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 לכבוד: מציעים פוטנציאלים

 
 עיריית דימונה

 
 לביטוח רכב וציוד ממונע של העירייה  – 2020/27מכרז פומבי מס' הנדון: 

 תשובות לשאלות הבהרה  -1פרוטוקול מס' 
 

על פי סמכותה וכאמור בתנאי המכרז שבנדון, מתכבדת בזאת עיריית דימונה )להלן:  .1

"( למסור תשובותיה על שאלות הבהרה, שהתקבלו במשרדיה מקרב מציעים העירייה"

 הפוטנציאלים להליך המכרז שבנדון. 

 העיריה.דן המענה שניתן ע"י ילהלן השאלות ולצ .2

 
המסמך או הנספח אליו מתייחסת  מס"ד

 ההבהרה
פרק וסעיף 

 רלוונטים
נוסח 

השאלה/הבקשה 
 לשינוי

 תשובות

+  1.2.7תת סעיף  כללי 1.4סעיף  4עמ'  1
1.2.8 
 

אבקש הבהרה מי 
אלו בעלי הרכבים ) 
רכבי עובדי עירייה, 
 רכבי תיגבור וכו'.... (

 

הרכבים 
בבעלות 
העירייה 

קרן  ו/או
לפיתוח 
לפי  דימונה

רוט יהפ
בטבלת כלי 

 רכב
נבקש להחליף את  1.7תת סעיף  מידע 1סעיף  6עמ'  2

 :התוכן הבא
 

 מיגון כלי הרכב יהיה
המיגון המותקן  כפי

בהם ביום פרסום 
המכרז. הזוכה יהיה 
רשאי לבצע בדיקת 
מגונים למיגון 

 .הקיים
 

 בתוכן הזה:
בהתאם לדרישת 

ביטוח ה ת חבר
 .הזוכה

 
נבקש להחליף את 

 התוכן הבא:
מיגון כלי רכב 
חדשים יהיה בתאום 

 .העירייהעם 
 

 בתוכן הזה:
מיגון כלי רכב 
חדשים יהיה בתאום 

 ללא שינוי



הביטוח עם חברת 
 .הזוכה במכרז

 
לאחר המלים: "בגין  5.2סעיף  הצעת מחיר 5סעיף  7עמ'  3

הוצאות אחרות 
להוסיף,  –כלשהן" 

"למעט השתתפויות 
 עצמיות"

 

 ללא שינוי

הוספה של כלי רכב  6סעיף  7עמ'  4
 לאחר תחילת תקופת ההתקשרות

 סעיף ימחק ובמקומו 
 :ירשם

פרמיה לרכב יקבע 
בהתאם לפי תעריף 
 חברת הביטוח הזוכה

נכון ליום תחילת 
הביטוח וכולל הנחת 
קולקטיב כפי 
שנקבעה בעת 

 התמחור הראשוני.

 ללא שינוי

הוספה של כלי רכב  6סעיף  8עמ'  5
 לאחר תחילת תקופת ההתקשרות

 נבקש למחוק: 
 
כלי רכב שתתוקן בו "

מערכת למניעת 
תאונות דרכים כגון 
"מובילאיי"/"איווס" 
יהא זכאי להנחה 

 3%בגובה של 
מהפרמיה המשולמת 
עבורו וזאת החל 

 "ממועד ההתקנה.

 ללא שינוי

תמורה, תנאים ומועדי  7סעיף  14עמ'  6
 תשלום

במקום מילה   7.5סעיף 
נבקש  -שה" שי"

 ".6לרשום "

 מאושר

 27/2020נספח ג' למכרז מספר  21עמ'  7
והתחייבויות הצהרת המציע  2סעיף 

 כלליות

נבקש לתקן את  2.5סעיף 
 הסעיף לנוסח הבא:

 
אנו מצהירים כי אנו 
יודעים כי הצעתנו 
ובכללה הצעת 
המחיר מתייחסת 

בהתאם  למגונים
חברת לדרישת 
 הביטוח הזוכה.

