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 מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה יצורף כחלק בלתי נפרד מההצעה 

 03/2022מכרז פומבי מס' ב

 

 כלליים   ותנאים הוראות –' א מסמך

 

 .מבקשים להבהיר שהארכת תקופת ההתקשרות בהסכמת המחכירה –למסמכי המכרז  6עמוד  ב  ,5סעיף  .1

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים להבהיר, התקנת התקני התדלוק תתבצע לאחר הזמנת    –למסמכי המכרז    7עמוד  ב   ,6.2סעיף   .2

 .ואישור חברת הדלקנים הרשויות

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 

 .מבקשים להוריד את עלות חוברת המכרז, סכום לא סביר –למסמכי המכרז   11עמוד  10סעיף  .3

 הבקשה נדחית.

 

  מבקשים לשנות מועד הגשת המכרז ולדחות את התאריך ואת שעת   –למסמכי המכרז    12עמוד    12.4סעיף   .4

 .ההגשה

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 . 11:00, בשעה  17.07.2022ראשון, המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 

 . 11:30, בשעה 17.07.2022ראשון, יום ל נדחית פתיחת תיבת המכרזים

 

 .התניה לא סבירה, האומדן לא פורסם במכרז –למסמכי המכרז  16עמוד  15.4סעיף  .5

 הבקשה נדחית.

לתקנה  אומדן   בהתאם  המכרזים  לתיבת  )מכרזים    14יוכנס  המקומיות  הרשיות  משותפים(,  לתקנות 

 . 1973-תשל"ג

 

אלף    35מבקשים להגדיל את התוספת למחיר החודשי לעיסקאות של    –למסמכי המכרז    21עמוד    6סעיף   .6

 .₪  450אלף ק"מ ל   ₪40, לעסקאות של  250ל  ק"מ

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

ק"מ  אלף    30הצעת המחיר הינה לפי מכסת  למסמכי המכרז, יבוא: "  21עמוד    6במקום האמור בסעיף  

  .הלשנ

של   למכסה  הבא:  הפירוט  לפי  אחרות  ק"מ  מכסות  לבחור  מהמחיר  אלף    20ניתן  יופחתו  בשנה  ק"מ 

ק"מ בשנה יופחתו מהמחיר החודשי המוצע ללא  אלף    25למכסה של    ,₪  160החודשי המוצע ללא מע"מ  
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 , ₪  160ספו למחיר החודשי המוצע ללא מע"מ  ויתוק"מ בשנה  אלף    35כמו כן, למכסה של    .₪  80מע"מ  

 ₪.  350ספו למחיר החודשי המוצע ללא מע"מ  וק"מ בשנה יתואלף  40למכסה של 

 

אחוז מהקמ המוקצב בעיסקה, יוצא מהפול ומשלם    20רכב שחורג מעל    –למסמכי המכרז   22עמוד   7סעיף  .7

 .מ הראשון לחריגה"ק"מ מהק  חריגת

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

בנפרד    ות,לזכות כל רשות מרשויות האשכול", יבוא:  למסמכי המכרז  22עמוד    7במקום האמור בסעיף  

יעמוד סכום הקילומטרים של כל כלי הרכב שתשכור באותה שנה קאלנדרית. כך, שאם תהיה חריגה  

 ממכסת הק"מ שנרכשה לשימוש ברכב אחד )להלן: "החריגה"(, תועבר יתרה מכסת ק"מ שלא נוצלה 

. למרות האמור לעיל, רכב שיחרוג מעל  ברכב שנשכר באותה שנה קאלנדרית, כך שתפחית את החריגה

 ".מהמוקצב בעסקה לא יכלל בפול, וישלם עבור חריגה מהק"מ הראשון 30%

 

  ריות המזמינה לעדכן את הספק לפניי ההזמנה שמדובר על רכב חבא  –למסמכי המכרז    22עמוד    9סעיף   .8

 .שיטור/פיקוח/סיור

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

טופס הזמנת כלי הרכב  למסמכי המכרז, לפיו    35לאמנת השירות, בעמוד    2.3.6לסעיף  המציעים מופנים  

 . בנוסח של המשכיר תהיה

 

 למסמכי המכרז, יבוא: 22, בעמוד 10במקום האמור בסעיף  .9

מיוחד מספר  " מנכ"ל  חוזר  והנחיות של מינהל הסכמי    4/2017תושמת לב המציעים מופנית להוראות 

