4% בשיעור  ועמלת משכ"ל 

 

 7050000005 חו"ז מתנס -מקור תקציבי

 (5)נספח מס'

 

 

 הועדה: מלצותה

 



     בס"ד 
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 אבטחה -ב הגדול תשפ" ביה"ס של החופש  - 2021221/הצעה מס'  .1

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

 וממליצה 

 ₪  131,105.61החברה לפיתוח( ע"ס  -)זכיינית משכ"ל 3חברת צוות בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ כולל 

 עבור שירותי אבטחה במסגרת הפעלת תכנית של החופש הגדול.  2.5% בשיעור ועמלת משכ"ל 

 

 הפעלה ע"י המתנ"ס- ב ) בתי ספר יסודיים(ביה"ס של החופש הגדול תשפ"  - 2021231/הצעה מס'  .2

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

 וממליצה 

 המתנ"ס לצורך הפעלת בית ספר של החופש הגדול )בתי ספר יסודיים( בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ ותקורה.₪   3,251,391ע"ס 

 15%על  יעלה לא והתפעול הניהול שסל ובלבד ,לסל מסל בהעברה גמישות  25% עד תתאפשר . 

 מוסד )שכר רכז/ סגן  לפי קבוע תקצוב –התקצוב הנורמטיבי  מסך 15% על יעלה לא והתפעול הניהול עלויות סל

 רכז +אבטחה(

 תקורה. 15% -

 

 סהפעלה ע"י המתנ" -גנ"י של החופש הגדול תשפ"ב - 2022412/הצעה מס'  .3

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

 וממליצה 

)גנ"י ( ע"ס    המתנ"ס לצורך הפעלת בית ספר של החופש הגדולבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ ותקורה.  ₪ 2,817,796

 
 15% על יעלה לא והתפעול הניהול שסל ובלבד ,לסל מסל בהעברה גמישות  25% עד תתאפשר . 

 מוסד )שכר רכז/ סגן  לפי קבוע תקצוב -התקצוב הנורמטיבי  מסך 15% על יעלה לא והתפעול הניהול עלויות סל
 תקורה. 15% -רכז +אבטחה(

 תקורה. 7% -כ"א(-תקצוב פעילות שוטפת )שכר מדריכים+ העשרה+ סל גמיש 
 

  2022כשרות רגילה  -תשפ"ב קיץבס "ארוחות חמות בצהרוני מתנהזנה  - 2022512/הצעה מס'  .4

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

 וממליצה 



     בס"ד 
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כולל מע"מ ₪  621,665החברה לפיתוח( ע"ס  -מגש פרבר )זכיין משכ"לבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 .4%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 

בד"צ -כשרות מיוחדת -ס בקיץ תשפ"ב"חמות בצהרוני מתנהזנה ארוחות  - 2022612/הצעה מס'  .5

2022 

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

 וממליצה 

כולל מע"מ  ₪  57,798 ע"ס החברה לפיתוח( -עדי קייטרינג )זכיין משכ"לבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 . 4% בשיעור  ועמלת משכ"ל 

 

 

 רונן עזריה                                                                                        רוזה עללאל                  
 מנכ"ל העירייה                                                                             זברית  העירייה ג              

                                                                   

 

 

 

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 אבטחה -ב ביה"ס של החופש הגדול תשפ"  - 2021221/הצעה מס'  .1

 131,105.61החברה לפיתוח( ע"ס  -)זכיינית משכ"ל 3חברת צוות  ההתקשרות עםמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 מע"מ כולל  ₪ 

 עבור שירותי אבטחה במסגרת הפעלת תכנית של החופש הגדול.  2.5% בשיעור ועמלת משכ"ל 

 

 הפעלה ע"י המתנ"ס - ב ) בתי ספר יסודיים(ביה"ס של החופש הגדול תשפ"  - 2021231/הצעה מס'  .2

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

 וממליצה 



     בס"ד 
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 המתנ"ס לצורך הפעלת בית ספר של החופש הגדול )בתי ספר יסודיים( בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ ותקורה.₪   3,251,391ע"ס 

 15%על  יעלה לא והתפעול הניהול שסל ובלבד ,לסל מסל בהעברה גמישות  25% עד תתאפשר . 

 מוסד )שכר רכז/ סגן  לפי קבוע תקצוב -התקצוב הנורמטיבי  מסך 15% על יעלה לא והתפעול הניהול עלויות סל

 רכז +אבטחה(

 תקורה. 15% -

 

 סהפעלה ע"י המתנ" -גנ"י של החופש הגדול תשפ"ב - 2022412/הצעה מס'  .3

)גנ"י ( ע"ס  המתנ"ס לצורך הפעלת בית ספר של החופש הגדול   הועדה ומאשר ההתקשרות עםמאמץ החלטת 

 כולל מע"מ ותקורה.₪   2,817,796

 15% על יעלה לא והתפעול הניהול שסל ובלבד ,לסל מסל בהעברה גמישות  25% עד תתאפשר . 

 מוסד )שכר רכז/ סגן  לפי קבוע תקצוב -התקצוב הנורמטיבי  מסך 15% על יעלה לא והתפעול הניהול עלויות סל
 תקורה. 15% -רכז +אבטחה(

 תקורה. 7% -כ"א(-תקצוב פעילות שוטפת )שכר מדריכים+ העשרה+ סל גמיש 
 

 

  2022כשרות רגילה  -תשפ"ב קיץבס "ארוחות חמות בצהרוני מתנהזנה  - 2022512/הצעה מס'  .4

כולל ₪  621,665החברה לפיתוח( ע"ס  -מגש פרבר )זכיין משכ"ל מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 .4%מע"מ ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

בד"צ -כשרות מיוחדת -ס בקיץ תשפ"ב"הזנה ארוחות חמות בצהרוני מתנ - 2022612/הצעה מס'  .5

2022 

כולל  ₪  57,798 ע"ס החברה לפיתוח( -עדי קייטרינג )זכיין משכ"ל מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 . 4% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                                

 ראש העיר                                                                                                                           
 