 ללא שינוי

 27/2020נספח ח' למכרז מספר  31עמ'  8
 תנאים כללים

 60נבקש להחליף  2סעיף 
 יום. 30יום, ל 

 ללא שינוי

 27/2020נספח ח' למכרז מספר  31עמ'  9
 תנאים כללים

 ללא שינוי למחוק סעיף 11סעיף 

 27/2020נספח ח' למכרז מספר  31עמ'  10
 תנאים כללים

 ללא שינוי למחוק סעיף 12סעיף 

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  32עמ'  11
 טון 3.5פרטי ומסחרי עד 

לרשום  במקום נבקש  10מקיף סעיף 
 ,15% 10%. 

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  32עמ'  12
 טון 3.5פרטי ומסחרי עד 

כינון לאחר המלים: " 11מקיף סעיף 
 –ירשם  –" אוטומטי

במוסך הסדר "
 ."בלבד

 מאושר



נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  32עמ'  13
 טון 3.5פרטי ומסחרי עד 

נבקש לשנות  12מקיף סעיף 
2,000,000 ,₪ 

 -ל 
1,000,000 ₪ 

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  32עמ'  14
 טון 3.5פרטי ומסחרי עד 

 לאחר המלים: 13מקיף סעיף 
", מהומות, שביתות"

 –נבקש למחוק מילה 
 "פרעות".

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  32עמ'  15
 טון 3.5פרטי ומסחרי עד 

נבקש להחליף את  16מקיף סעיף 
 התוכן הבא :

כיסוי זמני לנהג נוסף 
הביטוח כולל  -

מבוטח שאינו 
משתמש קבוע ברכב 
לרבות נהג 
חדש/צעיר, לתקופה 

ימים. וזאת,  4של 
ללא תוספת פרמיה 
ובתנאי שהודעה על 
כך נמסרה לחברת 

 .הביטוח
 

 בתוכן הזה:
כיסוי זמני לנהג נוסף 

הביטוח כולל  -
מבוטח שאינו 

קבוע ברכב משתמש 
לרבות נהג 
חדש/צעיר, לתקופה 

בתוספת  ימים 4של 
פרמיה לרכב ששוויו 

ש"ח  150,000עד 
רכב ₪.  70פרמיה 
ועד  150,001ששוויו  
פרמיה ₪  300,000

150 .₪ 
 

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  32עמ'  16
 טון 3.5פרטי ומסחרי עד 

 לשנותנבקש  4צד שלישי סעיף 
2,000,000 ₪, 

 -ל 
1,000,000 ₪ 

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  34עמ'  17
 טון 3.5שאינו פרטי ומסחרי עד 

נבקש לשנות  5מקיף סעיף 
2,000,000 ,₪ 

 -ל 
1,000,000 ₪ 

 ללא שינוי

18 
 

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  34עמ' 
 טון 3.5שאינו פרטי ומסחרי עד 

 לאחר המלים: 9מקיף סעיף 
"מהומות, שביתות", 

 –נבקש למחוק מילה 
 "פרעות".

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  34עמ'  19
 טון 3.5שאינו פרטי ומסחרי עד 

 ללא שינוי למחוק סעיף 10מקיף סעיף 

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  34עמ'  20
 טון 3.5שאינו פרטי ומסחרי עד 

 ללא שינוי למחוק סעיף 11מקיף סעיף 

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  34עמ'  21
 טון 3.5שאינו פרטי ומסחרי עד 

 ללא שינוי למחוק סעיף 12מקיף סעיף 



נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  34עמ'  22
 טון 3.5שאינו פרטי ומסחרי עד 

נבקש להחליף את  13מקיף סעיף 
 התוכן הבא:

