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אספקת כלי רכב מסוגים שונים בשיטת החכרה תפעולית )ליסינג 
 תפעולי( בפארק אריאל שרון.

 
 

  



 כללי .1

אספקת כלי רכב מסוגים שונים בשיטת ל 2/18מס' פומבי מכרז ל 3.3ף בהתאם לסעי 1.1

קובץ (, להלן "המכרז"להלן: ) . )ליסינג תפעולי( בפארק אריאל שרוןהחכרה תפעולית 

 הבהרות למכרז.

 נעשתה באופן כללי ללא התייחסות לזהות הפונים. ההתייחסות לפניות  1.2

במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי  1.3

 שעניינן זהה ואשר מספר שאלותהפונה. בחלק מהמקרים נוסח השאלה מבטא ריכוז של 

 נשאלו על ידי גורמים שונים.

ממסמכי יובהר, כי כל ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו כחלק בלתי נפרד  1.4

 המכרז.

יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי  -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  1.5

 ועדת המכרזים.

סת לתיקונים המפורטים במסמך זה לנוחיותכם מצ"ב חוברת מכרז מעודכנת המתייח 1.6

 ככל שהם חלק מהוראות המכרז. 

 



 
 

 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

כלל הדגמים המופיעים במסמכי  הצעה על האם חלה חובה להציע  כללי  .2
 המכרז.

 

כן הצעה אשר לא תכלול את כל הדגמים 
 תיפסל. 

אין להגיש הצעה על רכבים שאינם 
במידה ותוגש הצעה  מופיעים בטבלה.

לרכבים שאינם נכללים בדרישת המכרז 
ועדת המכרזים לא תשקלל הצעות 

 כאמור במסגרת בדיקתה. 
שונה, ראה חוברת מכרז מעודכנת  שינוי המועדים להגשת שאלות הבהרה , והגשת הצעות למכרז. כללי  .3

 .להגשה
עודכן ראה חוברת מכרז  1נספח א' מבקשים להוסיף עלות הרכב אצל היבואן  1נספח א'  .4

 . מעודכנת להגשה
 החברה דוחה את הבקשה ₪  25,000או  הקטנתה לסכום של  ערבות קיום ההצעה ביטול  5.2.6  .5

6.  

8.1 

 יום.  90לא ניתן לשמור את תוקף ההצעה למשך 
חברות הליסינג אינן רוכשות כלי רכב החל מתחילת נובמבר ועד סוף 

 דצמבר בשל שינוי מודל.
יכנסו לארץ כלי רכב חדשים, עם שינוי במנועים  2019בתחילת 

 במחירים שונים מאלה הניתנים כיום.
, ורק 2018למודל תוקף הצעה יהיה כל עוד הרכב קיים במלאי יבואן 

 2018 מברלפני נוב המציעלמלאים שנרכשו על ידי 

 החברה דוחה את הבקשה
נותן מענה  במסמכי המכרז 4.2סעיף 

 לשינויים האמורים. 

7.  

 נספח א' 
2.1.1 

ימי עבודה. כמו כן, מובהר כי אספקת הרכב  24יום, יבוא  30במקום 
 הינה בכפוף למלאי היבואן.

נובמבר ודצמבר בכל שנה, לא נרכשים כלי רכב בנוסף, בחודשים 
חדשים. בהזמנות בחודשים אלה יסופק רכב גישור, והרכב המוזמן 
יסופק בסוף ינואר תחילת פברואר בשנה העוקבת ובהתאם למלאי 

 היבואן.

בחוברת המכרז זה  ראה תיקון לסעיף 
 המעודכנת להגשה.

8.  

 נספח א' 
2.1.3 

כלי  הרכב ימסרו כפי שמסופקים על ידי היבואן, יצוין כי לא לכל כלי 
הרכב מספק היבואן מצלמת רוורס, ולמרבית כלי הרכב, הוספת 

מצלמת רוורס דורשת הוצאת מערכת מולטימדיה מקורית, התקנת 
מערכת מקומית + מצלמה )לא מומלץ וגורם לתקלות רבות ולעיתים 

 להוצאת הרכב מאחריות יבואן(.

 החברה דוחה את הבקשה.
 
 
 
 
 



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

שהרכב לא מסופק ע"י היבואן עם מערכות אלו ונדרשת תוספת כ
 בעלותחייב את פארק אריאל שרון בע"מ מבוקש ל –התקנה 

לכלי רכב שהיבואן אינו מאשר התקנה, לא יותקנו חיישני נסיעה 
 לאחור ו/או כל מערכת אחרת.

 
 החברה דוחה את הבקשה.

 
להציג את הנחיות מקובל על המציע 

 .בכתב היבואן

9.  

 נספח א'
2.1.5 

 החל מהמילים "לתקופה שלא תעלה על...."ימחקו.
 

אין ביכולתנו לשלוט במלאי או בצפי מלאי של היבואנים. ככל שרכב 
אינו במלאי, נמסרת הודעה על כך לחברה כולל צפי כניסת אוניה 

 חודשי המתנה(. 5)שלעיתים הצפי הוא של 

 .החברה דוחה את הבקשה
 

בחוברת המכרז  2.1.5ראה תיקון סעיף 
 המעודכנת להגשה.

10.  

 נספח א'
2.2.2 

הנסועה הממוצעת של חברת פארק אריאל שרון וכמה כלי רכב מהי 
 ק"מ בשנה. 40,000נוסעים מעל 

 
 

 36ק"מ, תהיה לרכב חדש, לתקופה של  130,000החלפת רכב שנסע מעל 
 חודשים נוספים.

  

הנסיעה משתנה מעת לעת בהתאם לצרכי 
אינה מספקת  העובד /החברה.החברה

 מצגים בנושא זה.
 

