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לבין המבוטח, ששמו  פוליסה זו היא חוזה בין ווישור חברה לביטוח  בע"מ )להלן  "המבטח" או  "החברה"(
)להלן   נפרד ממנה  ומהווה חלק  בלתי זו  לפוליסה  )להלן "המבוטח"( המצורפת  וכתובתו מפורטים במפרט 

"הפוליסה"(.

המבטח בהצעת הביטוח, ובהסתמך על המידע שנמסר למבטח בהצעת הביטוח  והואיל והמבוטח, פנה  אל
נפרד מפוליסה זו, בין אם צורפו להצעת הביטוח ובין אם   ובמסמכים נלווים שהוגשו לו, והמהווים חלק  בלתי

הוגשו בנפרד. 

והואיל והמבוטח שילם או התחייב לשלם את דמי הביטוח הנקובים במפרט.

לפיכך, הסכים המבטח, לשלם למבוטח בפוליסה זו תגמולי ביטוח עד לגבולות האחריות הנקובים במפרט, 
בגין מקרה ביטוח, שיארע בתוך תקופת הביטוח הנקובה במפרט.  

פוליסה זו מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לגברים ונשים כאחד. 
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הגדרות לכל  פרקי הפוליסה 

דירה

המבנה של הדירה, או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, מרפסות, צנרת  
מתקני-הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים,  מתקני ביוב  ואינסטלציה, צנרת  גז(, )לרבות
ודרכים  מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים,  גדרות
חיבור של  מרוצפות, השייכים לדירה, וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים  אליה
חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של   קבע: ואם הדירה מצויה בבית משותף - גם לרבות

הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה )לרבות מחסן(.

בית משותף 

בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין, וכן בית שאינו רשום כאמור ובלבד שיש בו  
שתי דירות לפחות. 

בני-משפחה

בן זוגו , ילדיו, הוריו או קרובים אחרים של המבוטח, המתגוררים עמו דרך קבע בדירה.  

דירה שאינה תפוסה

דירה הפנויה למעלה  מ-60 ימים רצופים, או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה  
מ- 60 ימים רצופים.

עובד משק בית 

עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה המבוטחת. 

בנק 

תאגיד בנקאי המורשה לפעול בהתאם לחוק הבנקאות )רישוי( התש"א  1981.

רציפות הביטוח לאורך כל תקופת המשכנתא 

לתשומת ליבך :

השנה  לתום  עד  אחת,   שנה  של  נוספת  לתקופה  ביטוח  שנת  כל  בתום  המבטח  ידי  על  תחודש  זו  פוליסה 
במהלכה יסיים המבוטח לשלם לבנק את ההלוואה לדיור שבגינה מושכנה הדירה המבוטחת במסגרת פוליסה  

זו, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים להלן: 

המבוטח יקבל לידיו מפרט מעודכן בסמוך למועד חידוש הפוליסה, מדי שנה. . 1

ייקבעו על  דמי הביטוח  אשר הפוליסה תחודש בהתאם לתנאי הביטוח, תעריפי הביטוח ותנאי  תשלום   2
ידי המבטח.   

בכל מקרה של ייקור בתעריף הביטוח או של שינוי תנאי הפוליסה שאינו מיטיב עם המבוטח, המבטח   . 3
יודיע על כך למבוטח לפחות   30 ימים לפני מועד חידוש הפוליסה. אם חל שינוי כלשהו בנוסח תוכניות   

הביטוח – ישלח המבטח גם את נוסח התוכנית המעודכנת או הפניה למקום פרסומו באתר  החברה.  

אם הודיע המבוטח למבטח, בדרכי ההודעה  הביטוח יחודש בתנאים שנשלחו כאמור למבוטח,  אלא  . 4
המקובלת אצל המבטח, לפני תום תקופת הביטוח, כי אינו מעוניין בחידוש כאמור.   

שנת  כל  בתום  הפוליסה  את  לחדש  לא  דעתו  שיקול  לפי  רשאי,  יהא  המבטח  לעיל,  האמור  אף  על  5  
ביטוח, מסיבה כלשהי,  ובלבד שהודעה מוקדמת על כך  תשלח למבוטח  30 ימים לפחות לפני מועד    

תום תקופת הביטוח.   
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פרק א 
ביטוח הדירה )מבנה( 
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פרק א - ביטוח הדירה )מבנה( 
הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם נרשם הדבר במפורש במפרט 

 1  מקרה הביטוח 

אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או מיותר מהסיכונים המפורטים להלן: 

 1.1. אש, ברק, רעם, וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה.

 1.2. התפוצצות או התלקחות.

גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת מי גשם  שמהירותה עולה על  30 קשר,  לרבות 1.3. רוח
מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם. 

 1.4. נפילת כלי-טיס, נפילת חפצים מכלי-טיס, רעד על-קולי הנגרם מכלי-טיס.

 1.5. מגע או התנגשות של כלי-רכב בדירה.

1.6. פעולות זדון למעט:

 1.6.1. פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה.

 1.6.2. פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני-משפחתו או בהסכמתם.

בידי בני-אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או  בהסכמתו. זדון  שנעשו 1.6.3. פעולות

 1.7. גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם למעט כאשר הדירה אינה תפוסה.

 1.8. התקהלות אסורה והתפרעות.

צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה. לעניין ההשתתפות העצמית בנזק  אדמה,  לרבות 1.9. רעידת
כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך  72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת  

אדמה ראשונה ייחשבו כאירוע אחד. 

 1.10. שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני.

 2  הרחבת סיכוני מים ונוזלים אחרים

ושנגרמו לדירה  במהלך תקופת הביטוח  נזק שהתגלו  לראשונה או  בגין אבדן  כיסוי  יכלול  זה  2.1. פרק
של  וההסקה  התקני  האינסטלציה מתוך  אחר  נוזל  כל  או  מים  של  דליפה  או  מהימלטות  כתוצאה 
של דוודים  או עלייה על  גדותיהם התבקעות,  סתימה הדירה או של נכס אחר בבית המשותף,  לרבות

וצנרת אך לא:  

 2.1.1. עלות המים.

 2.1.2. התבלות, קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.

 2.1.3. אבדן או נזק כאשר הדירה אינה תפוסה, כהגדרתה לעיל.

בזאת כי לענין נזק שמקורו בנכס אחר בבית המשותף, חבות המבטח מוגבלת לאירוע   מובהר
)מקרה ביטוח( אחד בלבד בכל תקופת הביטוח. 

הרחבה זו ניתנת לרכישה באחת משתי החלופות הבאות: 

 א( תיקון הנזק באמצעות כל- שרברב על פי בחירת המבוטח )כל- שרברב(:

לפי בחירתו, וזאת  בחלופה זו, בקרות מקרה ביטוח, יכול המבוטח לקבל  שירותי תיקון מכל  שרברב
על המבוטח להודיע למבטח על  בכפוף לאמור בסעיף  5 בפרק ג בדבר "תביעה לתגמולי  ביטוח".
יבוצע  תיקון  בטרם  חבותו  את  לבדוק  לו  ולאפשר  גילויו  לראשונה עם  מיד  הביטוח  מקרה  קרות 

הנזק על ידי השרברב בו בחר המבוטח כאמור. 

הביטוח   חברת  עם  שהתקשרו  חברת  שרברבים או  באמצעות  שרברב בדיקה  או  הנזק  ב ( תיקון
)שרברב בהסדר(:

שהתקשרו עם החברה.  או חברת  שרברבים יבוצע על ידי  שרברב בחלופה זו  בדיקת הנזק  ותיקונו
ידי  שרברב  על  זה  פרק  לפי  המכוסה  הנזק  של  תיקון בדרך  זו  ייעשה חלופה  לפי  המבוטח  שיפוי 

שבהסדר אשר יביא את הדירה, ככל הניתן, למצבה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.

ההשתתפות העצמית לפי  בהסדר על ידי החברה  בכפוף  לתשלום לשרברב תשולם  התיקון  עלות 
הנזק, לפצות  פרק זה. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבטח, כחלופה  לתיקון

את המבוטח בהתאם לאמור בסעיף  1 לתנאים הכללים של הפוליסה )פרק ג( בדבר דרכי הפיצוי בגין  
רכוש המבוטח. 

הנזק באמצעות  "תיקון א לפוליסה זו  – בהסדר( יחולו הוראות  נספח המבוטח בחלופה זו  )שרברב בחר
שרבר ב בהסדר".
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כלשהו מאת המבטח או  למען הסר ספק, המבוטח לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או  תשלום
שבהסדר מטעם   שבהסדר, אם בחר לתקן את הנזק שלא באמצעות  השרברב מאת  השרברב

המבטח. 

 2.2. הרחבת תיקון נזקי איטום באמצעות שרברב שבהסדר

שבהסדר, כמפורט בסעיף  2.1)ב( נזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות  שרברב ונרכש כיסוי  לתיקון היה
נגרמו בדירה כתוצאה מאיטום לקוי  נזקי איטום ורטיבות  אשר לעיל, אזי יורחב הכיסוי לכלול  תיקון

או חסר של מערכת המים והדלוחין בדירה, אך למעט נזק כאמור לחלקי הדירה הנכללים ברכוש  
המשותף של הבית המשותף. 

תיקון משמעו: 

או חידוש האיטום הנדרש עד להפסקה מלאה של חדירת המים באמצעות שיטות    2.2.1. תיקון
וחומרי אטימה המקובלים בשוק לצרכים אלו. 

 2.2.2. תיקון הנזקים שנגרמו לדירה כתוצאה מחוסר איטום או איטום לקוי.

 2.3. חריגים להרחבת תיקון נזקי איטום:

הרחבה זו אינה מכסה נזק: 

הסניטריים עצמם, בכלל זה לכיורים, לאגניות, לאמבטיות ומקלחונים, לברזים,  2.3.1. לכלים
ו/או בארונות מטבח,   גבי  ודומיהם, המותקנים על  או משטחי עבודה  למשטחי שיש 

ארונות אמבטיה וארונות שירות; 

 2.3.2. למרצפות, פרקטים, שטיחים מקיר לקיר ואריחי חיפוי לסוגיהם;

מי  חדירת  ו/או  מחלחול  הנובעים  רטיבות  או  איטום  חוסר  או  לקוי  איטום  2.3.3. שסיבתו
גשמים או מים כלשהם מחלונות ודלתות חיצוניות וכן נזק מספיגת מי גשמים או מים 
נזק כאמור   כלשהם בקירות החיצוניים )מעטפת( של הדירה או הבית המשותף,  לרבות

למרפסות, בין שהן פתוחות ובין שהן סגורות, ולתקרת הדירה המבוטחת; 

 2.3.4. שנגרם לדירה שאינה תפוסה, כהגדרתה בפוליסה;

 2.3.5. שהתגלה לפני מועד תחילת הביטוח;

 2.3.6. שנגרם לרכוש המשותף בבית המשותף;

 2.3.7. לבריכות שחיה ומתקני ג'קוזי לרבות נזק הנובע מהם.

 2.4. הודעה על נזק והטיפול בו

שמו ופרטי ההתקשרות עמו רשומים במפרט, מיד עם גילוי נזקי   יודיע למוקד השירות  אשר המבוטח
האיטום לראשונה. 

 2.5. גבול אחריות

בגין הרחבה זו יהא בהתאם למפורט במפרט. מובהר בזאת כי מחירון לוי יצחק   אחריות  מרבי גבול
המעודכן למועד הנזק ו/או חוות דעת שמאי ישמשו, לפי העניין, בסיס להערכת היקף הנזק. 

 2.6. השתתפות עצמית

)לרבות אחרים    ונוזלים  מים  סיכוני  הרחבת  בגין  המבוטח   על  החלים  העצמית  ההשתתפות  דמי
בפועל,  נזקי איטום( , לא יעלו על סכום דמי ההשתתפות העצמית הנקובים במפרט או עלות  התיקון

הנמוך מבין השניים.  

 3  הרחבה לביטוח מבנה בדירה שאינה תפוסה 

הביטוח  יורחב  במפורט  במפרט  צוין  שהדבר  ובתנאי  המבטח,  והסכמת  המבוטח  לבקשת  3.1. בכפוף
שבהם הדירה הינה "דירה  לפי סעיף זה לכסות את מבנה הדירה במועדים הנקובים במפרט  ככאלה
למבטח את התאריכים  לעיל, ובתנאי שהמבוטח הודיע  מראש שאינה תפוסה"  כהגדרתה בהגדרות

הבאים,   הסיכונים  את  לכסות  מורחב  הביטוח  הביטוח.  תקופת  במהלך  תפוסה  אינה  הדירה  בהם 
ובכפוף לתנאים ולאמצעים להקלת הסיכון המפורטים במפרט: 

לעין   גלויים  בסימנים  מלווה  שאינה  גניבה  מסיכון  נזק  או  אובדן  למעט  פריצה  3.1.1. סיכון 
המעידים על שימוש בכוח ואלימות במקום החדירה או היציאה ממנו. 

 3.1.2. סיכוני מים ונוזלים אחרים.

 3.1.3. נזק בזדון.

 3.2. הרחבה זו תהיה כפופה לתנאים הבאים:

 3.2.1. אדם מהימן יבקר בדירה לפחות אחת לשבוע.

 3.2.2. זרם המים והחשמל בדירה מנותקים.

 3.2.3. הגנות בפני הסיכונים המבוטחים, ככל שנדרשו, הינן תקינות ומופעלות.

לא   והפוליסה  הפוליסה,  של  מעבר לתקופת הביטוח  חורגת  תפוסה  אינה  הדירה  בה  התקופה  3.3. אם
תחודש, יפקע תוקף הרחבה זו עם תום תקופת הביטוח של הפוליסה. 
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4  הרחבה לביטוח כל הסיכונים למבנה הדירה 

הרחבה זו תחול אם צוין הדבר במפרט

אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על סכום של 25,000 ₪ לאירוע ולכל תקופת הביטוח, על  
בסיס נזק ראשון,  אלא אם צוין אחרת במפרט

המבוטחת  הדירה  למבנה  שנגרם  צפוי,  פתאומי  ובלתי פיזי  נזק  או  אובדן  בגין  המבוטח  את  ישפה  המבטח 
שאינה מוצאת מכלל   ו/או עקב סיבה כל שהיא,  אירע במהלך תקופת הביטוח בגין  המתואר במפרט,  אשר

כיסוי בחריגים המפורטים להלן: 

ההרחבות והכיסויים הנוספים של פרק זה,  או נזק המכוסה בפרק א – ביטוח המבנה,  לרבות 4.1. אובדן
בין אם נרכשו בפועל ובין אם לא נרכשו. 

