
1 % J & f

הכנסת

השיוזת מערך

התפעול חטיבת

 פ״תש כסלו כ״ד שלישי, יום
 2019 בדצמבר, 24

04363119 סימוכין:

לכבוד
 הכנסת וחברי חברות

מכובדיי,

הכנסת לחביי/ות ליסינג רכבי הזמנת ההלפת/ בדבר חוזר הנדת:

 החכרת שירותי לרכישת [8/2018 מספר פומבי )מכרז הכנסת שפרסמה מכרז במסגרת .1
 את תספק לכך ובהתאם בע״מ רכב שלמה ש. חברת זכתה תפעולי ליסינג בשיטת רכב

הכנסת. ולעובדי הכנסת לחברי הליסינג שירותי
 לחברי יוחכרו הרכב כלי סיקסט, שלמה חברת עם ההתקשרות הסכם להוראות בהתאם .2

 ממועד החל וזאת זו(, תקופה להאריך רשאית )והכנסת חודשים 36 של לתקופה הכנסת
 הרכב כלי וקבלת 22 ה- הכנסת של החדשים הכנסת לחברי שהוקצו הגישור רכבי החזרת
 הכנסת חברי בשימוש כיום המצויים הרכב כלי של החכירה תקופת מתום או החדש
הוותיקים. הכנסת לחברי

 לתשלומי זכאותך חלף ליסינג לרכב זכאותך את לממש שברצונך וככל לכך, בהתאם .3
 המפורטת הרכב כלי רשימת מתוך ליסינג ברכב לבחור רשאי הינך פרטי, רכב אחזקת

להלן.
 של האספקה למועדי בהתאם ,2020 שנת של הראשון ברבעון תתבצע הרכב כלי אספקת .4

 רכבים מלאי לשריין הליסינג לחברת לאפשר נועדה כיום הרכב כלי הזמנת היבואנים.
זמין.

 בהתאם המוצעים הרכב כלי רשימת תעודכן ,2020 שנת המשך ובמהלך יתכן כי יובהר
 רכבים לגבי והן בנזין מנוע עם רכבים לגבי הן היבואנים, בידי שיהיו רכבים למלאי

היברידיים.
 השימוש נוהל את בעיון לקרוא יש ליסינג, לרכב זכאותך מימוש בדבר החלטה קבלת טרם .5

 מכתבי את גם לקרוא ממולץ כן, כמו בזאת. המצורף הכנסת לחברי/ות ליסינג ברכב
היברידית. הנעה בעל רכב בחירת בנושא המצורף
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 בנספחים המצורפים והתצהירים המסמכים על לחתימתך בכפוף יוקצה הליסינג רכב .6
הליסינג. ברכב השימוש לנוהל

 יועצים והן ראשונה מדרגה משפחה קרובי לח״ב, פרס לנהוג רשאים הצמוד ברכב .7
 ורישום נהיגה מורשה טפסים מילוי לאחר רק תתאפשר הנהיגה )הרשאת פרלמנטרים

ותקשורת(. תחבורה במדור
 מסירת ביצוע על מופקד אשר , SIXT שלמה חברת של צוות קבוע באופן נמצא בכנסת .8

.הרכב בתחזוקת הקשור ובכול ,שוטפים טיפולים תיאום ,הרכב
 iiMHumn ן ווו1וויווminim וון1ו1-זדחזדרבכנסת הסניף מנהל
*6603 - ביממה שעות 24 החברה של שירות מוקד

:ותקשורת תחבורה בכיר מדור צוות לרשותך עומדים בנוסף, .9

 בכיר למדור ולהחזירם בלבד( )מסור המצ״ב ונספחיו ההזמנה טופס את למלא אבקש .10
.658 חדר 5 קומה ותקשורת תחבורה

 :המוצעים הדגמים פרוט להלן .11
;מנהלים רבב

B4 ,2.5 החדשה EYESIGHT, 'רציף אוטו סובארו

אוטוי ,Luxury FLדל' 4,2.5 6 מאזדה
אוטו׳ בנזין, אמבשיין ,2.0 סופרב סקודה

מקו׳ 7 בנזין, אמביישן ,1.5 קודיאק סקודה
אוטו׳ ,2.5 היברידי, XLE קאמרי טויוטה

אוטו׳ בנזין, אמביישן ,1.5 סופרב סקודה
B4 ,אוטו׳ 4*,4,2.5 קלאסיק רו סובא

,אוטו׳Luxury FT דל׳ 4 ,2.0 6 מאזדה
אוטו׳ מקו׳ 7 , Intense אאוטלנדר מיציבושי

פנאי: רבב

אוטו׳ כ״ס, 182 בנזין ,X פורסטר סובארו
4*4 ,1.5 עלית, קרוס אקליפס מיציבושי
אוטו׳ אקסלוסיב חבילת 4 בנזין סטייל 1.5 קארוק סקודה
אוטו׳ 4*4 בנזין, Elite Turbo 1.6 טוסון יונדאי
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היכלידי: מנהלים לכג

אוטו׳ ,4*2 ,2.5 היברידי VOLVE ראב טיוטה

אוטו׳ פרימיום, איוניק יונדאי

מהומות)למכ״י(: 7 לפג

מקו׳ 7 אוטו׳, ,instyle F.L 2.0 אוטלנדר מיציבושי
מקו׳ 71.2 אקסלוסיב סיטרואן

מקו׳ 7 אוטו׳, פלוס, פריוס טויוטה

לג, *בגול
/

A■ .. ^ , עמר דן
התפעול חטיבת מנהל

מצולפים:
 24/12/2019 ליום מעודכן - כנסת חכלי/ות - ליסינג כלכב שימוש נוהל

היכלידית. הנעה כעל ליסינג לכב לכחילת עידוד

:העתקים
 הכללי המנהל סחלוביץ, אלבלט מל
 הכנסת השג אבידול, חיים מל
ותקשולת תהכולה ככיל מדול מנהל כהו, יצחק מל
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