החברה תשפה –בלאי 
את המבוטח עבור 

ק הערך המלא של הנז
לחלקים חדשים ללא 
ניכוי בלאי וזאת 

 3עבור רכבים עד גיל 
שנים. חישוב הפחתת 
בלאי עבור רכבים 

שנים יהיה  3מעל 
עבור  5%כדלקמן: 

כל שנה מעבר לשלוש 
שנים מקסימום 

 .50%במצטבר 
 

 בתוכן הזה:
החברה תשפה –בלאי 

את המבוטח עבור 
הערך המלא של הנזק 
לחלקים חדשים ללא 

וזאת ניכוי בלאי 
 3עבור רכבים עד גיל 

שנים. חישוב הפחתת 
בלאי עבור רכבים 

שנים יהיה  3מעל 
עבור  5%כדלקמן: 

כל שנה מעבר לשלוש 
שנים מקסימום 

, 50%במצטבר 
בתוספת פרמיה של 

מתעריף  10%
 הבסיס.

* בלאי מכאני יינתן 
 עד חצי שנה בלבד.

 

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  35עמ'  23
 טון 3.5נו פרטי ומסחרי עד שאי

נבקש לשנות  1צד שלישי סעיף 
2,000,000 ,₪ 

 -ל 
1,000,000 ₪ 

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים רכב  35עמ'  24
 טון 3.5שאינו פרטי ומסחרי עד 

השתתפויות 
עצמיות מקיף + 

 צד שלישי

 נזק עצמי, גניבה
 נבקש לשנות:

₪  4,000במקום 
 ₪ 5,500לרשום 

 שלישינזק לצד 
 נבקש לשנות:

₪  2,500במקום 
 ₪ 4,500לרשום 

 

 מאושר

נבקש לקבל רישיונות   נספח י' רשימת כלי הרכב של העירייה 25
הכלים  61לכל 

 המפורטים בטבלה

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים  36עמ'  26
 ביטוח ציוד מכני הנדסי

 לאחר המלים: 3סעיף 
אחריות כלפי צד "

שלישי בשל נזקי 
נבקש  -" רכוש

לכלים "להוסיף  

 מאושר



החייבים בביטוח 
 "חובה

נספח ח' כיסויים ותנאים  36עמ'  27
 ביטוח ציוד מכני הנדסי

נבקש להחליף את  5סעיף 
כיסוי התוכן הבא: 

לשמשות ללא 
 השתתפות עצמית.

 
 בתוכן הזה:

 כיסוי לשמשות:
בתוספת פרמיה של 

לכלי. ₪  350
השתתפות עצמית 

500 .₪ 

 שינויללא 

נספח ח' כיסויים ותנאים  36עמ'  28
 ביטוח ציוד מכני הנדסי

 לאחר המלים: 1צד שלישי סעיף 
"אחריות כלפי צד 
שלישי בשל נזקי 

נבקש  -רכוש" 
להוסיף  "לכלים 
החייבים בביטוח 

 חובה"

 מאושר

נספח ח' כיסויים ותנאים  36עמ'  29
 ביטוח ציוד מכני הנדסי

ליף את נבקש להח 2ה. עצמית סעיף 
 התוכן הבא:

 
נזק גניבה, פריצה 

 20%ונזק בזדון: 
מהנזק מינימום 

מקסימום ₪  15,000
100,000 ₪ 

 
 בתוכן הזה:

נזק גניבה, פריצה 
 20%ונזק בזדון: 

מהנזק מינימום 
מקסימום ₪  20,000

100,000 ₪ 

 ללא שינוי

30 
 

נספח ח' כיסויים ותנאים  37עמ' 
 ביטוח טרקטורים חקלאיים

נבקש למחוק: רעידת  2סעיף 
 אדמה.

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים  37עמ'  31
 ביטוח טרקטורים חקלאיים

נבקש לשנות  3סעיף 
2,000,000 ,₪ 

 -ל 
1,000,000 ₪ 

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים  37עמ'  32
 ביטוח טרקטורים חקלאיים

 -נבקש למחוק:  4סעיף 
החזר ניכוי בלאי 
 לחלקי מרכב בשל

 8תיקון נזק חלקי עד 
 שנים.