החברה דוחה את הבקשה. נא שימת 
לבכם כי הזכות להחליף את הרכב נתונה 
בידי הזוכה למעט בששת החודשים 

 האחרונים.

11.  

 נספח א'
+סעיף 2.2.3

13.3 
 להסכם
 נספח ה'

 :בהסכם 13.3סעיף בהתאם לאמור ב
 

 יום מראש. 30א. החזרה מוקדמת תהיה בהתראה בכתב של 
 יהיו ₪   165,000ב. קנסות יציאה לרכב שעלותו בעת הרכישה היו עד 

 כדלקמן:
 .בשנה הראשונה חודשי קנס  3 
 .חודשי קנס בשנה השנייה 2 

 קנס בשנה האחרונה.  1חודש 
 יהיו כדלקמן:₪  165,000לרכב שעלותו מעל קנסות יציאה  ג.

 בשנה הראשונהחודשי קנס   5א. 
 .ייהבשנה השנחודשי קנס  3 ב.
 חודשי קנס בשנה האחרונה. 2 ג.

 החברה דוחה את הבקשה.
 
 

 נספח א'  .12
2.3 

 .נא שימת ליבכם לנוסח הסעיף .פולבצמיגים לכל רכב  4החלפת צמיגים תהיה בבלאי בלבד, 



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

 נספח א'  .13
2.4.4 

 הסעיף ימחק.
בדיקות תלת הינן באחריות קצין הבטיחות של פארק אריאל שרון 

 .התחבורהבהתאם להוראת משרד 

 החברה דוחה את הבקשה.

14.  
 נספח א'

2.4.5 

 הסעיף ימחק

 .לא ניתן לבצע שטיפות לרכב לאחר טיפול

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח א'  .15
2.4.6 

 החברה דוחה את הבקשה. או למחוק את הסעיף. כיוון פרונט בהחלפת צמיגים בבלאי בלבד

16.  

 נספח א'
2.4.9 

בלבד, וללא  המציע החלפת צמיגים תתבצע בפנצ'ריות מורשות של 
שינוע. על נהג הרכב לפתוח קריאה במוקד החברה ולהגיע עצמאית 

השירות אינו כולל  של המציע בקרבת מקום להמצאות הנהג. לפנצריה 
 .טיפול בתקרים

 
  

, המציע שיזכה יוכל לבצע את מאושר
 ההחלפות כמפורט בפניה.

17.  

 נספח א'
2.5.1 

 נבקש למחוק את הסעיף. 
רשימת המוסכים נקבעת על ידי הספק בלבד, לאור הסכמי תחזוקה 

ורכש. הדבר לא רק כרוך בעלויות שנקבעות בבלעדיות על ידי הספק, 
 אלא נתון לאחריות המחלקה הטכנית וקציני הבטיחות של הספק.

המוסך במידה של חוסר שביעות רצון ממוסך מסוים, ניתן לחליף את 
  .למוסך אחר בקרבת מקום המאושר על ידי הספק

בחוברת המכרז  2.5.1ראה תיקון סעיף 
 המעודכנת להגשה.

18.  

 נספח א'
2.5.2 

לחודש )תלוי בסוג ₪  60-120הינו בתוספת תשלום של  KTKשירות 
 הרכב(.

 .18:00יוחזרו עד השעה  –טיפול שוטף מרכבים שיצאו 
 3יסופק רכב בתוך  –משביתה/תקלה משביתה רכבים שעברו תאונה 

 שעות עבודה.
 –( KTKלכלי רכב שהחברה תדרוש חלופי מפתח תמורת מפתח )

 יתווסף תשלום בתעריף שיקבע מראש.

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח א'  .19
2.6.1.4 

 החברה דוחה את הבקשה. 18:00 ירשם השעה  16:00השעה במקום 

 נספח א'  .20
2.9.7 

 החברה דוחה את הבקשה. .ימחק, השירות איננו כולל שירותי שטיפההסעיף 



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

 נספח א'  .21
 2.21  

בחוברת המכרז  2.21ראה תיקון סעיף  .יום 30ירשם יום,  45במקום 
 המעודכנת להגשה.

 נספח א'  .22
2.22 

 החברה דוחה את הבקשה. לא מקובל -ימחקהסעיף 

להודיע ולהביא לתיקון אצל הספק על כל נזק שנגרם חייבת החברה  1' נספח א  .23
 לרכב. 

כלי הרכב יוחזרו כשהם נקיים ממכות/ופגיעות שלא תוקנו. כמו כן 
 –בהר כי רכב שיוחזר עם נזק שלא דווח וטופל במהלך חיי ההסכם ומ

 תשולם בגינו השתתפות עצמית.
החברה תשלם לספק עבור חסרים ברכב )מפתחות שלא 

 הוחזרו/טסות/משענות ראש וכדומה(

 החברה דוחה את הבקשה.

24.  

רשימת 
 רכבים

 
 

 נבקש כי החברה תוסיף לתיאור הדגם את רמת הגימור.
 
 

נבקש לציין כי הדגמים הבאים אינם משווקים ואין לגביהם צפי הגעה 
 .לארץ: טיוטה ורסו

 
 ...(5/4/3נבקש לציין כי ברשימת הדגמים לא נזכרת קבוצה )

 
 

ברשימת הדגמים קיימים כלי רכב שאינם דגמי ציי רכב )לדוגמא 
 ולא קורולה סאן( הדבר גורר עלות חודשית גבוהה יותר. GLIקורולה 

 
ת הגימור תהיה בהתאם לקבוע רמ

בכפוף  1ברשימת הרכבים בנספח א'
 .2.1.3להוראות סעיף 

 
 

עודכן ראה חוברת מכרז  1נספח א'
 מעודכנת להגשה.