 4.2. אובדן או נזק שטיבו שבר מכני, קלקול חשמלי ו/או קלקול אלקטרוני, קצר, מתח יתר.

 4.3. אובדן או נזק הנגרם על ידי עש, מזיקים, חרקים למיניהם, תולעים ומכרסמים.

בלאי, פחת, חלודה ותהליכי קורוזיה, לחות וגורמים אטמוספריים או אקלימיים  4.4. השחתה הדרגתית,
בעלי השפעה הדרגתית. 

 4.5. אובדן או נזק הנובע מתזוזת קרקע ו/או שקיעתה.

 4.6. אובדן או נזק שנגרם במישרין מביצוע עבודות בניה ו/או שיפוץ בדירה.

 4.7. אובדן או נזק הנובע מליקויים בתכנון ו/או בבניה ו/או עבודה לקויה.

או נזק הנובע מתחזוקה לקויה של הרכוש המבוטח, וכן חלחול מי גשמים מבעד לקירות או  4.8. אובדן
לתקרה. 

או נזק למזרקות, פסיפסים, ציורי קיר, מסגרות, שיבוצים, ציפויים, עיטורים וכתובות מכל  4.9. אובדן
סוג שהוא הקבועים בדירה ו/או שייכים לה. 

 4.10. אובדן או נזק למתקן פוטו-וולטאי.

או נזק לפריטי רכוש סדוקים או לקויים וכן הוצאות העברה או חילוף של מסגרות או חלקי  4.11. אובדן
דירה אחרים. 

להלן. 4.12. אובדן או נזק מסיכון הנכלל ברשימת "סיכונים לא מכוסים" כמפורט בסעיף  5

 4.13. תהליכי ניקוי, חידוש, תיקון או צביעה.

 4.14. נזק תוצאתי.

 5  סיכונים לא מכוסים

זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד   פרק  א1 ופרק  א2(, על כל  הרחבותיו, פרק א )לרבות
או יותר מהגורמים האלה: 

 5.1. מלחמה, פעולת אויב, פיגועים חבלניים.

 5.2. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה.

 5.3. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני, או פסולת גרעינית.

הפקעה, החרמה, השמדה, או הריסה של רכוש על-ידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית,  5.4. תפיסה,
או אדם הפועל על-פי דין. 

 6  חישוב הפיצוי 

6.1. תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על-פי פרק א  יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק לדירה, ואולם 
לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח הדירה והכול בכפוף לאמור בסעיף   6.3 

להלן: 

קרה מקרה   6.2. תגמולי הביטוח יחושבו באופן שיביאו את המבוטח, ככל האפשר, למצב שהיה בו  אלמלא
הביטוח. 

6.3. תגמולי הביטוח שישולמו על-פי פרק זה יכללו, בכפוף לאמור בסעיף   6.1 גם:

וקבלנים,  מהנדסים  בנייה,  יועצי  שמאים,  אדריכלים,  שנתנו  בשל  שירותים 6.3.1. הוצאות 
שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של   והוצאות משפטיות, שהוצאו לשם  תיקונה,

חלק ממנה, בתנאי שניתנה הודעה מראש למבטח. 

החשמל,   לרשתות  מחדש  וחיבורה  סיודה  הדירה,  ניקוי  הריסות,  פינוי  לשם  6.3.2. הוצאות 
הטלפון, המים, הגז והביוב. 

מגורים  לצורך  שכר-דירה  הוצאות  או  הדירה  של  משכר-דירה  אבדן  הכנסות על  6.3.3. פיצוי 
אין הדירה מתאימה למגורים על-פי קביעת מהנדס  עוד  כל  ולבני משפחתו,  למבוטח 
"חוק )להלן    1958  - התשי"ח המהנדסים   והאדריכלים, בחוק כמשמעו   רישוי, 

הפיצוי על-פי פסקה זו יחושב לפי שכר דירה מקובל בעבור  המהנדסים  והאדריכלים"(.
של  12 חודשים, החל ביום  דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה  מרבית
קרות מקרה הביטוח, או בסכום שלא יעלה על  15% מסכום ביטוח הדירה, לפי הנמוך  
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בשל  הדירה.  תשלום ביטוח  סכום  על  עולה  הכולל  הפיצוי  אם  אף  וזאת  השניים,  מבין
הוצאות שכר-דירה לפי פסקה זו מותנה בהוכחה סבירה ששכר הדירה למקום מגורים  

חלופי אכן הוצא בפועל. 

 7  אי-תחולת ביטוח חסר

)להלן "חוק חוזה הביטוח"( לא יחול על פרק א זה.  לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א -  1981 סעיף   60

פרק א 1 | סכום ביטוח נוסף בבית משותף

סיכון רעידת אדמה בלבד 

פרק זה יחול רק אם צוין במפרט ובכפוף לכך שנרכש בפוליסה בפרק הדירה כיסוי רעידת אדמה. 

 8  מקרה הביטוח 

נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח,  הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף,  אשר מקרה
כתוצאה מסיכון רעידת אדמה כאמור בסעיף  1.9 לפרק א – ביטוח הדירה )מבנה(, בשיעור שאינו קטן  מ-70% 

מקרקעין,   שמאי  בחוק  מקרקעין,  כהגדרתו שמאי  קביעת  פי  ועל  במפרט,  כנקוב  הדירה,  ביטוח  מסכום 
או מהנדס רישוי, כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, לפי העניין, או אם בעקבות הנזק   התשס"א-2001,

שנגרם כאמור ניתן צו הריסה לבית המשותף. 

9  חישוב הפיצוי

 9.1. לאחר קרות מקרה ביטוח, תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי סכום 
הביטוח הנוסף שצוין במפרט, והכול בכפוף לאמור בסעיף  3 בעניין הצמדת סכומי הביטוח לתנאים 

כלליים לכל פרקי הפוליסה )פרק ג(. 

אך לא   9.2. סכום הביטוח הנוסף יהיה בשיעור של  100% לפחות מסכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט 
יותר מ  400%  מסכום ביטוח המבנה או 4,000,000 ₪ )הנמוך מבין השניים(.

 10  אי-תחולת ביטוח חסר

)להלן "חוק חוזה הביטוח"( לא יחול על פרק א 1 זה. לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א -  1981 סעיף  60
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פרק א 2 | סכום ביטוח נוסף בבית משותף מורחב

פרק זה יחול רק אם צוין במפרט ובכפוף לכך שנרכש בפוליסה כיסוי רעידת אדמה 

 11  מקרה הביטוח 

נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח,  הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף,  אשר מקרה
הדירה, בשיעור שאינו קטן מ-  70% מסכום ביטוח  כתוצאה מסיכון מבוטח כאמור בסעיף  1 בפרק א - ביטוח
או  בחוק שמאי מקרקעין,  התשס"א-2001, הדירה, כנקוב במפרט, ועל פי קביעת שמאי מקרקעין,  כהגדרתו
מהנדס רשוי, כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, לפי העניין, או אם בעקבות הנזק שנגרם כאמור ניתן צו  

הריסה לבית המשותף. 

12  חישוב הפיצוי

לאחר קרות מקרה ביטוח, תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי סכום  .12.1
הביטוח הנוסף שצוין במפרט, והכול בכפוף לאמור בסעיף  3 בעניין הצמדת סכומי הביטוח, לתנאים  

כלליים לכל פרקי הפוליסה )פרק ג(.

 12.2. סכום הביטוח הנוסף יהיה בשיעור של  100% לפחות מסכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט הפוליסה, 
אך לא יותר מ  400%  מסכום ביטוח המבנה או 4,000,000 ₪ )הנמוך מבין השניים(.

 13  תחולת ביטוח חסר

)להלן "חוק חוזה הביטוח"( לא יחול על פרק א 2 זה. לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א -  1981 סעיף  60
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פרק ב 
ביטוחי אחריות )חבות( 
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פרק ב 1 | ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם צוין הדבר במפורש במפרט 

 1  מקרה הביטוח

עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על-פי פקודת  מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח או בני משפחתו,  לרבות
שהתרחש בשטח מדינת   הנזיקין ]נוסח חדש[, בכפוף לגבולות האחריות הנקובים במפרט בשל אירוע  תאונתי
ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה ושומרון - שיפוט  בחוק  לתיקון או ב"אזור"  כהגדרתו ישראל

בעבירות ועזרה משפטית(, התשס"ז -  2007 וגרם ל:

 1.1. מוות, מחלה, פגיעה, ליקוי גופני, ליקוי נפשי או ליקוי שכלי.

 1.2. נזק או אבדן לרכוש צד שלישי.

 2  טיפול בתביעות

לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב  רשאי, ולפי דרישת צד שלישי - חייב, 2.1. המבטח
כאמור באותו   למבוטח, ובלבד שהודיע על-כך בכתב למבוטח כאמור בסעיף  2.2 והמבוטח לא  התנגד

הסעיף. ואולם טענה שהמבטח יכול היה לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי. 

ימי  יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוך  7  לו כאמור בסעיף  2.1  צד שלישי מהמבטח לשלם  2.2. דרש
פיצוי  עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו המבוטח על  התנגדותו לתשלום
בתוך  30 ימים, ישלם המבטח לצד שלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, והכל, אם המבטח  

חייב בתשלומם. 

ייתן  והמבוטח  תביעה  כל  של  ההגנה  את  המבוטח  בשם  לנהל  או  עצמו  על  ליטול  רשאי  2.3. המבטח
למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב התביעה של הצד השלישי. 

המבוטח, הנובעת ממקרה ביטוח אחד או מסדרת מקרים שאפשר  של תביעה או תביעות  נגד 2.4. במקרה
ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת, והמכוסים על-פי פרק זה של הפוליסה, יהיה המבטח רשאי לשלם 
כזה יהיה  למבוטח את מלוא  תגמולי הביטוח עד גבול האחריות הנקוב לפי פרק זה, ולאחר  תשלום
המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח כל אחריות נוספת בקשר 
האמורות.  לכך, למעטהוצאותמשפטשקבעביתהמשפטאוהוצאותסבירותשהוצאובקשרלתביעות

 3  כיסוי הוצאות משפט

יישא המבטח, בהוצאות משפט סבירות שבהן על   תגמולי ביטוח לפי פרק זה,  במקרה של תביעה  לתשלום
המבוטח לשאת בשל חבותו, אף מעבר לגבול האחריות לפי פרק זה. 

 4 חריגים לחבות כלפי צד שלישי

בו אם עילתו  נובעת   יהיה אחראי לשפות את המבוטח בשל סכום שיושת עליו או שנשא  לא  המבטח
מאחד מאלה: 

 4.1. חבות כלפי מועסקים שיש ביניהם ובין המבוטח יחסי עובד-מעביד.

 4.2. נזק שנגרם לבני-משפחתו של המבוטח או עובד משק-ביתו של המבוטח.

של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופן ישיר למקצועו או לעיסוקו של המבוטח,  אלא  4.3. חבות
אם כן צוין כיסוי לפעילות זו באופן מפורש במפרט. 

4.4. אחריותו המקצועית של המבוטח או באחריותו הנובעת ממוצרים המיוצרים, מטופלים, משווקים  
או מתוחזקים בידי המבוטח במסגרת פעילות כלשהי. 

מנוף, מכשיר הרמה,   ,1975  - התשל"ה הפיצויים לנפגעי תאונות   דרכים, בחוק 4.5. רכב  כהגדרתו 
כלי-טיס, כלי-שיט, כלי-ממונע המשמש לנסיעה ובכלל זאת אופניים/קורקינט חשמליים. 

 4.6. שימוש בכלי-נשק,  אלא אם כן צוין אחרת במפרט.

להסדרת   בחוק מסוכן,  כהגדרתם  או  מגזע מסוכן  כלב  מחמד  ביתיות, חיות  שאינו  4.7. בעלי-חיים
הפיקוח על כלבים, התשס"ג -  2002.

אם  4.8. שימוש בבריכת שחייה הכוללת מערכת סינון, ג'קוזי, או סאונה חיצוניים למבנה  הדירה,  אלא
כן צוין אחרת במפרט.  

תחילת   מיום  ימים  שבועיים  על  עולה  העבודות  ומשך  מקצוע  בעל  בידי  בדירה  עבודות  4.9. ביצוע 
העבודה בפועל. 

 4.10. תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית-משפט מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
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5  אי-תחולת ביטוח חסר

סעיף   60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה.

פרק ב 2 | ביטוח חבות מעבידים 

הביטוח לפי פרק זה תקף רק אם צוין הדבר במפורש במפרט 

 1  מקרה הביטוח

והשטחים  ייגרמו בתקופת הביטוח, בשטח מדינת  ישראל מוות, או נזק לגוף כתוצאה מתאונה או מחלה,  אשר
ועקב  כדי  תוך  לאו,  אם  ובין  המבוטחת  בדירה  מתגורר  אם  בין  המבוטח  של  משק-ביתו  לעובד  המוחזקים, 
יחייבו את המבוטח לשלם פיצויים על-פי פקודת  העסקתו בשירותו הישיר בעבודות משק-בית בדירה,  ואשר

הנזיקין  ]נוסח חדש[.

מקרה   בגין  משפטית  תביעה  מפני  להגנה  הסבירות  ההוצאות  כל  בגין  המבוטח  את  המבטח  ישפה  כן  כמו 
הביטוח, וזאת אף מעבר לגבול האחריות לפי פרק זה.

המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח ייתן למבטח, לפי  
בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב התביעה של הצד השלישי.

הלגיטימיים של המבוטח   המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח, במאמץ לשמור על  האינטרסים
לרבות שמו הטוב. 

