
הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

י הקבלן "מילוי ע

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

חינוך מיוחד11
 8עד - צורן  -קדימה- תל מונד  

גנים/ס"בתי
י מערכת"עפ07:00'ו-'א2010

 20רכב הסעה 
נוסעים

₪ 140

חינוך מיוחד2
 8עד - צורן -קדימה- תל מונד  

גנים/ס"בתי
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1010

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 85

חינוך מיוחד3
גן/ ס" בי1- קדימה צורן - תל מונד 

י מערכת"עפ07:00'ו-'א410
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 65

חינוך מיוחד4
גנים/ ס" בתי2-קדימה צורן - תל מונד 

י מערכת"עפ07:00'ו-'א410
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 74

חינוך מיוחד5
גנים/ ס" בתי3-קדימה צורן - תל מונד 

י מערכת"עפ07:00'ו-'א410
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 74

חינוך מיוחד6
גנים/ ס" בתי3-קדימה צורן - תל מונד 

י מערכת"עפ07:00'ו-'א1010
 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 74

חינוך מיוחד7
 6עד -כפר יונה - צורן -קדימה- תל מונד 

גנים/ ס"בתי
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1012

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 161

חינוך מיוחד8
 3עד -כפר יונה - צורן -קדימה- תל מונד 

גנים/ ס"בתי
י מערכת"עפ07:00'ו-'א412

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 138

חינוך מיוחד9
 6עד -כפר יונה - צורן -קדימה- תל מונד 

גנים/ ס"בתי
י מערכת"עפ07:00'ו-'א2012

 20רכב הסעה 
נוסעים

₪ 184

י הרשות"מילוי ע

:חותמת+חתימה

_______________________



הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

60 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א12ליווי בקו תל מונד קדימה צורןליווי10

ליווי11
כפר - צורן -קדימה- ליווי בקו תל מונד 

יונה
90 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א12

י מערכת"עפ07:00'ו-'א412ס" בתי4עד - כפר יונה - תל מונד חינוך מיוחד12
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 89

60 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א12כפר יונה- תל מונד - ליווי 13

י מערכת"עפ07:00'ו-'א1012ס" בתי4עד - כפר יונה - תל מונד חינוך מיוחד14
 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 119

י מערכת"עפ07:00'ו-'א410י"גנ/ס" בתי2עד - אבן יהודה - תל מונד חינוך מיוחד152
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 88

י מערכת"עפ07:00'ו-'א1010י"גנ/ס" בתי5עד - אבן יהודה - תל מונד חינוך מיוחד16
 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 115

69 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א10ליווי בקו תל מונד אבן יהודהליווי17

י מערכת"עפ07:00'ו-'א410ס" בתי2- כפר יעבץ - תל מונד חינוך מיוחד183
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 80

י מערכת"עפ07:00'ו-'א1010ס" בתי2- כפר יעבץ - תל מונד חינוך מיוחד19
 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 80

:חותמת+חתימה

_______________________



הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

חינוך מיוחד20
 3עד - כפר הס , כפר יעבץ- תל מונד 

מוסדות חינוך
י מערכת"עפ07:00'ו-'א412

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 115

חינוך מיוחד21
 4עד - כפר הס , כפר יעבץ- תל מונד 

מוסדות חינוך
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1012

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 80

80 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א12ליווי לקו כפר יעבץליווי22

60 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א6ליווי לקו כפר הסליווי23

90 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א12כפר הס, כפר יעבץ- ליווי לקו ליווי24

מעלון- ס " בי2כפר סבא  עד - תל מונד חינוך מיוחד254
גוונים 
ולימן

י מערכת"עפ07:00'ו-'א417
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 170

חינוך מיוחד26
כפר סבא - תל מונד 

( מוסדות חינוך3עד )
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1018

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 173

חינוך מיוחד27
כפר סבא - תל מונד 

( מוסדות חינוך3עד )
י מערכת"עפ07:00'ו-'א418

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 130

80 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א18ליווי בקו תל מונד כפר סבאליווי28