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים  37עמ'  33
 ביטוח טרקטורים חקלאיים

נבקש להחליף את  7סעיף 
 התוכן הבא:

 
כיסוי לשמשות ללא 

 השתתפות עצמית.
 

 בתוכן הזה:
 

כיסוי לשמשות ללא 
השתתפות עצמית 

על בסיס ₪  1,000

 ללא שינוי



"נזק ראשון", בנוסף 
אבקש לקבל שווי 
שמשות לכל כלי 

 בנפרד
נספח ח' כיסויים ותנאים  37עמ'  34

 ביטוח טרקטורים חקלאיים
השתתפות 

 עצמית
 נבקש למחוק:

בכל מקרה ביטוח "
1,000 ₪: 

 במקום: ולרשום
בהתאם למהות 
אירוע וההרחבות 

 השונות

 ללא שינוי

נספח ח' כיסויים ותנאים  37עמ'  35
 ביטוח טרקטורים חקלאיים

נבקש לדעת מה  כללי
מהות השימוש בפועל 

 של הטרקטורים

ביצוע 
עבודות 
בשטח 

 מוניציפאלי
     

 2עמ'  36
 
 

ההצעה מבוססת על  2
ביטוח הקולקטיב 
במקשה אחת 

 בחברתנו.
במידה ויפוצל ביטוח 
הרכוש / חובה ו/או 
תפחת כמות כלי 
הרכב ו/או ישתנה 

 –היקף הכיסוי 
התמחור עשוי 

 להשתנות.
ביטוח חובה למעט 

 אשר ייעשה ב"פול".

 מאושר

 תקופת ההתקשרות 6,עמ'  37
 

נבקש להחליף את  2.1, תת סעיף 2
 התוכן הבא:

 
תקופת ההתקשרות 
תהא לתקופה בת 
שנה עם אופציה של 
העירייה להארכת 
ההתקשרות לארבעה 
תקופות נוספות בנות 

 שנה כ"א
 בתוכן הזה:

 
תקופת ההתקשרות 
תהא לתקופה בת 

אופציה של שנה עם 
העירייה להארכת 
ההתקשרות לארבעה 
תקופות נוספות בנות 
שנה כ"א בהסכמה 
מראש של המבטחת, 
ובכפיפות להנחיות 
הפיקוח על הביטוח 
כפי שיעודכנו מעת 

 לעת.
 

 ללא שינוי

הוספה של כלי רכב לאחר  7עמ'  38
 תחילת תקופת ההתקשרות

תעריף ביטוח צד ג'  6
הינו קבוע גם 
בהוספת רכב נוסף 

 ללא שינוי



באמצע תקופת 
הביטוח )החישוב 

-יהיה יחסי פרו
 ראטה(.

לגבי ביטוח מקיף 
בהתאם להנחה 
קבועה שניתנה לכל 
כלי הרכב בתמחור 

 הנוכחי.
נבקש להחליף את  3.2, תת סעיף 3 תקופת ההתקשרות 13עמ'  39

 התוכן הבא:
 

לעירייה בלבד 
מוקנית זכות ברירה 
)אופציה(, להאריך 
תוקפו של חוזה זה 
למשך ארבעה 
תקופות נוספות, 

 בנות שנה.
 

 בתוכן הזה:
לעירייה בלבד 
מוקנית זכות ברירה 
)אופציה(, להאריך 
תוקפו של חוזה זה 
למשך ארבעה 
תקופות נוספות, 
בנות שנה בהסכמה 
מראש של המבטחת, 
ובכפיפות להנחיות 
 הפיקוח על הביטוח

כפי שיעודכנו מעת 
 לעת.