 2  גבולות האחריות

אחריות המבטח לפי פרק זה לא תעלה על הסכומים הנקובים במפרט כגבולות האחריות המבטח למקרה 
ביטוח אחד או לסדרת מקרים הנובעת מגורם אחד ולכל המקרים שאירעו בתקופת הביטוח.  
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חבות  המעבידים   בביטוח  כלולים  שאינם  ונזקים  - מקרים 3  סייגים 
כלפי עובדי משק הבית   

ביטוח חבות המעבידים אינו מכסה כל חבות שהיא בגין: 

3.1 . כל סכום שהוא, אשר ייתבע מהמבוטח על-ידי המוסד לביטוח לאומי. 

שולם על-ידי המוסד לביטוח לאומי בגין מוות, מחלה, או פגיעה גופנית,  3.2. כל סכום שהוא,  אשר
או כל סכום שהוא, שהיה משתלם על-ידי המוסד לביטוח לאומי, אך לא שולם בגלל אי-קיום  

הוראה מהוראות חוק הביטוח הלאומי, או בגלל אי-הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי. 

3.3. חבות כלשהי בגין נער המועסק בניגוד להוראה או הוראות החוקים, או התקנות בדבר העסקת  
נוער או שלא בהתאם להן. 

3.4. מקרה ביטוח שאירע לעובד המועסק במסגרת עסקו של המבוטח המצוי בדירה המבוטחת,  
אלא אם כן נרכשה הרחבת פעילות עיסקית והדבר נכתב מפורשות במפרט. 

3.5 . שימוש ברכב מנועי, וכל חבות הנובעת מרכב מנועי. 

3.6 . שימוש בכלי-שיט או בכלי-טיס. 

לחול על המבוטח בגין מקרה ביטוח ושמקורו או סיבתו נובעים במישרין  3.7. חבות כלשהי  שעשויה
או בעקיפין ו/או שהינו קשור בדרך כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל  

צורה וכמות ובלבד שמקרה הביטוח נובע או הושפע מתכונותיו המסוכנות של האזבסט. 

לגרוע  ומבלי  )SILLICOSIS(  הצורנית מחלת  בגין  המבוטח  על  לחול  כלשהי  העשויה 3.8. חבות 
סיבתו  או  שמקורו  ביטוח  מקרה  בגין  המבוטח  על  לחול  כלשהי  שעשויה חבות  גם  מהאמור 
בחומרים  או  )סיליציום(  בצורן  כלשהי  בדרך  קשור  שהינו  ו/או  בעקיפין  או  במישרין  נובעים 
הושפע  מתכונותיו  או  נובע  הביטוח  שמקרה  ובלבד  וכמות  צורה  בכל  צורן  המכילים  כלשהם 

המסוכנות של צורן. 

חלה   הייתה  לא  אחריות  אשר בני-משפחתו,  על  או  המבוטח,  על  המטיל  חוזה  או  הסכם  3.9. כל 
בהיעדר הסכם או חוזה כזה. 

המבוטח, או אחד מבני-משפחתו, רשאי לתבוע מכל גורם שהוא, והוא   3.10. כל סכום שהוא,  אשר
מנוע מכך לפי הסכם או חוזה שהוא צד לו. 

3.11 . מלחמה, פעולת אויב, פיגועים חבלניים, פלישה, מעין מלחמה. 

3.12. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה, שלטון או משטר צבאי,  מצור 

3.13 . סיכוני טרור. 
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פרק ג 
תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה 
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פרק ג - תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה 

 1  דרכי הפיצוי בגין רכוש המבוטח 

המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה: 

 1.1. תשלום ערך האבדן או הנזק במזומן.

 1.2. תיקון הדירה, שאבדה או ניזוקה והבאתה למצב הדומה למצבה ערב קרות האבדן או הנזק.

 1.3. החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו.

 2  ערך כינון

אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר  מקרה ביטוח לדירה, לפי ערך הכינון של הדירה,  אלא 2.1. בקרות
או החלפה ברכוש   מחדש,  תיקון תועד בידי המבטח וצוין במפרט הפוליסה; לעניין זה, "כינון" - הקמה

חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק. 

או  ביטוח לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנים בהקמה מחדש בידי המבוטח או  תיקון 2.2. תגמולי
וזאת ללא שינויים באיכות או בסוג הרכוש בהשוואה לרכוש  ניזוק  החלפה של הרכוש שאבד או 

שאבד או ניזוק; לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיה תגמולי הביטוח  
בעדו לפי ערך שיפוי. 

לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינון, או לפי שוויו כחדש ביום  2.3. תגמולי-ביטוח
תשלום תגמולי הביטוח, לפי המוקדם משני התאריכים. 

יש להשלימו,  ובכל מקרה  להתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר, לאחר קרות האבדן או הנזק,  2.4. יש
הכינון  את  להשלים  אפשרות  באין  הביטוח;  מקרה  קרות  מתאריך  חודשים  בתוך  12  הדירה,  לגבי 
בין   בתוך התקופה האמורה, מסיבות שאינן תלויות במבוטח, תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך  תיאום

המבוטח למבטח. 

 2.5. אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי הדירה.

 3  הצמדת סכומי הביטוח 

בבנייה למגורים  הביטוח, הקבועים בפוליסה זו, ישתנו בהתאם לשינויים במדד מחירי  תשומה 3.1. סכומי
שפורסם לאחרונה,  שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן  "מדד תשומות הבנייה"(,
מקרה   קרות  לפני  לאחרונה  שפורסם  הבנייה  מדד  תשומות לבין  הביטוח,  תקופת  תחילת  לפני 

הביטוח. 

בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה  במשך תקופת הביטוח יחולו  הגדלות 3.2. אם
תנאי  חלים  עליו  נוסף,  בסיסי  סכום  כזאת  כל  הגדלה תהווה  הבנייה,  למדד  תשומות מהצמדה 
הבנייה שפורסם לאחרונה, לפני מועד   יהיה מדד  תשומות ההצמדה, שפורטו לעיל. הבסיס  להגדלה

התחלת תוקף ההגדלה. 

 4  הצמדה וריבית על תגמולי ביטוח 

הביטוח המגיעים למבוטח, בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין מדד  תשומות 4.1. תגמולי
הבנייה שפורסם לאחרונה   הבנייה שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח ולבין מדד  תשומות

לפני התשלום למבוטח. 

שבסעיף   1  וריבית"  הצמדה  "הפרשי  לפי  הגדרת שנקבע  בשיעור  ריבית  הביטוח  תיווסף 4.2. לתגמולי
מתום  30 ימים מיום  פסיקת  ריבית"(, - 1961 )להלן - "חוק התשכ"א פסיקת ריבית   והצמדה, לחוק

תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות של בית   מסירת תביעה  לתשלום
המשפט לפי החוק האמור. 

 5  תביעה לתגמולי ביטוח 

 5.1. קרה מקרה הביטוח, יודיע המבוטח על-כך למבטח מיד לאחר שנודע לו הדבר. 

תגמולי-ביטוח, לפי הפוליסה, תתועד אצל המבטח; אין באמור כדי למנוע מהמבטח   5.2. תביעה לתשלום
לדרוש שהתביעה תוגש בכתב. 

המבוטח למסור למבטח, בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים   5.3. על
לבירור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל להשיגם. 
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הדרוש  לבירור   את  הביטוח,  יעשה מקרה  אודות  על  מהמבוטח  הודעה  שקיבל  לאחר  מיד  5.4. המבטח,
חבותו. 

הביטוח ישולמו בתוך  30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור   5.5. תגמולי
חבותו. 

 6  הודעה למשטרה בפעולות זדון, פריצה, שוד או גניבה

המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו מפעולת זדון, פריצה, שוד או   על
גניבה. 

 7  מציאת רכוש 

למבוטח,   הרכוש  יוחזר  זו,  פוליסה  לפי  תגמולי-ביטוח  בשלו  ששולמו  בטרם  שנגנב  רכוש  7.1. נמצא 
והמבטח לא ישלם תגמולי-ביטוח אלא אם כן ניזוק הרכוש שהוחזר. 

להיפך.  או  למבוטח  על-כך  המבטח  יודיע  תגמולי-ביטוח,  בעדו  ששולמו  אחרי  שנגנב  רכוש  7.2. נמצא 
מיום  ימים  בתוך  30  למבטח  המבוטח  הודיע  כן  אם  המבטח  אלא לבעלות  יעבור  שנמצא  הרכוש 

להחזרת   בתמורה  שנמצא  הרכוש  את  לקבל  ברצונו  כי  העניין,  לפי  המבוטח,  או  המבטח  הודעת 
תגמולי הביטוח למבטח בתקופה האמורה. 

 8 מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת 

8.1. בקרות מקרה ביטוח, יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו 
הנזק או האבדן וזאת על-חשבון הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי תנאי פוליסה   לקבל שירות  לתיקון

זו. 

8.2. שילם המבטח מקדמה על-חשבון תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו מהסכום הסופי שישולם למבוטח; 
המקדמה עד יום   הבנייה, מיום  תשלום תוך הצמדת המקדמה למדד  תשומות חישוב הניכוי  ייעשה

התשלום הסופי. 

8.3. תגמולי-ביטוח שאינם שנויים במחלוקת, ישולמו תוך  30 ימים מהיום שהגיש המבוטח תביעה בהתאם 
לתשלום תגמולי הביטוח )פרק ג(, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.  לסעיף   5

 9 החזרת סכומי הביטוח לקדמותם 

תגמולי הביטוח למבוטח בשל מקרה ביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה   9.1. לאחר  תשלום
זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. 

9.2. המבטח רשאי לגבות דמי-ביטוח נוספים בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו מתאריך קרות מקרה 
הביטוח ועד תום תקופת הביטוח; לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת סכום  

הביטוח לקדמותו יילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל. 

9.3 . להלן הנוסחה לחישוב דמי הביטוח בעד השבת סכומי הביטוח לקדמותם: 

סכום התביעה בניכוי השתתפות עצמית  A 

דמי ביטוח שנתיים  B 

מספר הימים שנותרו מיום הנזק ועד ליום סיום  ביטוח C 

סכום הביטוח  D 

365 E 

 10  השתתפות עצמית

בקרות מקרה ביטוח, המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות העצמית   .10.1
הקבוע במפרט בעד כל תביעה. 
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סכום   יחושב  ביטוח,  מסכום  כאחוז  מסוים  ביטוח  מקרה  לגבי  עצמית  השתתפות  סכום  נקבע  10.2. אם
ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל פרק מפרקי הפוליסה.

בהסדר,   במקרה של שיפוי  המבוטח על-פי ההרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים באמצעות  שרברב .10.3
ישלם המבוטח את דמי ההשתתפות העצמית הקבועים במפרט לשרברב. 

 11  תשלום דמי-ביטוח ודמים אחרים

באופן   ישולמו  זו  לפוליסה  בקשר  למבטח  מהמבוטח  המגיעים  הסכומים  יתר  וכל  הביטוח  11.1. דמי 
ובמועדים שיפורטו במפרט.

שרשאי מבטח לגבות ממבוטח, הכל לפי הנקוב   11.2. לעניין פוליסה זו דמי הביטוח הם סך-כל  התשלומים
במפרט.

ריבית  שנתית שבפיגור  הסכום  יישא  למבטח,  המבוטח  מן  המגיע  כלשהו  סכום  במועדו  שולם  11.3. לא 
בהתאם לשינויים במדד, בין המדד שפורסם  ,1961 התשכ"א - פסיקת ריבית   והצמדה, כקבוע  בחוק

סמוך לפני היום שנקבע לתשלום לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל.

ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב  לא שולם כל סכום שהוא שבפיגור, כאמור, בתוך חמישה  עשר .11.4
מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח, שהביטוח יתבטל כעבור  21 ימים נוספים, 
חוזרת,  אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב, שאינו המבוטח, והקביעה הייתה  בלתי

רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור, והמוטב לא סילק את  
הסכום שבפיגור בתוך חמישה עשר ימים, מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

11.5. אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור,  המתייחס 
לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח. 

 12  גילוי ושינוי בעניין מהותי

שנתן המבוטח למבטח בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה אצל   12.1. פוליסה זו הוצאה על-סמך  התשובות
בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, ועל-סמך הנחתו של המבטח  על כל  השאלות שנשאל המבטח,
בכוונת מרמה עניין  כאמור, לא  הסתיר מלאות וכנות על  השאלות שנשאל שהמבוטח השיב  תשובות
למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים, ונקט אמצעים למניעת נזקים   שהוא ידע, כי הוא  מהותי

שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו.

בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה   לגביו הוצגה בהצעת הביטוח,  הוא עניין  ששאלה 12.2. עניין  מהותי
אצל המבטח, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם עניינים אלה:

12.2.1. מען הדירה, ערך הדירה, סוג המבנה, חומר הבנייה, מיקום הדירה בבניין, אמצעי בטיחות 
מכל סוג שהוא, גיל הדירה, מספר החדרים, מספר האנשים המתגוררים בה דרך קבע,  

תוספות ושינויים מיוחדים.

12.2.2. נזקים שאירעו בשלוש השנים האחרונות, כתוצאה מהסיכונים המכוסים על-פי פוליסה 
לבטח, את הדירה בשלוש השנים   זו, וכן פרטים על מבטחים קודמים, שביטחו, או  סירבו

האחרונות.

בכוונת מרמה  או  הסתיר בעניינים  מהותיים, וכנות  לשאלות מלאות  12.3. לא השיב המבוטח  תשובות
דרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה  או לא נקט אמצעים  אשר עניין  מהותי,

זו, יפעל המבטח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח; אין בסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה  
המוקנית לו על פי דין.

מיד עם היוודע לו על-כך.  המבוטח יודיע למבטח, בתוך תקופת הביטוח, על כל שינוי בעניין  מהותי, .12.4
לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את  

היקף חבותו על-פי חוק חוזה הביטוח. 

 13  ביטול הפוליסה

13.1. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא, לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו;  הביטוח 
יתבטל במועד בו  נמסרה על-כך הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח.

