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באוגוסט  15)תשפ"ב  אב 'שני יח ביום  התקיימה ש  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )  תמישיב
 טלפונית  - (2022

 
 

 משתתפים:                                                                            נוכחים:    

 מנהל אגף מחשוב -משה ביטן     מנכ"ל העירייה                                      -רונן עזריה    
 גזברית העירייה                                  -רוזה עללאל     

                               משנה ליועמ"ש -סופי ויטלם  עו"ד    

   מנהלת מח' רכש        -מיכל רוטמן 

 
 

  הנדון:
 

 (18/18) זכיינית העירייה מכרז מס'   התקשרות עם חברת מטרופולינטהרחבת  - 2022515/הצעה מס'  .1

 בהתאם לפעילות אגף המחשוב, אנו נדרשים להרחבת ההתקשרות עם חברת מטרופולינט.

בניית פלטפורמה טכנולוגית לניהול יחסים דיגיטליים שבין רשויות לתושבים. משמעות הרחבה   הרחבה זו הינה לשם

 זמן, משאבים וכסף. והפיכת השירות לתושב לחדשני ונגיש אל מול תושבי העיר. זו הינה חסכון ב

 תכולת השרות

 .איסוף מידע של תחומי עניין מתושבי הרשות 

 ים לקבל את המידע )מסרונים, מיילים וואטסאפ(.עדכון הפלטפורמות השונות בהם מעוניינ 

  חלקם ללא  פיינים שיווקיים ותפעולייםארגון הדאטה ויצירת הקבוצות השונות במערכת ייעודית ויצירת קמ(

 מגע יד אדם(

 . תיקשור הקמפיינים והמסרים הרלוונטיים לקהלי היעד המתאימים 

  במידע .חיבור הקמפיינים למערכות התפעוליות ברשות והזנתן 

 .יצירת קמפיינים המותאמים לכל רשות בעזרת סטודיו לעיצוב וקופירייטר ועוד 

 

 לשם כך, פנה האגף לחברת מטרופולינט אשר הגישה הצעתה כמפורט להלן: 

 חוויות תושבים )קמפיינים( 15 :  לחוויות תושבים -הצעת מחיר 

 5 ( 10,000קמפיינים גדולים  ₪ )50,000כל אחד  ₪ 

 10 ( 5000קמפיינים רגילים  ₪ )50,000כל אחד  ₪ 

 לא כולל מע"מ ₪  100,000סה"כ 

 .בהתנעת הפרויקט יוסכם בין הצדדים תאריך לעליית הקמפיין לאוויר ומסירת התוצר ללקוח 

                                                             שינויים ותיקונים יתקבלו עד לשבועיים לפני תאריך העלייה לאוויר.   

 ₪. 250 –לאחר מסירה  עלות שעת ש"וש
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 האם המחירים סבירים ? מנהל אגף מחשוב משיב כן , המחירים נבדקו לפי קמפיינים קודמים.  -לשאלת הועדה 

 

 ההרחבה המותרים להתקשרות קיימת לפריט חדש בהתקשרות. 25%הרחבה זו הינה במסגרת 

 עם חברת מטרופולינט  על מנת שההרחבה תכנס לתוקף עד סוף החודש. ההרחבה אגף מחשוב מבקש

 

  1616000780 -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 

 ביטול החלטה -סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 2022615/הצעה מס'  .2

רועי תשתיות  חברת סגלוביץאישרה התקשרות עם  19.7.2022מיום  25/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

מיליון, לסלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( ע"ס  7, זכיינית משכ"ל בהסכם מסגרת ע"ס ובניה בע"מ

 כולל מע"מ.₪  1,013,500.91

 לא. -כלכלן אגף הנדסה משיב  -האם הקבלן יודע על הזכייה   -לשאלת הועדה

 

כולל מע"מ( ולא ניתן ₪  6,205,990.01סגלוביץ )נוצל חברת לאחר בדיקה  אין יתרה פנויה בחוזה המסגרת עם 

 לאשר 

  את הפרויקט מתוך הסכם המסגרת ולכן מבקשים לבטל את ההחלטה.

