
 המועצה האזורית מטה יהודה
 ביטוח רכבי המועצה לעריכת 31/2022מספר  פומבימכרז 

1 
____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31/2022מס'  פומבימכרז 
 

 המועצה האזורית מטה יהודה רכבי לעריכת ביטוח
 

 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 ביטוח רכבי המועצה לעריכת 31/2022מספר  פומבימכרז 

2 
____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 הזמנה לקבלת הצעות

חברות ביטוח ישראליות להלן: "מבטח/ים" ו/או "מציע/ים" ( מזמינה בזה המועצה")" המועצה האזורית מטה יהודה
, ויתר "(. מפרטי הביטוחיםהביטוחיםהשונים המפורטים במכרז )להלן: " לביטוחיםביטוח בהתאם  להגיש לה הצעות

באתר האינטרנט של לרכוש אותם ניתן , תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז
  ש"ח לכל מעטפת מכרז, אשר לא יוחזרו לרוכש.  250ורת סך של תמ 9.12.2022החל מיום  המועצה

 14.12.2022בירורים ניתן לפנות עד יום ל .באתר האינטרנט של המועצה, יתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתםנ
למשרד  יועצים  ל.ה.ד לאובר יועצים בע"מ, עו"ד ליאת הרטוב    באמצעות הדוא"לאך ורק  14:00שעה ב

liat@lhd.co.il  אובר  מר אריה לאוlauber@lhd.co.il-arie  מוסמך ליתן הוראה בכתב, בדבר הפירוש  יהיואשר
 הנכון שיש לפעול על פיו לצורך מתן השירותים וביצוע העבודות נשוא המכרז.

 המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז

 הצעתועל המציע למלא את טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את 
ום ועד ליכל זאת לא יאוחר  המכרז, במסירה ידנית )לא בדואר( בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי

הצעה שתוגש במועד מאוחר מועצה. באשר נמצאת בלשכה המשפטית  לתיבת המכרזים 12:00בשעה  2022.1221.
 יותר לא תתקבל.

 

______________ 

 ויזלניב 

 המועצה האזורית ראש  

 מטה יהודה

 

  

mailto:liat@lhd.co.il
mailto:arie-lauber@lhd.co.il
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

  

 כללי; .1

ו/או  החברות הכלכליות  /עירוניות  ( 500210265מועצה אזורית   מטה יהודה    )ח.פ.  שם המבוטח :

–                3503077-052-בטיחות  בתעבורה  טל'  מנהל   מחלקת   -חיים עמשלם  . 1אנשי   קשר:  .שלה 

 yehuda.org.il-Haim@m     'רכזת  חוזים וערבויות וממונה על הביטוחים  טל' אלמליחכרמית וגב ,- 

7250945-052  yehuda.org.il-carmite@m 

 9970000שמשון  מיקוד    .  מרכז אזורי  הר טוב ד.נ  :משרדי  המועצה   כתובת

 

 . 31.12.2023עד            01.01.2023תקופת הביטוח :   

בחישוב  .31.12.2023 -כל הפוליסות, כולל אלו שתתחלנה במהלך השנה, תסתיימנה במועד אחיד 

 יחסי  

 בהתאם למפורט להלן : -וח כלי רכב ביט הביטוחים :

 המצ"ב. 'בנספח אתנאים כמפורט  .א
 כולל המיגון המותקן עליהם וכן את סוג    ' מפרט את כלי הרכב בנספח  .ב

  הביטוח המבוקש.

 . האת הפרמיה המבוקשת על יד ב'נספח ע"ג על חברת הביטוח לציין 

 .ההרחבות והכיסויים כלהפרמיה תכלול את 

 את הפרמיה המבוקשת לביטוח חובה. כמו"כ, יש לציין

יבטחו  –צ.מ.ה. שבגינם מצוין כיסוי "מקיף" -טרקטורים , מחפרון מטאטא  כבישים  ו .ג
 בתנאי פוליסות צ.מ.ה. 

 

המציעה לחתום על מסמך זה וכן על כל אחד  חברת הביטוחבכל מקרה על 

 .מסמכים אלומעמודי הנספחים כאישור להסכמתה לתנאים המפורטים ב

 י המיגון נגד פריצה :אמצע

  המבוטח אינו מוכן לשנותו. ' המצ"ב, מפורט המיגון המותקן בכ"א מכלי הרכב.בבנספח  .א
 ורק במידת הצורך, תפרט חברת הביטוח המציעה את שיפור המיגון  מקרים חריגים בלבדלגבי  .ב

 הנדרש על ידה )בצורה מפורטת ולא בקודים(.

