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                                                         חתימת חברת הביטוח                                                ונימכרז צי רכב עיר -עיריית יהוד מונסון 

 

 
 32/  2022 מספר פומבי מכרז

 העירייה של רכב כלי ביטוח לעריכת 
 
 

 

מסחריים פרטיים ובזה הצעות לביטוח כלי רכב מזמינה "( העירייה)להלן "יהוד מונוסון עיריית  .א
 יוםהמתחילה ב חודשים 12לתקופה של וכן ביטוחי צמ"ה רכב תפעוליים  כלי ,טון 3.5עד 

העירייה תהיה רשאית לחדש את הביטוחים לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם ) 1/1/2023
לפי ו( שנים מיום תחילת הביטוח  5באותם התנאים ובהסכמת המבטחים וסה"כ לתקופה של 

על פי המפורט  רוט הביטוחים הנדרשים לרכבים השוניםילרבות פ ,מפרט הביטוח המצורף
  לה המצורפת. בטב

 

 רשאים להגיש הצעותיהם למכרז:  .ב

 טוח  , אשר ברשותן רישיון בר תוקף לערוך ביטוח בענפי הביחברות ביטוח ישראליות .1
 1981 –תשמ"א ( ביטוח)הכלולים במכרז, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

 .והתקנות שהותקנו על פיו
 הזוכה, סוכן או סוכנות ביטוח מטעמה ועלעל פי בקשת העירייה, תמנה חברת הביטוח 

 להלן:יים את ההוראות והתנאים ואשר מק חשבונה אשר יהיה מקובל על העירייה

 בעלי רישיון סוכן ביטוח בענף הרלוונטי. 1.1

 .שנים בביטוח רכב 5קצועי מוכח של בעל ניסיון מ 1.2

רישיון סוכן ביטוח תצרף להצעתה )בנוסף למסמכים הכלולים( גם צילום הזוכה חברת הביטוח  1.3
מורשה בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים בבקשה להצעת מחיר, וכן אישור מפקיד שומה או 
רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כחוק, וכי הוא נוהג לדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס 

 אולפי חוק ערך מוסף. המפרט מהווה נוסח מוצע בלבד, ואת הפוליסות שיוציא המבטח יר
 כפוליסות שנוסחו על ידו לכל דבר ועניין.

 :מורשים המקיימים את התנאים המצטברים הבאים סוכני או סוכנות ביטוח .2

 .רישיון סוכן בר תוקף בכל ענפי הביטוח הכלולים במכרז 2.1
 .שנים בביטוח רכב  5בעל ניסיון מקצועי מוכח של  2.2
יצרף להצעתו אישור מאת סוכן ה .הסוכן רשאי להגיש הצעה בשם חברת ביטוח אחת בלבד 2.3

חברת הביטוח שבשמה מוגשת ההצעה, כי הוא מורשה לייצגה וכי חברה מסכימה לתנאים 
 המוצעים.

 קשור המבוטח. ערך על בסיס מערכת הסדרים ונהלים לקבלת שירותים אליהיסילוק התביעות י .ג

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  .ד
 

שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלת הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר  עירייהה .ה
 למציעים כולם או חלקם, או לנהל מו"מ עם כל מי שיראה לה לבירור והבהרה.

במהלך שנת  רשאית להגדיל או להפחית את מספר הכלים המבוטחים עירייההמובהר בזאת כי  .ו
  .הביטוח

הנדרש על  אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה לפסול כל הצעה שאינה עונה עלהעירייה תהיה רשאית  .ז
 .פי מכרז זה

 .אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .ח
 ;הבהרת מסמכי ההזמנה .ט

לפרט ההסתייגות  כל הצעה תהיה כפי תנאי המפרט. במקרה הסתייגות המציע מסעיף או מנוסח מסוים, יש  .1
 (. בעקוב אחר שינוייםגבי המפרט, באמצעות שינויי מהדורות בלבד )על 
 חתומה מטה באמצעות בדואר אלקטרוני לבכתב או רשאי המציע להודיע  08.11.22 יאוחר מיוםלא 

על כל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא  mo.org.il-michrazyahud@ye   -מייל
, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי הצעהבמסמכי 
 ההצעה.

 
 

mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
mailto:michrazyahud@ye-mo.org.il
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ו/או מי מטעמה אלא  עירייההמציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו על ידי ה .2
 נתנו בכתב, כאמור בסעיף זה.אם התשובות 

העירייה תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או ההצעות החתומות תוגשנה על גבי טפסי המפרט בלבד.  .3
 תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המפרט ולפסול הצעתו.

בשעות העבודה  פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל אצל גב' שרית חנוך ממונה על נושא ביטוח בעירייה .4

 . 03-5391214המקובלות בטלפון 

שישולמו ₪  200המכרז ניתן לרכוש באמצעות אתר האינטרנט של העירייה, וזאת בתמורה לסך של את  .5
 באמצעות אתר האינטרנט.