  –   1/2022וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר    3/2019, חוזר מנכ"ל משרד הפנים  2019עבודה ושכר לשנת  

 :אשר להלן עיקריהם לעניין הקצאות רכב לעובדים בכירים ברשות המקומית

 .אלש"ח 225ב במחיר עד ראש רשות מקומית: רכ 10.1

 .אלש"ח 198סגן ראש רשות מקומית: רכב במחיר עד  10.2

מקומות,   8: ניתן לרכוש רכב משפחתי בעל 21ילדים או יותר מתחת לגיל  6עבור נבחר בשכר שלו  10.3

 .אלש"ח 260שמחירו אינו עולה על 

אלש"ח    190במחיר עד  מנכ"ל / מזכיר, גזבר, מבקר הרשות, מהנדס הרשות ויועמ"ש הרשות: רכב   10.4

 .)כולל תוספות( לרבות רכב היברידי

אלש"ח    160מנהלי אגפים / ראשי מנהלים/ סמנכ"לים, וטרינר הרשות המקומית: רכב במחיר עד   10.5

 .)כולל תוספות(, לרבות רכב היברידי

 .אלש"ח 150אלש"ח )כולל תוספות(, או רכב היבירידי עד   145מנהלי מחלקות: רכב במחיר עד  10.6

לעובד שלו  רכב למ 10.7 ילדים: הרשות המקומית רשאית לאשר  יותר,   4שפחות ברוכות  או  ילדים, 

  -סמ"ק ובלא יותר מ 2,000מקומות בנפח מנוע שלא יעלה על  7רכב משפחתי בעל  21מתחת לגיל 

 .אלש"ח 180



 

 

4 
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
 
 

חדש.   לרכב  תפעולי  בליסינג  עסקאות  לביצוע  בלבד  יבואן  למחיר  מתייחסות  שלעיל  הנהלים  הוראות 

לכל סוגי הרכבים לאורך כל השנה. ככל שמחירו של הרכב נכלל בינואר    2022ף לפי מחירון ינואר  בתוק

, גם 2023בקבוצת מחיר מסויימת ניתן לחכור את אותו סוג הרכב עד לפרסום חוזר מעודכן לשנת    2022

 "אם מחירו עלה במהלך השנה.

 

, האם הכוונה להתקשרות ישירה  קרובי משפחהקשים הסבר לרכבי  מב  –למסמכי המכרז    35עמוד    3.3סעיף   .10

 ?מולם

 הבהרה:

 הכוונה להתקשרות ישירה עם קרובי המשפחה. 

 

 .ימי עסקים 30  - מבקשים לשנות מועד אספקה לרכבי מלאי ל –למסמכי המכרז  37  עמודב  ,6.4סעיף  .11

 הבקשה נדחית.

 

מחלוקת על דמי השכירות.    /  עיכוב מבקשים להבהיר אין    – למסמכי המכרז    39-ו  38  עמודיםב  ,7.4סעיף   .12

 .( מראש וחתומים בטופס ההזמנה דמי השכירות ידועים)

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 

חשוב להבהיר שאחריות על הזמנת הטיפול הינה על משתמש הרכב   –למסמכי המכרז   41 עמוד ב , 9.1סעיף  .13

 .מ טרם הגעת מועד הטיפול"ק  2,000 -כ ויש לבצעה

 בנוסח הסעיף. אין שינוי 

 

הבקשה להגדרת רכב גישור לא סבירה. מבקשים לשנות את    –למסמכי המכרז    42  עמוד ב   ,9.10.3סעיף   .14

  01.01.2020הנוסח הבא: יספוק רכב גישור מצי השכרה קיים, מועד העליה לרכב יהיה החל מ    הנוסח עפ

 .אלף ק"מ 120ועד

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הרכב החלופי יועבר ללא תוספת תשלום  ", יבוא:  למסמכי המכרז  42  , בעמוד 9.10.3במקום האמור בסעיף  

מקומות ישיבה. מועד העלייה לכביש לרכב    5-ויהיה באותה קטגוריה של הרכב המקורי, בעל מנוע בנזין ו

ק"מ. הרכב יצויד במערכות בטיחות   120,000  –ואילך והקילומטרז' המקסימלי שנסע    01.01.2020ו  זה הינ

 "בהתאם להגדרות משרד התחבורה עבור רכב ממודל זה ובכריות אוויר בהתאם למפרט היבואן.