 
 
 
 

בחלקה ראו  ת הבקשהאמקבלת החברה 
 .רשימת רכבים מעודכנת

 
 

נבקש לדעת לאיזה ק"מ יש להגיש את הצעות המחיר והאם יש משקל  כללי  .25
 לצריכת הדלק של כלי הרכב.

 
 

ברדים שצריכת הדלק יכיום השוק נותן דגש לדגמי דיזל ורכבים ה
 שלהם נמוכה.

. ראו 1ראו נוסחת שקלול הצעות בנספח א
 ההתקשרות.בהסכם  8.6סעיף 

 
 

רשימת הרכבים הינה כמופיע  בנספח 
 .1א'



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

 
נבקש להוסיף לרשימה דגמים בעלי תצרוכת דלק נמוכה, וכי כלי רכב 

 אלה יקבלו אותו משקל של יתר הדגמים.

 

 לבטל.מבקשים  'נספח ג  .26
 תוגש ערבות ביצוע בלבד כמקובל

 החברה דוחה את הבקשה.
 

  'נספח ה  .27
 3סעיף 

 בהגדרת "רכב או כלי רכב"
 למחוק את המילים " או כל רכב אחר מקביל...." מבקשים 

כל רכב שיבואו הופסק/או שבוצע שינוי בדגם, הינו רכב חדש, במחיר 
 חדש שיקבע במו"מ בין הצדדים.

במסמכי  4.2בהתאם לאמור בסעיף 
..." במידה ובמשך תקופת המכרז 

ההתקשרות יחול שינוי בדגמים 
תהיה החברה   1המפורטים בנספח א

רשאית לבחור רכב מקביל לאותו רכב 
שאינו מוצע עוד בשוק ו/או שחל שינוי 

 בדגם באותם התנאים".
 נספח ה'   .28

 3סעיף 
י מועד החתימה על טופס נהמדד האחרון שפורסם לפ –מדד היסוד 

 הזמנת הרכב הרלוונטי.
 

 המדד האחרון שפורסם לפני ביצועו בפועל של כל תשלום –מדד הידוע 
 
 

דמי השכירות יהיו צמודי  מדד, החל ממדד הבסיס ועד המדד הידוע 
במועד התשלום בפועל. דמי השכירות לא יושפעו מירידת המדד הידוע 

ביחס למדד הבסיס. באופן שאם המדד הידוע יהיה נמוך מהמדד 
ישלם השוכר את דמי השכירות הנקובים בטופס ההזמנה  -הבסיס

 בערכם הנומינלי.

 
 בהצעת המחיר, 1בנספח א' ראה תיקונים 

בנספח ה' הסכם  8-ו 3 פיםבסעי
 . ההתקשרות

 
 
 

בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ובהסכם 
 ההתקשרות

 נספח ה'   .29
 8.1סעיף 

תשלומים חודשיים מראש,  3ר כל רכב ובעת ההזמנה, ישולמו לספק עב
 חודשים אחרונים שולמו מראש(. 3תשלומים שווים ) 33ועוד 

 הבקשה.החברה דוחה את 

30.  

 נספח ה' 
 8.2סעיף 

 מדובר בסעיף מהותי שיש למחוק.
החלטה לאישור על הארכת עסקה תהיה של מחלקת תפעול של הספק. 

ק"מ ולכלי רכב עם מופע תקלות/תאונות  90,000לכלי רכב שעברו מעל 
 קשות לא תאושר הארכה בכל מקרה.

 
 שינוי.התשלום החודשי בעת הארכה יהיה ללא  –כמו כן 

בחוברת המכרז  8.2ראה תיקון סעיף 
 המעודכנת להגשה.

 
 
 

 החברה דוחה את הבקשה.
 נספח ה'   .31

 8.3סעיף 
 ישולמו בהוראת קבע. –תשלומים שוטפים 
 .30ישולמו בהעברה בנקאית בשוטף + –תשלומים חריגים 

בחוברת המכרז  8.3ראה תיקון סעיף 
 המעודכנת להגשה.



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

32.  

 
 
 
 
 

 נספח ה' 
 +8.4סעיף 

 9סעיף 

 דמי הליסינג אינם כוללים את המרכיבים הבאים:
 לכל דוח )כבישי ₪  25 –. הסבת דוחות 1

 אגרה/מנהרות/משטרה/עיריות(.     
 ככל שישלחו לספק ולא  6. עלות כבישי אגרה/כביש 2

 שולמו על ידי החברה.     
 שירות.₪  20.  עלות דלק לרכב חלופי, בתעריף תחנת דלק בתוספת 3
 . תיקון תקרים4
 . החזרת רכב עם חוסרים 5
. כפל רישוי וכפל ביטוח )ככל שנהג הרכב איבד את המקור ומבקש 6

 כפל רישוי(.
 ק"מ עודף . חיובים עבור7
 

בנספח ה'   9בהתאם למפורט  בסעיף 
הסכם ההתקשרות ובהתאם לקבוע 

 במסמכי המכרז.

33.  

 נספח ה' 
 8.6סעיף 

 אג לק"מ. 15בשנה יהיה  30,000ק"מ עודף מעל 
ק"מ בשנה, יצא מפול הק"מ, ותשלום ק"מ  36,000רכב שעבר מעל 

 אג לק"מ נוסף. 45בגינו יהיה 
 

נבקש להבהיר כי רכב שנוסע מעל המוסכם, קיימת לגביו ירידת ערך 
 מואצת בעת המכירה שחייבת לבוא בחשבון בהתחשבנות.

 

בחוברת המכרז  8.6ראה תיקון סעיף 
 המעודכנת להגשה.

34.  

 נספח ה' 
 16סעיף 

 -הספק יעמיד לרשות החברה רכב חלופי ל, במקרה של טוטל לוס/גניבה
 יום. 30

 חודשים. 36החברה תזמין בטווח זה רכב חדש לתקופה של 
יום  30במידה ולא יוזמן רכב כאמור, יוחזר הרכב החלופי בתוך 

 ותסתיים עסקת הליסינג.