13.2. בלי לגרוע מזכויות המבטח על-פי דין, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח 
עליהם טרם הוצאת הפוליסה,  בשל מרמה מצד המבוטח או בשל אי-גילוי נאות של פרטים  שנשאל
ימים   רשום,  30  בדואר  למבוטח,  לביטול,  תישלח הנימוקים  ייכללו  שבה  על-כך,  שהודעה  ובלבד 

לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח.

13.3. הודיע המבוטח על ביטול הפוליסה כאמור בסעיף  13.1 או הודיע מבטח על ביטול הפוליסה כאמור 
הביטול לתוקף,  יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר  מ-14 ימים מהמועד בו  נכנס בסעיף  13.2,
ידי הכפלת דמי הביטוח  יחושב על  את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו; החלק היחסי כאמור 
שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית,  

לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית.

כל הסכומים על-פי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך למועד ביצוע   .13.4
הביטוח   דמי  אם  הביטוח.  דמי  החזרת  מועד  לפי  סמוך  שפורסם  המדד  לבין  הביטוח  דמי  תשלום
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שולמו לשיעורין, ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד שבין המדד שפורסם סמוך לפני ביצוע  
התשלום לבין המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח.

ביטול   על  התראה  שניתנה  לאחר  ימים  תתבטל  30  משועבדת  פוליסה  זה,  בסעיף  האמור  על-אף  .13.5
למוטב. 

 14  ביטוח כפל

אם בוטחה הדירה בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות,   .14.1
יודיע המבוטח על-כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על-כך.

14.2. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח, לחוד על מלוא הסכום, ובינם לבין עצמם יישאו הם  
בתשלום תגמולי ביטוח לפי היחס שבין סכומי הביטוח. 

 15  החלפת דירה

החדשה"(,  החליף המבוטח את הדירה בתוך תקופת הביטוח ועבר לדירה אחרת )להלן - "הדירה .15.1
יוכל המבוטח בהודעה למבטח ובהסכמתו, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לדירה החדשה והכיסוי 
לתנאי  ובהתאם  המבוטח  להודעת  בהתאם  החדשה  בדירה  בתוקף  להיות  ימשיך  הדירה  בעבור 

הפוליסה הקיימת. 

המבוטח בהתאם  15.2. עלה ערכה של הדירה החדשה על ערך הדירה ביום המעבר לדירה החדשה  יגדיל
את סכומי הביטוח וישלם למבטח תוך  30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופן יחסי בעד  
תוך הבאה בחשבון של   סכומי הביטוח  יעשה סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד  הגדלת הגדלת

עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר.

15.3. ירד ערכה של הדירה החדשה מערך הדירה ביום המעבר לדירה החדשה, יקטין המבוטח בהתאם 
לכך את סכומי הביטוח ויקבל מהמבטח בתוך  30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח, באם זכאי 
לכך,  באופן יחסי בעד הקטנת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הקטנת סכומי הביטוח  ייעשה 

תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר. 

 16  הארכת הביטוח 

סעיף   ראה  זה  לעניין  פעם.  בכל  חודשים  של  12  נוספות  לתקופות  המבטח,  ידי  על  יוארך  מאליו, זה  ביטוח
הרציפות במבוא לפוליסה זו. 

 17  תחלוף

חוזה   מכוח  שלא  שלישי,  אדם  כלפי  שיפוי  או  פיצוי  זכות  גם  הביטוח  מקרה  בשל  למבוטח  17.1. הייתה 
הביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי-ביטוח, וכשיעור התגמולים ששילם.

לפי סעיף זה, באופן שיפגע בזכותו של המבוטח   17.2. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה  אליו,
לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח.

זה, עליו להעבירו  או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף  פיצוי  17.3. קיבל המבוטח מן האדם השלישי 
פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל  כך. למבטח.  עשה

 17.4. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה ביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה 
ומשכיר   יחסי שוכר  או בשל  יחסי עבודה  או  משפחה,  או שיפוי, מחמת  קרבת פיצוי  תובע ממנו 

שביניהם ובתנאי שהשוכר והמשכיר ויתרו על זכות התחלוף האחד כלפי השני.

 18  התיישנות

חוזה   בחוק  שנקבעה  לתקופה  בהתאם  תהיה  פוליסה  לפי  לתגמולי-ביטוח  תביעה  של  ההתיישנות תקופת 
הביטוח. 

 19  נזק תוצאתי 

כלשהו שייגרם למבוטח או למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים   לא יהיה אחראי בגין נזק  תוצאתי המבטח
על-פי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו. 
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 20  הודעות 

לכתובת הדוא"ל שתופיע במפרט.   למבטח בדואר  אלקטרוני של המבוטח או של המוטב למבטח  תינתן הודעה

 21  שיפוט 

ועל   המשפט  בישראל יתבררו אך ורק באחד  מבתי חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר  אליה כל
פי דיני ישראל. 
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נספח א 
תיקון הנזק באמצעות שרברב בהסדר 
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נספח א - תיקון הנזק באמצעות שרברב בהסדר
נספח זה תקף אך ורק אם צוין במפורש במפרט - כי נרכשה הרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים וכי 

המבוטח בחר בחלופה של שרברב שבהסדר 

 1  הגדרות 

"הדירה המבוטחת" או "הדירה"

הדירה המבוטחת בפוליסה שפרטיה מצוינים במפרט.  

"המבטח" 

ווישור חברה לביטוח בע"מ. 

"הפוליסה" 

הסכם לביטוח הדירה המבוטחת אצל המבטח ואשר נספח זה מצורף אליה. 

"המפרט" 

דף פרטי הביטוח המצורף לפוליסה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. 

"יום עבודה"

המפורטים  כל יום מימי השבוע זולת אם הוא יום שבת, ימי שבתון, מועד ממועדי  ישראל
בסעיף  18א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948, ויום העצמאות. 

"מקבל השירות" 

המבוטח על פי הפוליסה, שרכש הרחבה לסיכוני מים לפי החלופה של שרברב שבהסדר. 

"שרברב שבהסדר" 

שרברב או חברת שרברבים שהתקשרו עם המבטח. 

"רשימת שרברבים שבהסדר"

המבטח   של  באתר  האינטרנט והמפורסמת  לעת  מעת  המתעדכנת  רשימת  שרברבים
www.we-sure.co.il 

"תקלת אינסטלציה"

נכס   וההסקה של הדירה או של  הימלטות או דליפה של מים מתוך מתקני  האינסטלציה
של דוודים וצנרת   או עלייה על  גדותיהם התבקעות,  סתימה בבית המשותף,  לרבות אחר

בהתאם לכיסוי הנרכש. 

"נזק מים"

המכוסה על פי סעיף  2.1 בפרק א-   נזק שנגרם לנכס המבוטח בעקבות תקלת  אינסטלציה
הרחבות לכיסוי הבסיסי בפרק א. 

"השירותים" 

ביצוע התיקון  של נזק מים.

"מוקד השירות" 

מוקד השירות הטלפוני הייעודי לשירות זה של המבטח אשר פרטיו יצוינו במפרט. 

www.we-sure.co.il
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 2  הוראות לעניין מתן שירותים על ידי שרברב שבהסדר 

עם קרות נזק מים, על המבוטח לפעול כדלקמן: 

לדירה.  הגעת  השרברב מועד  לשם  תיאום שבהסדר,  רשימת  השרברבים מתוך  לשרברב 2.1. לפנות 
שבהסדר מתוך הרשימה, כמפורט לעיל,   המבוטח רשאי לפנות למוקד השירות ולבחור את  השרברב

באמצעות המוקד. 

של החברה,  מהרשימה שבתוקף, כפי שהיא מופיעה באתר  האינטרנט 2.2. על המבוטח לבחור  שרברב
ימי   הנזק יחל לא יאוחר משני  )2( או שיקבל מהמבטח, באותו יום בו הוא הודיע על הנזק.  תיקון

עבודה ממועד פניית המבוטח לשרברב שבהסדר, אלא אם אישר המבוטח אחרת. 

כל אחד מהם ציין כי אינו  )לפחות ( שבהסדר בזה אחר זה  , כאשר 2.3. פנה מבוטח  לארבעה שרברבים
הנזק תוך שני ימי עבודה והודיע המבוטח על כך למבטח, יתאם המבטח מועד  יכול להתחיל  בתיקון
ימי עבודה ממועד הודעת המבוטח למבטח. לא  שיגיע למבוטח לא יאוחר משני  )2( להגעת  שרברב

והמבוטח ישלם   כאמור, יראו את המבוטח כאילו בחר במסלול "כל  שרברב", תואמה הגעת  שרברב
את דמי ההשתתפות העצמית כאילו בוצע התיקון על ידי שרברב שבהסדר. 

2.4. נקבע מועד ביקור, לא יודיע המבטח או מי מטעמו למבוטח על דחיית מועד הביקור לאחר השעה  
שקדם למועד הביקור שתואם; הודיע המבטח למבוטח על דחיית הביקור לפני השעה    20:00 בערב

20:00 כאמור, יתאם המבטח עם המבוטח מועד ושעה חדשים לביקור שייערך תוך יום עבודה אחד,  
אם ביקש המבוטח אחרת; הודיע המבטח למבוטח על דחיית הביקור וקבע לו מועד ביקור חדש   אלא

כאמור, לא יורשה לדחות מועד ביקור זה פעם נוספת. 

על   שבהסדר  ההמתנה  לשרברב זמן  יעלה  לא  שבהסדר,  של  שרברב בדירה  ביקור  מועד  2.5. נקבע 
שעתיים מעבר למועד הביקור שנקבע. 

ללא   "השרברב הראשון"(, שבהסדר בזמן שנקבע )להלן -  2.6. נקבע מועד ביקור ולא הגיע  השרברב
קבלת אישור המבוטח מראש או ללא שהודיע לך על דחיית הביקור, יחולו ההוראות הבאות: 

לשלוש שעות, רשאי המבוטח לבחור   בין  שעתיים הראשון זמן ההמתנה  לשרברב  2.6.1. היה 
נזק המים ובתנאי שטרם הגעת   שבהסדר לשם  תיקון אחר מרשימת  השרברבים שרברב

השרברב האחר, לא נערך ביקור של השרברב הראשון; 

זמן ההמתנה על שלוש שעות, על המבוטח להודיע למוקד השירות על כך,  וזאת  2.6.2. עלה
יאוחר  משלוש  לא  המבוטח  שיגיע  אל הראשון להגעת  השרברב  מועד  לשם  תיאום
שעות ממועד הודעת המבוטח או במועד אחר אם זאת המבוטח. לא הגיע  השרברב  
"כל  שרברב", במסלול  בחר  כאילו  המבוטח  את  יראו  נוסף,  לאחר  תיאום הראשון

ידי  שרברב   על  בוצע  התיקון כאילו  העצמית  ההשתתפות  דמי  את  ישלם  והמבוטח 
שבהסדר. 

לו.  שניתן  השירות  לגבי  פירוט  הכולל  מסכם  מסמך  למבוטח  יימסר  השירות,  2.6.3. בסיום 
לגבי מקור הנזק; הפעולות  אשר ממצאי  השרברב המסמך יכלול, לכל הפחות, את  אלה:
ופעולות  התיקון המבוטח  מול  שתואמו  הביקורים  פירוט  הנזק;  לדעתו  לתיקון נדרשו 

יפרט  בוצע  תיקון, שלא  או  בפועל  התקיים  לא  אך  ביקור  תואם  ביקור;  בכל  שבוצעו 
המבטח את הסיבה לכך.  

מסירת המסמך כאמור תהיה באמצעי אלקטרוני, בהתאם לבחירת המבוטח.

 3  תנאים כלליים

זמינות   שבהסדר,  לרבות והשירות שיינתנו למבוטח על ידי  השרברב המבטח יהיה אחראי על איכות  התיקון
השירות וסיום התיקון בזמן סביר. 
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	עמוד 6..........................................................רדסהב ברברש תועצמאב קזנה ןוקית
	 הסילופה יקרפ  לכל תורדגה
	הריד
	  תרנצ ,תוספרמ ,םירוגמל ירקיעה םשומיששו טרפמב םירכזנה תיבה וא ,הרידה לש הנבמה ,םידווד ,ריווא גוזימ תוכרעמ ,הקסה-ינקתמ,היצלטסניאו  בויב ינקתמ,)זג  תרנצתוברל( םיכרדותורדג  ,םירעש ,הרידל םיכיישה למשחו ןופלט ינקתמ ,םימ םומיחל תוירלוס תוכרעמ לש רוביחהילא  םירבוחמה וא הרידה לש םיעובקה םיקלחה לכו ,הרידל םיכיישה ,תופצורמ  לש ףתושמה שוכרב חטובמה לש וקלחתוברל םג - ףתושמ תיבב היוצמ הרידה םאו :עבק.)ןסחמ תוברל( הרידל שיש תודחוימ תודמצה ןכו ףתושמה תיבה
	 ףתושמ תיב
	  וב שיש דבלבו רומאכ םושר וניאש תיב ןכו ,ןיעקרקמה יסקנפב ףתושמ תיבכ םושרה תיב .תוחפל תוריד יתש
	החפשמ-ינב
	  .הרידב עבק ךרד ומע םיררוגתמה ,חטובמה לש םירחא םיבורק וא וירוה ,וידלי , וגוז ןב
	הסופת הניאש הריד
	  הלעמל רידס ןפואב הב וררוגתה אל לעופבש וא ,םיפוצר םימי 60-מ  הלעמל היונפה הריד.םיפוצר םימי 60 -מ
	 תיב קשמ דבוע
	 .תחטובמה הרידב ררוגתמה חטובמה לש רישיה ותורישב דבוע
	 קנב
	.1981  א"שתה )יושיר( תואקנבה קוחל םאתהב לועפל השרומה יאקנב דיגאת