 
 

 מאושר

נבקש להחליף את  13 יםתנאים כללי 31עמ'  40
 התוכן הבא:

 
כינון אוטומטי של 
סכומי ביטוח לרבות 
גבולות האחריות 

 בפרק צד שלישי.
 

 בתוכן הזה:
כינון אוטומטי של 
סכומי ביטוח לרבות 
גבולות האחריות 
בפרק צד שלישי 
מוגבל לרכב פרטי 

 טון. 3.5ומסחרי עד 
 

 ללא שינוי

 כיסויים ותנאים 32עמ'  41
 טון 3.5רכב פרטי ומסחרי עד 

 

נבקש להחליף את  9
 התוכן הבא:

 
ביטול השתתפות 

 עצמית בירידת ערך.
 

 בתוכן הזה:

 מאושר



השתתפות עצמית 
 .1.5%בירידת ערך 

 כיסויים ותנאים 32עמ'  42
 טון 3.5רכב פרטי ומסחרי עד 

 

נבקש להחליף את  12
 התוכן הבא:

צד שלישי:  
2,000,000 ₪ 

 
 בתוכן הזה:

אחריות כלפי צד 
שלישי בשל נזקי 

בגבול  רכוש בלבד
 2,000,000אחריות: 

₪ 
 

 ללא שינוי

רכב שאינו פרטי ומסחרי עד  34עמ'  43
 טון 3.5

אבקש למחוק "כינון  10
 אוטומטי".

 לא מאושר

רכב שאינו פרטי ומסחרי עד  34עמ'  44
 טון 3.5

נבקש להחליף את  15
 התוכן הבא:

מוסכם כי כיסוי 
הביטוחי חל גם על 
מכשרים מקצועיים 
המורכבים ע''ג 
הרכב, ארגזים מכל 

ובתנאי  סוג ותאור
שסכום הבטוח 
שלהם נכלל בסכום 
הבטוח גם אם הם לא 
צוינו בצורה מפורשת 

 .בדף הרשימה
 

 בתוכן הזה:
 

מוסכם כי כיסוי 
הביטוחי חל גם על 

יים מכשרים מקצוע
המורכבים ע''ג 
הרכב, ארגזים מכל 

ובתנאי  סוג ותאור
שסכום הבטוח 
שלהם נכלל בסכום 
הבטוח רק אם פורטו 

 בדף הרשימה.
 

 ללא שינוי

פוליסת ביטוח צד שלישי  35עמ'  45
 .תכלול את כיסויים הבאים

אבקש למחוק "כינון  5
 אוטומטי".

 ללא שינוי

להחליף את נבקש   השתתפויות העצמיות 35עמ'  46
 התוכן הבא:

 
נזק עצמי, גניבה: 

4,000 .₪ 
נזק לצד שלישי: 

2,500 ₪ 
נזק לצד שלישי 

 ₪ 250: נגררים
נזק לצד שלישי 

 ₪ 500: אופנועים
 

מאושר 
למעט נזק 

שלישי לצד 
נגררים 

 ואופנועים.



 בתוכן הזה:
 ₪ 4,500נזק עצמי: 

 ₪ 6,500גניבה: 
צד שלישי: נזק ל

3,500 ₪ 
נזק לצד שלישי 
נגררים ואופנועים: 

950 ₪ 
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 .26.11.2020. מצורפת רשימת כלי רכב מעודכנת נכון ליום 

 . רישיונות הרכבים נשוא המכרז הועלו לאתר העירייה בצמוד למסמכי המכרז. 4

 שהיא מההוראות המפורטות במכרז.אין באמור במכתבנו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהוראה כל . 5

יש לצרף הודעה זו וכן כל הודעות שפרסמה העירייה, כשהן חתומות בכל עמוד ועמוד בחתימת . 6

 המציע. 

  

 נשמח להשתתפותכם.