 תחילת הביטוח. לפני –בין המבטח לבין המבוטח  בכתבכפי שיסוכם  –לגבי כלי רכב חדשים  .ג
 
 
 
 
 
 

  

mailto:–Haim@m-yehuda.org.il
mailto:–Haim@m-yehuda.org.il
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 

 מועד הגשת ההצעה ומקום הגשתה .2

המועד האחרון להגשת )" בדיוק 12.00שעה  21.12.2022הצעה תוגש עד ליום ה 

לא יתקבלו ללשכה המשפטית בקומה ב' בבניין המועצה.  ,"(ההצעה למכרז

 מעטפות מכרז מעבר למועד זה.

על ידי המציע ו/או מי ההצעה על נספחיה תימסר במעטפה סגורה אשר תשולשל  

בלשכה המשפטית הנמצאת  לתיבת המכרזיםמטעמו במסירה אישית ידנית 

 בניין המועצה האזורית מטה יהודה.קומה ב' ב

 הסתייגויות המציע מההצעה .3

בכל צורה שהיא, לרבות להוסיף  מציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז 

 להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי.  להם, למחוק בהם,

מובהר בזה כי בכל מקרה של שינוי, השמטה, התניה או תוספת  ,למען הסר ספק 

להפעיל את שיקול דעתה  תהא המועצה רשאית, שיעשה המציע במסמכי המכרז

כי המכרז לראות בכך כשינוי מהותי במסמ ולפעול בכל אחת מן הדרכים להלן:

כשינוי שאינו מהותי אשר אינו  בכךלראות ; הצעת המציע תליפסכדי להמביא 

בו כדי לשנות את ההצעה ולקבל את ההסתייגות בנסיבות העניין כל זאת על פי 

 חוות דעת מקצועית של משרד היועצים המלווה את הליכי המכרז.

 תשלום עבור ההשתתפות במכרז .4

אשר ישולמו  ש"ח 250סך יע לשלם כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המצ 

סכום זה לא  , עבור מסמכי המכרז.המועצה האזורית מטה יהודהלפקודת 

על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור  יוחזר.

 )קבלת רכישת מסמכי המכרז( ההשתתפות במכרז

 תנאים לעריכת הביטוחים .5

בכתב של המועצה, חתומה על הביטוחים ייכנסו לתוקף במועד שייקבע בהודעה  

  תימה של המועצה גזבר וראש מועצה.ידי מורשי הח

 לכלל המציעיםסף  תנאי .6

 להלן:כדבכל דרישות הסף המפורטות רשאים להגיש מועמדות למכרז מציעים העומדים 

באופן ישיר  בענף רכבחברות ביטוח ישראליות המורשות כחוק לעסוק בביטוח  

 רשים. או באמצעות סוכני ביטוח מו

 בנוסף לכל האמור לעיל : –אם תוגש ההצעה באמצעות סוכן ביטוח, עליו לצרף 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות גופים  א.

 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו 
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 אישור עוסק מורשה משלטונות מע"מ. ב.

 מורשה.צילום רשיון תקף כסוכן ביטוח  ג.

 הליך השלמת פרטים ובירור פרטים .7

תהא רשאית לדרוש מכל אחד מן המציעים, לאחר שלב הגשת  ועדת המכרזים 

תוך זמן  ,יםחסרו/או אישורים ו/או מסמכים  ההצעות למכרז, להשלים מידע

לרבות ובין היתר, לצורך בחינת עמידתו של המציע, בתנאי סף עובר  ,נקוב

על המציע יהא להשלים את שיקול דעתה הבלעדי. להגשת ההצעה, והכל על פי 

 החסר והנדרש במסגרת הזמן אשר הוקצב לו.  

המועצה תהיה רשאית להזמין  לפני בחירת הזוכה במכרז וכחלק מהליך בחירתו 

לצורך בירור  על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולם או מקצתם,את המציעים, 

ם או מידע אשר מסמכיביחס ל הסבריםפרטים בדבר הצעתם, לרבות קבלת 

לטיב הצעת הרלוונטיים לצורך קבלת החלטה ביחס הוגשו בהצעת המציע, 

 .  המציע לרבות הוכחת יכולת עמידתו של המציע בתנאי הסף

הצעה חסרה במסמכים או , אין המועצה מתחייבת לקבל על אף האמור לעיל 

הצעה  ביותר או כל הנמוכההצעה כספית וכן  במידע הנדרש למסמכי המכרז,

 שהיא והמועצה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.  

