
 
 

 29.1.2023תאריך: 
 

 למתן שירותים ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה 16/2022מכרז פומבי מס׳ הנדון:  
 

  2מס'  –מסמך מענה לשאלות הבהרה
 

במענה לשאלות הבהרה שהתקבלו בעיריית כפר יונה בקשר עם ההליך שבנדון ובכלל, מתכבדת העירייה להשיב 
 ולהבהיר כדלקמן:

 

 להלן השאלות והמענה בצידן: .1

 
מס'  מס"ד

 עמוד
 מענה הרשות התשובות שלכם ו * שלנו הערות סעיף

לא ניתן להתחייב  1.6 4 1
  –לשעה הגעה 

 אלה תוך שעתיים.
 

 מתקבל.
המציע הזוכה התייצבות של 

לצורך מתן השירות ע"פ 
הזמנת עבודה ו/או קריאת 

מוקד היא עד שעתיים ממועד 
העבודה הקריאה/הזמנת 

 לרבות מקרים דחופים.
 

 מקובל 
 

 
 
 
 

 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

2 18 11 
 
 

קריאה ללכידת 
 נחש 

 .₪ 600בעלות של 
 בין השעות :

בבוקר ועד  06:00
 אחה"צ 16:00

 

הגשה ראשונה על עידכון 
 המחירים

 
 לא מתקבל, נדחה.

 בהתאם לתנאי המכרז.

3 18 12 
 
 

קריאה ללכידת 
 נחש

 .₪ 800בעלות של  
 בין השעות:

אחה"צ ועד  16:00 
בבוקר  06:00

 למחרת
 

הגשה ראשונה על עדכון 
 המחירים

 
 לא מתקבל, נדחה.

 בהתאם לתנאי המכרז.

4 17+18 
+19 

כל 
 הסעיפים

 –לשנות ל 
בבוקר ועד  07:00 

 אחה"צ 16:00
אחה"צ ועד  16:00 

בבוקר  07:00
 למחרת

 

 השירותים לפי קריאה:
 16:00בבוקר ועד  06:00

 אחה"צ
 06:00אחה"צ ועד  16:00 

 בבוקר למחרת
 

 מקובל 
 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

החזקת כלב/חתול  15 18 5
 במכלאה 

ליום ישולם ע"י 
 הבעלים.....

 נדחה
 אין שינוי בתנאי השירות

 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 



אנו דורשים חישוב 
כמו בשנים 
 הקודמות.. 

 (100  +80) 
שקל ליומיים  120

 הראשונים + 
שקל הובלה )  80

 כולל מע"מ(
 

  שח +  100הצעתנו
מע"מ מינימום יומיים 

 ראשונים
  כל יום נוסף בעלות

 + מע"מ ₪ 60של 

מבצע יזום לשלוש  17 18 6
 שעות ... 

יש לשנות בין 
 07:00השעות 
 בבוקר

 אחה"צ  16:00ועד  
 .₪ 2000בעלות של 

 

מבצע יזום ללכידת בע"ח ו/או 
על הלוכד יהיה  –בעלי כנף 

להסתובב בשטחי הרשות וע"פ 
שעות  3הנחיות המנהל במשך 

נטו בשטחי הרשות. כל בעל 
חיים שיתגלה וילכד יועבר 
למכלאה ע"פ הנחיות רופא 

 וטרינר רשותי 
בבוקר ועד  06:00בין השעות 

 ₪ 1800אחה"צ המחיר  16:00
עות ש 3 -בתוספת מע"מ ל

 3עבודה נטו כולל לכידות עד 
 לכידות.

 
  העלות שנרשמה

 מקובלת
  שעות הפעילות

 מקובלות
 שעות. 3 -יש לרשום כ 

 

 
 

 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

מבצע יזום לשלוש  18 18 7
 שעות ... 

יש לשנות בין 
 16:00השעות 
 אחה"צ 

בבוקר  07:00ועד 
 למחרת

 2800בעלות של  
₪. 
 