	עמוד 7 א"שתה )יושיר( תואקנבה קוחל םאתהב לועפל השרומה יאקנב דיגאת
	 אתנכשמה תפוקת לכ ךרואל חוטיבה תופיצר
	: ךביל תמושתל הנשה םותל דע  ,תחא הנש לש תפסונ הפוקתל חוטיב תנש לכ םותב חטבמה ידי לע שדוחת וז הסילופ  הסילופ תרגסמב תחטובמה הרידה הנכשומ הניגבש רוידל האוולהה תא קנבל םלשל חטובמה םייסי הכלהמב :ןלהל םיטרופמה םיאנתל םאתהבו ףופכב ,וז
	.הנש ידמ ,הסילופה שודיח דעומל ךומסב ןכדועמ טרפמ וידיל לבקי חטובמה. 1
	.הנש ידמ ,הסילופה שודיח דעומל ךומסב ןכדועמ טרפמ וידיל לבקי חטובמה. 1
	 לע ועבקיירשא  חוטיבה ימדםולשת  יאנתו חוטיבה יפירעת ,חוטיבה יאנתל םאתהב שדוחת הסילופה  2 .חטבמה ידי 
	 חטבמה ,חטובמה םע ביטימ וניאש הסילופה יאנת יוניש לש וא חוטיבה ףירעתב רוקיי לש הרקמ לכב . 3 תוינכות חסונב והשלכ יוניש לח םא .הסילופה שודיח דעומ ינפל םימי 30   תוחפל חטובמל ךכ לע עידוי .הרבחה  רתאב ומוסרפ םוקמל הינפה וא תנכדועמה תינכותה חסונ תא םג חטבמה חלשי – חוטיבה 
	 העדוהה יכרדב ,חטבמל חטובמה עידוה םאאלא  ,חטובמל רומאכ וחלשנש םיאנתב שדוחי חוטיבה . 4 .רומאכ שודיחב ןיינועמ וניא יכ ,חוטיבה תפוקת םות ינפל ,חטבמה לצא תלבוקמה 
	 תנש לכ םותב הסילופה תא שדחל אל ותעד לוקיש יפל ,יאשר אהי חטבמה ,ליעל רומאה ףא לע5    דעומ ינפל תוחפל םימי 30  חטובמל חלשת  ךכ לע תמדקומ העדוהש דבלבו  ,יהשלכ הביסמ ,חוטיב  .חוטיבה תפוקת םות 



	פרק אÜכ םותב הסילופה תא שדחל אל ותעד לוקיש יפל ,יאשר אהי חטבמה ,ליעל רומאה ףא לע5    דעומ ינפל תוחפל םימי 30  חטובמל חלשת  ךכ לע תמדקומ העדוהש דבלבו  ,יהשלכ הביסמ ,חוטיב  .חוטיבה תפוקת םות 
	 א קרפ
	 א קרפ
	 )הנבמ( הרידה חוטיב

	עמוד 10 הרידה חוטיב
	 )הנבמ( הרידה חוטיב - א קרפ
	 טרפמב שרופמב רבדה םשרנ םא קר ףקת הז קרפ יפל חוטיבה
	 חוטיבה הרקמ  1 
	 :ןלהל םיטרופמה םינוכיסהמ רתוימ וא דחאמ האצותכ חוטיבה תפוקתב הרידל ומרגנש קזנ וא ןדבא
	.העובק העפות אלו ןפוד תאצוי העפות אוהש ןשע ןכו ,םער ,קרב ,שא .1.1 
	.העובק העפות אלו ןפוד תאצוי העפות אוהש ןשע ןכו ,םער ,קרב ,שא .1.1 
	.תוחקלתה וא תוצצופתה .1.2 
	 םשג ימ תפילד טעמלו ,דרב וא גלש ,תע התואב דריש םשגתוברל  ,רשק 30  לע הלוע התוריהמשחור .1.3 .םהב םתגיפס וא הרקתל וא תוריקל דעבמ
	.סיט-ילכמ םרגנה ילוק-לע דער ,סיט-ילכמ םיצפח תליפנ ,סיט-ילכ תליפנ .1.4 
	.הרידב בכר-ילכ לש תושגנתה וא עגמ .1.5 
	:טעמל ןודז תולועפ .1.6
	.הסופת הניאש הרידב ושענש ןודז תולועפ .1.6.1 
	.הסופת הניאש הרידב ושענש ןודז תולועפ .1.6.1 
	.םתמכסהב וא ותחפשמ-ינב וא חטובמה ידיב ושענש ןודז תולועפ .1.6.2 
	.ותמכסהב  וא חטובמה תושרב הרידב םיררוגתמה םדא-ינב ידיבושענש  ןודזתולועפ .1.6.3


	.הסופת הניא הרידה רשאכ טעמל םעצבל ןויסינ וא הצירפ ,דוש ,הבינג .1.7 
	.תוערפתהו הרוסא תולהקתה .1.8 
	 קזנב תימצעה תופתתשהה ןיינעל .המדא תדיערמ האצותכ רצונש ימאנוצתוברל  ,המדאתדיער .1.9  תדיער לש התושחרתה ירחא תופוצר תועש 72  ךשמב ועריאש המדא תודיער ,הז ןוכיסמ האצותכ .דחא עוריאכ ובשחיי הנושאר המדא
	.ינוציח םימ רוקממ הפצה וא ןופטיש .1.10 

	םירחא םילזונו םימ ינוכיס תבחרה  2 
	 הרידל ומרגנשו חוטיבה תפוקת ךלהמבהנושארל  ולגתהש קזנ וא ןדבא ןיגב יוסיכ לולכי הזקרפ .2.1 לש הקסההוהיצלטסניאה  ינקתה ךותמ רחא לזונ לכ וא םימ לש הפילד וא תוטלמיהמ האצותכ םידווד לשםהיתודג  לע היילע ואהמיתס  ,תועקבתהתוברל  ,ףתושמה תיבב רחא סכנ לש וא הרידה  :אל ךא תרנצו
	.םימה תולע .2.1.1 
	.םימה תולע .2.1.1 
	.םמצע היצלטסניאה ינקתמלו תרנצל ,םידוודל ומרגנש הדולחו היזורוק ,תולבתה .2.1.2 
	.ליעל התרדגהכ ,הסופת הניא הרידה רשאכ קזנ וא ןדבא .2.1.3 

	  עוריאל תלבגומ חטבמה תובח ,ףתושמה תיבב רחא סכנב ורוקמש קזנ ןינעל יכ תאזברהבומ .חוטיבה תפוקת לכב דבלב דחא )חוטיב הרקמ( :תואבה תופולחה יתשמ תחאב השיכרל תנתינ וז הבחרה
	:)ברברש -לכ( חטובמה תריחב יפ לע ברברש -לכ תועצמאב קזנה ןוקית )א  תאזו ,ותריחב יפלברברש  לכמ ןוקית יתוריש  לבקל חטובמה לוכי ,חוטיב הרקמ תורקב ,וז הפולחב לע חטבמל עידוהל חטובמה לע."חוטיב  ילומגתל העיבת" רבדב ג קרפב 5  ףיעסב רומאל ףופכב ןוקית  עצובי םרטב ותובח תא קודבל ול רשפאלוהנושארל  ויוליג םע דימ חוטיבה הרקמ תורק .רומאכ חטובמה רחב וב ברברשה ידי לע קזנה
	  חוטיבה תרבח םע ורשקתהשםיברברש  תרבח ואברברש  תועצמאב הקידב וא קזנהןוקית ) ב:)רדסהב ברברש( .הרבחה םע ורשקתהשםיברברש  תרבח ואברברש  ידי לע עצוביונוקיתו  קזנה תקידב  וז הפולחב ברברש  ידי לע הז קרפ יפל הסוכמה קזנהןוקית  לש ךרדבהשעיי  וז הפולח יפל חטובמה יופיש.חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס הבצמל ,ןתינה לככ ,הרידה תא איבי רשא רדסהבש יפל תימצעה תופתתשההםולשתל  ףופכב  הרבחה ידי לע רדסהבברברשל םלושת ןוקיתה תולע תוצפל ,קזנהןוקיתל  הפולחכ ,חטבמה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא יכ תאזב רהבומ .הז קרפ  ןיגב יוציפה יכרד רבדב )ג קרפ( הסילופה לש םיללכה םיאנתל 1  ףיעסב רומאל םאתהב חטוב

	עמוד 12Ô תרבח םע ורשקתהשםיברברש  תרבח ואברברש  תועצמאב הקידב וא קזנהןוקית ) ב:)רדסהב ברברש( .הרבחה םע ורשקתהשםיברברש  תרבח ואברברש  ידי לע עצוביונוקיתו  קזנה תקידב  וז הפולחב ברברש  ידי לע הז קרפ יפל הסוכמה קזנהןוקית  לש ךרדבהשעיי  וז הפולח יפל חטובמה יופיש.חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס הבצמל ,ןתינה לככ ,הרידה תא איבי רשא רדסהבש יפל תימצעה תופתתשההםולשתל  ףופכב  הרבחה ידי לע רדסהבברברשל םלושת ןוקיתה תולע תוצפל ,קזנהןוקיתל  הפולחכ ,חטבמה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא יכ תאזב רהבומ .הז קרפ  ןיגב יוציפה יכרד רבדב )ג קרפ( הסילופה לש םיללכה םיאנתל 1  ףיעסב רומאל םאתהב חטוב
	 וא חטבמה תאמ והשלכםולשת  וא תואצוה רזחהל יאכז היהי אל חטובמה ,קפס רסה ןעמל  םעטמ רדסהבשברברשה  תועצמאב אלש קזנה תא ןקתל רחב םא ,רדסהבשברברשה  תאמ .חטבמה
	רדסהבש ברברש תועצמאב םוטיא יקזנ ןוקית תבחרה .2.2 
	)ב(2.1  ףיעסב טרופמכ ,רדסהבשברברש  תועצמאב םירחא םילזונו םימ יקזנןוקיתל  יוסיכ שכרנוהיה יוקל םוטיאמ האצותכ הרידב ומרגנרשא  תוביטרו םוטיא יקזנןוקית  לולכל יוסיכה בחרוי יזא ,ליעל  שוכרב םיללכנה הרידה יקלחל רומאכ קזנ טעמל ךא ,הרידב ןיחולדהו םימה תכרעמ לש רסח וא .ףתושמה תיבה לש ףתושמה :ועמשמ ןוקית
	  תוטיש תועצמאב םימה תרידח לש האלמ הקספהל דע שרדנה םוטיאה שודיח ואןוקית .2.2.1  .ולא םיכרצל קושב םילבוקמה המיטא ירמוחו
	  תוטיש תועצמאב םימה תרידח לש האלמ הקספהל דע שרדנה םוטיאה שודיח ואןוקית .2.2.1  .ולא םיכרצל קושב םילבוקמה המיטא ירמוחו
	.יוקל םוטיא וא םוטיא רסוחמ האצותכ הרידל ומרגנש םיקזנה ןוקית .2.2.2 

	:םוטיא יקזנ ןוקית תבחרהל םיגירח .2.3 
	 :קזנ הסכמ הניא וז הבחרה
	 ,םיזרבל ,םינוחלקמו תויטבמאל ,תוינגאל ,םירויכל הז ללכב ,םמצע םיירטינסהםילכל .2.3.1  ,חבטמ תונוראב וא/ו יבג לע םינקתומה ,םהימודו הדובע יחטשמ וא שיש יחטשמל ;תוריש תונוראו היטבמא תונורא
	 ,םיזרבל ,םינוחלקמו תויטבמאל ,תוינגאל ,םירויכל הז ללכב ,םמצע םיירטינסהםילכל .2.3.1  ,חבטמ תונוראב וא/ו יבג לע םינקתומה ,םהימודו הדובע יחטשמ וא שיש יחטשמל ;תוריש תונוראו היטבמא תונורא
	;םהיגוסל יופיח יחיראו ריקל ריקמ םיחיטש ,םיטקרפ ,תופצרמל .2.3.2 
	 ימ תרידח וא/ו לוחלחמ םיעבונה תוביטר וא םוטיא רסוח וא יוקל םוטיאותביסש .2.3.3 םימ וא םימשג ימ תגיפסמ קזנ ןכו תוינוציח תותלדו תונולחמ םהשלכ םימ וא םימשג  רומאכ קזנתוברל  ,ףתושמה תיבה וא הרידה לש )תפטעמ( םיינוציחה תוריקב םהשלכ ;תחטובמה הרידה תרקתלו ,תורוגס ןהש ןיבו תוחותפ ןהש ןיב ,תוספרמל
	;הסילופב התרדגהכ ,הסופת הניאש הרידל םרגנש .2.3.4 
	;חוטיבה תליחת דעומ ינפל הלגתהש .2.3.5 
	;ףתושמה תיבב ףתושמה שוכרל םרגנש .2.3.6 
	.םהמ עבונה קזנ תוברל יזוק'ג ינקתמו היחש תוכירבל .2.3.7 

