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במרץ  08' אדר  ב' תשפ"ב )ד שלישישהתקיימה ביום  ( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 . ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022

 
 

 משתתפים :                                                                                 נוכחים : 
     דובר העירייה    -עומרי דוסטרי                                       גזברית העירייה      ס.   - שגיא רוזנבלט 

וטרינרית עירונית   -ד"ר רויטל אורבך                                          יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד   

ס. מנהלת מח' רכש  -אבי דיל   
                                   אגף הנדסה כלכלנית   -סיון כהן  

.מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייהס  -עו"ד שלי ביטון   
עצת מקצועית לרה"עויו                                                

  
   

 הנדון:
 

 התקשרות עם מאלף כלבים  - 202273/הצעה מס'  .1

עבור אילוף כלבים בכלביה במסגרת ק"ק צמצום התרבות ₪  100,000השירות הווטרינרי זכה בתמיכה בסף 
 כלבים משוטטים 

 לנוהל(.  6.14)סעיף  2021לשנת 
 יתכן שיתקבל סכום נוסף במהלך השנה. ** 

 

 מהות ההתקשרות                                     :                                                       
  .ביצוע הערכת התנהגות בעת כניסת הכלבים לכלבייה ומעת לעת במהלך שהייתם בכלבייה -הערכת התנהגות  .1

 

 תכנון תכנית אילוף למשמעת בסיסית בחלוקה לשבועות ע"פ המטרות שלהלן: .2

 הליכה ברצועה ללא משיכה .א

 הכחדת קפיצות על אנשים  .ב

 פתרון בעיית נשכנות בוגרים/ גורים .ג

 פתרון בעיות רכושנות לאוכל/ צעצועים  .ד

 מחסום פה לגזעים מסוכנים בחוק. .ה

חשיפה ספציפית: כלבים שיש להם בעיה עם מדרגות/ רכבים/ אביזרים מסוימים ) גם הכחדה של התניות  .ו
 מסוימות( שמונעים מהם למצוא בית. 

 חינוך לצרכים .ז

 תוקפנות לכלבים .ח

 העשרה: משחקים. .ט

 

 עדכון הצוות בשוטף והעברת משימות שוטפות. .3

 בנית תכנית אילוף בסיסית לגורים הכוללת חשיפה נכונה. .4

חינוך לצרכים, הליכה נכונה ברצועה, נשכנות גורים, הרס ועוד על פי  -בנית תכנית אילוף בסיסית למאמצים  .5
 הצורך.

 וף.עדכון בטופס עבודה לאחר כל איל .6

 .בעת הצורך ע"פ החלטת מנהלת השירותפגישה אישית בבית מאמץ/ אומנה  .7
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עבור אילוף כלבים  , השירות הווטרינרי ערך פרסום רחב ) מודעה אחידה ( ברשתות  לשם קבלת הצעות מחיר
 גיא בראל, אלחנן בדין , ענת אלקיים.החברתיות , בתי ספר לאילוף :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :להלן הצעות מחיר 
 הצעת מחיר המאלף שם

 לשעה₪  100 גיא בראל
 נסיעות ליום₪  60לשעה + ₪  100 אלחנן בדין

 ₪  180עלות שעת עבודה בכלבייה/באומנה )שממוקמת באזורי העבודה(   ענת אלקיים
  230עלות שעת מפגש בבית מאמצים  ₪ 

  מפגשים בבית המאמצים )באזורי העבודה( בעלות של  4חבילת ליווי של
 למפגש( ₪  ₪200 ) 800

 
 העלויות רלוונטיות לכלבייה שבאזור פתח תקווה. 

 להגעה. ₪  50הגעה לכלבייה ברמלה הינה בתוספת 
 

כולל  ₪  100ע"ס  גיא בראל   המאלף  ההצעה הזולה ביותר של  לאשר ההתקשרות עם השירות הווטרינרי  ממליץ 
 לשעת עבודה.מע"מ 

 כולל מע"מ לשנה. ₪  100,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 
 
 

 1714200783מס'  - תקציבי מקור

 (1)נספח מס'  

 

 התקשרות עם כלביית עיריית רעננה למתן שירותי הסגר  - 202274/הצעה מס'  .2

מאחר והכלביות נותנות השירות מלאות בכפר מעש,  לעירייה הסכם עם כלבייה עירונית ראשון לציון וכלביית דרור

 יש צורך להתקשר עם כלבייה נוספת.

