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 הסעות תלמידים למוסדות חינוך – 2021/מכרז פומבי מס' 

 
מדוברמפרסמיםמכרזהסעותתלמידיםלמוסדותחינוך,מידישנהאנויוסי פרץ:  

בתלמידיםשלחינוךמיוחד.
ההסכמיםשלהםמאחרועברוחלקםקוויםשהסתיימוקווים,19מכרזעםרסמנופ
נהמסגרתתקציביתשלמשרד.יששנוספוהשנהחלקםקוויםחדשיםושנים3

החינוךלנושאהזה.
ישלפחותמציעאחדשעומדבמחירהמקסימום.ויםקוהבכלמזההרבהשנים


ותבנושארכיביהבטיחותבמכרזלהבדילמשניםקודמחדשנוסחמעברלזהיש

הטבהבגיןאמצעיבטיחותנקודות10משרדהחינוךמאפשרלנולתתשברכבים.
,מערכתניהולבטיחותואיכותשלשישברכב,בניהםמערכתלבדיקתסטייתרכב

מערךהתחבורהוקופסאירוקהאומצלמותרכבאומערכתאיכוןלרכב.
 

מערכתבטיחותיתשלשכחתילדיםברכב,לא?ישגם: שמע זיו
 

מערכתהמתריעהעלשכחתילדיםברכבזהכברחובהואינוקשורלעניין: פרץ יוסי
הניקוד.



 

 

עודףלגביהניקוד,במכרזיםקודמים,אםישמערכותבטיחותחובהלתתניקוד
ציהניקודעודףאלאזאתאופשונהואיןזהחובהלתתכיוםהמכרזבגינםאך
לרשות.

 
 ?6מנוילכבישמהלגבי: ליליוס איתן

 
אלאאתהיכוללהוסיףאותוזזהלאפרמטרחובהבמכר6מנוילכביש: פרץ יוסי

באופןעצמאי.
 

נוךואנחנולאמתערביםהמכרזהזההואשלמשרדהחי: עו"ד עדי סדינסקי לוי
המכרז.בנוסחשלו,לאורקושיבשכנועהמשרדלשנותאתנוסח

 
לפחות.זהיכוללחסוךרבעשעה6כבישלענייןשלפתרוןצריךלמצואליליוס:  איתן

 .בדרכיםועםילדיםבתחוםהחינוךהמיוחדזהקריטי
 

 כפרסבא.קושלשפייםוקושלב6מנויכביששנהשעברההכנסנואתב: לוי לילך
 

מנויאתהקובעאתהקוויםומכניסאתומשרדהחינוךמכיןאתהמעטפת: פרץ יוסי
 לקוויםשאתהבוחר.6כביש

 
 שזהגםלטובה.משרדהחינוךהיוםמכירבזה,: לוי לילך

 
נקודותולאחריוהחלטנולחלקאת10-לתתאתההיהלנודיוןפנימיאיך: פרץ יוסי

כאשר.הפרמטריםשנקבעובמכרז)לפיהסעיפיםהמפורטיםלעיל(3הנקודותלפי
נקודות.3.33%לכלפרמטרנותנים

כאשרההצעההזולההנקודותלכלמסיע,שקלולהטבלהשלפניכםהיאלאחר
מסומנתבצבעירוק.2מסומנתבצבעצהובוההצעהמס'

מיכאל,אלעדלעדאנומכיריםמשניםקודמות,הסעותםחלקמחברותההיסעי
ויודעיםכינותניםשירותטוב.הסעותוש.ט.סלימוזין


איזיבאסוש.אעניאל.מציעיםחדשים,נעשהבירורלגבישנילילך,

מהאתאומרתלגביאיזיבאס?
 

קיבלתיהמלצותטובות.הםפועליםמביתשמשומעסיקיםגםקבלני: לוי לילך
 משנהכמוכולם.