כפר סבא- תל מונד חינוך מיוחד29
שלוותה 

(כפר סבא)
י מערכת"עפ07:00'ו-'א418

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 130

:חותמת+חתימה

_______________________



הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

כפר סבא- תל מונד חינוך מיוחד30
שלוותה 

(כפר סבא)
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1018

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 150

חינוך מיוחד315
גנים/ס" בתי2עד - רופין   - תל מונד 

י מערכת"עפ07:00'ו-'א1018רופין
 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 105

חינוך מיוחד32
גנים/ס" בתי2עד - רופין  - תל מונד 

י מערכת"עפ07:00'ו-'א418רופין
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 95

63 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א18רופיןליווי לקו תל מונד רופיןליווי33

חינוך מיוחד34
 3עד - רופין - משמר השרון - תל מונד 

גנים/ס"בתי
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1018

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 173

חינוך מיוחד35
 3עד - רופין - משמר השרון - תל מונד 

גנים/ס"בתי
י מערכת"עפ07:00'ו-'א2018

 20רכב הסעה 
נוסעים

₪ 207

גבעת חיים איחוד- תל מונד חינוך מיוחד36
ס "ביה

שפרירים
י מערכת"עפ07:00'ו-'א422

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 102

חינוך מיוחד37
ס "ביהגבעת חיים איחוד- תל מונד 

שפרירים
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1022

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 130

1ס "ביה, גבעת חיים איחוד - תל מונד חינוך מיוחד38
ס "ביה

שפרירים
י מערכת"עפ07:00'ו-'א2022

 20רכב הסעה 
נוסעים

₪ 140

פרדס חנה- תל מונד חינוך מיוחד39
בית 

אקשטיין
180 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א432

:חותמת+חתימה

_______________________



הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

פרדס חנה- גן שמואל - תל מונד  חינוך מיוחד40
בית , עציון

, אקשטיין
תום

י מערכת"עפ07:00'ו-'א1032
 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 180

פרדס חנה- גן שמואל - תל מונד  חינוך מיוחד41
בית , עציון

, אקשטיין
תום

י מערכת"עפ07:00'ו-'א432
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 180

פרדס חנה- גן שמואל - תל מונד  - ליווי ליווי42
בית , עציון

, אקשטיין
תום

115 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א32

חינוך מיוחד436
- נאות אילנה - ראש העין - תל מונד 

מעלון
י מערכת"עפ07:00'ו-'א432

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 220

חינוך מיוחד44
עד - פתח תקוה + ראש העין - תל מונד 

מעלון- ס " בתי3
י מערכת"עפ07:00'ו-'א427

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 288

חינוך מיוחד45
עד - פתח תקוה + ראש העין - תל מונד 

ס" בתי4
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1027

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 288

חינוך מיוחד46
עד - פתח תקוה + ראש העין - תל מונד 

ס" בתי3
י מערכת"עפ07:00'ו-'א427

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 207

120 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א28ליווי לקו תל מונד ראש העיןליווי47

115 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א27פתח תקוה- ליווי לקו תל מונד ליווי48

י מערכת"עפ07:00'ו-'א424ס" בי1- הרצליה  - תל מונד חינוך מיוחד497
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 161

:חותמת+חתימה

_______________________



הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

י מערכת"עפ07:00'ו-'א424 מוסדות חינוך2עד , הרצליה - תל מונד חינוך מיוחד50
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 160

100 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א24תיכון חדש הרצליה- ליווי לקו תל מונד ליווי51

230 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א424אגםמעלון- ס " בי2רעננה  עד - תל מונד חינוך מיוחד528

(גנים/ס" ביה3עד )הוד השרון - תל מונד חינוך מיוחד539
ל "כפר מל
בית 

אקשטיין
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1018

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 230

י מערכת"עפ07:00'ו-'א424(גנים/ס" ביה2עד )הוד השרון - תל מונד חינוך מיוחד54
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 161

י מערכת"עפ07:00'ו-'א412צור משה- תל מונד חינוך מיוחד5510
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 98

י מערכת"עפ07:00'ו-'א418לצור משה  ופרדסיה-תל מונד חינוך מיוחד56
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 115

י מערכת"עפ07:00'ו-'א1018לצור משה  ופרדסיה-תל מונד חינוך מיוחד57
 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 138

י מערכת"עפ07:00'ו-'א418לפרדסיה- תל מונד חינוך מיוחד58
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 72

104 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א18ליווי- פרדסיה וצור משה - תל מונד ליווי59