 החברה דוחה את הבקשה.

35.  

 נספח ה' 
 18.2סעיף 

 למחצית ופחות. ₪   1,000,000 מבוקש להפחית את הסכום מ
 

"מבלי לפגוע בכלליות לרבות כיסוי...." ועד  –ט שמתחיל במילים שפהמ
 סופו ימחק.

 ביטוח עצמי איננו כולל מרכיבים אלה ולא ניתן להוסיפם.

 החברה דוחה את הבקשה.
 

 החברה דוחה את הבקשה. 

36.  
 נספח ה' 
 26סעיף 

 החברה דוחה את הבקשה. ימחק
 
 
 



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

 נספח ה'   .37
 27.1סעיף 

 החברה דוחה את הבקשה. ימחק

 נספח ו'   .38
ערבות 

 צועיב

 החברה דוחה את הבקשה. ₪  50,000או על ₪  100,000ערבות ביצוע תעמוד על 

39.  

1.2 

 למחוק את המילים "שווה ערך".מבקשים 
שרכבים שאינם רשומים בהצעת המחיר יהיו כפופים למחיר  מבהירים 

 שיוסכם במו"מ בין הצדדים.

 .החברה דוחה את הבקשה
יידרש המציע  4.2בהתאם להוראות סעיף 

שייבחר להעמיד רכבים. רכבים שאינם 
נכללים בהצעת המחיר יתומחרו בהתאם 

 לתנאי המכרז. 
40.  

2 

 חר אישור המשכירה.נבקש לרשום שאביזרים יותקנו לא -"אביזרים"
 כמו כן נבקש הבהרה על מי חלה חובת התשלום בגין אביזרים אלו.

מסר הודעה יטרם התקנת אביזרים ת
 לזוכה.

עליות ההתקנה יחולו בהתאם לאמור 
 במסמכי המכרז.

הודעה בדבר  החברה דוחה את הבקשה. .כל שינוי בתנאי המכרז יובא לידיעת המציע בכתב 3.3.6  .41
 שינויים תעשה כקבוע במסמכי המכרז. 

 החברה דוחה את הבקשה. ."להוסיף את הסיפא: "והכל בכפוף להסכמת המשכירהמבקשים  4.2  .42

43.  5.4 
להוסיף את הסיפא: "והכל לאחר שניתן למציע להשמיע  מבקשים 

 ."טענותיו

זכות שימוע תינתן בהתאם למקובל 
 בהליכים מכרזים.

44.  
9.4 

נבקש שחילוט ערבות יעשה רק לאחר הסכמת המשכירה לחילוט 
רק לאחר שניתנה למשכירה הזדמנות ו ולאחר הודעה בכתב מראש

 להשמיע טענותיו ותקופת חסד לתיקון.

חילט יבוצע  החברה דוחה את הבקשה.
 בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. 

 החברה דוחה את הבקשה. ."להוסיף את המילים "ובלבד שלא יהא כפל פיצוי מבקשים  9.5  .45

 הכל בהתאם לאמור בחוברת המכרז .מהם הקריטריונים לבחירת הזוכה 10.3  .46
 .1וכמפורט בנספח א

47.  10.5 
נבקש להבהיר האם בחירת הזוכה לפי שקלול ההצעה היא לא ההצעה 

 .מה הכוונה מירב יתרונות? נבקש לפרט ?הזולה

 הכל בהתאם לאמור בחוברת המכרז
 .1וכמפורט בנספח א

 החברה דוחה את הבקשה. ."נבקש למחוק את המילים "בכל עת 11.2  .48

 נספח א'  .49
2.1.5 
 

 הוסיף:למבקשים 

אישרה המשכירה את הזמנת השוכרת, בחתימתה על טופס  •
 2הזמנת המכונית, תעמיד המשכירה לבקשת השוכרת, בתוך 

 החברה דוחה את הבקשה.



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

ימי עסקים ממועד הבקשה, מכונית גישור דומה למכונית 
המושכרת, עד למסירת המכונית המושכרת לשוכרת, בכפוף 

לחתימתה של השוכרת על טופס הזמנת מכונית הגישור בנוסח 
 ע על ידי המשכירה מעת לעת.כפי שייקב

בגין מכונית הגישור תשלם השוכרת למשכירה סך בשקלים  •
השווה לדמי השכירות החודשיים אשר היו משתלמים בגין 
המכונית המוזמנת, באופן יחסי לתקופה בה נעשה השימוש 

 במכונית הגישור.

על מכונית הגישור יחולו הוראות שעניינם מכוניות חילופיות,  •
 בשינויים המחויבים.

 נספח א'  .50
2.2.1 

 36לשנות את המינוח לתקופת שכירות של רכב שהינה  מבקשים 
 חודשים מיום מסירתו.

ראו הגדרת "תקופת הליסינג" כאמור 
 .בנספח ה  7בסעיף 

 נספח א'  .51
2.2.3 

שהחזרת הרכבים לפני תום תק' השכירות תהיה באישור  מבקשים 
 מראש של המשכירה ובכפוף לפיצוי מוסכם.

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

 נספח א'  .52
2.4.4 

 ביקורות חורף נעשות ע"י ניידת שירות.
 

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז. 

 נספח א'  .53
2.5.4 

הוסכם אחרת בין להוסיף בסיפא של הסעיף: "אלא אם כן מבקשים 
 החברות".

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

 נספח א'  .54
2.5.5 

 החברה דוחה את הבקשה. למחוק את הסעיף.

 נספח א'  .55
2.6.1.1 

 החברה דוחה את הבקשה. למחוק את הסעיף.