 
סלפיההצעההזולה.בקוויםבהםזוכהאיזיבאההמלצהשלנולבחור: פרץ יוסי
 לךלגביש.אעניאל?נאמרמה

 
שללואותועלהסף,מבחינתאיחורים,נעשהבירורעליועםרכזיהסעותו :לוי לילך

,אמרושאיןעםמילדברשםכשישבעיהאובכלללבתיםשלהם,ילדיםלאהחזירו
הילדיםבחינוךאיןסדרן,איןשירותויחסלכלהמערךהזהוכלהשירותהזהעם

 המיוחד.
 

 עםכמהרשויותבדקת?: שמע זיו
 



 

 

שביקשתי.הואשלחהמלצותשל.הואגםלאנתןליהמלצותעלאף2לילך לוי: 
 הסעותתלמידיחינוךמיוחד.-ד',שזהלאבאמתקשורלנושאשלנוחשבוןוכרואה

 
באותותמחורואותויששתיהצעותזהות5-קוויםובקוה4-בהואהזול: פרץ יוסי

ניקוד.
זימנואתהמציעלכאןלשימוע.

 
שקףמולואתהמצב,שקיבלנוביקורותשליליותאנחנונ: עו"ד עדי סדינסקי לוי 

  ונבקשלדעתמדוע,מהההסברשלולכך.
 
 מנכ"ל ש.א עניאל*  -לוועדת המכרזים: טל עניאל  מצטרף*
 

ועדהואלהחבריואנייו"רהשלוםטל,אנחנופהועדתמכרזים. אבי אלטלף: 
ועדה.ויועמ"שוצוותמקצועישלה,עדהוהו

ןהצעתםאתההצעההנמוכהביותרולכבחלקמהקוויםוקיבלנואתההצעהשלכם
אתםיכוליםלזכות,אךלאחרבירורמולרשויותנוספותקיבלנוהמלצותלאטובות.

םועלכןלאבביתישהרבהאיחורים,מורידיםתלמידיםסדרנים,איןנאמרלנוש
לקחתאתכםכנותניאםיכוליםלהחליטזימנואותךלשימוע.לאחרהשימועאנו

.שירותשלנו
איךזהאמורלעבודמבחינתכם?אנונשמחלשמוע

 
,קציןלשעברבצבא,25בןאנישמיזהטל,קודםכלאציגאתעצמי,: עניאל טל
אבאכברמספרשנים,םההיסעיבענףתוארלכלכלהוחשבונאותודנטבבראילןסטו

מבחינתהחברהעצמהעבדנועםגופיםרביםשליהואיו"רהחברהואנימנהלאותה.
 .רבותוישלנוהמלצות

 
 עםמיעבדתם?: לוי לילך

 
אנחנומפעיליםאתמערךראשהעיןתחתירוןברכקבלנימשנה.הוא: עניאל טל

 הזוכהואנחנותחתיו.מכיליםאתכלנושאהגניםובתיהספר.
 

בניהםואנחנולאצדבנושא.לאפתוריםביןירוןברוביןהרשותישעניינים
 

אםהרשותיודעתעליכםהאםאפשרלדעתעליכםבנפרדמירוןבר.האבי אלטלף:
 בנפרדממנו?

 
80ל70ןאנחנומפעיליםביןבראשהעיבנוסףרוצהלצייןכיבוודאי.: עניאל טל

 קווים.גםמוניותוגםטרנזיטים.
 

 האםאתםממשיכיםגםשנההבאהעםעירייתראשהעין?: לוי לילך
 

  נתוןלהחלטתהעיריהוירוןברכיאנחנופועליםתחתיו.: עניאל טל
 

 האםמדוברבקוויםפנימייםשלראשהעין?: לוי לילך
 

 כלבתיהספרשלראשהעין.קוויםפנימיים.כן,מדוברעל: עניאל טל



 

 

 
עםמיעודעבדתם?: סדינסקי לוי עדיעו"ד 

 
 .וכד'צהרונים,מרכזייםקהילתייםפתחתקווה.עיריית: עניאל טל
 

 גםמחוץלעיר?בנסיעותישלכםניסיון: ליליוס איתן
 

חינוךהסעותשלכן.מפתחתקווהלרעננה,מפתחתקווהלכפרסבא. :עניאל טל
 מיוחד.