	וב לופיטהו קזנ לע העדוה .2.4 
	  יקזנ יוליג םע דימ ,טרפמב םימושר ומע תורשקתהה יטרפו ומשרשא  תורישה דקומל עידויחטובמה .הנושארל םוטיאה
	תוירחא לובג .2.5 
	  קחצי יול ןוריחמ יכ תאזב רהבומ .טרפמב טרופמל םאתהב אהי וז הבחרה ןיגביברמ  תוירחאלובג .קזנה ףקיה תכרעהל סיסב ,ןיינעה יפל ,ושמשי יאמש תעד תווח וא/ו קזנה דעומל ןכדועמה
	תימצע תופתתשה .2.6 
	תוברל(   םירחא םילזונו םימ ינוכיס תבחרה ןיגב  חטובמה לע םילחה תימצעה תופתתשההימד ,לעופבןוקיתה  תולע וא טרפמב םיבוקנה תימצעה תופתתשהה ימד םוכס לע ולעי אל , )םוטיא יקזנ  .םיינשה ןיבמ ךומנה
	 הסופת הניאש הרידב הנבמ חוטיבל הבחרה  3 
	 חוטיבה בחרוי טרפמב  טרופמב ןיוצ רבדהש יאנתבו ,חטבמה תמכסהו חטובמה תשקבלףופכב .3.1 הריד" הניה הרידה םהבשהלאככ  טרפמב םיבוקנה םידעומב הרידה הנבמ תא תוסכל הז ףיעס יפל םיכיראתה תא חטבמלשארמ  עידוה חטובמהש יאנתבו ,ליעלתורדגהב התרדגהכ  "הסופת הניאש  ,םיאבה םינוכיסה תא תוסכל בחרומ חוטיבה .חוטיבה תפוקת ךלהמב הסופת הניא הרידה םהב :טרפמב םיטרופמה ןוכיסה תלקהל םיעצמאלו םיאנתל ףופכבו
	 חוטיבה בחרוי טרפמב  טרופמב ןיוצ רבדהש יאנתבו ,חטבמה תמכסהו חטובמה תשקבלףופכב .3.1 הריד" הניה הרידה םהבשהלאככ  טרפמב םיבוקנה םידעומב הרידה הנבמ תא תוסכל הז ףיעס יפל םיכיראתה תא חטבמלשארמ  עידוה חטובמהש יאנתבו ,ליעלתורדגהב התרדגהכ  "הסופת הניאש  ,םיאבה םינוכיסה תא תוסכל בחרומ חוטיבה .חוטיבה תפוקת ךלהמב הסופת הניא הרידה םהב :טרפמב םיטרופמה ןוכיסה תלקהל םיעצמאלו םיאנתל ףופכבו
	  ןיעל םייולג םינמיסב הוולמ הניאש הבינג ןוכיסמ קזנ וא ןדבוא טעמל הצירפ ןוכיס .3.1.1 .ונממ האיציה וא הרידחה םוקמב תומילאו חוכב שומיש לע םידיעמה
	  ןיעל םייולג םינמיסב הוולמ הניאש הבינג ןוכיסמ קזנ וא ןדבוא טעמל הצירפ ןוכיס .3.1.1 .ונממ האיציה וא הרידחה םוקמב תומילאו חוכב שומיש לע םידיעמה
	.םירחא םילזונו םימ ינוכיס .3.1.2 
	.ןודזב קזנ .3.1.3 


	:םיאבה םיאנתל הפופכ היהת וז הבחרה .3.2 
	.עובשל תחא תוחפל הרידב רקבי ןמיהמ םדא .3.2.1 
	.עובשל תחא תוחפל הרידב רקבי ןמיהמ םדא .3.2.1 
	.םיקתונמ הרידב למשחהו םימה םרז .3.2.2 
	.תולעפומו תוניקת ןניה ,ושרדנש לככ ,םיחטובמה םינוכיסה ינפב תונגה .3.2.3 


	  אל הסילופהו ,הסילופה לש חוטיבה תפוקתל רבעמ תגרוח הסופת הניא הרידה הב הפוקתהםא .3.3 .הסילופה לש חוטיבה תפוקת םות םע וז הבחרה ףקות עקפי ,שדוחת


	עמוד 14Ùלופהו ,הסילופה לש חוטיבה תפוקתל רבעמ תגרוח הסופת הניא הרידה הב הפוקתהםא .3.3 .הסילופה לש חוטיבה תפוקת םות םע וז הבחרה ףקות עקפי ,שדוחת
	 הרידה הנבמל םינוכיסה לכ חוטיבל הבחרה  4
	טרפמב רבדה ןיוצ םא לוחת וז הבחרה  לע ,חוטיבה תפוקת לכלו עוריאל ₪ 25,000 לש םוכס לע הלעת אל וז הבחרה ןיגב חטבמה תוירחאטרפמב תרחא ןיוצ םא אלא  ,ןושאר קזנ סיסב תחטובמה הרידה הנבמל םרגנש ,יופציתלבו  ימואתפ יזיפ קזנ וא ןדבוא ןיגב חטובמה תא הפשי חטבמה  ללכמ תאצומ הניאש ,איהש לכ הביס בקע וא/ו ןיגב חוטיבה תפוקת ךלהמב עריארשא  ,טרפמב ראותמה :ןלהל םיטרופמה םיגירחב יוסיכ
	 ,הז קרפ לש םיפסונה םייוסיכהו תובחרההתוברל  ,הנבמה חוטיב – א קרפב הסוכמה קזנ ואןדבוא .4.1 .ושכרנ אל םא ןיבו לעופב ושכרנ םא ןיב
	 ,הז קרפ לש םיפסונה םייוסיכהו תובחרההתוברל  ,הנבמה חוטיב – א קרפב הסוכמה קזנ ואןדבוא .4.1 .ושכרנ אל םא ןיבו לעופב ושכרנ םא ןיב
	.רתי חתמ ,רצק ,ינורטקלא לוקלק וא/ו ילמשח לוקלק ,ינכמ רבש וביטש קזנ וא ןדבוא .4.2 
	.םימסרכמו םיעלות ,םהינימל םיקרח ,םיקיזמ ,שע ידי לע םרגנה קזנ וא ןדבוא .4.3 
	 םיימילקא וא םיירפסומטא םימרוגו תוחל ,היזורוק יכילהתו הדולח ,תחפ ,יאלב,תיתגרדה התחשה .4.4 .תיתגרדה העפשה ילעב
	.התעיקש וא/ו עקרק תזוזתמ עבונה קזנ וא ןדבוא .4.5 
	.הרידב ץופיש וא/ו הינב תודובע עוציבמ ןירשימב םרגנש קזנ וא ןדבוא .4.6 
	.היוקל הדובע וא/ו הינבב וא/ו ןונכתב םייוקילמ עבונה קזנ וא ןדבוא .4.7 
	 וא תוריקל דעבמ םימשג ימ לוחלח ןכו ,חטובמה שוכרה לש היוקל הקוזחתמ עבונה קזנ ואןדבוא .4.8 .הרקתל
	 לכמ תובותכו םירוטיע ,םייופיצ ,םיצוביש ,תורגסמ ,ריק ירויצ ,םיספיספ ,תוקרזמל קזנ ואןדבוא .4.9 .הל םיכייש וא/ו הרידב םיעובקה אוהש גוס
	.יאטלוו-וטופ ןקתמל קזנ וא ןדבוא .4.10 
	 יקלח וא תורגסמ לש ףוליח וא הרבעה תואצוה ןכו םייוקל וא םיקודס שוכר יטירפל קזנ ואןדבוא .4.11 .םירחא הריד
	.ןלהל5  ףיעסב טרופמכ "םיסוכמ אל םינוכיס" תמישרב ללכנה ןוכיסמ קזנ וא ןדבוא .4.12
	.העיבצ וא ןוקית ,שודיח ,יוקינ יכילהת .4.13 
	.יתאצות קזנ .4.14 

	םיסוכמ אל םינוכיס  5 
	  דחאמ האצותכ ומרגנש קזנ וא ןדבא הסכמ וניא הז,ויתובחרה  לכ לע ,)2א  קרפו 1א  קרפתוברל( א קרפ :הלאה םימרוגהמ רתוי וא
	.םיינלבח םיעוגיפ ,ביוא תלועפ ,המחלמ .5.1 
	.םיינלבח םיעוגיפ ,ביוא תלועפ ,המחלמ .5.1 
	.הכיפהמ ,תיממע וא תיאבצ תוממוקתה ,דרמ ,םיחרזא תמחלמ .5.2 
	.תיניערג תלוספ וא ,יניערג רמוח ,םייניערג םיכילהת ,יביטקאוידר םוהיז ,תנניימ הנירק .5.3 
	 ,תימוקמ תושר ,אבצה ,הלשממה ידי-לע שוכר לש הסירה וא ,הדמשה ,המרחה ,העקפה,הסיפת .5.4 .ןיד יפ-לע לעופה םדא וא

	 יוציפה בושיח  6 
	 םלואו ,הרידל קזנה וא ןדבאה יווש יפל ומלושיו ובשוחי  א קרפ יפ-לע חטובמל ועיגיש חוטיבה ילומגת .6.1 6.3   ףיעסב רומאל ףופכב לוכהו הרידה חוטיב םוכסכ טרפמב בוקנה חוטיבה םוכסמ רתוי םלושי אל :ןלהל
	  הרקמ הרקאלמלא  וב היהש בצמל ,רשפאה לככ ,חטובמה תא ואיביש ןפואב ובשוחי חוטיבה ילומגת .6.2 .חוטיבה
	:םג 6.1   ףיעסב רומאל ףופכב ,וללכי הז קרפ יפ-לע ומלושיש חוטיבה ילומגת .6.3
	 ,םינלבקו םיסדנהמ ,היינב יצעוי ,םיאמש ,םילכירדא ונתנשםיתוריש  לשב תואצוה .6.3.1  לש וא הרידה לש שדחמ התיינב וא הצופיש,הנוקית  םשל ואצוהש ,תויטפשמ תואצוהו .חטבמל שארמ העדוה הנתינש יאנתב ,הנממ קלח
	 ,םינלבקו םיסדנהמ ,היינב יצעוי ,םיאמש ,םילכירדא ונתנשםיתוריש  לשב תואצוה .6.3.1  לש וא הרידה לש שדחמ התיינב וא הצופיש,הנוקית  םשל ואצוהש ,תויטפשמ תואצוהו .חטבמל שארמ העדוה הנתינש יאנתב ,הנממ קלח
	 ,םינלבקו םיסדנהמ ,היינב יצעוי ,םיאמש ,םילכירדא ונתנשםיתוריש  לשב תואצוה .6.3.1  לש וא הרידה לש שדחמ התיינב וא הצופיש,הנוקית  םשל ואצוהש ,תויטפשמ תואצוהו .חטבמל שארמ העדוה הנתינש יאנתב ,הנממ קלח

	  ,למשחה תותשרל שדחמ הרוביחו הדויס ,הרידה יוקינ ,תוסירה יוניפ םשל תואצוה .6.3.2 .בויבהו זגה ,םימה ,ןופלטה
	  ,למשחה תותשרל שדחמ הרוביחו הדויס ,הרידה יוקינ ,תוסירה יוניפ םשל תואצוה .6.3.2 .בויבהו זגה ,םימה ,ןופלטה

	 םירוגמ ךרוצל הריד-רכש תואצוה וא הרידה לש הריד-רכשמתוסנכה  ןדבא לע יוציפ .6.3.3 סדנהמ תעיבק יפ-לע םירוגמל המיאתמ הרידה ןיא דוע לכ ,ותחפשמ ינבלו חטובמלקוח"  ןלהל( 1958 -ח"ישתה,םילכירדאהו   םיסדנהמהקוחב  ועמשמכ ,יושיר רובעב לבוקמ הריד רכש יפל בשוחי וז הקספ יפ-לע יוציפה.)"םילכירדאהו  םיסדנהמה םויב לחה ,םישדוח 12  לשתיברמ  הפוקתל ,וז הסילופב תחטובמה הרידל המוד הריד  ךומנה יפל ,הרידה חוטיב םוכסמ 15%  לע הלעי אלש םוכסב וא ,חוטיבה הרקמ תורק
	 םירוגמ ךרוצל הריד-רכש תואצוה וא הרידה לש הריד-רכשמתוסנכה  ןדבא לע יוציפ .6.3.3 סדנהמ תעיבק יפ-לע םירוגמל המיאתמ הרידה ןיא דוע לכ ,ותחפשמ ינבלו חטובמלקוח"  ןלהל( 1958 -ח"ישתה,םילכירדאהו   םיסדנהמהקוחב  ועמשמכ ,יושיר רובעב לבוקמ הריד רכש יפל בשוחי וז הקספ יפ-לע יוציפה.)"םילכירדאהו  םיסדנהמה םויב לחה ,םישדוח 12  לשתיברמ  הפוקתל ,וז הסילופב תחטובמה הרידל המוד הריד  ךומנה יפל ,הרידה חוטיב םוכסמ 15%  לע הלעי אלש םוכסב וא ,חוטיבה הרקמ תורק



	 לשבםולשת  .הרידה חוטיב םוכס לע הלוע ללוכה יוציפה םא ףא תאזו ,םיינשהןיבמ  םירוגמ םוקמל הרידה רכשש הריבס החכוהב הנתומ וז הקספ יפל הריד-רכש תואצוה .לעופב אצוה ןכא יפולח
	 לשבםולשת  .הרידה חוטיב םוכס לע הלוע ללוכה יוציפה םא ףא תאזו ,םיינשהןיבמ  םירוגמ םוקמל הרידה רכשש הריבס החכוהב הנתומ וז הקספ יפל הריד-רכש תואצוה .לעופב אצוה ןכא יפולח

	רסח חוטיב תלוחת-יא  7 
	 .הז א קרפ לע לוחי אל )"חוטיבה הזוח קוח" ןלהל(1981  - א"משתה ,חוטיבה הזוח קוחל60   ףיעס

	עמוד 17çרפ לע לוחי אל )"חוטיבה הזוח קוח" ןלהל(1981  - א"משתה ,חוטיבה הזוח קוחל60   ףיעס
	ףתושמ תיבב ףסונ חוטיב םוכס | 1 א קרפ
	 דבלב המדא תדיער ןוכיס .המדא תדיער יוסיכ הרידה קרפב הסילופב שכרנש ךכל ףופכבו טרפמב ןיוצ םא קר לוחי הז קרפ
	 חוטיבה הרקמ  8 
	 ,חטובמה לש תורודל הריכחב וא תולעבב תאצמנרשא  ,ףתושמ תיבב הרידל םרגנש קזנ אוה חוטיבההרקמ 70%-מ  ןטק וניאש רועישב ,)הנבמ( הרידה חוטיב – א קרפל 1.9  ףיעסב רומאכ המדא תדיער ןוכיסמ האצותכ  ,ןיעקרקמ יאמש קוחבותרדגהכ  ,ןיעקרקמ יאמש תעיבק יפ לעו ,טרפמב בוקנכ ,הרידה חוטיב םוכסמ  קזנה תובקעב םא וא ,ןיינעה יפל ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב ועמשמכ ,יושיר סדנהמ וא,2001-א"סשתה .ףתושמה תיבל הסירה וצ ןתינ רומאכ םרגנש
	יוציפה בושיח  9
	 םוכס יפל ומלושיו ובשוחי הז קרפ יפ לע חטובמל ועיגיש חוטיבה ילומגת ,חוטיב הרקמ תורק רחאל .9.1  םיאנתל חוטיבה ימוכס תדמצה ןיינעב 3  ףיעסב רומאל ףופכב לוכהו ,טרפמב ןיוצש ףסונה חוטיבה .)ג קרפ( הסילופה יקרפ לכל םייללכ
	 אל ךא טרפמב בוקנה הרידה חוטיב םוכסמ תוחפל 100%  לש רועישב היהי ףסונה חוטיבה םוכס .9.2 .)םיינשה ןיבמ ךומנה( ₪ 4,000,000 וא הנבמה חוטיב םוכסמ  400%  מ רתוי
	רסח חוטיב תלוחת-יא  10 
	.הז 1 א קרפ לע לוחי אל )"חוטיבה הזוח קוח" ןלהל(1981  - א"משתה ,חוטיבה הזוח קוחל60  ףיעס

