
מסמך הבהרות מס' 2 מעודכן- מצ"ב נספח א'2 מעודכן בהתאם למסמך הבהרות 1 שאלה 8. יש למלא את המסמך הנ"ל.
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הערותללא מע"מ

332בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשעין גדי - נווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרמונית1
332בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהר - עין גדימונית2
230בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנווה זוהר - עין גדימונית3
230בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשעין גדי - נווה זוהרמונית4
193בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרמונית5
193בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהר - עין גדימונית6
385בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשבאר שבע - דימונה- נאות הכיכר - עין תמרמונית7
385בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשעין תמר - נאות הכיכר - דימונה - באר שבעמונית8
440בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשבאר שבע - נווה זוהר - עין גדימונית9

440בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשעין גדי - נווה זוהר - באר שבעמונית10
165בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנווה זוהר - ערדמונית11
165בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשערד - נווה זוהרמונית12
247בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשדימונה - עין תמר - נאות הכיכרמונית13
247בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנאות הכיכר - עין תמר - דימונהמונית14
326בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשירושלים - עין גדימונית15
326בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשעין גדי - ירושליםמונית16
132בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשערד - הר עמשאמונית17
132בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשהר עמשא - ערדמונית18
286בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשהר עמשא - ערד - נווה זוהרמונית18
286בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנווה זוהר - ערד - הר עמשאמונית19
302בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשבאר שבע - הר עמשאמונית20
302בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשהר עמשא - באר שבעמונית21
594בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשירושלים - עין גדי - נווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרמונית22
594בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהר - עין גדי - ירושליםמונית23
660בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשתל אביב - ירושלים - עין גדימונית24
660בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשעין גדי - ירושלים - תל אביבמונית25
330בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשעין גדי - נווה זוהר - ערדמונית26
330בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשערד - נווה זוהר - עין גדימונית27
165בהתאם לצורךבהתאם לחוזה2חדשערד - צומת שוקתמונית28
198בהתאם לצורךבהתאם לחוזה2חדשהר עמשא - צומת שוקתמונית29
286בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשצומת שוקת - ערד - נווה זוהרמונית30
286בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנווה זוהר - ערד - צומת שוקתמונית31
352בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשבאר שבע - ערד - נווה זוהר מונית32

 נספח א'-2 - הסעות למחלקות הרשות ועובדי הרשות  

למילוי ע"י הרשות המקומית



352בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשנווה זוהר - ערד - באר שבעמונית33
עובדים462בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשדימונה - נווה זוהרטרנזיט 3416
עובדים462בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנווה זוהר - דימונהטרנזיט 3516
407בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשעין גדי - נווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרטרנזיט 3616
407בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהר - עין גדיטרנזיט 3716
253בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנווה זוהר - עין גדיטרנזיט 3816
253בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשעין גדי - נווה זוהרטרנזיט 3916
242בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרטרנזיט 4016
242בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהרטרנזיט 4116
418בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשבאר שבע - דימונה - עין תמר - נאות הכיכרטרנזיט 4216
418בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנאות הכיכר - עין תמר - דימונה - באר שבעטרנזיט 4316
330בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשדימונה - נאות הכיכר - עין תמרטרנזיט 4416
330בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשעין תמר - נאות הכיכר - דימונהטרנזיט 4516
451בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשבאר שבע - נווה זוהר - עין גדיטרנזיט 4616
451בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשעין גדי - נווה זוהר - באר שבעטרנזיט 4716
עובדים220בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנווה זוהר - ערדטרנזיט 4816
עובדים220בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשערד - נווה זוהרטרנזיט 4916
539בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשירושלים - עין גדיטרנזיט 5016
539בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשעין גדי - ירושליםטרנזיט 5116
159בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשערד - הר עמשאטרנזיט 5216
159בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשהר עמשא - ערדטרנזיט 5316
429בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשהר עמשא - ערד - נווה זוהרטרנזיט 5416
429בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנווה זוהר - ערד - הר עמשאטרנזיט 5516
418בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשהר עמשא - באר שבעטרנזיט 5616
418בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשבאר שבע - הר עמשאטרנזיט 5716
693בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשירושלים - עין גדי - נווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרטרנזיט 5816
693בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהר - עין גדי - ירושליםטרנזיט 5916
671בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשתל אביב - ירושלים - עין גדיטרנזיט 6016
671בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשעין גדי - ירושלים - תל אביבטרנזיט 6116
484בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשעין גדי - נווה זוהר - ערדטרנזיט 6216
484בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשערד - נווה זוהר - עין גדיטרנזיט 6316
440בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשעין גדי - נווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרמיניבוס64
440בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהר - עין גדימיניבוס65
עובדים495בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשדימונה - נווה זוהרמיניבוס66
עובדים495בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנווה זוהר - דימונהמיניבוס67
286בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנווה זוהר - עין גדימיניבוס68
286בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשעין גדי - נווה זוהרמיניבוס69
269בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרמיניבוס70
269בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהרמיניבוס71
473בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשבאר שבע - דימונה - עין תמר - נאות הכיכרמיניבוס72
473בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנאות הכיכר - עין תמר - דימונה - באר שבעמיניבוס73
495בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשבאר שבע - נווה זוהר - עין גדימיניבוס74



495בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשעין גדי - נווה זוהר - באר שבעמיניבוס75
253בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנווה זוהר - ערדמיניבוס76
253בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשערד - נווה זוהרמיניבוס77
576בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשירושלים - עין גדימיניבוס78
576בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשעין גדי - ירושליםמיניבוס79
187בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשערד - הר עמשאמיניבוס80
187בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשהר עמשא - ערדמיניבוס81
451בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשהר עמשא - ערד - נווה זוהרמיניבוס82
451בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנווה זוהר - ערד - הר עמשאמיניבוס83
440בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשבאר שבע - הר עמשאמיניבוס84
440בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשהר עמשא - באר שבעמיניבוס85
726בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשירושלים - עין גדי - נווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכרמיניבוס86
726בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשנאות הכיכר - עין תמר -נווה זוהר - עין גדי - ירושליםמיניבוס87
693בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשתל אביב - ירושלים - עין גדימיניבוס88
693בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשעין גדי - ירושלים - תל אביבמיניבוס89
506בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשעין גדי - נווה זוהר - ערדמיניבוס90
506בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשערד - נווה זוהר - עין גדימיניבוס91
עובדים572בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשערד - נווה זוהראוטובוס92
עובדים572בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשנווה זוהר - ערדאוטובוס93
בהתאם בהתאם לחוזה55חדשעין גדי - נווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכראוטובוס94

לצורך
902

בהתאם בהתאם לחוזה55חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהר - עין גדיאוטובוס95
לצורך

902

בהתאם בהתאם לחוזה55חדשנווה זוהר - עין גדיאוטובוס96
לצורך

583

בהתאם בהתאם לחוזה55חדשעין גדי - נווה זוהראוטובוס97
לצורך

583

בהתאם בהתאם לחוזה55חדשנווה זוהר - עין תמר - נאות הכיכראוטובוס98
לצורך

539

בהתאם בהתאם לחוזה55חדשנאות הכיכר - עין תמר - נווה זוהראוטובוס99
לצורך

539

1540בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשירושלים - עין גדיאוטובוס100
1540בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשעין גדי - ירושליםאוטובוס101
977בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשהר עמשא - ערד - נווה זוהראוטובוס102
977בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשנווה זוהר - ערד - הר עמשאאוטובוס103
1848בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשעין גדי - ערד - באר שבעאוטובוס104
1848בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשבאר שבע - ערד - עין גדיאוטובוס105

טיולים

825בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשיום טיול עד 150 ק"ממונית106
988בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשיום טיול עד 300 ק"ממונית107
1012בהתאם לצורךבהתאם לחוזה4חדשיום טיול עד 500 ק"ממונית108
1045בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשיום טיול עד 150 ק"מטרנזיט 10916



1375בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשיום טיול עד 300 ק"מטרנזיט 11016
1485בהתאם לצורךבהתאם לחוזה16חדשיום טיול עד 500 ק"מטרנזיט 11116
2640בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשיומיים טיולמיניבוס112
3190בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדששלשה ימים טיולמיניבוס113
1485בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשיום טיול עד 150 ק"ממיניבוס114
1595בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשיום טיול עד 300 ק"ממיניבוס115
1705בהתאם לצורךבהתאם לחוזה19חדשיום טיול עד 500 ק"ממיניבוס116
2783בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשיום טיול עד 350 ק"מאוטובוס117
3135בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשיום טיול עד 500 ק"מאוטובוס118
3300בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשיום טיול עד 650 ק"מאוטובוס119
5566בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשיומיים טיולאוטובוס120
6886בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדששלשה ימים טיולאוטובוס121
7986בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשארבעה ימים טיולאוטובוס122
9086בהתאם לצורךבהתאם לחוזה55חדשחמישה ימי טיולאוטובוס123

אומדן ללא 
מע"מ

מחירסוג הרכב
55מונית

77טרנזיט 16
88מיניבוס

1212אוטובוס

תוספת לק"מ חריגה


	נספח ב - הסעות מחלקות ועובדים 