 
 עבורמי?: סדינסקי לוי עדיעו"ד 

 
 .בערךשנים3מדברעלשניםעברו.לפניעבורקבלנימשנה,אךאני: עניאל טל

 
באיזהרשויותמקומיותאתםזכייניםואתםיכוליםלהגידשעבדתם: אלטלף אבי

 לפנישנהושנתייםותעבדוגםשנההבאה.
 

סגרתמכרזעודלאהיהלנואבלהתקשרותמולכזכייניםראשונייםבמ: עניאל טל
נסיעותבחודש1500מעלהואגורמיםשלאבמכרזכןהיה.סדרהיקףהעבודהשלנו

 מהניסיוןשלנו.בראשהעיןאתזהאיאפשרלגרוע
 

 ישלכםסדרן?: שמע זיו
 

בוודאי.כן,: עניאל טל
לאכלההסעותבוצעועבוררשויותוישלנוניסיוןנוסף.

.וכד'ליםומפעשלתיירותרבות,ביןהיתרביצענוהסעות
 

אניחושבתוךהעיר.מאשרהסעותבחוץלעירזהמאודשונההסעותמ: ליליוס איתן
שעםחוסרהניסיוןשלכםבנסיעותכאלה,אתםיכוליםללכתלאיבודבעבודהכזאת.

 
םהנושאהזהלאלאחושב.עשינוהסעותמחוץלעירוההכרותשלנוע: עניאל טל

  גםבהיבטשלמענהשלסדרן,זהלאחדשלנו.חדשלנו.
 

מקבליםביקורותשליליותלגביהחברהשלךאזהםאבלשאנחנוליליוס:  איתן
אתם,אתםאלושעומדיםמולההורים,מתכווניםלאותונהגשאתםמעסיקים

 עומדיםמולהציבורהזה.
 

  ?קבוצתעניאל?בדקתםוקיבלתםביקורותעלינותחתאיזהשם: עניאל טל
 

 כן.: לילך לוי
 

  ."מרכבותשלמההשם"אנחנומוכריםתחת: עניאל טל
 

 עניאל.ש.אקבוצתהשםתחתרשומיםאבלפהאתם: שמע זיו
 



 

 

ושאתםחברתעניאלש.אשאתםדיברועליכםוהתכוונואליכם,הםאמרולוי:  לילך
 חיברובניכם.כןבתשלמרכבותשלמהונתתםשירותלירוןבר.

 
 ניסיוןבנושאשלחינוךמיוחד.אותנומעניין: אלטלף אבי

 
שלםבראשהעין.אומנםלקחלנושבועשלםהיסעיקיבלנולהפעילמערך: עניאל טל

התאקלמותאבלאםתפתחוחוזהקנסות,תראושלאקיבלנומלבדהחודשהראשון
 אפילולאקנסאחד.

 
לארגיליםאנחנוועדהמודאגת.והאתםכאןבשימועכי :סדינסקי לוי עדיעו"ד 

.בטחשבתחוםרגישכזהולקבלהמלצותשליליות


מועצהבדגשעלטובתה?שיהיהתמידגורםזמיןלבזמניםהאםאתהמתחייבלעמוד
שכלפעםשישתקלהיהיהעםמילדבר.ושיהיהאישאחד,שעותהבוקרהמוקדמות

בתלכך.שהואהכתו
 

ייבבהחלט.ישאצלנוסדרוארגוןואנחנונותניםשירותטוב.אנימתח: עניאל טל
המענה,לאהייתילוקחאחריותעלמשהושאנילאיכוללתתלמועצתשוהםאתכל

 חייאדםוילדיםולאהייתימתחייבסתם.לעמודבו.מדוברב
 

 נהגיםשלכםהםקבלנימשנה?כמהמתוךה: ליליוס איתן
 

  נהגים.20לנויש: עניאל טל
 

אנורוציםלהדגישכיבמסגרתלאורכלמהשנאמרכאן,: עו"ד עדי סדינסקי לוי
למועצהישאתהסמכותלבטלאת,אםלאתעמדובתנאיההסכםהסכםוהמכרז,ה

אנחנולאניתןקנסותמרוביםובמקרהשלתקלותחוזרותנאלץלבטלאתההסכם.

