
 
 

 

 

 

 מכרז "מועצה אזורית שדות נגב" –מסמך הבהרות  –הנדון 

 2021הצעות לביטוח כלי רכב המועצה  84/2020מכרז מס' 

 

 מס"ד עמוד סעיף השאלה

ההצעה מבוססת על ביטוח הקולקטיב במקשה אחת 
 בחברתנו.

במידה ויפוצל ביטוח הרכוש / חובה ו/או תפחת כמות 
התמחור עשוי  –כלי הרכב ו/או ישתנה היקף הכיסוי 

 להשתנות.
למעט ביטוח חובה לטרקטור משא / אופנועים / 

הבקשה מאושרת טרקטורונים אשר ייעשה ב"פול". 
 בחלקה  ניתן להגיש בשתי האפשרויות

 

פיצול הביטוחים 
בין מבטחים 
 שונים

3 1 

 50האם ניתן לוותר על המגבלה של סוכן הממוקם 
ניתן להרחיב ק"מ מתחומי מועצה אזורית שדות נגב 

 ק"מ 70-ל
 

1.2 4 2 

רק נבקש לצרף רישיונות של הכלים הנדרשים לביטוח 
 העתקי רישיונות מהרכבים ולמציע הזוכה יינתנ

 

 7-9 3 

נבקש לצרף ניסיון תביעות מרוכז של הכלים הנדרשים 
 הבקשה נתקבלהח  לביטו

 

 7-9 4 

הבקשה  ₪ 1,000,000גבולות אחריות צד ג' רכוש 
 נתקבלה

 

 5 10 סעיף א

 3.5לא ניתן לרכוש נזקי גוף לרכב פרטי ומסחרי עד 
 הבקשה נתקבלהטון )גם לא תמורת פרמיה נוספת(.

 

 6 10 סעיף ח

 הפחתות ותוספות בהתאם למחירון לוי יצחק
 הבקשה נתקבלה 

 

 7 11 סעיף יז 

 הבקשה נתקבלה ₪ 500,000הכיסוי מוגבל עד 
 

 8 11 סעיף כא

 הבקשה נדחית 20%עומס יתר מוגבל על 
 

 9 11 סעיף כה

חודשים מיום עליית  24חלקים מקוריים או חדשים עד 
 הבקשה נתקבלההרכב לכביש 

 

 10 12 סעיף ג

 ₪ 200,000עד לשווי  –טון  3.5רכב פרטי ומסחרי עד 
 הבקשה נתקבלהלא נדרשים במיגון. 

בבקשה צרפו את  –לגבי רכבים מעל שווי זה 
 המיגונים יועברו למציע הזוכההמיגונים הקיימים. 

 

 11 12 סעיף ד

 

 



 
 

 מס"ד עמוד סעיף השאלה

  –השתתפות עצמית לאוטובוס / אוטובוס זעיר 
, גניבה או ₪ 5000, צד שלישי ₪ 5000נזק עצמי 

 הבקשה נתקבלה ₪ 10,000אבדן כללי 
 

 12 13 סעיף א + ד

 הבקשה נתקבלהבמידה וצוין בדף הרשימה 
 

 13 13 סעיף ב

הבקשה הפחתות ותוספות בהתאם למחירון לוי יצחק 
 נתקבלה

 

 13 סעיף ג 
 

14 

 שרותי הסעות חלופיים –לא ניתן לאשר את הסעיף 
 הבקשה נתקבלה

 

 15 13 סעיף ה

ללא כיסוי למראות צד, בהתאם לכתב השירות של 
 אוטוגלס.

 הבקשה נתקבלה
 

 16 13 סעיף ח

הבקשה  ₪ 1,500,000גבול אחריות צד ג' רכוש 
 נתקבלה

 

  17 13 סעיף י

 הבקשה נתקבלהבמידה וצוין בדף הרשימה 
 

 18 14 סעיף יא

 נתקבלההבקשה  ₪ 750,000נזקי גוף עד 
 

 19 14 סעיף יב 

הבקשה ככל שנרכש עבור הנהג  כיסוי בפוליסה 
 נתקבלה

 

 20 14 סעיף טז

ככל שבוטחה ונכללה בסכום הביטוח של הרכב 
 הבקשה נתקבלה

 

 21 14 סעיף יז

 הבקשה נתקבלה ₪ 500,000הכיסוי מוגבל עד 
 

 22 14 סעיף יח

 הבקשה נדחתה 20%עומס יתר מוגבל על 
 

 23 14 סעיף כב

 הבקשה נתקבלה לא ניתן לרכוש סעיף תאונות אישיות 
 

 24 15 סעיף כה

, ₪ 3500השתתפות עצמית בנזקי צד שלישי 
 7500השתתפות עצמית לגניבה  / אבדן כללי 

 הבקשה נדחתה.₪
 

 25 16 סעיף א + יד

ללא כיסוי למראות צד, בהתאם לכתב השירות של 
 אוטוגלס.