העירייה רחוב מרבד  את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של העירייה  בבנין .6
שעה עד ה 21.11.22  אוחר מיוםמזכירות ועדת מכרזים וזאת לא י 113, יהוד מונוסון, בחדר 6הקסמים 

12:00. 

ע"ג קובץ האקסל המצורף בנפרד וכן בכתב יד על המציע  לציין את הפרמיה לתשלום לגבי כל כלי רכב  .7
  ע"ג הטבלה המצורפת מטה.

 (.שיעור זה יחול באופן שווה על כל הטבלה)על המציע לפרט שיעורי הנחות 

 

 :הבטוח דמי תשלום תנאי .י

חדשים שירכשו.  דמי הבטוח עבור תעודות בטוח חובה ישולמו על ידי חברת הביטוח, לרבות לגבי רכבים .1
שווים ורצופים ללא דמי אשראי,  תשלומים חודשיים 4 -ביטוחי החובה ישולמו על ידי העירייה למבטח ב 

 .תחילת הביטוח יום מיום 30וריבית. תשלום ראשון וללא הצמדה 

שווים ללא דמי  תשלומים 6 -דמי הבטוח עבור יתר הביטוחים (צד ג'/מקיף) ישולמו על ידי העירייה ב  .2

 .הביטוח יום מיום תחילת 30אשראי, וללא הצמדה וריבית. תשלום ראשון ישולם 

 .ביטוחיהם יערכו על פי תנאי מכרז זהכלי הרכב אשר ירכשו במשך השנה, כולל החלפות,  .3

 .ראטה-ביטוחים אשר יערכו לתקופות קצרות משנה, יחושבו דמי הביטוח על בסיס פרוב .4

לכל המאוחר הזוכה במכרז יעביר לעירייה את תעודות החובה משולמות  -לעניין ביטוחי החובה  .יא
 ימים לפני תחילת תקופת הביטוח. 5

 יום מיום תחילת תקופת הביטוח. 30ד ג' ומקיף תוך הזוכה תמסור לעירייה את פוליסת צ
 

 :בחירת ההצעה הזוכה .יב
פרטי הצעתם,  העירייה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ולפי הצורך, לפנות למציעים במכרז לצורך בירור .1

 .סיונויכישוריו ונ התאמת ההצעה לדרישות מפרט הביטוחים ובירור פרטים על המציע

   .עם המציעים, למעט הזוכה במכרז לאחר זכייתו העירייה לא תנהל מו"מ כספי .2
 

 :וחתקופת הביט .יג

חדש את הביטוחים ל , העירייה תהיה רשאית 31.12.2023עד  1.01.2023ביטוחי כלי הרכב יהיו לתקופה  .1
שנים  5המבטחים ובסה"כ לתקופה של  לתקופות נוספות של עד שנה בכל פעם באותם תנאים ובהסכמת

 . 31.12.2023 –כל הביטוחים יערכו כך שתקופת הביטוח תסתיים ב  .מיום תחילת הביטוח

              הביטוחים,  מובהר בזאת כי במקרה בו החליטה חברת הביטוח כי אין בדעתה להאריך את תוקף .2
               תהיה רשאית  יום לפני תום תקופת הביטוח. העירייה 60תיתן על כך הודעה בכתב לעירייה 

               לאחר תום תקופת  יום נוספים 60 -רת הביטוח להאריך את תוקף הביטוחים ב לדרוש מחב
                והחברה תהא מחויבת  הביטוח לפי אותם תנאים שחלו בתקופה שקדמה לתקופה המוארכת

 .האריך את תוקף הביטוחים בהתאםל
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חדש   דרישת המיגון תתבסס על המיגון הקיים ברכב כיום, דרישת המיגון ברכב – דרישות מיגון .יד
 .תתואם עם המבוטח

 
עם  בכל מקרה לא יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי על ידי המבטח, ללא תיאום מוקדם

בכל מקרה  ינתן למבוטח זמן מתאים לביצוע המיגון, אשריהמבוטח. משהוסכמו דרישות המיגון 
 .יום 60 -מ לא יפחת 

 
 
 
 
 
 
 

 
          

____________ 
  ראש העירייה
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 יהוד מונסון של עיריית כלי רכב  הצעות לביטוחמכרז להגשת 
 

ובמקרה של  העירייה,מוצהר ומובהר בזאת כי ההרחבות הבאות חלות על כל הפוליסות לביטוח רכב של 
 סתירה בין תנאי הפוליסה לתנאים אלו, יגברו התנאים שלטובת המבוטח.