 בברכה,          
 

 יפה מרציאנו       
 מנהלת מחלקת ביטוחים                                                                                                      

 
 



 26.11.2020ליום  מעודכנת כלי הרכב של העירייה רשימת
 

 בים נדרש ביטוח חובהכלכל הר,  למען הסר ספק
 אחרת.אלא אם נרשם ותק נהיגה מעל שנה  24גיל נהיגת נהגים מעל 

 

 אביזרים סוג רכב משקל ם נדרשיםכיסוי שנת יצור דגם יצרן קוד דגם מס' רישוי מס'

ערך הרכב 
כולל מע''מ 

₪ 

ערך 
אביזרים 

כולל 
 מע''מ

₪ 

שווי הרכב 
כולל 

 אביזרים
 ומע''מ

₪ 
סה''כ פרמיה כולל 

 חובה

      רכב מסחרי  מקיף+חובה 2015  איסוזו 1127287 90-641-32 1

      רכב מסחרי  מקיף+חובה 2012 טנדר M איסוזו 1127287 43-015-13 2

      רכב פרטי  מקיף+חובה 2019  דאצ'ה 351060 861-633-01 3

      רכב מסחרי  צד שלישי+חובה 2008 האנטר מיצובישי 1590052 42-385-66 4

      רכב מסחרי  צד שלישי+חובה 2010  מיצובישי 1590055 67-407-69 5

      רכב מסחרי  צד שלישי+חובה 2010  מיצובישי 1590055 67-408-69 6

      רכב מסחרי  מקיף+חובה 2019 ברלינגו סיטרואן 1817068 487-182-01 7

      רכב מסחרי  מקיף+חובה 2019 ברלינגו סיטרואן 1817068 487-185-01 8

      רכב מסחרי  מקיף+חובה 2019 ברלינגו סיטרואן 1817068 487-164-01 9

      רכב מסחרי  מקיף+חובה 2019 ברלינגו סיטרואן 1817068 487-184-01 10

      רכב מסחרי  צד שלישי+חובה 2013 ברלינגו סיטרואן 1817068 75-657-12 11

      רכב מסחרי  צד שלישי+חובה 2013 ברלינדו סיטרואן 1817068 84-220-12 12

      רכב מסחרי  צד שלישי+חובה 2013 ברלינגו סיטרואן 1817068 84-228-12 13

      רכב מסחרי  מקיף+חובה 2017  סיטרואן 1817068 93-273-87 14

      רכב פרטי  צד שלישי+חובה 2011 אוקטביה סקודה 676180 60-239-73 15

      רכב פרטי  צד שלישי+חובה 2012  רנו 928113 41-223-79 16



      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2002    89-226-15 17

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2014    90-173-76 18

      נגרר רגיל 0.5 צד שלישי+חובה 2010    91-160-71 19

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2014    92-753-75 20

      נגרר רגיל 7.5 צד שלישי+חובה 2004    93-403-57 21

      נגרר רגיל 0.5 צד שלישי+חובה 2008    96-234-61 22

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2015    97-017-76 23

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2007    98-811-60 24

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019    127-066-02 25

      נגרר רגיל 1.3 צד שלישי+חובה 2017    275-492-01 26

      נגרר רגיל 2.5 צד שלישי+חובה 2018    570-320-01 27

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019    739-260-01 28

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019    739-261-01 29

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019    739-258-01 30

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019    737-259-01 31

      נגרר רגיל 0.75 צד שלישי+חובה 2019    852-472-01 32

33 02-674-241       סגורנגרר   צד שלישי+חובה 2020    

      אופנוע  צד שלישי+חובה 2011  קוואנג יאנג  77-623-73 34

      אופנוע  צד שלישי+חובה 2016  125ימהה   78-915-34 35

  304,000 214,000 90,000 מנוף משא פתוח 7.5 מקיף+חובה NPR75 01/10/2014 איסוזו 3127110 32-529-32 36

  210,000 39,000 171,000 ארגז משא סגור 7.5 מקיף+חובה NPR75 01/01/2020 איסוזו 3127110 652-009-01 37