 עיון בהצעת הזוכה .8

המועצה תעמיד לעיון המציעים, על פי בקשה שתוגש בכתב, את ההצעה הזוכה  

במכרז.  מציע אשר סבור שהצעתו כוללת נושאים אשר יש בהם סוד מסחרי או 

טענתו באופן מקצועי יציין את אותם נושאים במפורש בהצעתו, ינמק את 

 מפורט וועדת המכרזים תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.

מובהר בזה, כי שיקול הדעת המוחלט וההחלטה הסופית בעניין חשיפת סוד  

מסחרי או מקצועי, מסורה בידי ועדת המכרזים, אשר אינה כפופה לסיווג 

 שביצע המציע.

מקצועי בידי מציע מהווה  סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או 

הסכמה מצד אותו מציע לראות נושא זה או נושאים אלו כסוד מסחרי או 

 מקצועי גם בהצעות המציעים האחרים למכרז זה.

 שונות .9

ביותר או  הנמוכהבכל אופן, אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית  

המועצה   כל הצעה שהיא והמועצה רשאית לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.

רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה, או הצעה המותנית בתנאים, או הצעה 

   עמומה או הצעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז.
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

עומדים בדרישות תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא  המועצה 

 המכרז.

ימוקים מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, ועדת המכרזים תהא רשאית מנ 

שירשמו, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להבליג על פגמים טכניים כהגדרתם על 

פי דיני המכרזים, אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן מרבי את טובת 

 הציבור ובלבד שאין בכך כדי לסכל את תכלית ומטרות המכרז, על דרישותיו.

 את כולם, ולבטלהמועצה תהא רשאית שלא להזמין את השירותים ו/או הטובין  

 כאשר עת ולסיים את ההתקשרות עם הספק, לפי העניין, בכל לדחותו או המכרז

לה כי יש בסיס סביר להניח כי המציעים כולם או חלקם תיאמו בין  התברר

ההצעות או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל או  כי ההצעות לא עמדו בדרישות 

 הסף. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי  הביטוח -2320  רכב  להצעה לביטוח –נספח א' 

 השתתפות עצמית : .1
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 

   :כלי רכב פרטי  1.1

 ש"ח.   1,000בנזקי צד שלישי :     1.1.1 

 [, ש"ח 900ש"ח ]במוסכי הסדר :    1,300   –בנזקי "מקיף"  1.1.2

 

  : טון 3.5 מסחרי עדכלי רכב  1.2
 ש"ח.   1,200בנזקי צד שלישי :     1.2.1 

  . ש"ח[ 1,000]במוסכי הסדר :    ₪  1,750בנזקי "מקיף" :   1.2.2

              ( 

   :  מחפרון ומטאטא כבישים 1.3

 .ש"ח  2,000:   רכושבנזקי צד שלישי  1.3.1

 ש"ח. 5,000בנזקי מקיף/כל הסיכונים  1.3.2

 

 נגררים 1.4
 ש"ח   1,000  -בנזקי צד  שלישי  רכוש  

 

 טון  3.5רכב מסחרי מעל   -משאיות   1.5
 

 ש"ח   4,000 -צד שלישי  רכוש     בנזקי   1.5.1

 ש"ח   10,000 -בגניבה ובאובדן גמור        1.5.2

 ש"ח    5,000  -בכל נזק אחר                    1.5.3
 

 אוטובוסים ומיניבוסים   1.6

 ש"ח   3,500  -בנזקי צד שלישי רכוש      1.6.1

 ש"ח    7,500  -בגניבה ובאובדן גמור       1.6.2

 בכל נזק אחר  :  1.6.3
 ש"ח      5,000 -ש"ח   600,000-כלים בסכום ביטוח נמוך מ -
 ש"ח  25,000 -ש"ח  ומעלה   600,000כלים בסכום ביטוח  של  -

           

 הגבוהה מביניהן. –תגבה השתתפות עצמית אחת בלבד בו מעורבים כמה רכב  רוע אחדיבא 7.1

 

ח כולל כיסוי לנזקים משביתות, פרעות הביטו – / צ.מ.ה / כה"ס  כלי רכב המבוטחים בביטוח מקיף .2

 .פרמיה תוספת ללא   -, נזקי טבע  ורעידת  אדמה   ומהומות

  