 

מבקשים להגדיל את תוספת התשלום עבור שירות מפתח מול    –למסמכי המכרז    43  עמודב  ,9.10.4סעיף   .15

 .מ"מע  + 70₪מפתח ל  

 באופן הבא: הבקשה מתקבלת 
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שירות "מפתח תמורת מפתח", יינתן ", יבוא:  למסמכי המכרז  43  , בעמוד9.10.4במקום האמור בסעיף  

לרכב ראש רשות מקומית בלבד, בו רכב חלופי ניתן לראש הרשות המקומית מרגע אסיפת הרכב הקיים  

לכל צורך שהוא. שירות "מפתח תמורת מפתח" בנוסף לראש הרשות המקומית, יתאפשר לעוד לכל היותר  

 "₪ לכל חודש לכל רכב. 70עובדי הרשות בתוספת תשלום  4

 

 .מ"₪ + מע  1600מבקשים לעדכן סכום העצמית לנהג חדש וצעיר ל  –למסמכי המכרז  43 עמוד 10.2סעיף  .16

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

₪   1,050סכום ההשתתפות העצמית יהיה  ", יבוא:  למסמכי המכרז  43  עמוד  10.2במקום האמור בסעיף  

 "לרבות נהג צעיר ונהג חדש. עבור כל נהג ₪  1,600-, ובתוספת מע"מ עבור כל כלי רכב

 

נזק    –למסמכי המכרז    44  עמוד   10.7סעיף   .17 צורה  בשום  כולל  אינו  הביטוחי  להבהיר שהכיסוי  מבקשים 

 .שימוש ברכב בניגוד להוראות פוליסה התקנית בהסכם שנעשה בזדון או 

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 

פ החוק במדינת  "יסופקו בפרק זמן סביר, מה גם שעתעודות הביטוח    –למסמכי המכרז    44עמוד    10.9סעיף   .18

 .אין חובת המצאות מסמכי הביטוח בתוך הרכב ישראל

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 

המכרז    44עמוד    10.10סעיף   .19 אחריות    –למסמכי  בדרישה.  לעמוד  ניתן  לא  הסעיף,  את  לבטל  מבקשים 

 .שכזהברכב לדאוג לקבלת תיאום מהמוקד או ליזום תיאום  המשתמש

 הבקשה נדחית.

 

מבקשים להוסיף שהמשכיר יכול לבטח את כלי הרכב בביטוח    – למסמכי המכרז    44עמוד    10.11.2סעיף   .20

 .עצמי

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 

 .מקובל , יש להחריג נזק של מרכב תחתון –למסמכי המכרז  44עמוד  10.12סעיף  .21

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 

השוכר ישמור על הרכב כדרך בעלים השומר על הרכוש, ינקוט    –למסמכי המכרז    44עמוד    10.12.7סעיף   .22

  הזהירות הסבירים למנוע אבדן ויעשה כל הנדרש למנוע גניבה ו/או פריצה לרבות הפעלת אמצעי   בכל אמצעי

  פתחות ו/או קוד מיגון המותקנות ברכב ושמירה על תקינותם. אין כיסוי כלל בגניבת הרכב במקרה והמ

 .סודי הושארו ברכב

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 
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במקרה של העדר כיסוי ביטוחי הלקוח ישלם למשכירה את גובה    –למסמכי המכרז    44עמוד    10.13סעיף   .23

 .שנגרם לרכב לרבות צד ג' וכל הוצאה אחרת שנגרמה למשכירה כתוצאה מכך הנזק

 למסמכי המכרז. 44לאמנת השירות, בעמוד   10.12המציעים מופנים להוראות סעיף 

 

גישור בתוך    –למסמכי המכרז    46עמוד    11.2סעיף   .24 ימי עסקים מקבלת    7מבקשים לשנות אספקת רכב 

 .חתומה הזמנת הרכב 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפי בקשת המזמין יעמיד  "למסמכי המכרז, יבוא:    46, בעמוד  11.2במקום סעיף  

עד    4המשכיר בתוך   דומה לכלי הרכב, באותה הקטגוריה,  גישור  ימי עסקים ממועד הבקשה, מכונית 