  354,000 214,000 140,000 ארגז + מנוף משא פתוח  מקיף+חובה LF 2014 4*2 דאף 3286335 43-547-30 38

  235,000 65,000 170,000 רמסע רמסע 15 מקיף+חובה FALF250I19L 01/10/2015 דאף 3286435 70-630-33 39

  370,000 200,000 170,000 דחס משא סגור 15 מקיף+חובה FA LF250119L 01/11/2015 דאף 3286435 70-640-33 40

  290,000 150,000 140,000 מנוף + רכינה משא רכין 18 מקיף+חובה FA55250G18 01/04/2013 דאף 3286335 77-663-13 41

  250,000 70,000 180,000 מנוף + רכינה משא רכין 15 מקיף+חובה FA LF250119L 01/03/2016 דאף 3286435 69-638-33 42

43 68-076-32 3590110 
מיצובישי 

  115,000 30,000 85,000 רכינה משא רכין 7.5 מקיף+חובה 7C18FEB7 01/05/2015 קאנטר

  255,000 200,000 65,000 דחס משא סגור 26 מקיף+חובה P340DB6X2/4HNA 2008 סקניה 3679436 10-502-63 44

      משא פתוח 6.3 צד שלישי+חובה FE649 2001פורסטר  מיצובישי 3590100 78-879-15 45

      משא פתוח 6.3 צד שלישי+חובה FE649 2001פורסטר  מיצובישי 3590100 79-277-15 46

  195,390  195,390  משא סגור 3.55 מקיף+חובה 01/01/2018 906.635ספרינטר  מרצדס 3274068 58-775-55 47

 2011 2076יעה אופני זהיר  מוסטנג  949-4- 48
צמ''ה+צד 

    167,000  צמ''ה 3.3 שלישי+חובה

 HA16PX 2003במת הרמה  חוילוט  503-36- 49
צמ''ה+צד 

    77,000  צמ''ה 6 +חובהשלישי

 2008 530מטאטא כביש  ראבו  906-74- 50
צמ''ה+צד 

    473,000  צמ''ה 11.4 שלישי+חובה

 האקו  1-247-66 51
מטאטא כביש 

citymaster1250 2015 
צמ''ה+צד 

    250,000  צמ''ה 2.5 שלישי+חובה

52 96-702-1  2019 מטאטא כביש CM600 האקו  
צמ''ה+צד 

    250,000  צמ''ה 2.2 שלישי+חובה

      טרקטור 8.6 צד שלישי+חובה 580MXT 2007טרקטור  קייס  45-277-59 53

  מנוף סל טרקטור  +חובהמקיף 2003 טרקטור לנדיני  95-540-50 54
155,610 
   כולל

 DK6010 01/04/2019 דידונג  571-881-01 55
כה''ס טרקטורים 

    135,000  טרקטור 2.5 + חובה

        צד שלישי+חובה  טרקטורון   48-793-73 56

 ג'.סי.בי  1-846-18 57
מחפרון 

3CX14MFNM 2020 
צמ''ה+צד 

    347,700  צמ''ה 8.13 שלישי+חובה

 מושאל     צמ''ה 8.9 צד שלישי+חובה CN400 2011מטאטא כביש  גונסון  87-74 58



             סה''כ

 
 בבעלות אחרת ושעבודיםרכבים 

 שעבוד בעלות כלי רכב 
  קרן לפיתוח דימונהה 44מס' בטבלה  1050263משאית מס רישוי  1
  קרן לפיתוח דימונהה 45מס' בטבלה  7887915משאית מס' רישוי  2
 אשכול נגב מזרחי אשכול נגב מזרחי 57מס' בטבלה  184618מחפרון ג'.סי.בי  3
 מושאל לקבלן עירית דימונה 58מס' בטבלה  8774מטאטא כביש  4
5    
6    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