 ההסכם.
 

 אנייודעשאנחנומוכנים.ישלנוניסיון.אנימביןו :עניאל טל
 

 תודהרבהלךטל.: עו"ד עדי סדינסקי לוי
 

 מנכ"ל ש.א עניאל*  -*עוזב את ועדת המכרזים: טל עניאל 
 

 אניחושבשאנחנומכניסיםראשבריאלמיטהחולה.: ליליוס איתן
 
.אניעשיתימתנהלותממליציםאיךהשיחותשלאנימכיר: סדינסקי לויעדי ו"ד ע

 פעםאחתשיחותכאלהואניחושבשניתןלתתהזדמנותלמציע.
 

 מוכןלקחתאתזהעלהראששלך?איךאתה: ליליוס איתן
 

שוםאינטרסלהגידלנולרכזיההסעותולרכזתשאמרהליאתזהאין: לוי לילך
 משהולאנכון.

 



 

 

הרבהפעמיםמשחיריםאחדאניחושבשעלסמךמקרה: עו"ד עדי סדינסקי לוי
 קבלן.

 
 האםעלסמךזהאנייכוליםלפסולאולא?-השאלההיא :אלטלף אבי

 
לבדוקלאניכןחושבשכדאיאתםיכוליםלעשותאתזהאב:  עו"ד עדי סדינסקי לוי

 מולממליציםנוספיםולאלהסתמךעלהמלצהאחתבלבד.
 

יששתיהצעותזהות15אךבקושהםההצעההזולהביותרקווים5יש: פרץ יוסי
 קווים.4באסואזנותריםאזניתןלתתלאורהדבריםאתהזכייהלאיזי

 
תגידושאתםכגוףולילך.אםאתןההחלטההיאשלכםאופירה: אלטלף אבי

אנחנולאנכפהעליכםזוכה"שיאשר,אזמקצועילארוציםלעבודאיתווהיועמ
 שאתםלארוציםאותו.

 
ההמלצותשהםהביאולאהיואנחנויודעיםכמהזהנושאמורכבו :ביטון אופירה

 מספקותותואמות.
 

 ולאזוכהיחיד.2ומס'1כדאילבחורמס'פרץ:  יוסי
 

יששקחתמישהושהואלאטוב.במיוחדבקוויםאנילאמביןלמהל: ליליוס איתן
 תלמידים.הרבה

 
עקרוניתהואנתןאתההצעההכיזולהולכןהואזוכהאלאאםיש: אלטלף אבי

 סיבהטובהלפסול.
 

 כןאבלישרקביקורתאחתשלילית.: לוי עו"ד עדי סדינסקי
 

זהמראהלמשלושלרואהחשבוןלארלוונטיותהביאליהמלצותהוא: לוי לילך
 שהולאהגיוני.שמ

 
השאלהאםזהפוסלאותו.: אלטלף אבי

 
לפניפסילתקבלןאנחנוצריכיםלבחוןולחשובקדימה,מה: ו"ד עדי סדינסקי לויע

עלתגונן.ואיךנמנהליתומהיהיוהטענותשלובביתמשפטעתירהאםתוגשיקרה
קבלן.עכשיושהואמביןאתחומרתהמצבאנימומלץלפסולסמךהמלצהאחתלא

 אתוקשרותבדקישובלענייןההמלצות.מבקששתצרי
 

זהחייםשלילדיםועודילדיםעםצרכיםמיוחדים,ילדיםשלאליליוס:  איתן
  .משהושלילאתדעלהגידשעשולההבתיכוליםלדבר.

