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 מוזמנים:
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רכזתהסעות–לילךלוי
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 הסעות תלמידים למוסדות חינוך – 2021/מכרז פומבי מס' 

 

ילךואופירהעשובדיקהלגביהמציעש.אעניאלבהמשךלישיבהלאבי אלטלף: 

 נכוןאופירה?,בעיהביכולתשלולנהלאתההסעותואנומביניםשאכןישהקודמת

 

אופיהעבודהשהואעשהזהלאבדיוקמהשאנחנוצריכיםומהשכן: ביטון אופירה

 .ניסיוןמספקבתחוםהזהאיןלווזהניסיוןבתחוםהחינוךמיוחד צריכיםאנו

 

 מההכוונה? שמע: זיו

 



 

 

עבודותבראשהעיןאואםתסתכלובמסמךשכתבנותראושהםעשואופירה ביטון: 

בכפרגנים.בעבודותשבהםהםהתעסקובתחוםהחינוךהמיוחדקיבלנוהמלצות

פעמיםבשבועאךאספואתהילדיםבשעות3שליליות.ובביתהספראפיק,הםעבדו

מאוחרותאומוקדמותולאבשעותעומסשלהכבישיםובשעותהלחץוהמורכבות

.כפישאמרנושבהםלאהיומלוויםאזהיתהבעיהשלהבוקרוגםנאמרכיבקווים

שייתןלאהיהגורםאחראיאוסדרןבישיבהקודמת,עירייתראשהעיןציינוכי

תיםשלהם,בעיותשלמענהלבעיות,בנוסףנאמרלנושהורידוילדיםלאלידהב

 איחוריםואףהחליטושלאלהמשיךלעבודעימםבשנההבאה.

 

 ?ישהמלצהנוספתאםההשאלה: שמע זיו

 

שיבההקודמתלילךבהמשךלפגישההקודמתשלנו,בי: סדינסקי לוי עדיעו"ד 

עםהמציעש.אעניאלולאחרשימועראשהעיןעירייתסיוןהרעשליהציגהאתהנ

עםלילךלאשיתףפעולהאךהמציעמרשויותנוספותהחלטנולקבלהמלצותנוספות

י.במועדאלאכמהימיםאחראתההמלצותשהתבקשלאהעבירכפישביקשנוו

רקשניקוויםכקבלןמשנהשלירוןברוהיותלונותעלביצעאבפתחתקווההו

כלפיהמציע.בצהרוןבכפרגניםעםתלונותכברשניגורמיםאיחוריםכלומריש

המלצהשליליתנוספת.וזואזנוצרובעיותקבועיםהנהגיםההיולאנאמרשאם

הסעותבשלאמדובראנימדגישוולאורהחששהכבדלאורכללההמלצותהשליליות

יכוליםלהגןשאינםחינוךמיוחדתלמידימדוברעלנוצרתכאןבעיההואילו,רגילות

לאהציגהמלצותרלוונטיותחיוביותבתחוםרגישזה.המציעעלעצמם.

 

עירייתפתחתקווה,דרךמקביליםשללילךברשויותהגענולאנחנו:  ביטון אופירה

 .אחרות

 

המלצותהמלצותשלהמציע,הואלאנתןחינוךמיוחד,הברשימה: לוי לילך

 לאופיהעבודהשלנוומהשאנחנוצריכים.שקיבלנולאהיורלוונטיות

 

לאמדוברבהמלצהשליליתאחת,אלאבשלושהמלצות: סדינסקי לוי עדיעו"ד 

שליליות,שנייםמהןהמלצותחמורותואחתמהןהמלצהבינונית,אםזההמצבאז

בכלאחדמהקוויםכזוכהראשון2המציעולבחורבכשיראניממליץלפסולאת



 

 

2אזלבחורבכשירמס'3.בקוויםשאיןכשירמס'2ככשירמס'3ובכשירמס'

מאחרושארהמציעיםהציעומעלמחיר2בלבד.ישקואחדבלבדשאיןכשירמס'

 המקסימום.

 

 אזמהעושיםעםהקוהזה?: שמע זיו

 

 שוהם.םפנימיבקווי-מדוברבטרנזיט: עו"ד עדי סדינסקי לוי

 

במקוםעלמוניותישאתמוניותשוהםשאפשרלהמליץ,ישאלטרנטיבה: פרץ יוסי

בעלותטרנזיטבצעאתהקובאמצעותיתעקשלטרנזיט,אלאאםמשרדהחינוך

 מאודגבוהה.