 הבקשה נתקבלה

 26 16 סעיף ב

 הבקשה נדחתה 20%עומס יתר מוגבל על 
 

 27 16 סעיף ו

הבקשה  ₪ 1,500,000גבול אחריות צד ג' רכוש 
 נתקבלה

 

 28 16 סעיף ז

 הבקשה נתקבלהבמידה וצוין בדף הרשימה 
 

 29 16 סעיף ח

 הבקשה נתקבלה ₪ 750,000נזקי גוף עד 
 

 30 16 סעיף ט

 הפחתות ותוספות בהתאם למחירון לוי יצחק
 נתקבלה הבקשה

 31 16 סעיף יג 



 
 

 

 מס"ד עמוד סעיף השאלה

 לא ניתן לרכוש כיסוי שבר מכני תחת פוליסת רכב
 הבקשה נתקבלה

 34 17 סעיף יז

 הבקשה נתקבלה ₪ 500,000הכיסוי מוגבל עד 
 

 35 17 סעיף כ

 הבקשה נדחית 20%עומס יתר מוגבל על 
 

 36 17 סעיף כג

 הבקשה נתקבלהלא ניתן לרכוש סעיף תאונות אישיות 
 

 37 17 סעיף כו 

 הבקשה נתקבלה ₪ 5000השתתפות עצמית לגניבה 
 

 38 18 סעיף א 

 נדחיתהבקשה  20%עומס יתר מוגבל על 
 

 39 18 סעיף ג

הבקשה  ₪ 1,000,000גבול אחריות צד ג' רכוש 
 נתקבלה

 

 40 18 סעיף ח

 הבקשה נתקבלה₪ 750,000נזקי גוף עד 
 

 41 18 סעיף ט

 36,000 –האם כל שווי כל נגרר הנדרש לביטוח מקיף 
₪ ? 

 חיובי

 42 19 סעיף י

 הבקשה נדחיתנהגים בהתאם לכלי הרכב המוביל .
 

 43 19 סעיף יא

הבקשה  ₪ 1,000,000גבול אחריות צד ג' רכוש 
 נתקבלה

 

 44 19 4.1סעיף 

 נבקש לציין מה גיל הנהגים + וותק הנהיגה הנדרש :
 כל נהג, ומעל ותק שנהרכב פרטי   -
 ותק שנתיים  24מגיל טון   3.5רכב מסחרי עד  -
 ומעל ותק שנתיים 30מגיל אוטובוס         -
 ותק שנתיים 30מגיל אוטובוס זעיר     -
 ותק שנתיים 24מגיל טון  3.5מסחרי מעל  -
 שנתיים וותק 24מגיל רכב אחר  -

 

  45 

 נגמרת שלא ובירוקרטיה זמן קוצר מפאת -46 שאלה
 , הביטוח חברות מול

 תתבצע המכרז על החתימה כי אישורכם את אבקש
 .הביטוח חברת י"ע ולא הביטוח סוכן י"ע
 להיכנס מעוניינות שאינם חברות משני סירוב קיבלנו)

 (. אלו בימים זה מסוג למכרז
 !אודה לאישורכם

 חתימה אישור לקבל גם נסכים אנו  נתקבלה הבקשה
 מורשים ביטוח סוכן\סוכנות של

  46 

 

  

 ככל שנרכש עבור הנהג  כיסוי בפוליסה 
 הבקשה נדחית

 32 16 סעיף טו

 ככל שבוטחה ונכללה בסכום הביטוח של הרכב
 הבקשה נדחית

 33 16 סעיף יז



 
 

 

 

 שדות נגבועצה אזורית מ

 
 

 ,נכונה ליום הפקת המפרט להצעותמצבת כלי הרכב 

 
  

 
מ

 סד 
שנת  דגם מס רישוי 

 יצור 
 ביטוח קוד דגם

 חובה
ביטוח 

 מקיף
השתתפות 

 עצמית 
    4274260 2018 מרצדס 38-223-55 .1
    4274260 2018 מרצדס 375-78-801 .2
    4200103 2019 יוטונג ליון  562-71-301 .3
    4679112 2010 סקניה 73-751-67 .4
    4679112 2008 סקניה  73-430-67 .5
    4679112 2008 סקניה 73-415-67 .6
    4679112 2007 סקניה 68-905-61 .7
    4679112 2007 סקניה 68-740-61 .8
    4679112 2011 סקניה 21-722-70 .9

10
. 

סאנגיונג  687-89-401
 רקסטון

2019 712315    

11
. 

 איסוזו  93-015-32
 די מקס

2015 1127286    

12
. 