    
 :לכל הפוליסות תנאים כלליים

 

 רכשו ו/או יצטרפו במהלך תקופת הביטוח.יהתנאים המוצעים יחולו על כל כלי הרכב שי .א

 האוטונומיה. מדינת ישראל, השטחים המוחזקים ושטחי יהכיסוי יחול בכל שטח –תחולת הכיסוי  .ב

 זק אשר נגרם מחוץ לדרכים רגילות.נל בנוגעלמען הסר ספק, הכיסוי לא יכלול כל חריג  .ג

 למען הסר ספק, הכיסוי לא יכלול כל חריג לגבי נזק הנגרם עקב תנודה או משקל של כלי הרכב. .ד

 למען הסר ספק, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תושפע עקב נהיגת כלי הרכב בידי נהג שרישיונו נשלל ממנו  .ה
הביטוח ובתנאי כי במועד עריכת הביטוח היה לנהג רישיון  בתנאי כי המבוטח לא ידע על כך לפני קרות מקרה

 . נהיגה מתאים ובר תוקף

נתון להשפעת פע עקב נהיגת כלי הרכב בידי נהג שלמען הסר ספק, זכותו של המבוטח לשיפוי לא תוש .ו
 .הביטוח בתנאי כי המבוטח לא ידע על כך לפני קרות מקרה סמים/שכרות

במקרה תאונה בה מעורב יותר מכלי רכב אחד או רכוש אחר של המבוטח, יראו את הרכב או הרכוש האחר  .ז
 זכויות בעליו כלפי הפוגע. כרכב או רכוש צד שלישי, וזאת לעניין

 ו/או נכס ו/או בנין  מוסכם כי כלי רכב של העירייה יחשבו "כצד שלישי" האחד כלפי האחר, לרבות כל רכוש .ח

 .בעלות העירייה או לעירייה יש חזקה עליו או ענין בו

 .מבניהןאחת בלבד הגבוהה  באירוע בו יהיו מעורבים יותר מכלי רכב אחד של העירייה תגבה השתתפות עצמית .ט

 קצין הרכב ו/או הממונה על הבטיחות - "ידיעה" על פי פוליסה זו תיחשב ידיעתו של אחד מאלהמוסכם בזאת כי  .י

 .המבוטחים. מנהל כח האדם האחראי במישרין על הנהגים ו/או הממונה על הביטוח לגבי כלי רכב של

 : ירתנאי גיל ותק כולל נהג צע .יא

 בו צוין במפורש קיומו של למעט במקום)נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה  למעטהביטוח מתייחס לכל נהג  .1

  .(כיסוי לגבי נהג צעיר חסר ותיק בנהיגה

ף שיון נהיגה בר תוקיבר  , ו/או נהג המחזיק 24נהג צעיר ו/או חסר ותק בנהיגה" יוגדר כנהג עד גיל " .2

 .תקופה קצרה משנה

פות העצמית להשתת ביחס 50%השתתפות עצמית לגבי נהג צעיר ו/או חסר ותק תוגדל בשיעור של  .3

 .הנקובה במפרט

רכב במהלך היותם  הביטוח מורחב לכסות אובדן או נזק שנגרמו ע"י התנגשות בין גורר לנגרר וכן נזק לכלי .יב

 .מסחריות גוררים או נגררים על ידי רכב אחר של העירייה שלא למטרות

 תנאי ההסכם.את המבטח לא יהיה רשאי לבטל  .יג

 אחרת. אלא אם הסכים המבוטח לדרך פיצויהפיצוי יערך בדרך של תשלום בלבד,  .יד

 גבה פרמיה נוספת במקרה נזק בגין החזרת היקף הכיסוי לקדמותו.ילא ת .טו

הביטול ייכנס לתוקפו ביום  .רטה( –החזר הפרמיה יהיה לפי חישוב יחסי ) פרו  –ביטול הביטוח על ידי המבוטח  .טז
 בו מסר המבוטח למבטח את ההודעה על הביטול.

 שא הצמדה וריבית כחוק.יכל החזר פרמיה י .יז

  – אמצעי מיגון .יח

ות הכיסוי יתייחס להגנות הקיימות ברכבים נכון להיום, כך שלא יתקבלו שינויים או דרישות לשינוי ההגנ .1
 סוי(. י)אמצעי המיגון לא יהוו תנאי מוקדם לכ

 אמצעי המיגון יכוסו באופן מלא בפוליסה וזאת ללא תוספת פרמיה על בסיס  החלפה.  .2

בכל מקרה לא יקבעו דרישות מיגון באופן חד צדדי ע"י  המבוטח. םמיגון ברכב חדש יתואמו ע דרישות .3
המבטח, ללא תיאום מוקדם עם המבוטח. משהוסכמו תנאי המיגון יוקצה למבוטח זמן מתאים לביצוע 

 יום. 60 -המיגון, אשר בכל מקרה לא יפחת מ

ב מורחבת כדי לכלול בין היתר גם כל מי שהנוהג ברכב למען הסר ספק, ההגדרה של בני אדם הרשאים לנהוג ברכ .יט
 בהיתר מאת מי מהרשאים לנהוג ברכב.