 נספח א'  .56
2.6.1.2 

 האחריות על תיאום הטיפול הינה על המשתמש ולא על המשכירה.
 1,500-אינו מקובל. ניתן לתאם טיפול החל מנושא החריגה מטיפול 

 ק"מ לפני המועד הידוע.

 בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

 נספח א'  .57
2.7.1 

אחר המילים "מכל מקום", למעט שטחים אליהם נאסרה הכניסה על ל
ידי כוחות הביטחון. כמו כן נבקש למחוק את המילים "באופן מיידי", 

 שעות מרגע פתיחת הקריאה. 3רכב חלופי יסופק בטווח של עד 

 החברה דוחה את הבקשה.

58.  
 נספח א'

2.9.5 

למחוק את הסעיף ולציין הגדרת רכב חלופי לפי הנוסח הבא: )וללא 
 התנייה של זמן(

מכונית חילופית שהינה מכונית פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה 
חמישה מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע המכונית 

 החברה דוחה את הבקשה.
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המושכרת במקומה הועמדה המכונית החילופית, אולם בכל מקרה לא 
ליטר, והכל על פי זמינות המכוניות אצל  2המנוע על  יעלה נפח

 המשכירה ושיקול דעתה הבלעדי.
 נספח א'  .59

2.10 
 החברה דוחה את הבקשה. ."למחוק את המילים "או מטעמו

 נספח א'  .60
2.11 

 הבקשה.החברה דוחה את   .להוסיף בסיפא של הסעיף: בכפוף לכך שהותקנו על ידו או מי מטעמו

 נספח א'  .61
2.12 

 למחוק את המילה "זהה" ולרשום במקומו את המילה "דומה".
 .האביזרים שיוחלפו יהיו תואמי מקור, מאושרי משרד התחבורה

 .ראה תיקון בסעיף זה

 נספח א'  .62
2.15 

נבקש להבהיר שאנו מעניקים כיסוי  .למחוק את המילים "ביטוח צד
 נזקים בשיטת חיתום עצמי.

 דוחה את הבקשה.החברה 

 נספח א'  .63
2.16 

 החברה דוחה את הבקשה. .נזקים ברשלנות או בזדון יחולו על השוכרת

 נספח א'   .64
2.17 

 החברה דוחה את הבקשה. ."להוסיף: "למעט נזקים שנובעים מרשלנות משתמשמבקשים 

 נספח א'  .65
2.20 

 הבקשה.החברה דוחה את  .למחוק את המילה "מקביל" בשורה הראשונה

 נספח א'   .66
2.21.1 

 החברה דוחה את הבקשה. .במקרה של ביטול ישולם פיצוי בגין החזרה מוקדמת

 נספח א'   .67
2.24 

 -בכפוף להצטרפות לאתר המשכירה -נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף

B2B 

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח א'  .68
3.4 

 החברה דוחה את הבקשה. ."עובדתלהוסיף: "או באמצעות קבלני משנה עימם המשכירה 

 נספח א'   .69
4.1 

 החברה דוחה את הבקשה. ."'דק 30למחוק את המילים "זמן טיפול בפניה לא יעלה על 

 נספח א'  .70
4.1.7 

 החברה דוחה את הבקשה. .למחוק או לפרט

 נספח א'   .71
5 

 החברה דוחה את הבקשה. .נבקש למחוק -סעיף כללי מדיי

72.  
 1נספח א'

 .10.3בחירת הצעה זוכה עומדת בסתירה עם סעיף אופן 
 

 אין סתירה החברה דוחה את הבקשה.
המכרזים שיקול דעת בהתאם  לועדת

 לחוק ולפסיקה. 



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

 
 

ברשימה אינו משווק  16נבקש להסב את תשומת ליבכם כי רכב מס' 
 יותר.

 
 .inspireלרמת גימור  5כמו כן נבקש לשנות את רמת הגימור של רכב מס' 

 
ראה עדכון בחוברת מכרז מעודכנת 

 להגשה.
 
 

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ב'  .73
7 

 .ככל ויהיה שינוי בעובדות שניתנו הננו מתחייבים לעדכן את השוכרת
 .ביטול ההסכם יעשה רק לאחר זמן חסד לתיקון

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ב'  .74
9 

 החברה דוחה את הבקשה. סעיף כללי מבקשים למחוק

 נספח ג'  .75
2 

 החברה דוחה את הבקשה. נא לשנות לימי עסקים

 נספח ג'  .76
4 

חילוט ערבות יעשה לאחר הפרת הסכם מצד את הסעיף.  למחוק
המשכירה ולאחר הודעה בכתב מראש ולאחר הוכחת הנזקים שנגרמו 

 לשוכרת.

 החברה דוחה את הבקשה.

 ג'נספח   .77
5 

 החברה דוחה את הבקשה. נבקש לשנות לימי עסקים.ו נבקש הודעה בכתב
 
 

 'הנספח   .78
7.2 

 החברה דוחה את הבקשה. הארכה תהא בכפוף לאישור המכירה. ופת נבקש שתק

 נספח ה'  .79
7.3 

ימי עסקים  2נבקש שתק' הליסינג תחל במסירת כלי הרכב או לאחר 
 הרכב מוכן למסירה.מיום שקיבלה השוכרת הודעה בדבר 

 .ראו "הגדרת תקופת הליסינג" 

80.  

 נספח ה'
7.5 

 שגיאה בהפניה לסעיף.
 
 

נבקש להבהיר שביטול ההרשאה קרי אי הזמנת רכבים אך התשלום 
 דמ"ש ימשיך על העסקאות הקיימות ועד לסופן.

בחוברת  7.5בסעיף ההפניה  ראה עדכון 
 מכרז מעודכנת להגשה.

 
 ראו נוסח הסעיף. 