 :ללא תוספת פרמיה –כולל, את הכיסויים הבאים  הביטוח .3
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 לארוע; ₪  75עצמית :    השתתפות            לארוע; ₪  40,000  עד:  משפטית  הגנה -
 .רק לכלי רכב המבוטחים בביטוח מקיף  – שמשות -

 השתתפות עצמית ;    ללא –בסיס החלפה  על  - טון 3.5לרכב פרטי ומסחרי עד  -

על בסיס החלפה עם השתתפות עצמית  בסך  -למשאיות, אוטובוסים ומיניבוסים  -
 ש"ח    250

   .בלבד טון  3.5פרטי ומסחרי עד  לרכב -לשירותי דרך וגרירה  מנוי -
 . גרירה לנגרר זכות -

 ללא תוספת פרמיה. –טון  3.5לרכב פרטי ומסחרי עד  -  רכב חלופי .4
 כיסוי החל מיום התאונה ולמשך :       

 ימים. 10עד   –בתאונה  -

עד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח ולא  –בגניבה או אובדן גמור    -
 יום. 30 -יותר מ

 ; Bלרכב חליפי מסוג  מנוי -לרכב פרטי 

 מנוי לרכב חלופי מסוג "טנדר מסחרי בינוני"  –טון  3.5לרכב מסחרי עד 

                                         

בכל מקרה של נזק לרכב, המכוסה עפ"י תנאי הביטוח של הרכב שבו ניזוקו גם אמצעי מיגון,  .5
 הרכב המבוטח;מכוסים אמצעים אלו ללא תוספת פרמיה כלשהיא, גם מעבר לסכום הביטוח של 

 

הביטוח לא יכלול מגבלות כלשהן בקשר עם : ניצוצות, אפר, נזקים מחוץ לדרכים רגילות, עומס  .6
 יתר, 

אחר שבבעלות או שתחת פיקוחו של המבוטח ו/או הנהג,  וש ו/או ברכבנזקים לגשר וכו', פגיעה ברכ

 שימוש ברכב למטרות מקצועיות. 

 

 : הכיסוי כולל  –ח מקיף לגבי כלי רכב מסחריים המבוטחים בביטו .7

 ספסלים, סולמות, ברזנטים. 7.1
נזק  "תאונתי" כמוגדר  בפוליסה התקנית  לרכב פרטי  -טון )משאיות(  3.5לרכב מעל   7.2

 טון  . 3.5ומסחרי  עד 
 

ש"ח  למקרה לכל אחד מכלי  1,000,000הינו ע"ס גבול האחריות בקשר עם נזקי צד שלישי רכוש,  .8
  .ללא תוספת פרמיההרכב, 

 

הרחבה לאחריות כלפי צד שלישי בשל מקרים  -בגין נגררים, משאיות  ,מחפרון ומטאטא כבישים   .9
 מסוימים של נזקי גוף

 .פרק צד שלישי )נזקי רכוש( של הפוליסה מורחב לכסות נזקי גוף שאינם מכוסים בביטוח חובה 

)בנפרד מגבול האחריות לכל אחד מכלי הרכב רוע יש"ח לא  750,000גבול האחריות של הרחבה זו:  

 לעיל(. 8"הרגיל" הנזכר בסעיף 

 .ללא תוספת פרמיהכיסוי זה 
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 ון בלבד[ט 3.5]לגבי רכב פרטי ומסחרי עד –בסעיף "אובדן גמור להלכה"  .10
 במקום המילים :"רשאי המבטח", תבואנה המילים: "חייב המבטח". 10.1
 ".50%", תבוא המילה: "75%במקום המילים: "שני שלישים" או " 10.2

 

 יחול ללא מגבלת סכום וללא מגבלת מרחק. –כיסוי גרירה וחילוץ בעקבות נזק מכוסה  .11
 

טון המבוטח בביטוח "מקיף" שגילו בעת תחילת הביטוח  3.5בסיס השיפוי לרכב פרטי ומסחרי עד  .12
 מחיר רכב חדש מאותו סוג במועד תשלום הפיצוי בפועל למבוטח. – חודשים 24אינו עולה על 

 מתגמולי הביטוח שהיו מגיעים ללא הרחבה זו. 15% -הפיצוי עפ"י הרחבה זו מוגבלת לתוספת 

 

במקרה של נזק המכוסה עפ"י הפוליסה והמחייב החלפת חלפים, רשאי המבוטח לדרוש ולקבל  .13
 כמו"כ   לא ינוכה  בלאי חלפים .החלפתם בחדשים בלבד.