 

                                                                                            :מהות ההתקשרות 

 קבלת שירותי הסגר לכלבים בתחנת ההסגר העירונית של עיריית רעננה.                              

, על העירייה להסגיר כלבים לכלביה 2002על פי "פקודת הכלבת" ו"החוק להסדרת הפיקוח על כלבים" התשס"ג 

 עירונית 

 )"מאורת הרשות"( או "מתקן מוגן". 
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 :בדיקת נותני שירות 

 הכלביות העירוניות גובות אגרה זהה הקבועה בחוק להסגר כלבים.כל 

 

 להתקשר עם מס' כלביות.                                    ישנו צורך מאחר והשירותים ניתנים על בסיס מקום פנוי 

וסכומן תשלום אגרות ההסגר , כלבייה העירונית של רעננהעם ה ותהתקשרההמח' הווטרינרית ממליצה לאשר 

 נקבע בחוק

 ליום כולל מע"מ. ₪  36.5על פי משרד החקלאות ועומד על סך  

 כולל מע"מ. ₪  140,000 סכום ההתקשרות לא יעלה על 

  1714200750מס'  - תקציבי מקור

 2))נספח מס' 

 

 

 

 

 פרסום שטח + אולפן + טקסטכתבות  מיתוג העיר רמלה באמצעות חבילת - 202275/הצעה מס'  .3

שטח + אולפן + טקסט, אגף  כתבות לשם קבלת הצעות מחיר עבור מיתוג העיר רמלה באמצעות חבילת פרסום 

 דוברות והסברה

 . ynetספקים כדלקמן: וואלה,  2-לפנה  

 

 להלן טבלת השוואת מחירים:

מע"מ / כולל לא כולל  סכום  הצעה ספק
 מע"מ

 
 

 וואלה

 2 כתבות שטח 

 כתבת אולפן 

 כתבה טקסטואלית 

 
 לפני מע"מ₪  31,000
 כולל מע"מ₪  36,270

 
 

ynet 

 
 2 כתבות שטח 

  השתתפות באולפן 

 
 לפני מע"מ₪  60,000
 כולל מע"מ₪  70,200

 

דובר העירייה משיב כי  ככל הנראה רמת הפרסום גבוהה ולכן מה ההסבר לפער בין המחירים ?  -לשאלת הועדה 
גבוה באופן לא פרופורציונלי ביחס לוואלה )בוואלה   ynet-המחיר בהמחיר גבוה יותר . כמו כן, מציין הדובר כי 

  התמורה יותר גדולה( 
  תלא מציע במסגרת החבילה כתבה טקסטואלי Ynet -ו
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לא ₪  31,000וואלה על סך ספק  הצעה הזולה ביותר של האגף דוברות והסברה ממליץ לאשר ההתקשרות עם ה

 .כולל מע"מ

 

 1614000781 -מקור תקציבי 

 (4)נספח מס' 

 

 מיתוג הפיתוח בעיר רמלה באמצעות כתבת תוכן מודפסת ודיגיטלית - 202276/הצעה מס'  .4

ספקים כדלקמן:  2-לשם קבלת הצעות מחיר עבור פרסום ומיתוג הפיתוח בעיר רמלה, אגף דוברות והסברה פנו ל

 .ידיעות אחרונות, ישראל היום

 להלן טבלת השוואת מחירים:

בלי מע"מ / כולל מע"מסכום  הצעה ספק  

כתבות  2כתבת תוכן מודפסת +  ידיעות אחרונות

 תוכן דיגיטליות

לפני מע"מ₪  12,000  

כולל מע"מ₪  14,040  

1 -כתבת תוכן  ישראל היום לפני מע"מ₪  10,000   

כולל מע"מ₪  11,700  

 

. לא כולל מע"מ₪  12,000ידיעות אחרונות על סך  -הספק אגף דוברות והסברה ממליץ לאשר ההתקשרות עם   