במקרה שתביעת צד שלישי הוגשה ישירות למבטח, והמבטח לא קיבל הודעה מהמבוטח על המקרה, על המבטח  .כ
 ימים מראש טרם התשלום. 30לשלוח הודעה בדואר רשום למבוטח לפחות 
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הערכת שווי הרכב לצורך תשלום דמי ביטוח לרבות במקרה של אובדן מלא תהיה על פי מחירון לוי יצחק התקף  .כא
 ליום האירוע הביטוחי.

 מוסכם ומוצהר בזאת כי במידה ושם המבוטחים כפי שמופיע בפוליסה כולל יותר מגוף - תאחריות צולב .כב

יתפרש כאילו  "מבוטחים" מבוטח נפרד והמונחמשפטי אחד אזי ייחשב למטרות פוליסה זו כל גוף משפטי כ .כג

 .הוצאה לכל גוף משפטי כאמור פוליסה נפרדת

 המבוטחים מסכימים בזאת לוותר על זכות שיבוב או תחלוף שיש להם כנגד כל אחד -לוף ויתור על תח .כד

 .ת זדוןשגרם לנזק בכוונ מהגופים המבוטחים כתוצאה מנזק אשר עלול לגרור בעקבותיו תביעה, למעט כלפי מי

 .כיסוי נוסף להפרש הפיצוי על פי מס רכוש וקרן פיצויים לבין הנזק הממשי .כה

העירייה ו/או חברות בנות של  אם נגרם מקרה הביטוח בזדון מצד "הנהג" לא יהיה פטור המבטח מחבותו כלפי .כו

 .של העירייה ו/או החברות הבנות העירייה, ובתנאי שמקרה הביטוח לא נגרם בזדון

 ר ו ש י א .כז

הכלליים האמורים  חתימת המציע על האישור המצורף מהווה אישור והצהרה להסכמתו לכל התנאים .1
ד ידי המציע בגוף המפרט בין בכתב י לעיל ולכל תנאי הפוליסות המפורטות במפרט, ולכל הערה שתצוין על

 יהיה הקובע אלא אם ההערה אושרה על ידי ובין בדפוס, תהיה בטלה ומבוטלת והנוסח המקורי

 .הרשות/המבוטח

  העירייה בכתב, בהגשת הצעה זו לעריכת ביטוחי כלי רכב העירייה הננו מאשרים כי אם תודיע לנו .2
הביטוחים באמצעותנו ייכנס הביטוח   אמצעות פקס', בהודעה בע"פ או באמצעות הדוא"ל, על עריכתב

 מפרט זה.   לתוקף בתאריך שיקבע בהודעה בהתאם לכל תנאי
  מוקדם ככל הניתן, הנפיק תעודות ביטוח חובה לכלי הרכב המפורטים ברשימההננו מתחייבים ל

 .הביטוח לתוקף שולמות על ידנו, על מנת שניתן יהיה לחלקן לפני מועד כניסתמ
 
 
 
 

 

_____________                ______________ 
 תימת המציעח                     תאריך       
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ותק וחסר" צעיר נהג"ל כיסוי כולל אינו הפוליסות וסוגי הרכב כלי לכל המבוקש הכיסוי  
 .בנהיגה

 
 טון: 3.5לי רכב פרטי ומסחרי עד כ
 
 :ביטוח חובה .1

 
 המבטח ייצרף טבלת חישוב לביטוח חובה. 

 
(  עילביטוח חובה של רכב מנוי חוזה הביטוח ייערך על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  )ביטוח( ) תנא

 .2010 -התש"ע
 

 :ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" .2
 

אשר לגביהם התבקש ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי", יחולו בנוסף  ,טון  3.5פרטי ומסחרי עד  לגבי כלי רכב
 " גם התנאים הבאים:לכל הפוליסות על האמור בסעיף "תנאים כלליים

 

למקרה לכל כלי ₪  1,000,000 סך ולנזקי גוף שאין חובה לבטחם יעמדו עלגבולות האחריות לנזקי רכוש  .א
 רכב בנפרד.

 

, ללא תלות בגיל הנהג רוע אחדילא ₪ 1,000 על סך שלנזק לצד שלישי  לא תעלה גין ההשתתפות עצמית ב .ב
 הצמדה כלשהי. נההשתתפויות העצמיות לא תכלול ו/או בוותק הרישיון.