 

 מדוברבילדים.,כלהספקיםנבדקוועומדיםבתנאים?זהמצברגיש: בר סוזי

 

רובםמוכריםלנוכיאנחנועובדיםאיתם,מלבדאיזיבאסכן.: ביטון אופירה

 שקיבלנועליהםהמלצותטובות.

 

שאנחנווהקווים"איזיבאס"זהרכיאנחנולאמכיריםאתיהצריךפהלפרץ:  יוסי

,חברהשאנחנולאמכירים."איזיבאס"פוסליםיעברול

שזהמסיעחדשסכנהבהחלטהשלנומןהישוהואזכהבעודהרבהמאודקווים

ואנחנומעביריםאליועודקווים.

 

יופעלולבסוף,אניצריכהלקבלעדכוןיכוללהיותשגםלאכלהקווים: לוי לילך

 ממחלקתהרווחהבנושא.

 

אנירוצהלהזכירשהיומקריםשגםזהשהואחדשזהלארלוונטי,: אבי אלטלף

אולימישהוחדשיעשהמציעים,מרוצים.משנהלשנהישעודמהקיימיםלאהיינו

 אתהעבודה.

 

אנירקאומרשיתווספואליועודקוויםכךשבפועליעשההרבהמאוד: פרץ יוסי

 קווים.



 

 

 

 הביציםבסלאחד?רובהאםזהנכוןלשיםאת: בר סוזי

 

השאלהאםזהזמןניסיון.ולתתלש.אעניאל2ומס'1אפשרלבחורמס': פרץ יוסי

 רהולילך.מקובלעלאופי

 

התכנסנובגללהשאלה.2ומס'1שללבחורמס'זאתהמשמעותבדיוק: אלטלף אבי

בשביללאלהעביראומרבואנבחרבורקואתהבעצםנפסלאולאש.אעניאלהאם

.קוויםלאיזיבאסמאחרוהםחברהחדשהשאנחנולאמכירים

 

 עניאל.שלאבוחריםאתש.אקיבלנואתההחלטה כבר: בר סוזי

 

מעלהאתהחשששבהעברתקוויםנוספיםלמציעשאנחנולאאנירק: פרץ יוסי

 מכירים,כאשרהואכברזכהבמספררבשלקווים.

 

 ?2אתםרוציםלעשותמכרזלמס': אלטלף אבי

 

 במהשישעכשיו.אפשרלבחור.לא: בר סוזי

 

 זהאיזיבאס.2אזמס': אלטלף אבי

 

בשאלההאםהאחת,החלטותלבצעשתימבחינתנויש: עו"ד עדי סדינסקי לוי

המסלוליםזוכהלבחורבכלאחדמהינהשניהההחלטהוהעניאל?ש.אאתלפסול

וכשיר.

ש.א.עניאל?לפסולאתריםאנחנומאשהאם-לגביההחלטההראשונה

 

 מאשר.אבי אלטלף: 

 

 .מאשרתסוזי בר: 

 

 מאשר.זיו שמע: 



 

 

 

הוחלטלאשרלפסולאתש.אעניאל,לאורחוותהדעתשל: ו"ד עדי סדינסקי לויע

מנהלתההסעותשלהמועצהוההמלצותהשליליותלגביהמציע.



ביחסלהחלטההשניה:

  

שניזהאיזיבאס,איןכשרשלישיולכןלאיהיההכשירה,כפרסבא-3קומס'ב

ממשרדהחינוךכשירשני.אםהקוהזהיכשלנצטרךלצאתלמכרזאולקבלאישור

לאלהתקשרבמכרז.

 

ולכןהכשירהשניזהאיזיבאס,הכשיראחריוזהש.ט.ס,אסףהרופא-11בקומס'

הזוכהזהאיזיבאסוהכשירהשניזהש.ט.ס.



איןכשירנוסף.,הכשירהשניזהמיכאללימוזין,יהוד–15קומס'ב

 

לעשותבירוריםעםישצורך.,טרנזיטפנימיותשוהם-18קומס'הקוהאחרוןזה

.אניממליץבמכרזאםישצורךהצריךלבדוקולאיהיהשםזוכה,משרדהחינוך

)ח(עלהקוהזה,ככלואיןהתנגדות22לקבלאישורמליאהלפטורממכרזלפיסעיף

שלמשרדהחינוךולבצעמשאומתןעלהקוהזה.