 נספח ה'  .81
8.7 

 לא ברור מתי מועד התשלום.
אם ההסכם מוארך מתי מתבצע התשלום. רצוי לשנות את הנוסח 

 חודשים וכל שנה שלאחריה. 36ולרשום לאחר 

חודשים תבוצע התחשבנות  36בתום 
בהתאם למספר הרכבים ובהתחשב 

 במספר חודשי השכירות. 



 התשובה או ההבהרה תמצית השאלה או הבקשה סעיף מס"ד

82.  

 נספח ה'
9.2 

 של הסעיף: לשנות את הנוסח מבקשים 
השוכרת תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה ו/או דו"חות 
אחרים ביחס למכוניות המושכרות, במועד המצויין בהם, וכן תחתום על 

בת הדו"חות וכתבי האישום על שמה, בנוסח המפורט הסכמה בדבר הס
בטופס מסירת המכונית, נספח ג' להסכם, כפי שיעודכן על ידי המשכירה 
מעת לעת, ותשתף פעולה עם המשכירה ככל שידרש לצורך הסבת 
הדוחו"ת / כתבי האישום כאמור על שמה, לרבות הופעת המשתמשים 

 מטעמה בבתי משפט.
 

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .83
9.4 

 מבקשים  לשנות את הנוסח של הסעיף:
השוכרת מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, 

, חוק 1995-כמשמעותו בחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה
וכן בחוק נתיבים מהירים  1995 -כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, תשנ"ה 

, לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל 2000 –התש"ס 
ו או יותקנו בעתיד מכוח חוקים אלה, בכל חיוב בגין התקנות אשר הותקנ

נסיעת המכוניות המושכרות, בכבישי אגרה, לרבות אגרה, דמי גביה, 
הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות, החזר הוצאות הכרוכות בגביית 
האגרה ובאכיפת התשלומים, ופיצוי בשל כל נזק שנגרם לכביש האגרה, 

 ובתקנותיהם. הכל כמפורט בחוקים האמורים

 החברה דוחה את הבקשה.

 'נספח ה  .84
10.1 

 מבקשים  לשנות את הנוסח של הסעיף:
השוכרת לא תהא רשאית להשאיל ו/או למכור ו/או למסור ו/או להעביר 
ו/או להשכיר את המכוניות המושכרות או חלק מהן ו/או להעביר ו/או 
להמחות ו/או לשעבד את זכויותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, או 
את זכויותיה לגבי המכוניות המושכרות, כולן או חלקן, למעט הרשאה 

שים להשתמש במכוניות המושכרות, בכפוף לכך שהשוכרת לנהגים המור
מילאה וחתמה על נספח י' ובלבד שלרשאים להשתמש במכוניות 
המושכרות מטעם השוכרת יהא רשיון תקף לסוג המכוניות המושכרות 

ובעלי רישיון  24וכן שהמשתמשים במכוניות המושכרות יהיו מעל גיל 
מור, השוכרת תהא אחראית נהיגה בותק של שנתיים לפחות. על אף הא

כלפי המשכירה לכל נזק שיגרם למשכירה ו/או למכוניות המושכרות עקב 
מעשה או מחדל של מי מהמשתמשים במכוניות המושכרות, אשר אילו 
נעשה על ידה היתה אחראית בגינו כלפי המשכירה על פי הוראות הסכם 

משתמשים זה ועל פי דין, וזאת בנוסף לכל סעד שיהא למשכירה כנגד ה

 החברה דוחה את הבקשה.
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במכוניות המושכרות. למען הסר ספק, יובהר כי ככל ויגרם נזק לרכב על 
 ידי נהג ברכב שאינו נהג מורשה, תשא השוכרת במלוא עלות הנזק.

מוסכם כי אין במתן רשות לשוכרת להעמיד את המכוניות המושכרות 
לשימוש צד ג' כלשהו, לרבות לעובדיה ובני משפחותיהם, כפי שפורטו 

', משום התחייבות של המשכירה כלפי המשתמשים במכוניות בנספח י
המושכרות מטעם השוכרת ו/או משום הקניית זכות למי מהמשתמשים 
מטעם השוכרת, לדרוש קיום התחייבות מאת המשכירה. אין באמור 
בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המשתמש במכונית המושכרת לפנות 

 ת שירות.למוקדי השירות של המשכירה לצורך קבל
 

 נספח ה'  .85
11.1 

 לשנות ל"ביטוח חובה". מבקשים 
 נבקש למחוק. -דרישה לנסיעה מחוץ לשטח ריבונות מדינת ישראל

 החברה דוחה את הבקשה.

 'נספח ה  .86
11.2 

 :בסעיף זה נבקש להוסיף חריגים
 נהיגה על ידי נהג שאינו מורשה לנהוג במכונית המושכרת.

 נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף לסוג המכונית המושכרת.
 נהיגת נהג חדש/צעיר ללא היתר נהיגה כדין 

שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת השפעת משקה 
 אלכוהולי ו/או סם האסור לשימוש על פי כל דין ו/או חומרים מרדימים.

בתוך תחומי שימוש במכונית המושכרת מחוץ לתחום מדינת ישראל ו/או 
 האוטונומיה הפלסטינית. 

גרימת נזק למרכב התחתון של המכונית המושכרת, למעט פגיעה במרכב 
תחתון כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך 

 סלולה.
גרימת נזק כלשהו למכונית המושכרת ו/או למשכירה במתכוון או בזדון 

נית המושכרת בגין תאונת דרכים, או ברשלנות )למעט נזקי רכוש למכו
שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או השוכרת ו/או מי מהנוהגים במכונית 

 המושכרת(.
 הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח.

הסעת נוסעים במכונית המושכרת מעבר למורשה על פי חוק, או העמסת 
 מטען מעבר למורשה.