 

הנזיקין, אשר אינה מכוסה  חבות כספית שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודתביטוח צד ג' יורחב לכסות  .ג
נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי  , בגין 1970 -חדש) התש"ל  בביטוח רכב חובה על פי פקודת רכב מנועי (נוסח

 .ע"י הרכב המבוטח

 .הרכב המבוטח הביטוח לא יכלול כל חריג לחבות המבטח עקב שימוש לעבודה מקצועית עם .ד

למען הסר ספק, הכיסוי  לרכב, וזאת ללא השתתפות עצמית.₪  25,000לסך של  הוצאות הגנה משפטית עד .א
 השפעת משקאות תחת הנהג היה התאונה קרות להוצאות הגנה משפטית יחול גם במקרים בהם בעת

 בנהיגה. דעת שיקול או המבוטח ערנות על המשפיע חומר כל או משכרים, סמים אלכוהוליים
 

 :)כולל צד שלישי( טון 3.5מסחרי עד פרטי וביטוח "מקיף" לכלי רכב  .3
 

טון, אשר לגביהם התבקש ביטוח "מקיף", יחולו בנוסף על האמור בסעיף  3.5עד  ימסחרפרטי ולגבי כלי רכב 
 " גם התנאים הבאים:לכל הפוליסות "תנאים כלליים

₪  ,2001 סך של  במקרה של נזק לצד שלישי ו/או במקרה של נזק עצמי תעמוד על עצמיתהההשתתפות  .א
 950סך של  מית לא תעלה עלההשתתפות עצ הסדר,במוסכי  .לרכב מסחרי ₪  1,600 -לרכב פרטי  ו למקרה

 .וכל בהתאם לאמור בתנאי הפוליסה התקנית לאירוע אחד₪ 
 הצמדה כלשהי. תכלולנההשתתפויות העצמיות לא 

 

 מערך הרכב. 1.5%בירידת ערך תגבה השתתפות עצמית בשיעור  – ירידת ערך .ב
מובהר כי לא תגבה השתתפות עצמית נוספת מעבר להשתתפות העצמית הבסיסית בה חויב המבוטח 

 במקרה נזק.

 

₪  1,000,000 סך של  בול אחריות המבטחים כלפי צד שלישי יעמוד עלג – גבול אחריות כלפי צד שלישי .ג
 לכל כלי רכב בנפרד.למקרה 

 על נזקי גוף אשר אין חובה לבטחם.הכיסוי על פי סעיף זה יחול גם 
 

 – שירותי דרך וגרירה .ד

 ייכלל כיסוי מלא לשירותי דרך וגרירה בחברה ידועה ומוכרת. .1

במקרה נזק לכלי רכב עקב אירוע מכוסה, יישאו המבטחים גם בהוצאות החילוץ והגרירה אל המקום  .2
 לתקן את כלי הרכב.בו נוהג המבוטח 

למען הסר ספק, הכיסוי יחול גם לגבי רכבים מסחריים בכל דרך או אתר בהם נמצאים הרכבים  .3
 המבוטחים.
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  TOTAL LOSSגניבה/אובדן / .ה
 

יהיה המבוטח רשאי לדרוש הכרזתו  –מערכו בעת קרות הנזק ויותר  50%הנזק לרכב על  יעמודאם  .1
 כ"אובדן כללי להלכה". במקרה כזה יעברו שרידי הרכב לבעלותו של המבטח.

יעמוד השיפוי על רכישת רכב חדש מאותו סוג ודגם  ,)לרבות גניבה( לכלי רכב "אבדן כללישל "במקרה  .2
 ימוש.כב דומה לו(, ללא הפחתה בגין מצב הרכב, הבעלות או השר -)ובהעדר רכב זהה 

 ימים . 7ימים. התשלום  יבוצע תוך  21גניבת רכב תיחשב כאי מציאתו בתוך  .3

 

 לרכב, וזאת ללא השתתפות עצמית.₪  00030, –משפטית עד הוצאות הגנה  .ו
 הנהג היה התאונה קרות למען הסר ספק, הכיסוי להוצאות הגנה משפטית יחול גם במקרים בהם בעת

 שיקול או המבוטח רנותע על המשפיע חומר כל או סמיםמשכרים,  אלכוהוליים השפעת משקאות תחת
 בנהיגה. דעת

 

 בדן מוחלט.למעט באו היקף הכיסוי לקדמותו גבה פרמיה נוספת במקרה נזק בגין החזרת ילא ת - דמי כינון .ז
 

 הכיסוי יורחב לכלול נזק הנובע מרעידת אדמה, פרעות, שביתות ומהומות. .ח
 

לכל כלי רכב בנפרד, וזאת ₪  2,000יחול גם על אביזרים לא מקוריים של כלי הרכב עד  הכיסוי הביטוחי .ט
אשר יכוסו  ת)הרחבה זו איננה מתייחסת למערכות שמע ומדיה שאינן אינטגראליוללא תוספת מחיר 

לפי החלטת המבוטח ללא השתתפות עצמית.  או על בסיס חליפי₪  100בהשתתפות עצמית של עד   בנפרד(.
 .מההפרש 10%תגבה פרמיה בשיעור ₪  2,000מעל  ביטוח מערכות שמע שערכן בגין