מבצע יזום ללכידת בע"ח ו/או 
על הלוכד יהיה  –בעלי כנף 

להסתובב בשטחי הרשות וע"פ 
שעות  3הנחיות המנהל במשך 

נטו בשטחי הרשות. כל בעל 
חיים שיתגלה וילכד יועבר 
למכלאה ע"פ הנחיות רופא 

 וטרינר רשותי 
אחה"צ ועד  16:00בין השעות 

בבוקר למחרת המחיר  06:00
 3 -לבתוספת מע"מ  ₪ 2500

שעות עבודה נטו כולל לכידות 
 לכידות. 3עד 

 

  העלות שנרשמה
 מקובלת

  שעות הפעילות
 מקובלות

 שעות. 3 -יש לרשום כ 
 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

עבור משלוח פגר  20 19 9
 לבית דגן 

  ₪ 700בעלות של 

 נדחה 
 אין שינוי בתנאי המכרז.

 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 



) זמן נסיעה 
המתנה וחזרה 
 כשלוש שעות(

חשוב לציין כי אם 
זו אינה בדיקת 

 כלבת 
בבית דגן דורשים 

 .₪ 200תשלום של 
 

  עבוד פעולה זו נדרש
 3 -זמן עבודה של כ 

 שעות לפחות
  700ולכן הדרישה ₪ 

 עומדת בעינה
 

פינוי פגר בע"ח  28 19 10
 גדול 

) סוס, גמל, חמור 
 וכדומה(

 2000העלות הינה 
 מאחר  ₪

שבמקרה כזה יש 
 להזמין מנוף.

 

 נדחה
 אין שינוי מתנאי המכרז.

 
  חייבת להיות לכם

מודעות למשקל של 
 פגר כזה

  2000ולכן הדרישה ₪ 
 עומדת בעינה

 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

הנחת מלכודות  36 19 11
 ללכידת כלבי בר 

 ₪ 600ללא לכידה 
 למלכודת 

עלות המלכודות ) 
עולה על העלות 

 הרשומה(
וישנם מקרים 

שמלכודות פשוט 
 נגנבות 

 וזה הפסד יקר.
 

הנחת מלכודות ללכידת כלבי 
 ₪ 600 –בר ללא לכידה 

בתוספת מע"מ, למלכודת, 
בתיאום ובאישור מנהל / רופא 

 וטרינר רשותי.
 

 מקובל 
  העלות למלכודת

 שעות 24ולמשך 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

הנחת מלכודות  37 19 12
 ללכידת כלבי בר 

 ₪ 1000עם לכידה 
 למלכודת 

) עלות המלכודות 
עולה על העלות 

 הרשומה(
וישנם מקרים 

שמלכודות פשוט 
 נגנבות

 וזה הפסד יקר. 
 

הנחת מלכודות ללכידת כלבי 
 ₪ 1000 –בר כולל לכידה 

בתוספת מע"מ, למלכודת, 
בתיאום ובאישור מנהל / רופא 

 רשותי.וטרינר 
 

 מקובל 
  העלות למלכודת

 שעות 24ולמשך 
 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 



הקבלן מתחייב  17+16 20 11
להתייצב 

 בעירייה... 
לצורך מתן 
 שרותים... 

תוך פרק זמן של 
 עד שעתיים...

כולל בימי שישי 
 שבת וערבי חג..

: כי  חשוב לציין
 הקבלן מתחייב 

בזאת עד שעתיים 
וחצי לפני כניסת 

 השבת/חג 
ולא לפני שעה 
לאחר יציאת 

 השבת/חג
במקרים דחופים  

ההגעה הינה עד 
 שעתיים 

מאחר שאנחנו לא 
 אמבולנס 

ואין לנו את 
הפריבילגיה 

 בכבישים.
: כי  חשוב לציין

החל משעתיים 
 וחצי 

לפני כניסת 
 השבת/חג 

ועד שעה אחרי 
 יציאת השבת/חג

ת עם תהיה כוננו
 גורם חיצוני..