 ואילך. )כולל( 2019סעיף זה יחול רק לגבי כלי רכב משנת ייצור 

 

מערכת אזעקה ו/או מערכת בטיחות אחרת שנדרשה ע"י המבטח והמבוטח הפעילה אך מסיבה  .14
לא ייחשב הדבר כהפרת הדרישה של "מערכת אזעקה" ו/או מערכת בטיחותית  –כלשהיא לא פעלה 

 אחרת, בתנאי שהתקלה ארעה סמוך למועד הארוע הביטוחי והמבוטח לא היה יכול להבחין בתקלה.
 

של אבדן גמור או גניבה, ישולם הפיצוי לפי מלוא ערך השוק של הרכב המבוטח בעת מועד במקרה  .15
תשלום הפיצוי בפועל לידי המבוטח )אולם, בשום אופן לא פחות מהמחיר העדכני ליום התשלום 

 כמוגדר לעיל, המופיע בספר מחירוני הרכב של יצחק לוי(.
 

 חישוב   הפיצוי בנזק לרכב עצמו  .16
 

 ול מ.ע.מ הפיצוי  יכל

 . %20לא יעלה על  -הניכוי  בשל בעלות שאינה פרטית  

 .  %10 -חודשים  מאז עלייתו  לכביש  לא יותר  מ 12-ברכב שלא  עברו יותר מ

 

 הביטוח יכלול, ללא פרמיה נוספת, ביטוח למזגן )אם ישנו( בכ"א מכלי הרכב. .17
 

 ., ללא חיוב פרמיהפן אוטומטילאחר כל נזק יוחזר לקדמותו סכום הביטוח/גבול האחריות באו .18
 תיגבה פרמיה נוספת יחסית. –ש"ח  25,000רק במקרה של "תגמולי ביטוח" בסכום שמעל 

 

 

     

 חברת הביטוח המציעה חותמת
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 .מורשי החתימה וחתימת

 

 טון 3.5לגבי רכב פרטי ומסחרי עד  –כיסוי "ירידת ערך"  .19
מערך השוק של הרכב   1.5%עצמית בשיעור הביטוח יכלול כיסוי "ירידת ערך" עם השתתפות 

 המבוטח.

 

 ביטוח רדיו/טייפ .20
 מכוסה במלוא ערכה ללא תוספת פרמיה. מקוריתמערכת שמע/רדיו/טייפ 

 

  ₪ 1,200, ביטוח לרדיו/טייפ ע"ס :  פרמיהתוספת ללא הביטוח יכלול,  -לא מקוריות בגין מערכות 

 בכ"א מכלי הרכב.

 יותר, תיגבה פרמיה רק עבור הסכום העודף מעל סכום זה, עבור ביטוחים בערכים גבוהים 

 ברוטו )"מזומן"(. 14%בשיעור של 

 

 ש"ח.  225  -רק במקרה של אובדן או נזק למערכת בלבד השתתפות עצמית : 

 

 נהג צעיר/חסר וותק .21
 

 הכיסוי הוא בהתאם למגבלות הגיל והוותק כמפורט בנספח ב'.   21.1 

 

 ו/או בעל ותק בנהיגה של פחות משנה אחת,  24מגיל  נהג צעיר 21.2

 הכיסוי יישאר במלוא תוקפו. –י ו/או לשם פיקוח נפש אאשר ינהג ברכב באקר

 

 הפרמיה למקיף/צד שלישי תנאי  תשלום .22

  –ללא דמי אשראי וללא הצמדה  –ב"מזומן" 

 ילת הביטוח.יום ממועד תח 14 –תשלומים נומינליים חודשיים, שווים ורצופים החל מ  6 –ב 

 

   - חובהביטוח להפרמיה תנאי תשלום  .23

 לפני  עבודה ימי 5 המאוחרהזוכה תעביר למבוטח תעודות ביטוח משולמות, לכל  החברה

 תחילת תקופת הביטוח.
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נומינליים חודשיים, שווים ורצופים החל  תשלומים  6 -עבור תעודות משולמות אלו תשולם ב הפרמיה

 תחילת הביטוח. מיום
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 פירוט כלי הרכב –נספח ב' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המועצה האזורית מטה יהודה
 ביטוח רכבי המועצה לעריכת 31/2022מספר  פומבימכרז 

13 
____________________________ 

 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 ניסיון תביעות –נספח ג' 
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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה

 צילום רישיונות כלי הרכב –נספח ד' 
 
 

 