 

  – , הכיסוי כולל גםתלגבי כלי רכב שקיימת בהם מערכת שמע ומדיה שאינן אינטגרליו .י
 

 לכלי רכב.₪  2,000כיסוי עד סך  .1
חלופי גבול הפיצוי המרבי במקרה של נזק יהיה התקנת מכשיר חלופי מאותו סוג ודגם. בהעדר מכשיר 

 ערך השיפוי על בסיס ערך מכשיר דומה.י -מאותו  סוג ודגם 

 .₪ 150 סך של ההשתתפות העצמית לא תעלה על .2

 מההפרש. 7%תשולם תוספת פרמיה בשיעור של ₪  2,000 -עבור מערכות שמע שערכן גבוה מ .3

 

 .)ללא השתתפות עצמית( גומיות כוללעל בסיס החלפה  -שבר שמשות לרכב  .יא
למען  .כולל במפורש גומיות חליפיתתינתן שמשה  ים,חודש 24)ממועד רישויו( אינו עולה על  לכלי רכב שגילו

 הסר ספק, הכיסוי יחול גם על רכבים מסחריים.
 

מוסך , בכפוף להשתתפות עצמית בם אם לא נגרם נזק לכלי הרכב עצמונזק לצמיגים, למעט תקרים, יכוסה ג .יב
 .רגיל

 

 רגז ותוספות.גם על אהכיסוי יחול  –כלי רכב מסחריים  .יג
 

המבוטח, לא תהיה לרשות ( וטומט בלבדא ,לפי סוג הרכב –)מאותה דרגה )העמדת רכב חלופי  – פיורכב חל .יד
 בתשלום ו/או השתתפות כלשהי מצדו.כרוכה 

הראשון ועד תשלום  "( , יינתן מהיוםTOTAL LOSSמקרה של גניבה או אובדן או נזק מוחלט )"ב .1
 ימים. 30 -התביעה במלואה אך לא יותר מ

 במקרה של השבתה עקב תאונה: .2
 "מפתח תמורת מפתח".: מוסך הסדר

 יום. 21שעות עד  24לאחר : מוסך רגיל
 

 בתום לב. לתקנות חבות המבטחים לא תושפע עקב עומס יתר של כלי הרכב וגם או הובלת מטענים בניגוד .טו
 

 הרכב. גם על נזק לגשר או לדרך שנגרמו על ידי התנודה או המשקל של כלי הכיסוי יחול במפורש .טז
 

 :( )רכוש)' ג וצד חובה ביטוח) פרטי מיוחד רכב+  נגרריםביטוח  .4
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 :ביטוח חובה .א
 המבטח ייצרף טבלת חישוב לביטוח חובה. 

 
עי(  הביטוח ייערך על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  )ביטוח( ) תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנו

 .2010 -התש"ע
 

 :(ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי")רכוש .ב
 

למקרה לכל כלי ₪  1,000,000גבולות האחריות לנזקי רכוש ולנזקי גוף שאין חובה לבטחם יעמדו על סך  .1
 רכב בנפרד.

 

לאירוע אחד, ללא תלות בגיל הנהג ₪  1,500ההשתתפות עצמית בגין נזק לצד שלישי  לא תעלה על סך של  .2
 ו/או בוותק הרישיון. השתתפויות העצמיות לא תכלולנה הצמדה כלשהי.

 

הנזיקין, אשר אינה מכוסה  ביטוח צד ג' יורחב לכסות חבות כספית שהמבוטח יהא חייב בה על פי פקודת .3
נזקי גוף שנגרמו לצד שלישי  , בגין 1970 -חדש) התש"ל  חובה על פי פקודת רכב מנועי (נוסחבביטוח רכב 

 .ע"י הרכב המבוטח

 .הרכב המבוטח הביטוח לא יכלול כל חריג לחבות המבטח עקב שימוש לעבודה מקצועית עם .4

ספק, הכיסוי לרכב, וזאת ללא השתתפות עצמית. למען הסר ₪  30,000הוצאות הגנה משפטית עד לסך של  .5
 השפעת משקאות תחת הנהג היה התאונה קרות להוצאות הגנה משפטית יחול גם במקרים בהם בעת

 בנהיגה. דעת שיקול או המבוטח ערנות על המשפיע חומר כל או אלכוהוליים משכרים, סמים

 .לרשימת הרכבים כיסוי אחריות בגין מתקנים מיוחדים לרבות מנופים ומתקני הרמה בהתאם .6

כפגיעה ברכב של צ"ג והנזקים  כלי רכב מבוטח של העיריה בכלי רכב מבוטח אחר של העיריה תחשב פגיעת .7