 
מנועודיוונבקשמשראלמהשאנימבקשזהשנתק: עו"ד עדי סדינסקי לוי

  אפשרלעשותבדיקה.המלצות,הואאמרשהואעובדעםפתחתקווה,
 

 .תניסיונולאשפניהםהילדיםהאלה: ליליוס איתן
 



 

 

לארוצהשביתהליךמשפטיתחתביקורתמשפטית.אתהמדוברב: אלטלף אבי
.עובדתיתהואיכוללקחתאותנולביתמשפט.ולקחתאותםהמשפטיכריחאותנ

מהשאופירהולילךרוצות.ההבנהשליכיו"רהואלפעוללפי
שנערוךבדיקותנוספותכדילרכושכליםלבחינתהצורךלפסולדברנוסף,עדימבקש

אזשיהיהלנועודכלילאייתןהואהמלצותנוספותואםעדירוצהשיתנולנואותו,
לפסולאותו.

 
 אזנתקשרמחר.: ביטון אופירה

 
החינוךהמיוחדויודעאנימחזיקומכירטובמאודאתהנושאשלליליוס:  איתן

 נחנולאצריכיםעודצרה.ניאומרשאאיזהקושיישבהסעותוא
 

אותו?בנתיבהקייםהיוםלאפסולקווים,אתהרוצהשנ5-הואזכהב: אלטלף אבי
 לפסולאותו.בטוחשאנחנויכולים

 
זההואזהשלאנתןעשתהסתםבדיקהוביררה,לילךלא: ליליוס איתן

 אינפורמציה.
 

אוליבגללשהואעובדלרובכקבלןמשנהאזלאקיבלנומספיקאלטלף:  אבי
 עכשיואנחנויודעיםמהלבקש.המלצות,

 
קודםכלזהשכלהקוויםשהםלאשלויהיומהשאניאומר: לויעו"ד עדי סדינסקי 

זוכים,נפצלביןהקוויםשהואזכהבהםלפיההצעההזולהביותרלאלושלא.
בשנתייםהאחרונות.לילךועימםשמותשלרשויותשעבדנבקשלגביהקוויםשלהם

אזתריםאליהםטלפוןלכלאחתמהרשויותואםתהיההמלצהאחתשליליתנוספת
 איתןיכוללהיותנוכחעםלילךבעתבדיקתהמולהממליציםהקודמים. אניאיתך.


 החלטה:


 זוכות החברות שהציעו את המחיר הנמוך. 18-ו 15, 11, 3מלבד הקווים 

חברי  ,לאור חוות הדעתבין החברות ו תיקו וזאת בשלתזכה חברת איזי באס  12קו ב
 איזי באס בגלל ההמלצות הטובות.המליץ על חברת הועדה החליטו ל

קבוצת ש.א עניאל כמפורט לעיל, לילך תעשה בקווים בהם המציע הזוכה הוא 
ברה בירור עם הקבלן לקבלת שמות של רשויות, תבדוק מולם המלצות על הח

ותעדכן את הוועדה בהתאם לכך תקבע ועדה נוספת על מנת לדון בקווים הנוספים 
 האלה. 

 
בכל אחד  2וי מציע מספר וגיב 1לבחור במציע מספר ועדת המכרזים ממליצה 

כהצעות הזוכות של המכרז ולהמליץ לראש המועצה להתקשר עמם לפי מהקווים 
 הפירוט כדלקמן :

  



 

 

 
מס' 

 מסלול
מחיר  סוג רכב מסלול נסיעה

 מקסימלי
החברה 

 הזוכה
זוכה מס'  סכום ההצעה

2 
סכום ההצעה 

 2לזוכה מס' 
1 


בניברק
ביה"סשונים

ש.ט.ס₪  145מונית
ישראל

₪137
₪123סךהשקלול:

איזיבאס
בע"מ

₪142הלוך:
₪135חזור:

₪138.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪124.65


גבעתשמואל 2
ביה"סשונים

איזיבאס₪125מונית
בע"מ

₪125הלוך:
₪119חזור:

₪122ממוצע:
109.8סךהשקלול:

₪

ש.ט.ס
ישראל

₪124
סךהשקלול:

₪111.6

ראשוןלציון 4
ביה"סשונים

איזיבאס₪166טרנזיט
בע"מ

 ₪166:הלוך
₪162:חזור

₪164ממוצע:
סךהשקלול:

₪147.6

קבוצת
ש.אעניאל

₪164
סךהשקלול:

₪153.07

ראשוןלציון 5
ביה"סשונים

ש.ט.ס 133₪ מונית
ישראל

₪130
₪117סךהשקלול:

איזיבאס
בע"מ

₪132הלוך
₪129חזור

₪130.5ממוצע:
₪117.45

ראשוןלציון 6
+

נסציונה
ביה"סשונים

איזיבאס₪200טרנזיט
בע"מ

 ₪200הלוך:
₪193חזור:

₪196.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪176.85

מיכאל
לימוזין

₪197
סךהשקלול:

₪183.87


גדרה7
ביה"סשונים

איזיבאס₪155מונית
בע"מ

 ₪155הלוך:
₪150חזור:

₪152.5ממוצע:
סךהשקלול:

 ₪137.25

ש.ט.ס
ישראל

₪154
סךהשקלול:

₪138.6

הודהשרון8
שוניםביה"ס

איזיבאס₪200טרנזיט
בע"מ

 ₪200הלוך:
₪193חזור:

₪196.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪176.85

קבוצת
ש.אעניאל

₪191
סךהשקלול:

₪178.27

מודיעין 9
ביה"סשונים

איזיבאס97₪מונית
בע"מ

 ₪97הלוך:
₪94חזור:

95.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪85.95

איןזוכה
–2מס'

מעלמחיר
מקסימום

--------



 

 

מודיעין10
ביה"סשונים

איזיבאס₪170טרנזיט
בע"מ

 ₪170הלוך:
₪164חזור:

₪167ממוצע:
סךהשקלול:

₪150.3

מיכאל
לימוזין

₪167
סךהשקלול:

₪155.87

תלהשומר12
ביה"סשונים

איזיבאס₪115מונית
בע"מ

 ₪115הלוך:
₪109חזור:

₪112ממוצע:
סךהשקלול:

₪100.8

קבוצת
ש.אעניאל

₪108
סךהשקלול:

₪100.8

אזורתעשיהחבל13
מודיעין

איזיבאס₪50מונית
בע"מ

 ₪50הלוך:
₪47חזור:

₪48.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪43.65

איןזוכה
–2מס'

מעלמחיר
מקסימום

---------

באריעקב14
ביה"סשונים

איזיבאס₪130מונית
בע"מ

 ₪129הלוך:
₪124חזור:

₪126.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪113.85

ש.ט.ס
ישראל

₪129
סךהשקלול:

₪116.1

ירושלים16
ביה"סשונים

ש.ט.ס₪210מונית
ישראל

₪206
185.4סךהשקלול:

₪

איזיבאס
בע"מ

₪210הלוך:
₪204חזור:

₪207ממוצע:
סךהשקלול:

₪186.3
חולון17

ביה"סשונים
ש.ט.ס₪135מונית

ישראל
₪130

₪117סךהשקלול:
איזיבאס

בע"מ
₪135הלוך:
₪132חזור:

₪133.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪120.15
מיכאל₪190טרנזיטכפרשמואל19

לימוזין
₪177

165.2סךהשקלול:
₪

איזיבאס
בע"מ

₪190
סךהשקלול:

₪171


 
 

חתימה_____________יו"רועדתמכרזים– אביאלטלףמאשר:



הננימאמץ/לאמאמץאתהמלצתהוועדה


_____________________
 ראשהמועצה–איתןפטיגרו

 