 "כיר.למסירת כלי הרכב למזמין, בכפוף לחתימת המזמין על טופס הזמנת רכב הגישור שיספק המש

 

מבקשים להבהיר במקרה של ביטול הזמנה עי השוכר לאחר מסירת    –למסמכי המכרז    46עמוד    11סעיף   .25

 .ישלם המזמין דמי שכירות עבור רכב הגישור עפ תעריף עדכני של המשכירה בהשכרת רכבים ,רכב הגישור

 הוספת סעיף חדש:

את ביטל    קרה והמזמין"במחדש, כדלקמן:    11.4למסמכי המכרז, יבוא סעיף    46, בעמוד  11.4אחרי סעיף  

אילו היה  כהחודשיים  דמי ההשכרה  בין  ההפרש  ישלם המזמין את   ,רכב גישור  וסופק ללאחר שההזמנה  

 ."מדמי השכירות לרכב הגישור 10%שהתוספת תהיה לכל היותר ובלבד , רכב שוכר

 

 .מבקשים לבטל סעיף זה, סעיף לא סביר ולא ניתן לעמוד בו –למסמכי המכרז  47עמוד  13.3סעיף  .26

 הבקשה נדחית.

 

סעיף לא סביר, לא ייתכן כי למזמין הסמכות הבלעדית איזה דגם    –למסמכי המכרז    47עמוד    13.4סעיף   .27

 .הסעיףכדגם עדכני. יש לבטל את   הינו המחליף

 הבקשה אינה מתכתבת עם נוסח הסעיף.

 

תמחור עי דגם   –מבקשים לבטל את נוסח הסעיף ולכתוב נוסח חדש  –למסמכי המכרז  48עמוד   13.5סעיף  .28

 .עי משא ומתן בין הצדדים  חדש יקבע

 הבקשה נדחית.

 

ולשיקול דעתו המקצועית  בלאי סביר נקבע על בסיס החלטת שמאי    –למסמכי המכרז    49עמוד  ב  ,15.2סעיף   .29

 .בלבד

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 
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מבקשים לבהיר שעל כל נזק שנגרם כתוצאה מפירוק התקנים, ישלם    –למסמכי המכרז    49עמוד    15.4סעיף   .30

 .שח  850למשכיר את כל סכום הנזק ללא מגבלת של  המזמין 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

בסעיף   האמור  המכרז  49עמוד    15.4במקום  יבוא:  למסמכי  כתוצאה  ",  נזק  הרכב  לכלי  ונגרם  במקרה 

כך, ישלם המזמין למשכיר את סכום הנזק.  על  חולק  והמזמין לא  בוצעו ברכב,  מפירוק התקנים אשר 

 הצדדים.  במקרה והמזמין חולק על הסכום, ישולם סכום הנזק על פי חוות דעתו של שמאי שיוסכם על

בכפוף להצגת חשבוניות   ₪ בגין כל כלי רכב מושכר.  1,000-בסכום הגבוה מבכל מקרה לא ישולם פיצוי  

 "ופירוט בעל מקצוע אודות התיקונים אשר בוצעו.

 

אלף שח, לרכבים    180מבקשים להחריג רכבים במחירון מעל      –למסמכי המכרז    51-ו  50  עמודים  16.7סעיף   .31

 :מוקדמת יהיו עפ מנגנון הבא אלו דמי יציאה

 חודשי שכירות   6 -ראשונה  שנה  -

 חודשי שכירות  5  –שנה שניה  -

 .חודש שכירות  1 –שנה שלישית ואילך  -

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למזמין זכות לסיים את תקופת השכירות  "  :למסמכי המכרז, יבוא  50, בעמוד  16.7סעיף  במקום האמור ב

 יום.  30לפני תום מועדה ולהשיב את כלי הרכב למשכיר, וזאת בהודעה מראש בת 

תשלומים של    3הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות הראשונה: ישלם המזמין פיצוי בשיעור של   16.7.1

רכב בקטגוריית רכבי עבודה ו  ₪ ומעלה  200,000עבור כלי רכב בשווי של  דמי שכירות חודשיים.  

