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לתשובתנו שבסמך בעניין כלי הרכב שמעמידה הכנסת לרשותם במענה לפנייתך שבנדון ובהמשך 

,  2001-מכוח החלטת שכר חברי הכנסת )הענקות ותשלומים(, התשס"א 24-של חברי הכנסת ה

 להשיבך כדלקמן: נתכבדונושאי המשרה הבכירים בכנסת, 

 

 על ידי עובדי הכנסת.ו שימוש ברכב הליסינג על ידי חברי/ות הכנסת יהלרצ"ב נ .1

חוזר בדבר החלפת / הזמנת רכבי ליסינג לחברי/ות הכנסת שהועבר לחברי הכנסת, רצ"ב  .2

 הכולל פירוט של הרכבים שחברי הכנסת רשאים לבחור מביניהם.

 באשר לאופן בחירת הרכבים המוצעים: .3

מכרז פומבי למתן  הכנסת מפרסמת ,בחירת הגוף אשר יספק את הרכביםלצורך  .א

מפרט השירותים, מג התפעולי. כפי שעולה שירותים להחכרת רכב בשיטת הליסינ

את קבוצות כלי רק הכנסת קובעת  )רצ"ב(,אשר צורף למסמכי המכרז כנספח ג' 

הרכב )כגון: רכב מנהלים, רכב פנאי/ שטח, רכב מיני, רכב משפחתי וכו'( ואת מספר 

הכנסת לא היצרנים המינימלי שעל המציע לפרט בהצעתו ביחס לכל קבוצת כלי רכב. 

המציעים הם אלה שקובעים את דגמי כלי הרכב המוצעים על ת את סוג הרכב, ובוחר

ידם במסגרת הצעתם, וזאת בהתאמה לקטגוריות שנקבעו על ידי הכנסת כמפורט 

 לעיל.  

 –ועדת המכרזים של הכנסת בוחרת, מבין ההצעות שהוגשו, את ההצעה הזוכה  .ב

ואיכות כמפורט בסעיף  ההצעה שזכתה לציון המרבי בהתאם לאמות מידה של מחיר

  לחוברת המכרז. 16

חבר הכנסת רשאי לבחור את כלי הרכב המועדף על ידו מבין דגמי כלי הרכב שהוצעו  .ג

 על ידי הזוכה במכרז בקבוצת כלי הרכב הרלוונטית עבורו.

חשוב לציין, שבמידה וחבר הכנסת מתחיל את תפקידו במהלך כהונתה של הכנסת  .ד

לחבר הכנסת לא תהיה אפשרות בחירה של סוג כלי הרכב והוא יקבל  ולא בתחילתה, 

 . שהיה בשימוש חברי הכנסת שפרשו כלי רכב מהמלאי הקיים

 



 

 

עוניין מופיע פירוט כלי הרכב שמתוכם רשאי חבר הכנסת לבחור את כלי הרכב בו הוא מ .4

 לעיל. 2בחוזר, כמצוין בסעיף 

 .קובץ הכולל פירוט רכבי הליסינג שנבחרו על ידי חברי הכנסת מצ"ב .5

בין היתר, תחזוקה,  ,כוללתלויות כלי הרכב השונים לכנסת. יצוין כי העלות עמצ"ב קובץ  .6

 .שירותי גרירה, רישוי וביטוח

המידע, לא ניתן למסור פירוט ( לחוק חופש 1)א()9בהתאם להוראות סעיף יצוין כי  -

 .אודות רכבי יושב ראש הכנסת וראש האופוזיציה

אינו  נתון זהכי  יודגש .₪ 556,035 - כעומדת על החודשית של כלל רכבי הליסינג עלות ה .7

חברי כנסת המכהנים כשרים או כסגני שרים אשר אינם זכאים  כולל עלות רכבים של

 .לרכב על חשבון הכנסת

, הכולל פירוט של לחברי הנהלת הכנסתר החלפת / הזמנת רכבי ליסינג רצ"ב חוזר בדב .8

 רשאים לבחור מביניהם. שהעובדיםהרכבים 

 :הרכבים שנבחרו על ידי נושאי המשרה הבכירים בכנסתפירוט  .9

 מספר העובדים שבחרו בדגם דגם הרכב הנבחר

 1 אופל אינסגניה

 1 היברידי - טויוטה קאמרי

 2 יונדאי טוסון

 1 היברידי - אי סונטהיונד

 1 סקודה אוקטביה

 2 סקודה סופרב

 

 

 

 
 

 בברכה,
 
 

 שמוליק חזקיה
 המידעמנהל חטיבת 

 והממונה על יישום חוק חופש המידע
 

 
 
 

 

 

 