האםמקובלעליכםהצעותההחלטה?

 

 מאשרת. כן.סוזי בר: 

 

 מאשר. כן.אבי אלטלף: 

 

 מאשר. כן.זיו שמע: 

 

 שאלהקטנה.הנהגיםהםקבועיםאושזהמשתנה?:  בר סוזי

 



 

 

כלמישעושהאתהקוויםלאיכוללהחזיקכמותכזאתשלרכבים: אלטלף אבי

 ונהגים,איןלזהתשובהמסודרת,הרובמשתמשיםבקבלנימשנה.

 

זהלאתמידסיוןאנחנומבקשיםנהגיםקבועיםאבלבפועלמתוךהני: ביטון אופירה

 מתבצע.

 

 לאמדוברבפדופיליםלמשל?מההיכולתשלכםלבדוקשהאופיר: בר סוזי

 

 .עלהעדררישוםפלילילנהגיםהםמביאיםאישורמשטרה: לוי לילך

 

 זההכליהיחידישישהיוםלצערנו.: שמע זיו

 

 בעיה.הבנתישזהיכוללהוות: בר סוזי

 

 זהמכרזשלמשרדהחינוךותנאיםשלמשרדהחינוך.: פרץ יוסי

 

רמתהמכרזאנחנולאיכוליםלעשותבושינוייםכיהואשלמשרדב: אלטלף אבי

 החינוך.

 

אוליהיהאפשרלהעבירפידבקיםלמשרדהחינוך,אוליזהלאהדיוןפה: בר סוזי

 מולם.אבלזהמשהושאוליכדאילהעלותבפעםהבאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 החלטה:

על כן  הוחלט לפסול את המציע ש.א עניאל בשל המלצות שליליות שהתקבלו.

 השינויים בקווים יהיו כמפורט:

אם הקו הזה יכשל  אין כשיר שני. איזי באס , הזוכה הואכפר סבא,  - 3בקו מס' 

 נצטרך לצאת למכרז או לקבל אישור ממשרד החינוך לא להתקשר במכרז.

 

 השני הוא ש.ט.ס.איזי באס, הכשיר  הזוכה הואאסף הרופא,  - 11בקו מס' 

 

 שני.מיכאל לימוזין, אין כשיר  הזוכה הואיהוד,  – 15בקו מס' 

 

 הוד השרון, הזוכה הוא איזי באס והכשיר השני הוא אלעד לעד.  – 8בקו מס' 

 

בירורים עם  פנימיות שוהם, טרנזיט. יש צורך לעשות -18הקו האחרון זה קו מס' 

האם ניתן להפעיל מוניות במקום טרנזיט ממכרז קודם או לבקש  משרד החינוך

ח' ולבצע משא ומתן על  22פטור על קו זה ולהמליץ למליאה לקבל פטור לפי סעיף 

 קו זה. 

 

בזוכים ובכשירים השניים כמפורט להלן ולהמליץ  לבחורועדת המכרזים ממליצה 

  לראש המועצה להתקשר עמם לפי הפירוט כדלקמן:

 

מס' 

 מסלול

מחיר  סוג רכב מסלול נסיעה

 מקסימלי

החברה 

 הזוכה

זוכה  סכום ההצעה

 2מס' 

סכום ההצעה לזוכה 

 2מס' 

3 



כפרסבא



בי"סשונים

איזיבאס₪ 129מונית

בע"מ

₪129הלוך:

₪127חזור:

₪128ממוצע:

₪115.2סךהשקלול:

------------------------



אסףהרופא 11



בי"סשונים

איזיבאס₪130מונית

בע"מ

₪130הלוך:

₪129חזור:

₪129.5ממוצע:

₪116.55סךהשקלול:

ש.ט.ס

ישראל

₪130

סךהשקלול:

₪117



 

 

יהוד 15



"סשוניםבי

מיכאל₪160טרנזיט

לימוזין

₪157

₪146.52סךהשקלול:

-----------------

הודהשרון 8



"סשוניםבי

איזיבאס ₪200 טרנזיט

בע"מ

₪200הלוך:

₪193חזור:

95.5ממוצע:

₪176.85סךהשקלול:

הסעות

אלעד

לעד

₪200

₪180סךהשקלול:



חתימה_____________יו"רועדתמכרזים– אביאלטלףמאשר:





הננימאמץ/לאמאמץאתהמלצתהוועדה



_____________________

ראשהמועצה–איתןפטיגרו