 תשלומים.  5 –

תשלומים של דמי   2הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות השנייה: ישלם המזמין פיצוי בשיעור   16.7.2

  3  –רכב בקטגוריית רכבי עבודה  ו  ₪ ומעלה  200,000עבור כלי רכב בשווי של  שכירות חודשיים.  

 תשלומים.

תשלום של דמי    1הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות השלישית: ישלם המזמין פיצוי בשיעור   16.7.3

  1  –רכב בקטגוריית רכבי עבודה  ו  ₪ ומעלה  200,000עבור כלי רכב בשווי של  שכירות חודשיים.  

 "תשלומים.

 

בהזמנת רכבים מסחריים כגון טנדרים  מבקשים לקבוע    –למסמכי המכרז    51עמוד    16.7.4הוספת סעיף   .32

  6סכום הפיצוי בכל שלב של העיסקה במקרה של החזרה מוקדמת יהיה    –שיטור ,סיור ופיקוח    ו/או רכבי

 .חודשי שכירות בכל שלב

 הבקשה נדחית.

 

החלפת מנהל התיק תתאפשר לאחר בקשת כל האשכול ולא לפי    – למסמכי המכרז    51עמוד    18.2.2  סעיף .33

 אחת. בהסבר מנומק. רשות 
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 הבהרה:

 האשכול יפעל בהתאם לדין החל עליו. 

 

מבקשים להבהיר שמנהל קשרי לקוחות מטפל רק בפניות    –למסמכי המכרז    52- ו  51  עמודים  18.2.3סעיף   .34

י הרשות המוסמכים להתנהל ברמה העיסקית. בנוסף מבקשים לבטל אופצית  "שהוגדרו ע  של אנשי הקשר 

 .בפקס זמינות 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לקוחות יהווה את  מנהל קשרי ה", יבוא:  למסמכי המכרז  52- ו  51  עמודים  18.2.3במקום האמור בסעיף  

המזמין בכל בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם איש הקשר מטעם  ההכתובת אליה יפנ 

התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו לו ו/או מוסמך מטעם הספק אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה,  

על ידו, יחייבו את המשכיר. מנהל קשרי הלקוחות יפקח מטעם המשכיר על קיום התחייבויות המשכיר  

דוא"ל. פניה או  ו שעות העבודה באמצעות טלפון נייד  כלפי המזמין. מנהל קשרי הלקוחות יהיה זמין בכל

 "לקוחות תיחשב כפניה או הודעה למשכיר.הודעה של המזמין ו/או המפקח למנהל קשרי ה 

 

האחריות על העברת דיווחים למזמינה היא דרך    –למסמכי המכרז    52עמוד    18.2.5  18.2.6סעיף וסעיפים   .35

 . י מנהל תיק לקוח" שירות הלקוחות בלבד מול בקשת המזמינה ולא ע  מוקד

 הבהרה:

קשרי הלקוחות, ואופן העברת הדוחות הינה חלוקה פנימית  האחריות על העברת הדוחות הינה על מנהל  

 של המשכירה. 

 

 

 הרכב כלי מפרט -  1 -ב נספח

 

ב  ,11סעיף   .36 וכל    –  למסמכי המכרז  60עמוד    1- נספח  היבואן  עפ מפרט  יסופק  מבקשים להבהיר שהרכב 

 .בתשלום תוספת תהיה

 הסעיף. אין שינוי בנוסח 

 

כל נזק לצבע הרכב כתוצאה מהדבקת מדבקות עי המזמינה,    –  למסמכי המכרז  60עמוד    1- נספח ב  ,12סעיף   .37

 .עי המזמינה תשולם

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 

הוספת מיתקונים הינה ללא שום קדיחה ו/או גרימת נזק    –  למסמכי המכרז  60עמוד    1- נספח ב  ,13סעיף   .38

 .כך ישולם במלואו ואינו מכוסה עי ביטוח ו/או ה.עצמית או ביטול ה.עצמיתנזק שיגרם עקב  לרכב. כל

 למסמכי המכרז.  41באמנת השירות, בעמוד  8.4.15המציעים מופנים לסעיף  
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 הבהרה  

 למסמכי המכרז יבוא:  60עמוד  13אחרי סעיף  

 הרשות רשאית לבקש בעת הזמנת הרכב הצעת מחיר להתקנת מיגון גחון.