כוננות לכל שבת/ 
 1000חג בעלות של 

₪ 
לכל שבת/ חג 

 שתהיה בה הקפצה 
 1400העלות היא 

₪ 
 

 נדחה
 אין שינוי מתנאי המכרז.

 
  הקבלן הינו אדם דתי

 ומתחייב 
בזאת עד שעתיים וחצי לפני 

 כניסת השבת/חג 
ולא לפני שעה לאחר יציאת 

 השבת/חג
במקרים דחופים  ההגעה הינה 

 עד שעתיים 
 מאחר שאנחנו לא אמבולנס 

ואין לנו את הפריבילגיה 
 בכבישים.

  : כוננות עם גורם חיצוני 
החל משעתיים וחצי לפני 

כניסת השבת/חג  ועד שעה 
 אחרי יציאת השבת/חג

  כוננות לכל השבת/חג 
 ₪ 800בעלות של 

  כל שבת/חג שתהיה בה
 הקפצה

 ₪ 1200בעלות של 
 זו ההצעה שלנו 

 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

תת  20 24 13
20.1 

לאור מקרים רבים 
 לאחרונה 

חשוב לציין כי כל 
 קריאה תחויב גם 

אם בוטלה 
כשאנחנו לדרך 

 למקום.
"העריה אינה 

מתחייבת להזמין 
 מהקבלן 

שירותים בהיקף 
 כלשהו"

במקרים בהם הלוכד יוזמן 
ללכידה ולאחר פרק זמן 

הקריאה תבוטל מכל סיבה 
שהיא יהיה הלוכד זכאי 

לתגמול בגין קריאה ללא 
 לכידה בהתאם לשעת הקריאה

 
 מתקבל 

 
סיורים יזומים בהתאם לתנאי 
המכרז בתיאום ובאישור מנהל 

/ רופא רשותי. אין הרשות 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 



אנו דורשים שיהיו 
 לפחות שני סיורים 
יזומים בוקר/ערב 
 ובהיקף חודשי של 

 ₪ 10000לפחות 
 לחודש.

 

מתחייבת להיקף עבודה חודשי 
 או בכלל.

 
  הרשות לעומת זאת

דורשת ערבות 
בנקאית, זמינות 

לקריאות גם בשישי 
שבת וחג קנסות 

וכדומה אך אינה 
מתחייבת להיקף 

 עבודה??
   אנו מבקשים מכם

התייחסות נוספת 
ושא ומה כן הרשות לנ

 יכולה להתחייב.
 

תת  20 24 14
20.2 

הערות על שישי 
 שבת וחג 

נרשמו כבר בעלה 
 וחשוב לציין כי אין 

לנו אפשרות 
להתחייב להגעה 

 תוך שעה.
 אלה תוך שעתיים, 
כמובן שנעשה את 

 כל המאמצים
להגיע הכי מהר  

 שאפשר.

 נדחה
 המכרז.אין שינוי מתנאי 

 

  הקבלן הינו אדם דתי
 ומתחייב 

בזאת עד שעתיים וחצי לפני 
 כניסת השבת/חג 

ולא לפני שעה לאחר יציאת 
 השבת/חג

במקרים דחופים  ההגעה הינה 
 עד שעתיים 

 מאחר שאנחנו לא אמבולנס 
ואין לנו את הפריבילגיה 

 בכבישים.
  : כוננות עם גורם חיצוני 

החל משעתיים וחצי לפני 
השבת/חג  ועד שעה כניסת 

 אחרי יציאת השבת/חג

  כוננות לכל השבת/חג 
 ₪ 800בעלות של 

  כל שבת/חג שתהיה בה
 ₪ 1200הקפצה בעלות של 

 זו ההצעה שלנו 
 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

תת  20 24 15
21.4 

"קודם הלכידה 
 יתעד הקבלן 

את הכלב 
 המשוטט...."

במידה והפקח 
מטעם העיריה 

 נמצא 
אזי עם הלוכד 

הפקח יתעד 
 במצלמתו

ויעביר צילומים  
 אלה לעיריה.