:חותמת+חתימה

_______________________



הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

69 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א18ליווי- פרדסיה - תל מונד ליווי60

69 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א12ליווי- צור משה - תל מונד ליווי61

משמר השרון- תל מונד חינוך מיוחד6211
הבית של 

תמר
י מערכת"עפ07:00'ו-'א2022

 20רכב הסעה 
נוסעים

₪ 150

משמר השרון- תל מונד חינוך מיוחד63
הבית של 

תמר
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1022

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 127

משמר השרון- תל מונד חינוך מיוחד64
הבית של 

תמר
י מערכת"עפ07:00'ו-'א422

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 99

חינוך מיוחד6512
:תל מונד פנימי

מונד-בתי ספר  בתל

בתי ספר  
ניצנים 
ורבין

י מערכת"עפ07:00'ו-'א45
רכב הסעה עד 

 נוסעים4
₪ 45

חינוך מיוחד66
:תל מונד פנימי

מונד-בתי ספר  בתל

בתי ספר  
ניצנים 
ורבין

י מערכת"עפ07:00'ו-'א105
 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 115

חינוך מיוחד67
:תל מונד פנימי

מונד-בתי ספר  בתל

בתי ספר  
ניצנים 
ורבין

י מערכת"עפ07:00'ו-'א205
 20רכב הסעה 
נוסעים

₪ 150

ליווי68
תל מונד פנימי- ליווי 

בתי ספר  
ניצנים 
ורבין

46 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א5

בני דרור- תל מונד ליווי69
קרית 
חינוך 

"דרור"
58 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א8

:חותמת+חתימה

_______________________



הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

בני דרור- תל מונד חינוך מיוחד7013
קרית 
חינוך 

"דרור"
י מערכת"עפ07:00'ו-'א48

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 60

חינוך מיוחד7114
: מוסדות חינוך-  רעננה- תל מונד 

תיכון אביב ובני עקיבא

תיכון 
אביב ובני 

עקיבא
י מערכת"עפ07:00'ו-'א418

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 110

חינוך מיוחד72
מוסדות חינוך, רעננה - תל מונד 

( מוסדות חינוך4עד  )

תיכון 
אביב ובני 

עקיבא
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1018

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 175

חינוך מיוחד73
רעננה - תל מונד 

(ס" ביה1)

תיכון 
אביב ובני 

עקיבא
י מערכת"עפ07:00'ו-'א418

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 98

רעננה- ליווי לקו תל מונד חינוך מיוחד74
תיכון 

אביב ובני 
עקיבא

95 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א18

חינוך מיוחד7515
מוסדות - כפר ויתקין- תל מונד 

חינוך
כפר 

ויתקין
י מערכת"עפ07:00'ו-'א422

רכב הסעה עד 
 נוסעים4

₪ 150

חינוך מיוחד76
מוסדות - כפר ויתקין- תל מונד 

חינוך
כפר 

ויתקין
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1022

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 175

חינוך מיוחד77
- כפר ויתקין- ליווי תל מונד 

מוסדות חינוך
כפר 

ויתקין
100 ₪י מערכת"עפ07:00'ו-'א1022

חינוך מיוחד78
 3עד -כפר ויתקין- תל מונד 

מוסדות חינוך
כפר 

ויתקין
י מערכת"עפ07:00'ו-'א1022

 10רכב הסעה 
נוסעים

₪ 200

:חותמת+חתימה

_______________________



הצעת המחיר- ' נספח א
 הסעות חינוך8/2020מכרז 

מספר 
קו

מכרז 
מקורי

תאור הקוסוג פרקאשכול
בתי ספר 

(הערכה)
' מס

מוסעים
אורך 
מסלול

ימים 
בשבוע

סוג רכב נדרשפיזוראיסוף

מחיר 
מכסימום 
לכיוון אחד 

עבור רכב אחד 
מ"ללא מע

ח "מחיר נסיעה בש
לכיוון אחד עבור 

רכב אחד ללא מעמ

.והמחיר שאינו מודגש הוא מחיר המכסימום לקו זה, ט"המחיר המודגש הוא מחיר הקו המבוצע בשנת תשע,  מחירים2בתא בו מופיעים ** 

:חותמת+חתימה

_______________________