 

 

 ביטוחים עריכת אישור  – 3-ב נספח

 

 . 304בביטוח מעבידים יש למחוק קוד  -למסמכי המכרז   62עמוד  3-נספח באישור קיום ביטוחים,  .39

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

נספח מצורף  זה  הבהרה  לשאלות  תשובות  ביטוחים   למסמך  עריכת  יעשו  1כנספח    אישור  המציעים   .

 .63-62בעמוודים  3-ב ח. הנ"ל במקום נוס1שימוש בנספח 

 

ולהוסיף    081בפירוט השירותים יש למחוק קוד    -למסמכי המכרז    63עמוד    3-אישור קיום ביטוחים, נספח ב .40

072 . 

 . במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה לעיל 38המציעים מופנים לתשובה  

 

 טבלת תמחור – 10-נספח א

 

 : מחירוני רכבים -למסמכי המכרז   66ו   65 יםעמוד   10-נספח א  .41

 119800יונדאי וניו רמת גימור אינטנס 

 LK  ולא LX קיה סטוניק רמת גימור

 1.5ולא  1.0מנוע   X פורד פוקוס אקטיב

 1.5ולא    1.0מנוע  פורד פוקוס אקטיב טורר

 מחירון  LX PLUS קיה נירו

 174990מק' מחירון   7בנזין ,  1.2סיטרואן ספייסטורר 

 196900מק מחירון  7בנזין    2.5אאוטלנדר אקסקיוטיב 

 236990אקטיב דיזל ידני מחירון  4*  4טויוטה היילקס, טנדר,  

 239900דיזל אוטו מחירון  ,DESERT 4 * 4  מיצובישי טרייטון, טנדר

 149900קרוסטייל מחירון  4*  4סובארו  

 152900מחירון  CVT S1 קרוסטייל 4*  4סובארו  

 174900אורבן דיזל מחירון   1.6קיה ספורטאג  

 191500אמבישיון מחירון  1.5סקודה סופרב 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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.  1שו שימוש בנספח  . המציעים יע 1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורפת טבלת תמחור כנספח  

   למסמכי המכרז. 65-64, בעמודים 10-נספח אנוסח טבלת התמחור, הנ"ל במקום 
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 23/06/2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

  אישור עריכת ביטוחים

  

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך 
את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  

 אישור זה מיטיב עם מבקש האישור. האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי ב
 ממעמד מבקש האישור אופי העסקה  המבוטח ממבקש האישור 

 שם: 
  איגוד ערים אשכול גליל

מערבי, איגוד ערים אשכול 
הגליל והעמקים, איגוד ערים 
אשכול רשויות כנרת עמקים,  

איגוד ערים אשכול רשויות  
בית הכרם, איגוד ערים  
ו/או   אשכול יהודה והשומרון 

 ותרשויות האשכול

 שם
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

☐  
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 מען :
 קיבוץ כברי

 ד.נ. 

 מען

 

סוג 
 הביטוח

 
חלוקה לפי  

גבולות  
אחריות או  
 סכומי ביטוח

מספר  
הפוליס 

 ה

נוסח 
ומהדורת
 הפוליסה 

גבול האחריות/   תאריך סיום  תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח   מטבע  סכום 
 ד' 

        

       
       
       

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000     צד ג'
ויתור על תחלוף    309

 לטובת מבקש האישור 
 תביעות מל"ל   315
מבוטח נוסף בגין    321

מעשי ומחדליו של  
 המבוטח 

מבקש האישור מוגדר   322 
 כצד ג' 

 ראשוניות  328
 

אחריות 
 מעבידים

 הרחב שיפוי  304 ₪  20,000,000    
מבוטח נוסף היה   319

וייחשב כמעבידם של מי  
 מעובדי המבוטח 

 ראשוניות   328
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        אחר

 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
072 

 

 

 ד'( )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח  פירוט הנכסים המבוטחים 
)לדוגמא:  סוג הנכס 

 רכב/נדל"ן( 
 רישוי/כתובת( )לדוגמא: מספר  תיאור הנכס 

  
  
  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה   יום 30שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  

 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב
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 23/06/2022למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 