איסוזו  94-512-32
 דימקס 

2015 1127286    

13
. 

איסוזו  94-513-32
 דימקס

2015 1127286    

14
. 

 איסוזו  32-778-37
 די מקס

2015 1127286    

15
. 

איסוזו  482-42-801
 דימקס

2019 1127344    

16
. 

 איסוזו  40-705-39
 די מקס 

2016 1127286    

17
. 

טויוטה  75-747-801
 הילקס

2019 1413085    

18
. 

 איסוזו  717-21-701
 די מקס

2019 1127344    

19
. 

בנוסף  004810267 2020 יונדאי  400-04-002
עלות נהג 

 צעיר

  

20
. 

    1739190 2011 פיגו' פרטנר 24-937-78

21
. 

 ניסאן  33-715-79
 אקו מיקרה 

2012 624004    

22
. 

    676125 2013 סקודה רפיד 45-342-12

23
. 

    67613353 2014 סקודה רפיד 62-133-53

    729201 2014 פורד פוקוס 2476-177-11



 
 

. 
25

. 
    928116 2014 רנו קנגו 87-262-31

26
. 

שברולט  92-827-32
 ספארק

2015 961029    

27
. 

 פורד  23-621-08
3930 

 טרקטור

1993 1000    

28
. 

סאמה  91-705-34
פורטטו 

 טרקטור 

2015 1331    

מרצדס  887-27-601 29
 5ספרינטר  

טון ארוך 
מאוד 

מיניבוס 
להסעת נכים 

 מקומות 16

2020     

 

 מחיר ביטח חובה   סוג   המחלקה לחיוב   מס' רישוי    מסד

 חובה  קוב 5גרור מים  בטחון  62-606-24 .1

 חובה  קוב 5גרור מים  בטחון 67-258-15 .2

 חובה  קוב 5גרור מים  בטחון  64-665-24 .3

 חובה  קוב  5גרור מים  בטחון  90-585-74 .4

 חובה  גרור מים חצי קוב  בטחון  92-546-57 .5

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון  92-559-57 .6

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון  62-417-24 .7

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון   90-777.61 .8

 חובה גרור מים חצי קוב בטחון  90-776-61 .9

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון  90-774-61 .10

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון  90-773-61 .11

 חובה קוב  5גרור מים  בטחון  90-585-74 .12

 חובה גרור מים  חצי קוב  בטחון  96-451-15 .13

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון  90-584-74 .14

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון  98-306-61 .15

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון  98-303-61 . 16

 חובה גרור מים חצי קוב  בטחון  9077561 .17



 
 

 חובה גרור מים חצי קוב בטחון 9830461 .18

 חובה גרור חצי קוב בטחון 98-301-61 .19

 חובה + מקיף  גרור כיבוי מועצה בטחון  802-05-401 .20

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון תושיה 572-66-001 . 21

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון שוקדה  94-232-79 . 22

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון כפר מימון 94-233-79 .23

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון עלומים 93-867-79 .24

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון זמרת  94-197-79 .25

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון  591-95-301 .26

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון סעד  591-95-201 .27

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון  95-184-87 .28

 חובה + מקיף  גרור כיבוי  בטחון תקומה  572-65-901 .29

 חובה + מקיף  גרור אופניים  ספורט  99-021-74 . 30

 חובה  גנרטור חרום  בטחון  95-168-15 .31

 חובה  גרור חפ"ק מועצה  בטחון 93-609-15 .32

 חובה גרור  סגור בטחון 9127374 . 33

 חובה גרור פיקוד בטחון 6466624 .34

 חובה  גרו פתוח שפ"ע  בטחון 97-321-78 .35

 חובה  עגלה בעלי חיים  תברואה  90-571-79 .36

 חובה  עגלה נגררת צהובה  גינון  93-505-68 .37

 חובה  עגלה נגררת  חוליה  93-996-73 . 38

 חובה גרור תאורה שעת חרום  בטחון  90-928-61 .39

 חובה  גרור פתוח  בטחון 90-927-61 .40

 חובה גרור פתוח  בטחון 9405361 .41

 חובה גרור פתוח  בטחון  9378015 .42

 חובה גרור  פתוח  בטחון 13850702 .43

 חובה גרור פתוח בטחון 67779201 .44

 חובה + מקיף  טרקטור פורד גינון 23-621-08 .45

 חובה + מקיף  טרקטור סמא  גינון  91-705-34 .46

 חובה + מקיף  טרקטורון  בטחון   96-454-87 .47

 חובה + מקיף  טרקטורון כיבוי סעד  בטחון 71-647-80 .48



 
 

 

 

 חובה + מקיף  טרקטורון כיבוי  מועצה   76-240-80 .49

 חובה + מקיף  טרקטורון משא  בטחון 95-184-87 .50