 .שיגרמו לרכב הנפגע יהיו מכוסים

 לעיל. כיסוי לכל נהג למעט נהג צעיר וחסר ותק בנהיגה (כמוגדר בסעיף .8

 

 חובה ביטוח+  שלישי צד+  ה"צמ ביטוח .5
 
 

 . 2016בכפוף לתנאי ביט  :ביטוח צמ"ה 
 

 היקף כיסוי: כל הסיכונים כולל את ההרחבות ותנאי הכיסוי הבאים, ללא תוספת

 :מחיר

 למקרה.₪  25,000עד  גרירה וחילוץ הוצאות  .1

 ית .ללא השתתפות עצמרה, ש"ח למק 30,000ביטוח הוצאות הגנה משפטית בקשר לתאונה עד סך  .2

 .כיסוי פריצה, גניבה ונזק בזדון .3

 אדמה ונזקי טבעחבה לכיסוי סיכון רעידת הר .4

 ₪ . 10,000  יסוי לארגז כלים, חלפים, כלי עבודה וכיו"ב, על בסיס נזק ראשון ע"סכ .5

 פה לכל כלי בנפרד.למקרה ולתקו ₪  750,000 -גבול אחריות שלא יפחת מסך  .6

יכוי נהביטוח על פי ערך כינון וללא ולי בסיס הביטוח ערך הכלי כחדש. במקרה של נזק חלקי ישולמו תגמ .7
 .איבל

 השתתפות עצמית : .8
 ₪  10,000צמ"ה 

 ₪  3,000צד שלישי 
 
 
 
 
 
 
  -רכוש' ג צד+  חובה ביטוח קטנועים .6
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 :ביטוח חובה .א
 המבטח ייצרף טבלת חישוב לביטוח חובה. 

 
י(  הביטוח ייערך על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( ) תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנוע

 .2010 -התש"ע
 

 ₪ 1,500 -השתתפות עצמית 
 

 לעיל.כיסוי לכל נהג למעט נהג צעיר וחסר ותק בנהיגה כמוגדר 
 
 

 רכוש' ג צד ביטוח .ב
 לעיל.כיסוי לכל נהג למעט נהג צעיר וחסר ותק בנהיגה כמוגדר  .1

 פה לכל כלי בנפרד.למקרה ולתקו ₪ 500,000 -גבולות אחריות שלא יפחתו מ  .2

פקודת הנזיקין, אשר אינה  כספית שהמבוטח יהא חייב בה על פי ביטוח צד שלישי יורחב לכסות חבות .3
נזקי גוף שנגרמו לצד  , בגין 1970 -התש"ל  (נוסח חדש)מנועי  מכוסה בביטוח רכב חובה ועל פי פקודת רכב

 .המבוטח שלישי ע"י הרכב

 ₪ 1,000 -השתתפות עצמית  .4

 . עצמית תלמקרה ללא השתתפו₪  30,000יטוח הוצאות הגנה משפטית עד סך ב .5

 
 .בשם נקוב יחיד לנהג מיועד הקטנועים ביטוחמובהר כי 
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 המבוקשת ההצעה

 
 ב"המצ ההצעה טופסי גבי על ורק אךנבקשכם לפרט את הצעתכם לביטוח כלי הרכב 

 .כדין חתומים יהיו והטפסים המפרט - 'ב ספחנ
 ות( .ההרחבות המבוקש פרמיה לתשלום כולל כל)פירוט דמי הביטוח על פי מצבת כלי הרכב המצ"ב  .1

ביטוח ו( לפי העניין)ף ישלישי / מק יש למלא על גבי הטבלאות המצורפות לכל כלי רכב עלות פרמיה שנתית צד
 .חובה

 :ל המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים כדלקמןע .2

 .לעיל ו/או מסמכים המעידים על כך דין על עמידה בתנאי סף הקבועים בסעיףאישור רואה חשבון או עורך  2.1

 .המשתתף ור עו"ד או רו"ח לגבי סמכות החתימה של מורשי החתימה שלאיש 2.2

 .נדרשיםה ב מינוי סוכן ביטוח ואישורים המעידים כי הסוכן עומד בתנאיםמכת 2.3

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  הצהרהלרבות נספח , סמכי ההצעה חתומים כנדרש בשולי כל עמודמ 2.4
 . 'בא כנספחהמצ"ב 

 .טופס מכרז מלא וחתום 2.5

 '(.ב נספחה )וחוב( לפי הענייןשלישי/מקיף ) צד - טבלאות המצורפות לכל כלי רכב עלות פרמיה שנתית 2.6
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א נספח  

 
 
 

                                 :לכבוד
 מונוסון-עיריית יהוד

 מונוסון-יהוד
 

 9761 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 
 

אני הח"מ, ____________ , נושא/ת תעודת זהות מס' ___________ מכתובת _________, לאחר שהוזהרתי 
 ;ים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמןכי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבוע

חוק עסקאות גופים " )להלן: 1976 –הנני עושה תצהיר זה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
 . לביטוח כלי רכב "(, כחלק מהצעה במכרז פומבי ציבוריים

 גופים ציבוריים.למונחים המפורטים בתצהיר זה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק עסקאות 

עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי, כהגדרתם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, לא הורשענו  .1
"( ו/או לפי חוק חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 "(. וק עובדים זריםח)להלן: " 1991 –עובדים זרים, התשנ"א 

ו ופין, אם אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר מינימום ו/אלחיל .2
 מועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. ב -חוק עובדים זרים 

 הנני מצהיר כי המציע הינו "תושב ישראל".  .3

 תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן  .4
 

    _____________       ____________________ 
 חתימת המציע                        תאריך  

 
 אישור

 
אני הח"מ עו"ד________ מאשר/ת בזאת כי ביום ____________________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

תה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _________________________ מר/גב' ____________ אשר זיהה/זיה
מס'_________ ]במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד________________ במציע 

והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[, ולאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה 
 כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 
           ___________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ב נספח  
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  יש לפרט הפרמיות לכל כלי בנפרד –רשימת כלי הרכב של עיריית יהוד מונסון 
 

     שם דגם שנת ייצור רישוימספר  סוג רכב 

 צד ג' וחובה הנדסה שברולט ספארק 2014 23-802-32 פרטי 1

 מקיף וחובה איכות סביבה די מקס Sאיסוזו  2019 482-10-601 פרטי 2

 + נהג חדש מקיף וחובה איכות סביבה די מקס Sאיסוזו  2019 482-12-101 פרטי 3

 צד ג' וחובה תחזוקה טיפרפיאג'ו פורטר  2011 74-540-67 מסחרי 4

 צד ג' וחובה גבריאל דיהטסו סיריון 2007 25-543-13 פרטי 5

 צד ג' וחובה אב בית דיהטסו סיריון 2011 77-633-74 פרטי 6

 צד ג' וחובה חינוך רנו קונגו 2010 55-893-69 פרטי 7

       

      שנת ייצור מספר רישוי סוג רכב 

  רחמים נגרר 1985 12-221-55 נגרר 1

טרקטור  גי' סי' בי +  1989 12-223-59 טרקטור  2
  גבריאל מנוף סל

  תחזוקה נגרר 2010 97-105-69 נגרר 3

  תחזוקה גרור פתוח 2005 91-357-14 גרור פתוח 4

  איירליס נגרר 1996 12-115-15 נגרר 5

  מחסומים נגרר 2017 97-535-79 נגרר 6

    בובקט 2009 64619 בובקט 7

  תחזוקה גרור פתוח 2019 803-23-901 גרור פתוח 8

  ספריה  נגרר 2019 840-64-301 נגרר 9

  סער נגרר 2019 864-66-001 נגרר 10

  חרום גרור סגור 2019 68-394-601 גרור סגור 11

  התחדשות  גרור פתוח 2019 68-394-801 גרור פתוח 12

  בטחון נגרר הובלה  2020 828-01-701 נגרר הובלה 13

    נגרר הובלה  2020 864-14-901 נגרר הובלה 14

  גנרטור כחול נגרר הובלה  2021 148-67-802 נגרר הובלה 15

  גנרטור צהוב נגרר הובלה  2021 148-67-202 נגרר הובלה 16

  בטחון נגרר הובלה  2020 715-56-301 נגרר הובלה 17

  נוער נגרר הובלה  2021 131-25-802 נגרר הובלה 18

    טרקטור רחמים 2017 39-197-56 טרקטור 19

  חינוך ימהה 2020 192-645-02 טרקטור  משא 20

  תחזוקה ימהה 2019 35-261-401 טרקטור משא 21

  מונוסון ימהה 2020 192-708-02 טרקטור משא 22

  שטיפה בומברדיר 2021 20-649-28 טרקטור משא 23

משאטרקטור   24   גינון ימהה 2019 35-249-201 

      2022 19-494-28 טרקטור משא 25

   טרקטור רחמים 2017 39-197-56 טרקטור  26

  חינוך ימהה 2020 192-645-02 טרקטור  משא 27

  תחזוקה ימהה 2019 35-261-401 טרקטור משא 28

  מונוסון ימהה 2020 192-708-02 טרקטור משא 29

  שטיפה בומברדיר 2021 20-649-28 טרקטור משא 30

  גינון ימהה 2019 35-249-201 טרקטור  משא 31
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    שם דגם שנת ייצור מספר רישוי סוג רכב 

   נהג נקוב סאן יאנג 2017 58-938-89 אופנוע 1

  נהג נקוב ימהה 2020 13-043-302 אופנוע 2
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ג ספחנ  
 ניסיון תביעות

 
 
 

 
 
 
 
 
 