 

 (2)נספח מס' 

 

 סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 2022715/הצעה מס'  .3

 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מחברת אישרה התקשרות עם  14.6.2022מיום  17/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

 מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. 7בהסכם מסגרת ע"ס  (זכיינית משכ"ל)

 

ע"ס לאשר ההתקשרות עם חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ הנדסה מבקש לבצע במסגרת הסכם זה,  אגף

 .סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק(עבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  1,060,985.68

 

  3012 -מקור תקציבי

 (3)נספח מס' 

 

 קרצוף וריבוד ברחוב בר אילן )משבזי עד ויצמן( - 2022815/הצעה מס'  .4
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 חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מאישרה התקשרות עם  14.6.2022מיום  17/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

 מיליון כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. 7בהסכם מסגרת ע"ס  (זכיינית משכ"ל)

 

ע"ס לאשר ההתקשרות עם חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ הנדסה מבקש לבצע במסגרת הסכם זה,  אגף

 .קרצוף וריבוד ברחוב בר אילן )משבזי עד ויצמן(עבור  מע"מ ועמלת משכ"ל  כולל  810,329.30

 

  3020 -מקור תקציבי

 (4)נספח מס' 

 

 גאוןעבודות פיתוח נוספות ברחוב סעדיה   - 2022915/הצעה מס'  .5

 חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מאישרה התקשרות עם  22.2.2022מיום  8/2022-15ועדת מכרזים משותפים 

₪  824,261.56ודוד אלעזר ע"ס  21טולידנו, סוקולוב  -, לביצוע עבודות ברחובות סעדיה גאון12/18מתוקף מכרז 

 כולל מע"מ.

 כולל מע"מ.₪  114,690.84העבודות בסכום של  להרחיב אתלאור עבודות נוספות שנאלצנו לבצע בשטח יש 

 

כולל ₪  114,690.84הנדסה ממליץ לאשר את הרחבת ההתקשרות עם לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס   אגף

 .כולל מע"מ.₪  114,690.84עבודות בסכום של עבור הרחבת  מע"מ

 

  2978 -מקור תקציבי

 (5)נספח מס' 

ביטוח נושאי משרה בחברה הכלכלית לרמלה  -ביטוחים באמצעות משכ"ל  - 2022061/הצעה מס'  .6

 30.6.23-1.7.22לתקופה  בע"מ

עירית רמלה נדרשת לחדש ביטוח בתחום נושאי משרה בחברה הכלכלית לרמלה בע"מ. מדור מכרזים וביטוחים ערך 

 משכ"ל שתבצע התמחרות במסגרת מכרז משותף עבור עירית רמלה.ל פנייה 

 להלן הצעת המחיר: 

חידוש ביטוח אחריות נושאי משרה לחברה הכלכלית לרמלה בע"מ באמצעות חברת "הראל חברה לביטוח" )זכיינית 

הפרמיה לחידוש הביטוח, בהתאם למס' התושבים כפי שמעודכן בפוליסה המסתיימת, ללא שינוי בגבולות  -משכ"ל( 

 כולל מע"מ.₪  23,366נה: האחריות ובהרחבות הקיימות בפוליסה המסתיימת הי

 

ביטוח נושאי משרה בחברה הכלכלית לרמלה בע"מ של עירית רמלה  חידושביטוחים ממליצה לאשר  מדורמנהלת 

 חברת עם 

 כולל מע"מ. חש"  23,366"הראל חברה לביטוח" )זכיינית משכ"ל( ע"ס 
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 1.7.2022-30.6.2023תקופת הביטוח 

 

 הכלכלית רמלה בע"מהחברה  7050000062מקור תקציבי: 

 (6)נספח מס' 

 