שאינה סלולה ו/או שאינה מתאימה נהיגה במכונית המושכרת על דרך 
 מסיבה אחרת כלשהי לשימוש במכונית המושכרת.

 החברה דוחה את הבקשה.
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שמוש במכונית המושכרת באלימות, למטרות פוליטיות לרבות שימוש 
 באלימות בשם או בקשר עם ארגון כלשהו.

שימוש במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים 
ים חלק בהפרעות עבודה, אלא שובתים או מושבתים או אנשים הנוטל

אם נקלעה המכונית המושכרת באקראי לאותו מקום. במקרה כזה, 
תפעל השוכרת או מי מהנוהגים במכונית המושכרת, להרחיקה לאלתר 

 ממקום הארוע.
 

 נספח ה'  .87
12 

 מבקשים  לשנות את הנוסח של הסעיף:
המשתמשים מטעמה במכוניות השוכרת מתחייבת להנחות את 

המושכרות לשמור על המכוניות המושכרות בכל עת ולנהוג בהן מנהג 
בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך תקופת 

השכירות ובכלל זה הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת 
פה איזה מהמכוניות המושכרות על ידי רשויות האכיפה. השוכרת תש

את המשכירה בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בה תחוב 
המשכירה כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס 

בגין עבירת התנועה, דמי הטיפול בגינו, עלות גרירת המכונית 
המושכרת, עלות אחסונה, וכן הוצאות משפטיות בהם תישא המשכירה 

ודיעה לשוכרת על תביעה כאמור, בשל תביעה כאמור, ובתנאי שה
אפשרה לה להתגונן מפניה ולא הגיעה להסכם פשרה או עסקת טיעון 
ללא הסכמתה. השוכרת לא תהא זכאית למכונית חילופית בנסיבות 

 סעיף זה.
 

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .88
13.1 

למחוק את המילים "או מכל סיבה שלא ניתן להחזיר את  מבקשים
 הרכב והסיבה אינה תלויה בחברה".

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .89
13.2 

להבהיר שככל ויתקבל קנס או הוצאה שבזמן שהרכב היה מבקשים 
 עליה לשאת בתשלום. -אצל החברה

המועד  החברה דוחה את הבקשה.
הרלוונטי הוא מועד קבלת הקנס ולא 

 מועד שליחתו.
 נספח ה'  .90

13.3.3 
 החברה דוחה את הבקשה. לא מקובל. על החברה לשלם לפחות חודש שכירות אחד.

 נספח ה'  .91
13.3.4 

התשלום יבוצע בתום תקופת הליסינג של  לא מקובל. תשלום יעשה לאחר שליחת החשבונית.
 .אותו הרכב

 החברה דוחה את הבקשה. יום. 14לשנות ל  מבקשים נספח ה'  .92
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 נספח ה'  .93
15.4 

 החברה דוחה את הבקשה. למחוק את המילה "מקביל".מבוקש 

 נספח ה'  .94
17.1 

להבהיר שהנ"ל יתקיים רק במקרה שהנזק נגרם עקב השימוש מבוקש 
 ברכב שנעשה ע"י נהג מטעם המשכירה,

לרכוש של החברה שהנזק שכן, לא הגיוני שהמשכירה תהא אחראית 
 נגרם ע"י עובד מטעמה.

 

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .95
17.4 

נבקש למחוק את המילים "מכל סיבה שהיא" ולרשום: "אלא אם נגרם 
 ע"י הזוכה ו/או מי מטעמו בזדון ו/או ברשלנות".

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .96
17.5 

 הבקשה.החברה דוחה את  נבקש למחוק. -סעיף כללי

 נספח ה'  .97
17.7 

 החברה דוחה את הבקשה. נבקש להפוך להדדי.

 נספח ה'  .98
18.1 

 החברה דוחה את הבקשה. נבקש לשנות לימי עסקים.

 נספח ה'  .99
18.3 

"הביטוח יכלול ויתור על זכות התחלוף  :למחוק את המיליםמבקשים 
כלפי החברה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או כל נהג אחר המורשה לנהוג 

  "מטעמה. הפטור האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .100
18.5 

הדרישות לאי קיום הגבלה בדבר הימצאות כריות אוויר ברכב, נהיגה 
ה ומספר תביעות קודמות בשלוש השנים האחרונות של כל עם מלוו

הנוהגים ברכב בדרך קבע ומספר שלילות רישיון נהיגה בשלוש השנים 
 נבקש למחוק אותן. -האחרונות אינן מקבולות

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .101
18.6 

ובאמצעות עו"ד מטעם ₪  15,000-להקטין את הסכום למבקשים 
 את הסעיף.  או לבטל  המשכירה בלבד

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .102
18.8 

נבקש למחוק את המילים: "מכל סוג" ולהחליפן במילים: "אשר 
 באחריות הזוכה על פי דין".

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .103
18.9 

"לרבות מפתחות למחוק את המילים: ו להוסיף נזק רשלנות מבקשים 
כלי הרכב, ולא תהיה לזוכה או לחברת הביטוח טענה לאחריות החברה 

 במקרה של גניבה". 
 להוסיף חריגי ביטוח:מבקשים 

 ה את הבקשה.החברה דוח
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שימוש במכונית, על ידי נהג כשהוא נמצא תחת השפעת משקאות 
אלכוהוליים ו/או משקאות משכרים ו/או סמים משכרים ו/או סמי 

ו סמים מרדימים ושימוש במכונית הזיה ו/או סמים נרקוטיים ו/א
 למטרות בלתי חוקיות. 