 נדחה
 אין שינוי מתנאי המכרז

 

  מי שממלא את הדוח
 זה הפקח בשטח

  והם מוציאים דוח
 במקום מהאפליקציה

  הלוכד מתחייב לתעד
במידה ואין איתו 

 פקח.

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 



הלוכד יתעד רק 
במידה והגיע 

 למקום 
לפי דרישה ללא 

 פקח מלווה.
כך זה מתנהל 

 רשויות אחרות 
 איתם אנו עובדים.

 

  הלוכד יסייע לפקח
 בכל הנדרש

תת  21 25 16
21.6 

" היה ובמהלך 
 פעולת הלכידה 

הופיע בעליו של 
 הכלב...."

אין מתפקידו של 
הקבלן להתנהל 

 מול הבעלים
למעט בקשה 

לסריקת השבב של 
 הכלב

 ושמו של הבעלים. 
במידה והבעלים 

יתנגד ירשם 
 המקרה 

 בדף הלכידות
את נושא 

החיסונים, 
הרישיונות, 

 מכתבים
וכדומה.. יתבצעו  

אך ורק ע"י הפקח 
 המלווה.

 

הלוכד יעביר את פרטי הכלב 
והבעלים לפקח המלווה שיצרף 

אותם לתמונה שנלקחה ע"י 
הפקח כל זאת לצורך תיעוד 

 ואכיפה
במידה ואין פקח מלווה יעביר 

וכד את הפרטי הכלב ופרטי הל
בעלי הכלב לרבות תמונה 
דיגיטלית למוקד העירוני 

לפיקוח העירוני ולרופא 
וטרינר רשותי לצורך תיעוד 

 ואכיפה.
 

  יש לציין גורם אחד
בלבד שיקבל את 

הפרטים והוא יעביר 
 לגורמים הרלוונטים.

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

תת  21 25 17
21.10 

" בתום כל יום 
 עבודה בו נלכדו 

בעלי חיים ידווח 
 הלוכד 

לוטרינר הרשות 
 ולמנהל..."

בתום יום  .1
הלכידות או 

 למחרת 
) תלוי מתי 

בוצעה 
 הלכידה( 

ישלח לוטרינר 
ולמנהל דף 

 לכידות.
יש לציין כי  .2

במידה וישנו 
 פקח מלווה 
הוא מקבל 

ישירות העתק 
 של 

בתום כל יום עבודה בו נלכדו 
בעלי חיים ידווח הלוכד למח' 
הפיקוח העירוני על הלכידות 

 שביצע.
בתום יום עבודה בו  .1

נלכדו בע"ח ידווח 
למח' הפיקוח הלוכד 

העירוני שעל הלכידות 
 שביצע.

 

  את הקריאות אנו
מקבלים בדרך כלל 

ישירות מהמוקד 
העירוני והם מקבלים 

תשובות על ביצוע 
 העבודה.

  הדיווח הכללי ימסר
באותו יום המידה 
שהלכידות בוצעו 

במהלך שעות העבודה 
 המשרדית.

 או ביום למחרת.

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 



דף הלכידות 
בתום הסיור 
 ואת ההעתק 

הזה הוא יכול 
להעביר 

ישירות לגורם 
 הרלוונטי.

בדרך כלל  .3
מגיעות אלינו 

 קריאות 
ע"י המוקד.. 

והמוקד מקבל 
מאיתנו 
 תשובה

על ביצוע 
 הפעולה.

 

תלוי באיזו שעה 
 בוצעה העבודה.

  ..אנחנו זמינים כאמור
למוקד כל היום 

והלילה למעט שבתות 
 וחגים.

 

תת  21 25 18
21.11 

על פי חוק חדש של 
 משרד החקלאות

כלב בר ישהה 
בכלביה מינימום 

 יום. 15
 

 מתקבל
 

 מקובל 
 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

תת  22 26 19
22.3 

" המכלאה תהיה 
 מוגנת, מאובטחת 
ומחוברת למוקד 

 ...." 7/24אבטחה 
המכלאה ממוקמת 
 בתוך שטח חקלאי

שסגור רוב הזמן 
ע"י שערים 
 חשמליים.