 התקשרות עם ספק שרעבי אומנויות לחימה - 161/2022הצעה מס'  .7

 בקשה לועדת ספורט עבור ספק יחיד שרעבי אומניות לחימה, 

 , ש"ח70,000שרד הספורט תקציב בסך שבמסגרת קידום ענף הטאקוונדו ובניית תשתית משרד הספורט העביר מ

 לחימה הינה עמותהה באזור.עמותת שרעבי אומנויות 

היוזמות במסגרת סל הספורט הינן יוזמות מקומיות ביוזמת אגף הספורט לקידום הספורט והעיסוק בפעילות גופנית 

 במסגרת הרשות המקומית המבקשת. 

 

 הכוונה הינה לפיתוח הענף אצלכם במקום והמומחים לענף נמצאים בעמותת הטקוואנדו המקומית.

  2022ניתנה תמיכה מיוחדת לעירית רמלה, באמצעות יוזמות סל הספורט  יש לציין כי  השנה

 לצורך קידום ענף הטקוואנדו בעיר רמלה.

 

 חלוקת התקציב הינה לפי הרשימה הבאה:

 תקציב לפעילות מטעם משרד הספורט שם הפעילות 
שרעבי אומניות לחימה  תוכנית שילוב תלמידים 

 מהמגזר הערבי   
 ש"ח  15000

 ₪ 15,000 עולים חדשים בספורט טאקוונדו שילוב
 ₪ 20,000 מרכזי מצויינות 

 ₪  5000 איתור תלמידים מצטיינים בטאקוונדו
 ₪  15,000 העצמה נשית תכנית הגנה עצמית 

 ₪  70,000 סה"כ תקציב לתשלום לעמותת שרעבי
 

השפלה ואף  והביא להשגיים עמותת שרעבי אומניות לחימה פועלת ברמלה והינה עמותה הבלעדית באזור 

 הסטוריים לאליפוית בארץ ובעולם .והפכה את רמלה לברית הטאקוונדו הביא ניצחונות ואלופים לעיר.

 

 ₪. 70,000התוכנית ע"י שרעבי אומניות לחימה ע"ס הפעלת אגף ספורט מבקש לאשר 

 1829000781 -מקור תקציבי 

 (7)נספח מס' 

 לשנת תשפ"ג ביטוח תאונות אישיות לתלמידים  - 2022216/הצעה מס'  .8

 לעיריית רמלה נדרש לחדש ביטוח בתחום תאונות אישיות לתלמידים , מדור מכרזים וביטוחים ערך פנייה למשכ"ל 

 שתבצע התמחרות במסגרת מכרז משותף עבור עיריית רמלה. 
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 חברת איילון חברה לביטוח ) זכיינית משכ"ל ( : -להלן הצעת מחיר 

, זאת בהתאם לקביעת שרת החינוך לתלמיד₪  69הינם דמי הביטוח השנתיים והאחידים במסגרת מכרז הארצי 

 .24.7.2022ואישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת מיום 

 

 תלמידים.  19,189  - 1949מספר התלמידים ברמלה שחל עליהם חוק לימוד חובה התש"ט 

 תלמידים. 25  -יום  מס' התלמידים הרשומים והשוהים במשפחתונים ו/או במעונות 

 
 01.09.2022-31.08.2023  -תוקף הביטוח 

 

סך דמי  ,כולל מע"מ₪  1,325,766  -כ ) זכיינית משכ"ל (,  חברת "איילון חברה לביטוח"סכום ההתקשרות עם 

 הביטוח יעודכנו 

 לשנת תשפ"ג .מספר התלמידים הנרשמים  על פי

 

  1813200440 -מקור תקציבי

 (8)נספח מס' 
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 הועדה: מלצותה

 

 (18/18) זכיינית העירייה מכרז מס'   התקשרות עם חברת מטרופולינטהרחבת  - 2022515/הצעה מס'  .1