גרימת נזק למרכב התחתון, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה 
 מתאונת דרכים שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה.
גרימת נזק כלשהו למכונית ו/או למשכירה במתכוון או בזדון או 

בגין תאונת דרכים, שארעה עקב ברשלנות )למעט נזקי רכוש למכונית 
 רשלנות צד ג' ו/או השוכרת ו/או מי מהנוהגים במכונית(.

 הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח.
שימוש במכונית לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ 

 אחר, למעט אם הותקן בה אביזר מתאים על פי היתר כדין.
ונית לתחרות ו/או למבחנים ו/או להוראת שימוש ו/או נהיגה במכ

 נהיגה.
הסעת נוסעים במכונית מעבר למורשה על פי חוק, או העמסת מטען 

 מעבר למורשה.
נהיגה במכונית על דרך שאינה סלולה ו/או שאינה מתאימה מסיבה 

 אחרת כלשהי לשימוש במכונית.
שימוש במכונית באלימות למטרות פוליטיות כולל שימוש באלימות 

 שם או בקשר עם ארגון כלשהו.ב
שימוש במכונית במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים 

או מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם 
נקלעה המכונית באקראי לאותו מקום. במקרה כזה, תפעל השוכרת או 

 .מי מהנוהגים במכונית להרחיקה לאלתר ממקום האירוע
 

 נספח ה'  .104
21.4 

נבקש להבהיר ששיפוי ו/או פיצוי יעשה רק לאחר פס"ד חלוט כנגד 
 המשכירה.

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .105
22 

 החברה דוחה את הבקשה. נבקש להפוך להדדי )במקום "הזוכה" ירשם "הצדדים"(.

 נספח ה'  .106
23.1 

להגביל בזמן את הארכת ו לשנות את המינוח לערבות ביצוע מבקשים
 תוקף הערבות.

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .107
23.5 

 החברה דוחה את הבקשה. לשנות לימי עסקים.מבקשים 
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 נספח ה'  .108
24 

 החברה דוחה את הבקשה. להפוך להדדי. מבקשים

 נספח ה'  .109
24.3.2 

הוכחת נזק שנגרם לשוכרת להבהיר שפיצוי ישולם רק לאחר מבקשים 
 כתוצאה מהפרה.

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .110
24.4 

 ₪ . 50,000להוריד את סכום הפיצוי המוסכם ל  מבקשים 
להסיר את המשפט "והזוכה יהא חייב לשלם מציעים נוספים מבקשים 

מאתיים )₪  200,000מוסכמים ומשוערכים מראש בסך  לחברה פיצויים
ו/או שייגרמו לחברה  כתוצאה מהפרה  וזאת בגין הנזקים שנגרמו  (אלף

 ו/או אי קיום כאמור.

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח ה'  .111
25.1 

להוסיף את המילים הבאות: "מובהר כי שעבוד ו/או הסבה  מבקשים
ו/או העברה ו/או המחאה לגורם מממן לא ייחשבו כהעברה או המחאה 

 או שעבוד או משכון כאמור בסעיף זה לעיל.

בחוברת מכרז  25.3סעיף  ראה עדכון 
 מעודכנת להגשה.

 נספח ה'  .112
25.3 

 25.1כמפורט בסעיף להוסיף: "למעט  25.3בסיפא של סעיף מבקשים 
 לעיל".

בחוברת מכרז סעיף זה ראה עדכון 
 מעודכנת להגשה.

 נספח ה'  .113
26 

 החברה דוחה את הבקשה. נבקש לבטל את זכות הקיזוז.

 נספח ה'  .114
28 

 החברה דוחה את הבקשה. נבקש להפוך להדדי.

 נספח ו'  .115
2 

 הבקשה.החברה דוחה את  ימי עסקים מראש. 30להוסיף הודעה בכתב מבקשים 

 נספח ו'  .116
3 

 החברה דוחה את הבקשה. שלא יהא כפל פיצוי.מבקשים 

כלי רכב בארגון מחייב  40 –האם ניתן להגיש הצעה ללא שרות קצב"ת  4.1סעיף   .117
 קצב"ת אירגוני

ההצעה כוללת שירת קצב"ת מוגבל והכל 
 כמפורט במסמכי המכרז.

 נספח א'  .118
2.6.1.3 

ליכולתו של המוסך לתת שרות בזמן האמור האם ניתן להוסיף "בכפוף 
 ובכפוף לזמינותם של חלקי חילוף" ?

 החברה דוחה את הבקשה.

 נספח א'  .119
2.18 

 . 1ראו נספח א החברה דוחה את הבקשה. לאחר תשלום של השתתפות עצמית ? –האם אפשר להוסיף 

 נספח א'  .120
2.23 

 החברה דוחה את הבקשה. לעלותם ?האם ניתן לחייב בגין סט מפתחות נוסף בהתאם 

 3האם ניתן להוסיף בהצעה "תשלום פיקדון בגובה של  –פיקדונות  כללי  .121
 חודשי השכירות האחרונים, יגבה עבור כל רכב חדש שיוזמן" ?

 הכל בהתאם לקבוע במסמכי המכרז
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האם ניתן להוסיף " במקרה שנגרם נזק למרכב  –נזק למרכב תחתון  כללי  .122
 כתוצאה מנהיגה ברשלנות או בזדון , יחויב הנזק במלואו" ?תחתון 

. ראו הכל בהתאם לקבוע במסמכי המכרז
 . 1נספח א

 נספח א'  .123
2.4.7 

 הכל בהתאם לקבוע במסמכי המכרז כנגד בלאי במהלך תקופה לרכב. 1להוסיף החלפת מצבר מבקשים 
 ובהתאם לצרכים. 

 נספח א'  .124
2.4.8 

 הכל בהתאם לקבוע במסמכי המכרז זוגות בתקופה לרכב. 3מגבים עד להוסיף החלפת מבקשים 
 ובהתאם לצרכים

    

    

    

    