מהמחיר הקטלוגי% ח"בש

121,990אוטובנזיןSOL1.5יאריס קרוס טויוטה

117,990אוטוהברידי1.5איקויאריס היברידי טויוטה

137,990אוטוהברידי1.5איקויאריס קרוס טויוטה

119,800אוטובנזין1.6אינטנסוניויונדאי

104,990אוטובנזין1אסנטה פלאסמיקרה טורבוניסן

105,990אוטובנזיןZEN1קליאורנו

121,500אוטובנזיןLX1טורבו סטוניקקאיה

108,900אוטובנזיןLX1.4 סטוניקקאיה

84,900אוטובנזיןI10PRIME1.2יונדאי

86,500אוטובנזיןLX1.2פיקנטוקיה

114,990אוטובנזיןLAUREATE1.3דאסטריה'דאצ

139,990אוטובנזיןSV2סנטרהניסן

119,900אוטובנזיןINSPIRE1.4אקסנטיונדאי

121,900אוטובנזיןINSPIRE1.6אקסנטיונדאי

137,900אוטובנזיןMazda3 COMFORTSDN2  מאזדה

133,900אוטובנזיןFOCUSACTIVE X1פורד

137,900אוטובנזין1 טוררFOCUSACTIVEפורד

144,900אוטוהיברידיCOROLLA SUN1.8טויוטה

147,900'אוטוהיברידי1.6פרימיוםאילנטרהיונדאי

158,500אוטוהיברידי1.6 פלאג איןNIRO   LX PLUSקיה

קטגוריה
מחיר צמיג נוסף 

ח"בש
 נפח מנוע

היברידי

משפחתי

1/2עמוד - מ "ח ללא מע"בש- טבלת תמחור  – 10-נספח א

סופר מיני

מיני

מחיר תוספת חודשית 
עבור ביטול השתתפות 

ל או "מנכ)ח "עצמית בש
(נבחר ציבור בלבד

מ לשנה"מכסת ק

מחיר קטלוגי 
ח"בש

גיר סוג מנוע
מ בשנה" ק30,000עבור 

רמת גימור דגם יצרן     



מהמחיר הקטלוגי% ח"בש

174,990אוטובנזין1.2אקסלוסיב ספייסטוררc4סיטרואן

114,990ידניבנזיןLAUREATE1.3י ידני'לודגיה'דאצ

196,900אוטובנזין2.5אקסקיוטיבאאוטלנדרמיצובישי

236,990ידנידיזל4X4 ACTIVE2.4היילקס טויוטה

239,990אוטודיזלDESERTL2002.3טרייטון  מיצובישי

196,990ידנידיזלS1.9 חד קבינה 4X2דימקס איסוזו

206,990ידנידיזלS1.9  קבינה כפולה 4X2דימקס איסוזו

234,990אוטודיזלLS+1.9  קבינה כפולה 4X2דימקס איסוזו

171,900אוטובנזין1.6'פריסטיז2X4טוסון טורבו יונדאי

192,900אוטובנזין1.6אלית2X4טוסון טורבו יונדאי

149,900אוטובנזיןCROSSTYLEXV2סובארו

152,900אוטובנזיןCROSSTYLECVT S12סובארו

139,900אוטובנזיןASX2אינטנסמיצובישי

114,990אוטובנזיןLAUREATE1.3דאסטריה'דאצ

174,900אוטודיזל1.6אורבן'ספורטאגקיה

169,900אוטובנזין2X4   CX5 COMFORT2  מאזדה

152,900אוטובנזין2X4   CX30 COMFORT2  מאזדה

191,500'אוטובנזין1.5אמבישןסופרבסקודה

185,990'אוטוהיברידיE-VOLVE2.5 היברידי4ראב טויוטה

215,990'אוטוהיברידי2.5אימושן-E היברידי4ראב טויוטה

169,990'אוטובנזיןSV2.5אלטימה ניסן

198,900'אוטובנזין2'פריסטיזסונטה היברידיתיונדאי

מחיר צמיג נוסף 
ח"בש

מחיר תוספת חודשית 
עבור ביטול השתתפות 

ל או "מנכ)ח "עצמית בש
(נבחר ציבור בלבד

מ בשנה" ק30,000עבור 

גירסוג מנוע נפח מנוע
מחיר קטלוגי 

ח"בש

מ לשנה"מכסת ק

מנהלים

מקומות 7

טנדרים 
ומסחריים

פנאי ושטח
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רמת גימורדגםיצרן     קטגוריה