 ההרחבה המותרים להתקשרות קיימת לפריט חדש בהתקשרות. 25%הרחבה זו הינה במסגרת 

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר ממנהל אגף מחשוב , משמדובר בהסכם של העירייה, הועדה מאשרת 

 המלצת 

 (18/18)זכיינית העירייה מכרז מס'  ת עם חברת מטרופולינטהרחב אגף מחשוב וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 חודש.לא כולל מע"מ על מנת שההרחבה תכנס לתוקף עד סוף ה₪  100,000ע"ס  

קמפיינים רגילים  10, ₪  50,000כל אחד( ₪  10,000קמפיינים גדולים ) 5 - חוויות תושבים )קמפיינים( 15עבור 

 . ₪ 50,000כל אחד( ₪  5000)

 

 ביטול החלטה -סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 2022615/הצעה מס'  .2

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה, הועדה 

 מאשרת המלצת 

 לאחר בדיקה  אין יתרה פנויה בחוזה המסגרת עםההחלטה ביטול לאשר אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר 

 חברת סגלוביץ 

לאשר את הפרויקט מתוך הסכם המסגרת ולכן מבקשים לבטל את כולל מע"מ( ולא ניתן ₪  6,205,990.01)נוצל 

  ההחלטה.

 

 סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 2022715/הצעה מס'  .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה, הועדה 

 מאשרת 

לאשר ההתקשרות עם חברת לקטיבי חברה העיר לאשר ההתקשרות בפני ראש  המלצת אגף הנדסה וממליצה

 לפיתוח בע"מ 

 .סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק(עבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  1,060,985.68ע"ס 
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 קרצוף וריבוד ברחוב בר אילן )משבזי עד ויצמן( - 2022815/הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה, הועדה 

 מאשרת 

ע"ס עם חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  המלצת אגף הנדסה וממליצה

 .זי עד ויצמן(קרצוף וריבוד ברחוב בר אילן )משבעבור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  810,329.30

 

 עבודות פיתוח נוספות ברחוב סעדיה גאון - 2022915/הצעה מס'  .5

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר כלכלן אגף הנדסה , משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה, הועדה 

 מאשרת 

חברה  הרחבת ההתקשרות עם לקטיבילאשר בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  המלצת אגף הנדסה וממליצה

 לפיתוח בע"מ 

 כולל מע"מ..₪  114,690.84עבודות בסכום של עבור הרחבת  כולל מע"מ₪  114,690.84ע"ס  

 

ביטוח נושאי משרה בחברה הכלכלית לרמלה  -ביטוחים באמצעות משכ"ל  - 2022601/הצעה מס'  .6

 30.6.23-1.7.22לתקופה  בע"מ

 מכרזים וביטוחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת מדור

 ביטוח  חידוש

 חברת "הראל חברה לביטוח" )זכיינית משכ"ל( נושאי משרה בחברה הכלכלית לרמלה בע"מ של עירית רמלה עם 

 כולל מע"מ. חש"  23,366ע"ס 

 1.7.2022-30.6.2023תקופת הביטוח 

 

 

 

 

 

 אומנויות לחימההתקשרות עם ספק שרעבי  - 161/2022הצעה מס'  .7

, משמדובר בהסכם מסגרת של העירייה, הועדה  נציג אגף ספורטלאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר 

 מאשרת 

שרעבי עם הספק  לאשר ההתקשרותוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  המלצת אגף ספורט ואירועים

  אומניות לחימה

 .הפעלת התוכנית ₪  70,000ע"ס 



     בס"ד 

     

        

ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         
 202231/-15מס'

 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         
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 לשנת תשפ"ג ביטוח תאונות אישיות לתלמידים  - 2022216/הצעה מס'  .8

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת מדור מכרזים וביטוחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ההתקשרות 

  -כ -לתלמידים חידוש ביטוח תאונות אישיות איילון חברה לביטוח ) זכיינית  משכ"ל ( כדלקמן :  חברת עם