 16במכלאה ישנם 
 מצלמות שמתעדות 

כל רגע 
נתון...מניסיוננו 

 בעבר אין כל צורך
להפעיל מוקד  

24/7  
 

אין צורך בהפעלה וחיבור 
 24/7למוקד 

 

 מקובל 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

תת  22 26 20
22.4 

קבלת קהל 
 במכלאה:

ה' בין -בימים א'  
 08:00השעות 
 בבוקר

 14:30ועד  
 בצהרים

ימי שישי אין 
 קבלת קהל.

  קבלת הקהל
תשתנה 

במקרים 
 מסוימים 

 נדחה
 אין שינוי מתנאי המכרז

 
 :קבלת קהל במכלאה 
ה' בין השעות -בימים א'  

 בבוקר 08:00
 בצהרים 14:30ועד  

 ימי שישי אין קבלת קהל.
  קבלת הקהל תשתנה

 במקרים מסוימים 
  בהתאם לשיחת טלפון עם

 הבעלים של הכלבים. 

 
 .1התאם לנספח הבהרות מס' 



  בהתאם
לשיחת טלפון 

עם הבעלים 
 של הכלבים. 

  חשוב לציין כי
אנחנו זמינים 

 לשירות 
 24טלפוני 

שעות לא כולל 
 שבתות וחגים.

  טלפון מכלאה
-  050-

8100070 
 

  חשוב לציין כי אנחנו
 זמינים לשירות 

שעות לא כולל  24טלפוני 
 שבתות וחגים.

  050  -טלפון מכלאה-
8100070 

 

תת  28 30 21
28.1 

סעיף לא ברור 
ונשמח לפרשנות 

 ברורה יותר.
 

 אין שינוי מתנאי המכרז
 

  סעיף לא ברור ונשמח
 לפרשנות ברורה יותר.

 

 

שעות  .1  נוספים 22
הפעילות בוקר 

 ערב 
הסעיפים לכל 

בהסכם זה 
 הינם:
בבור  07:00

 16:00ועד 
 אחה"צ 

אחה"צ  16:00
 07:00ועד 

בבוקר 
 למחרת.

ללא קשר 
לפעילות 
המשרד 

 ולקבלת קהל.
 

 שעות הפעילות בוקר ערב 
 16:00בבור ועד  06:00

 אחה"צ 
 06:00אחה"צ ועד  16:00

 בבוקר למחרת.
 

 מתקבל 

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

 10%הנחה של  .2  נוספים 23
תינתן על כל 

 הסעיפים 
בהסכם זה 

 למעט:
חיסונים  .א

 שיבוב ותילוע.
ימי אחזקה  .ב

ליום ע"פ 
 דרישה 

של משרד 
החקלאות 

38.5 ₪ 
שימוש בחץ  .ג

 הרדמה
 

לעיניין אחוז ההנחה, אין 
הרשות מתייחסת בשלב זה 

 של המכרז
 

  לאחר בדיקה חוזרת של
ההערות והמכרז הוחלט 

לא לתת הנחה כלל על 
 זה.מכרז 

 
 1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

 ולתנאי המכרז.



המחירים  .1  נוספים 24
אינם 

כוללים 
מע"מ 
 למעט:

 15סעיף  .א
 18בעמוד 

ולפי 
 המחירים 
החדשים 
 שרשמנו.

 

 נדחה
 אין שינוי בתנאי המכרז

 
  המחירים אינם כוללים

מע"מ בכל הסעיפים 
 במכרז

 
 .1בהתאם לנספח הבהרות מס' 

                                                                                 
 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .2

 אין במתן המענה מצד הרשות, משום אישור לפרטי השאלה או הבירור. המענה יחייב כלשונו. .3

החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה.  ע"י מורשי חתוםיש לצרף מסמך זה להצעת המציע למכרז כשהוא  .4
 המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון  .5
יים לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונט

 שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
 
 

                                                                                             
 בברכה,                                                                           

 עיריית כפר יונה                                                                       
 
 

 