 התמורה של ידיעות אחרונותהבחירה בהצעה של ידיעות אחרונות היא מהסיבות הבאות : 

ודפס אלא ישראל היום לא מציע גיליון מ, כתבות תוכן ( 2 - משמעותית גבוהה יותר ביחס לעלות

.סמעוניין גם דיגיטלי וגם מודפ והסברה  רק דיגיטלי ואגף דוברות  

 

 1614000781 -מקור תקציבי 

 (5)נספח מס' 

 המלצות  הועדה: 

 

 התקשרות עם מאלף כלבים  - 202273/הצעה מס'  .1

משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  ,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת השירות הווטרינרי

  המאלף  הועדה מאשרת  המלצת המח' הווטרינרית וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם ,הזולה ביותר

 כולל מע"מ לשעת עבודה.₪   100ע"ס  גיא בראל 

 כולל מע"מ לשנה. ₪  100,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 
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 התקשרות עם כלביית עיריית רעננה למתן שירותי הסגר  - 202274/הצעה מס'  .2

הועדה מאשרת  המלצת המח' הווטרינרית  ,בבקשה ובנספחים, הסבר מנהלת השירות הווטרינרילאחר עיון 

 וממליצה בפני 

על פי   תשלום אגרות ההסגר וסכומן נקבע בחוק, הכלבייה העירונית של רעננה ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 ליום כולל מע"מ. ₪  36.5משרד החקלאות ועומד על סך 

 כולל מע"מ. ₪  140,000 סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

 פרסום שטח + אולפן + טקסטכתבות  מיתוג העיר רמלה באמצעות חבילת - 202275/הצעה מס'  .3

 ,משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר ,דובר העירייהלאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר  

וואלה על סך ספק  ה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם אגף דוברותהועדה מאשרת  המלצת 

 .לא כולל מע"מ₪  31,000

 

 מיתוג הפיתוח בעיר רמלה באמצעות כתבת תוכן מודפסת ודיגיטלית - 202276/הצעה מס'  .4

משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה  מנהלת השירות הווטרינרי,לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

  ,הזולה ביותר

ידיעות  -הספק עם וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות  המח' הווטרינריתהועדה מאשרת  המלצת 

. לא כולל מע"מ₪  12,000אחרונות על סך   

ותית  משמע התמורה של ידיעות אחרונותהבחירה בהצעה של ידיעות אחרונות היא מהסיבות הבאות : 

ודפס אלא רק דיגיטלי ואגף  ישראל היום לא מציע גיליון מכתבות תוכן (,  2 - גבוהה יותר ביחס לעלות

.סמעוניין גם דיגיטלי וגם מודפ והסברה  דוברות  

 

 
 רונן עזריה         עו"ד שלי ביטון                                                             שגיא רוזנבלט      

 מנכ"ל העירייה                     ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                גזברית  העירייה  ס.  
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                          
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 החלטות ראש העיר:

 

 התקשרות עם מאלף כלבים  - 202273/הצעה מס'  .1

 כולל מע"מ לשעת עבודה.₪   100ע"ס  גיא בראל   המאלף מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ לשנה. ₪  100,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

 התקשרות עם כלביית עיריית רעננה למתן שירותי הסגר  - 202274/הצעה מס'  .2

תשלום אגרות ההסגר וסכומן נקבע , העירונית של רעננההכלבייה מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 ליום כולל מע"מ. ₪  36.5על פי משרד החקלאות ועומד על סך   בחוק

 כולל מע"מ. ₪  140,000 סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

 פרסום שטח + אולפן + טקסטכתבות  מיתוג העיר רמלה באמצעות חבילת - 202275/הצעה מס'  .3

 לא כולל מע"מ.₪  31,000וואלה על סך הספק  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 מיתוג הפיתוח בעיר רמלה באמצעות כתבת תוכן מודפסת ודיגיטלית - 202276/הצעה מס'  .4

 . לא כולל מע"מ₪  12,000ידיעות אחרונות על סך  -הספק מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  
 

 