 . גסך דמי הביטוח יעודכנו על פי מספר התלמידים הנרשמים לשנת תשפ"  כולל מע"מ₪  1,325,766

 01.09.2022-31.08.2023  -תוקף הביטוח 

 

 

 
 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                          

 מנכ"ל העירייה                                                              זברית  העירייה ג              
                                                                  

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 (18/18) זכיינית העירייה מכרז מס'   התקשרות עם חברת מטרופולינטהרחבת  - 2022515/הצעה מס'  .1

 (18/18ת עם חברת מטרופולינט )זכיינית העירייה מכרז מס' הרחב מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 לא כולל מע"מ על מנת שההרחבה תכנס לתוקף עד סוף החודש.₪  100,000ע"ס  

קמפיינים רגילים  10, ₪  50,000כל אחד( ₪  10,000קמפיינים גדולים ) 5 - חוויות תושבים )קמפיינים( 15עבור 

 . ₪ 50,000כל אחד( ₪  5000)

 

 ביטול החלטה -סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 2022615/הצעה מס'  .2

 סגלוביץ חברת  לאחר בדיקה  אין יתרה פנויה בחוזה המסגרת עםההחלטה  ביטול   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

כולל מע"מ( ולא ניתן לאשר את הפרויקט מתוך הסכם המסגרת ולכן מבקשים לבטל את ₪  6,205,990.01)נוצל 

  ההחלטה.

 

 סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק( - 2022715/הצעה מס'  .3

כולל  1,060,985.68ע"ס חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ  התקשרות עם ה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .סלילת חניון ברחוב שלמה המלך )חניון השוק(עבור  מע"מ ועמלת משכ"ל 

 



     בס"ד 

     

        

ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                         
 202231/-15מס'

 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                         
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 קרצוף וריבוד ברחוב בר אילן )משבזי עד ויצמן( - 2022815/הצעה מס'  .4

כולל מע"מ  810,329.30ע"ס עם חברת לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ התקשרות  ה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 .ברחוב בר אילן )משבזי עד ויצמן(קרצוף וריבוד עבור  ועמלת משכ"ל 

 

 

 עבודות פיתוח נוספות ברחוב סעדיה גאון - 2022915/הצעה מס'  .5

כולל ₪  114,690.84הרחבת ההתקשרות עם לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ ע"ס   מאמץ החלטת הועדה ומאשר

  מע"מ

 כולל מע"מ..₪  114,690.84עבודות בסכום של עבור הרחבת 

 

ביטוח נושאי משרה בחברה הכלכלית לרמלה  -ביטוחים באמצעות משכ"ל  - 2022601/הצעה מס'  .6

 30.6.23-1.7.22לתקופה  בע"מ

 ביטוח נושאי משרה בחברה הכלכלית לרמלה בע"מ של עירית רמלה עם  חידוש  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 כולל מע"מ. חש"  23,366חברת "הראל חברה לביטוח" )זכיינית משכ"ל( ע"ס 

 1.7.2022-30.6.2023תקופת הביטוח 

 

 התקשרות עם ספק שרעבי אומנויות לחימה - 161/2022הצעה מס'  .7

 .הפעלת התוכנית₪  70,000ע"ס  שרעבי אומניות לחימההספק עם התקשרות ה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 לשנת תשפ"ג ביטוח תאונות אישיות לתלמידים  - 162/2022הצעה מס'  .8

חידוש איילון חברה לביטוח ) זכיינית  משכ"ל ( כדלקמן :  חברתהתקשרות עם  ה ומאשרמאמץ החלטת הועדה 

 ביטוח 

סך דמי הביטוח יעודכנו על פי מספר התלמידים  ,  כולל מע"מ₪  1,325,766  -כלתלמידים  תאונות אישיות 

 הנרשמים 

 . גלשנת תשפ" 

 01.09.2022-31.08.2023  -תוקף הביטוח 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                   

 ראש העיר                                                                                                               