	עמוד 18 קרפ לע לוחי אל )"חוטיבה הזוח קוח" ןלהל(1981  - א"משתה ,חוטיבה הזוח קוחל60  ףיעס
	בחרומ ףתושמ תיבב ףסונ חוטיב םוכס | 2 א קרפ
	 המדא תדיער יוסיכ הסילופב שכרנש ךכל ףופכבו טרפמב ןיוצ םא קר לוחי הז קרפ
	 חוטיבה הרקמ  11 
	 ,חטובמה לש תורודל הריכחב וא תולעבב תאצמנרשא  ,ףתושמ תיבב הרידל םרגנש קזנ אוה חוטיבההרקמ חוטיב םוכסמ 70%  -מ ןטק וניאש רועישב ,הרידהחוטיב - א קרפב 1  ףיעסב רומאכ חטובמ ןוכיסמ האצותכ וא,2001-א"סשתה  ,ןיעקרקמ יאמש קוחבותרדגהכ  ,ןיעקרקמ יאמש תעיבק יפ לעו ,טרפמב בוקנכ ,הרידה  וצ ןתינ רומאכ םרגנש קזנה תובקעב םא וא ,ןיינעה יפל ,םילכירדאהו םיסדנהמה קוחב ועמשמכ ,יושר סדנהמ .ףתושמה תיבל הסירה
	יוציפה בושיח  12
	 םוכס יפל ומלושיו ובשוחי הז קרפ יפ לע חטובמל ועיגיש חוטיבה ילומגת ,חוטיב הרקמ תורק רחאל.12.1  םיאנתל ,חוטיבה ימוכס תדמצה ןיינעב 3  ףיעסב רומאל ףופכב לוכהו ,טרפמב ןיוצש ףסונה חוטיבה.)ג קרפ( הסילופה יקרפ לכל םייללכ
	 ,הסילופה טרפמב בוקנה הרידה חוטיב םוכסמ תוחפל 100%  לש רועישב היהי ףסונה חוטיבה םוכס .12.2 .)םיינשה ןיבמ ךומנה( ₪ 4,000,000 וא הנבמה חוטיב םוכסמ  400%  מ רתוי אל ךא
	רסח חוטיב תלוחת  13 
	.הז 2 א קרפ לע לוחי אל )"חוטיבה הזוח קוח" ןלהל(1981  - א"משתה ,חוטיבה הזוח קוחל60  ףיעס


	פרק ב א קרפ לע לוחי אל )"חוטיבה הזוח קוח" ןלהל(1981  - א"משתה ,חוטיבה הזוח קוחל60  ףיעס
	 ב קרפ
	 ב קרפ
	 )תובח( תוירחא יחוטיב

	פרק ב1( תוירחא יחוטיב
	 ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב | 1 ב קרפ
	 טרפמב שרופמב רבדה ןיוצ םא קר ףקת הז קרפ יפל חוטיבה
	חוטיבה הרקמ  1 
	 תדוקפ יפ-לע ישילש דצל םלשל ,ותיב קשמ ידבועתוברל  ,ותחפשמ ינב וא חטובמה תובח אוה חוטיבה הרקמ  תנידמ חטשב שחרתהשיתנואת  עוריא לשב טרפמב םיבוקנה תוירחאה תולובגל ףופכב ,]שדח חסונ[ ןיקיזנה טופיש - ןורמושו הדוהי( םוריח תעש תונקת לש ןפקות תכראהלוןוקיתל  קוחבותרדגהכ  "רוזא"ב ואלארשי:ל םרגו 2007  - ז"סשתה ,)תיטפשמ הרזעו תוריבעב
	.ילכש יוקיל וא ישפנ יוקיל ,ינפוג יוקיל ,העיגפ ,הלחמ ,תוומ .1.1 
	.ילכש יוקיל וא ישפנ יוקיל ,ינפוג יוקיל ,העיגפ ,הלחמ ,תוומ .1.1 
	.ישילש דצ שוכרל ןדבא וא קזנ .1.2 

	תועיבתב לופיט  2 
	 בייח חטבמהש חוטיבה ילומגת תא ישילשה דצל םלשל,בייח - ישילש דצ תשירד יפלו ,יאשרחטבמה .2.1  ותואב רומאכדגנתה  אל חטובמהו 2.2  ףיעסב רומאכ חטובמל בתכב ךכ-לע עידוהש דבלבו ,חטובמל .ישילשה דצה יפלכ םג ול דומעת חטובמה יפלכ ןועטל היה לוכי חטבמהש הנעט םלואו .ףיעסה
	 בייח חטבמהש חוטיבה ילומגת תא ישילשה דצל םלשל,בייח - ישילש דצ תשירד יפלו ,יאשרחטבמה .2.1  ותואב רומאכדגנתה  אל חטובמהו 2.2  ףיעסב רומאכ חטובמל בתכב ךכ-לע עידוהש דבלבו ,חטובמל .ישילשה דצה יפלכ םג ול דומעת חטובמה יפלכ ןועטל היה לוכי חטבמהש הנעט םלואו .ףיעסה
	 ימי 7  ךותב בתכב חטובמל חטבמה עידוי 2.1  ףיעסב רומאכ ול םלשל חטבמהמ ישילש דצשרד .2.2 יוציפםולשתל ותודגנתה  לע חטובמה ול עידוי אל םא יכו רומאכ השירדה לע השירדה םוימ םיקסע  חטבמה םא ,לכהו ,חטובמל בייח אוהש חוטיבה ילומגת תא ישילש דצל חטבמה םלשי ,םימי 30  ךותב .םמולשתב בייח
	 ןתיי חטובמהו העיבת לכ לש הנגהה תא חטובמה םשב להנל וא ומצע לע לוטיל יאשרחטבמה .2.3 .ישילשה דצה לש העיבתה בושיי ךרוצל חטבמל הצוחנה הרזע ,ותשקב יפל ,חטבמל
	 רשפאש םירקמ תרדסמ וא דחא חוטיב הרקממ תעבונה ,חטובמהדגנ  תועיבת וא העיבת לשהרקמב .2.4 םלשל יאשר חטבמה היהי ,הסילופה לש הז קרפ יפ-לע םיסוכמהו ,תחא הביסל וא דחא רוקמל םסחיל היהי הזכםולשת  רחאלו ,הז קרפ יפל בוקנה תוירחאה לובג דע חוטיבה ילומגת  אולמ תא חטובמל רשקב תפסונ תוירחא לכ חטבמה לע לוחת אלו תורומאה תועיבתה וא העיבתה לוהינמ רוטפ חטבמה .תורומאהתועיבתלרשקבואצוהשתוריבסתואצוהואטפשמהתיבעבקשטפשמתואצוהטעמל ,ךכל

	טפשמ תואצוה יוסיכ  3 
	  לע ןהבש תוריבס טפשמ תואצוהב ,חטבמה אשיי ,הז קרפ יפל חוטיב ילומגתםולשתל  העיבת לש הרקמב .הז קרפ יפל תוירחאה לובגל רבעמ ףא ,ותובח לשב תאשל חטובמה
	ישילש דצ יפלכ תובחל םיגירח 4 
	  תעבונ  ותליע םא וב אשנש וא וילע תשויש םוכס לשב חטובמה תא תופשל יארחא היהי אלחטבמה :הלאמ דחאמ
	.דיבעמ-דבוע יסחי חטובמה ןיבו םהיניב שיש םיקסעומ יפלכ תובח .4.1 
	.דיבעמ-דבוע יסחי חטובמה ןיבו םהיניב שיש םיקסעומ יפלכ תובח .4.1 
	.חטובמה לש ותיב-קשמ דבוע וא חטובמה לש ותחפשמ-ינבל םרגנש קזנ .4.2 
	 אלא  ,חטובמה לש וקוסיעל וא ועוצקמל רישי ןפואב הרושקה ישילש דצ יפלכ חטובמה לשתובח .4.3 .טרפמב שרופמ ןפואב וז תוליעפל יוסיכ ןיוצ ןכ םא
	  םיקוושמ ,םילפוטמ ,םירצוימה םירצוממ תעבונה ותוירחאב וא חטובמה לש תיעוצקמה ותוירחא .4.4 .יהשלכ תוליעפ תרגסמב חטובמה ידיב םיקזחותמ וא
	  ,המרה רישכמ ,ףונמ,1975 -ה"לשתה,םיכרד   תונואת יעגפנל םייוציפהקוחב ותרדגהכ  בכר .4.5 .םיילמשח טניקרוק/םיינפוא תאז ללכבו העיסנל שמשמה ענוממ-ילכ ,טיש-ילכ ,סיט-ילכ
	.טרפמב תרחא ןיוצ ןכ םא אלא  ,קשנ-ילכב שומיש .4.6 
	  תרדסהלקוחב םתרדגהכ  ,ןכוסמעזגמ  וא ןכוסמ בלכ,תויתיב  דמחמ תויח וניאשםייח-ילעב .4.7.2002  - ג"סשתה ,םיבלכ לע חוקיפה
	 םאאלא  ,הרידה  הנבמל םיינוציח הנואס וא ,יזוק'ג ,ןוניס תכרעמ תללוכה הייחש תכירבב שומיש .4.8  .טרפמב תרחא ןיוצ ןכ
	  תליחת םוימ םימי םייעובש לע הלוע תודובעה ךשמו עוצקמ לעב ידיב הרידב תודובע עוציב .4.9 .לעופב הדובעה
	.לארשי תנידמ תולובגל ץוחמ טפשמ-תיבב חטובמה דגנכ תשגומה העיבת .4.10 

	רסח חוטיב תלוחת-יא  5
	.הז קרפ לע לוחי אל חוטיבה הזוח קוחל 60   ףיעס

	פרק ב2ä לע לוחי אל חוטיבה הזוח קוחל 60   ףיעס
	 םידיבעמ תובח חוטיב | 2 ב קרפ
	 טרפמב שרופמב רבדה ןיוצ םא קר ףקת הז קרפ יפל חוטיבה
	חוטיבה הרקמ  1 
	 םיחטשהולארשי  תנידמ חטשב ,חוטיבה תפוקתב ומרגיירשא  ,הלחמ וא הנואתמ האצותכ ףוגל קזנ וא ,תוומ בקעו ידכ ךות ,ואל םא ןיבו תחטובמה הרידב ררוגתמ םא ןיב חטובמה לש ותיב-קשמ דבועל ,םיקזחומה תדוקפ יפ-לע םייוציפ םלשל חטובמה תא ובייחירשאו  ,הרידב תיב-קשמ תודובעב רישיה ותורישב ותקסעה.]שדח חסונ[  ןיקיזנה  הרקמ ןיגב תיטפשמ העיבת ינפמ הנגהל תוריבסה תואצוהה לכ ןיגב חטובמה תא חטבמה הפשי ןכ ומכ.הז קרפ יפל תוירחאה לובגל רבעמ ףא תאזו ,חוטיבה  יפל ,חטבמל ןתיי חטובמהו העיבת לכ לש הנגהה תא חטובמה םשב להנל וא ומצע לע לוטיל יאשר חטבמה.ישילשה דצה לש העיבתה בושיי ךרוצל חטבמל הצוחנה הרזע ,ותשקב  חטובמה לש
	תוירחאה תולובג  2 
	 הרקמל חטבמה תוירחאה תולובגכ טרפמב םיבוקנה םימוכסה לע הלעת אל הז קרפ יפל חטבמה תוירחא  .חוטיבה תפוקתב ועריאש םירקמה לכלו דחא םרוגמ תעבונה םירקמ תרדסל וא דחא חוטיב
	  םידיבעמה  תובח חוטיבב םילולכ םניאש םיקזנוםירקמ - םיגייס  3 תיבה קשמ ידבוע יפלכ 
	 :ןיגב איהש תובח לכ הסכמ וניא םידיבעמה תובח חוטיב
	 .ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע חטובמהמ עבתיי רשא ,אוהש םוכס לכ . 3.1
	 ,תינפוג העיגפ וא ,הלחמ ,תוומ ןיגב ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע םלושרשא  ,אוהש םוכס לכ .3.2  םויק-יא ללגב םלוש אל ךא ,ימואל חוטיבל דסומה ידי-לע םלתשמ היהש ,אוהש םוכס לכ וא .ימואל חוטיבל דסומל העיבת תשגה-יא ללגב וא ,ימואלה חוטיבה קוח תוארוהמ הארוה
	  תקסעה רבדב תונקתה וא ,םיקוחה תוארוה וא הארוהל דוגינב קסעומה רענ ןיגב יהשלכ תובח .3.3 .ןהל םאתהב אלש וא רעונ
	  ,תחטובמה הרידב יוצמה חטובמה לש וקסע תרגסמב קסעומה דבועל עריאש חוטיב הרקמ .3.4 .טרפמב תושרופמ בתכנ רבדהו תיקסיע תוליעפ תבחרה השכרנ ןכ םא אלא
	 .יעונמ בכרמ תעבונה תובח לכו ,יעונמ בכרב שומיש . 3.5
	 .סיט-ילכב וא טיש-ילכב שומיש . 3.6
	 ןירשימב םיעבונ ותביס וא ורוקמשו חוטיב הרקמ ןיגב חטובמה לע לוחלהיושעש  יהשלכ תובח .3.7  לכב טסבזא םיליכמה םהשלכ םירמוחב וא טסבזאב יהשלכ ךרדב רושק וניהש וא/ו ןיפיקעב וא .טסבזאה לש תונכוסמה ויתונוכתמ עפשוה וא עבונ חוטיבה הרקמש דבלבו תומכו הרוצ
	 עורגל ילבמו)SILLICOSIS(  תינרוצה תלחמ ןיגב חטובמה לע לוחלהיושעה  יהשלכ תובח .3.8 ותביס וא ורוקמש חוטיב הרקמ ןיגב חטובמה לע לוחלהיושעש  יהשלכ תובח םג רומאהמ םירמוחב וא )םויציליס( ןרוצב יהשלכ ךרדב רושק וניהש וא/ו ןיפיקעב וא ןירשימב םיעבונ ויתונוכתמ  עפשוה וא עבונ חוטיבה הרקמש דבלבו תומכו הרוצ לכב ןרוצ םיליכמה םהשלכ .ןרוצ לש תונכוסמה
	  הלח התייה אלרשא  תוירחא ,ותחפשמ-ינב לע וא ,חטובמה לע ליטמה הזוח וא םכסה לכ .3.9 .הזכ הזוח וא םכסה רדעיהב
	  אוהו ,אוהש םרוג לכמ עובתל יאשר ,ותחפשמ-ינבמ דחא וא ,חטובמהרשא  ,אוהש םוכס לכ .3.10 .ול דצ אוהש הזוח וא םכסה יפל ךכמ עונמ
	 .המחלמ ןיעמ ,השילפ ,םיינלבח םיעוגיפ ,ביוא תלועפ ,המחלמ . 3.11
	 רוצמ  ,יאבצ רטשמ וא ןוטלש ,הכיפהמ ,תיממע וא תיאבצ תוממוקתה ,דרמ ,םיחרזא תמחלמ .3.12
	 .רורט ינוכיס . 3.13
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	 ג קרפ
	 ג קרפ
	 הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת

	עמוד 30Ô יקרפ לכל םייללכ םיאנת
	 הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת - ג קרפ
	 חטובמה שוכר ןיגב יוציפה יכרד  1 
	 :הלאה יוציפה יכרדמ רתוי וא תחאב רוחבל ,ותעד לוקיש יפל ,לכוי חטבמה
	.ןמוזמב קזנה וא ןדבאה ךרע םולשת .1.1 
	.ןמוזמב קזנה וא ןדבאה ךרע םולשת .1.1 
	.קזנה וא ןדבאה תורק ברע הבצמל המודה בצמל התאבהו הקוזינ וא הדבאש ,הרידה ןוקית .1.2 
	.וקוזינ וא ודבאש ולא לש תוכיאו גוס ותואמ םיטירפב הרידב םיקלח תפלחה .1.3 

	ןוניכ ךרע  2 
	 רבדהו הז יוסיכ לע רתיו חטובמה ןכ םאאלא  ,הרידה לש ןוניכה ךרע יפל ,הרידל חוטיב הרקמתורקב .2.1  שוכרב הפלחה ואןוקית  ,שדחמהמקה - "ןוניכ" ,הז ןיינעל ;הסילופה טרפמב ןיוצו חטבמה ידיב דעות .קוזינ וא דבאש שוכרה לש תוכיאו גוס ותואמ שדח
	 רבדהו הז יוסיכ לע רתיו חטובמה ןכ םאאלא  ,הרידה לש ןוניכה ךרע יפל ,הרידל חוטיב הרקמתורקב .2.1  שוכרב הפלחה ואןוקית  ,שדחמהמקה - "ןוניכ" ,הז ןיינעל ;הסילופה טרפמב ןיוצו חטבמה ידיב דעות .קוזינ וא דבאש שוכרה לש תוכיאו גוס ותואמ שדח
	 ואןוקית  וא חטובמה ידיב שדחמ המקהב םינתומ חוטיב הרקמ לשב ןוניכ ךרע יפל חוטיבילומגת .2.2 שוכרל האוושהב שוכרה גוסב וא תוכיאב םייוניש אלל תאזו קוזינ וא דבאש שוכרה לש הפלחה  חוטיבה ילומגת היהי ,קוזינ וא דבאש שוכרה ףלחוה וא ןקות ,שדחמ םקוה אל ;קוזינ וא דבאש .יופיש ךרע יפל ודעב
	 םויב שדחכ ויווש יפל וא ,ןוניכה עוציב םויב שדחכ שוכרה יווש יפל ומלושי הז ףיעס יפלחוטיב-ילומגת .2.3 .םיכיראתה ינשמ םדקומה יפל ,חוטיבה ילומגת םולשת
	 ,ומילשהל שי הרקמ לכבו ,קזנה וא ןדבאה תורק רחאל ,ריבס ןמז ךות ןוניכה עוציבב ליחתהלשי .2.4 ןוניכה תא םילשהל תורשפא ןיאב ;חוטיבה הרקמ תורק ךיראתמ םישדוח 12  ךותב ,הרידה יבגל  ןיבםואית  ךות ןוניכה עוציב תפוקת ךראות ,חטובמב תויולת ןניאש תוביסמ ,הרומאה הפוקתה ךותב .חטבמל חטובמה
	.הרידה יבגל טרפמב בוקנה חוטיבה םוכס לע הלעת אל הז ףיעס יפל חטבמה תוירחא .2.5 

	3
	 םירוגמל היינבבהמושת  יריחמ דדמב םייונישל םאתהב ונתשי ,וז הסילופב םיעובקה ,חוטיבהימוכס .3.1 ,הנורחאל םסרופש,)"היינבה תומושת דדמ"  ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש  הרקמ תורק ינפל הנורחאל םסרופש היינבהתומושת  דדמ ןיבל ,חוטיבה תפוקת תליחת ינפל .חוטיבה
	 םירוגמל היינבבהמושת  יריחמ דדמב םייונישל םאתהב ונתשי ,וז הסילופב םיעובקה ,חוטיבהימוכס .3.1 ,הנורחאל םסרופש,)"היינבה תומושת דדמ"  ןלהל( הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש  הרקמ תורק ינפל הנורחאל םסרופש היינבהתומושת  דדמ ןיבל ,חוטיבה תפוקת תליחת ינפל .חוטיבה
	 האצותכ אלש תאזו ,חטובמה תשקב יפ לע חוטיבה ימוכסבתולדגה  ולוחי חוטיבה תפוקת ךשמבםא .3.2 יאנת םילח וילע ,ףסונ יסיסב םוכס תאזכהלדגה  לכ הווהת ,היינבהתומושת  דדמל הדמצהמ  דעומ ינפל ,הנורחאל םסרופש היינבהתומושת  דדמ היהיהלדגהל  סיסבה .ליעל וטרופש ,הדמצהה .הלדגהה ףקות תלחתה

	 חוטיב ילומגת לע תיבירו הדמצה  4 
	תומושת  דדמ ןיב םייונישל םאתהב ונתשי חוטיב הרקמ תורק לשב ,חטובמל םיעיגמה חוטיבהילומגת .4.1  הנורחאל םסרופש היינבהתומושת  דדמ ןיבלו חוטיבה הרקמ תורק ינפל הנורחאל םסרופש היינבה .חטובמל םולשתה ינפל
	תומושת  דדמ ןיב םייונישל םאתהב ונתשי חוטיב הרקמ תורק לשב ,חטובמל םיעיגמה חוטיבהילומגת .4.1  הנורחאל םסרופש היינבהתומושת  דדמ ןיבלו חוטיבה הרקמ תורק ינפל הנורחאל םסרופש היינבה .חטובמל םולשתה ינפל
	 1   ףיעסבש "תיבירו הדמצה ישרפה"תרדגה  יפל עבקנש רועישב תיבירףסווית  חוטיבהילומגתל .4.2 םוימ םימי 30  םותמ,)"תיביר  תקיספקוח" - ןלהל( 1961 -א"כשתה,הדמצהו   תיביר תקיספקוחל  תיב לש תוכמסמ עורגל ידכ וז הארוהב ןיא ;וז הסילופ יפל חוטיב ילומגתםולשתל  העיבת תריסמ .רומאה קוחה יפל טפשמה

	 חוטיב ילומגתל העיבת  5 
	 .רבדה ול עדונש רחאל דימ חטבמל ךכ-לע חטובמה עידוי ,חוטיבה הרקמ הרק .5.1 
	 .רבדה ול עדונש רחאל דימ חטבמל ךכ-לע חטובמה עידוי ,חוטיבה הרקמ הרק .5.1 
	  חטבמהמ עונמל ידכ רומאב ןיא ;חטבמה לצא דעותת ,הסילופה יפל ,חוטיב-ילומגתםולשתל העיבת .5.2 .בתכב שגות העיבתהש שורדל
	  םישורדה םיכמסמהו עדימה תא ,ךכל שרדנש רחאל ריבס ןמז ךותב ,חטבמל רוסמל חטובמהלע .5.3 .םגישהל לכויש לככ ,חטבמל רוזעל וילע ,ותושרב םניא םאו ,הפקיהו תובחה רוריבל
	  רוריבל  שורדה תאהשעי  ,חוטיבה הרקמ תודוא לע חטובמהמ העדוה לביקש רחאל דימ,חטבמה .5.4 .ותובח
	  רוריבל םישורדה םיכמסמהו עדימה חטבמה ידיב ויהש םויהמ םימי 30  ךותב ומלושי חוטיבהילומגת .5.5 .ותובח

	הבינג וא דוש ,הצירפ ,ןודז תולועפב הרטשמל העדוה  6 
	  וא דוש ,הצירפ ,ןודז תלועפמ ותעדל םיעבונה קזנ וא ןדבא לש הרקמ לכב הרטשמל עידוהל חטובמהלע .הבינג
	 שוכר תאיצמ  7 
	  ,חטובמל שוכרה רזחוי ,וז הסילופ יפל חוטיב-ילומגת ולשב ומלושש םרטב בנגנש שוכר אצמנ .7.1 .רזחוהש שוכרה קוזינ ןכ םא אלא חוטיב-ילומגת םלשי אל חטבמהו
	  ,חטובמל שוכרה רזחוי ,וז הסילופ יפל חוטיב-ילומגת ולשב ומלושש םרטב בנגנש שוכר אצמנ .7.1 .רזחוהש שוכרה קוזינ ןכ םא אלא חוטיב-ילומגת םלשי אל חטבמהו
	 .ךפיהל וא חטובמל ךכ-לע חטבמה עידוי ,חוטיב-ילומגת ודעב ומלושש ירחא בנגנש שוכר אצמנ .7.2 םוימ םימי 30  ךותב חטבמל חטובמה עידוה ןכ םאאלא  חטבמה תולעבל רובעי אצמנש שוכרה  תרזחהל הרומתב אצמנש שוכרה תא לבקל ונוצרב יכ ,ןיינעה יפל ,חטובמה וא חטבמה תעדוה .הרומאה הפוקתב חטבמל חוטיבה ילומגת

	 תקולחמב םייונש םניאש םילומגתו המדקמ 8 
	 ול רשפאתש תיפסכ תובייחתה וא המדקמ חטבמהמ לבקל יאכז חטובמה אהי ,חוטיב הרקמ תורקב .8.1  הסילופ יאנת יפל חטבמהמ ול ועיגיש םיפסכה ןובשח-לע תאזו ןדבאה וא קזנהןוקיתל  תוריש לבקל .וז
	 ול רשפאתש תיפסכ תובייחתה וא המדקמ חטבמהמ לבקל יאכז חטובמה אהי ,חוטיב הרקמ תורקב .8.1  הסילופ יאנת יפל חטבמהמ ול ועיגיש םיפסכה ןובשח-לע תאזו ןדבאה וא קזנהןוקיתל  תוריש לבקל .וז
	 ;חטובמל םלושיש יפוסה םוכסהמ וז המדקמ הכונת ,חוטיב ילומגת ןובשח-לע המדקמ חטבמה םליש .8.2  םוי דע המדקמהםולשת  םוימ ,היינבהתומושת  דדמל המדקמה תדמצה ךותהשעיי  יוכינה בושיח .יפוסה םולשתה
	 םאתהב העיבת חטובמה שיגהש םויהמ םימי 30  ךות ומלושי ,תקולחמב םייונש םניאש חוטיב-ילומגת .8.3 .םילומגתה רתימ דרפנב העיבתל םינתינ םהו ,)ג קרפ( חוטיבה ילומגת םולשתל5   ףיעסל

	 םתומדקל חוטיבה ימוכס תרזחה 9 
	  הסילופ יפל ותובח ףקיה תא חטבמה בישי ,חוטיב הרקמ לשב חטובמל חוטיבה ילומגתםולשת  רחאל .9.1 .חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס היהש יפכ ותומדקל וז
	  הסילופ יפל ותובח ףקיה תא חטבמה בישי ,חוטיב הרקמ לשב חטובמל חוטיבה ילומגתםולשת  רחאל .9.1 .חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס היהש יפכ ותומדקל וז
	 הרקמ תורק ךיראתמ ותומדקל חוטיבה ףקיה תבשה דעב םיפסונ חוטיב-ימד תובגל יאשר חטבמה .9.2  םוכס תבשה דעב םלשל חטובמה לעש חוטיבה ימד בושיח ךרוצל ;חוטיבה תפוקת םות דעו חוטיבה .לעופב חטבמה םלישש חוטיבה ילומגת קר ןובשחב וחקליי ותומדקל חוטיבה
	 :םתומדקל חוטיבה ימוכס תבשה דעב חוטיבה ימד בושיחל החסונה ןלהל . 9.3

	מקראÕמדקל חוטיבה ימוכס תבשה דעב חוטיבה ימד בושיחל החסונה ןלהל . 9.3
	 תימצע תופתתשה יוכינב העיבתה םוכסA 
	 םייתנש חוטיב ימדB 
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	Figure
	10
	  תימצעה תופתתשה לש םוכס חוטיבה ילומגתמ הכוני ,וז הסילופ יפל הסוכמה ,חוטיב הרקמ תורקב.10.1 .העיבת לכ דעב טרפמב עובקה
	תימצע תופתתשה  10 
	  םוכס בשוחי ,חוטיב םוכסמ זוחאכ םיוסמ חוטיב הרקמ יבגל תימצע תופתתשה םוכס עבקנםא .10.2.הסילופה יקרפמ קרפ לכ יבגל דרפנב תימצעה תופתתשהה
	  ,רדסהבברברש  תועצמאב םירחא םילזונו םימ ינוכיסל הבחרהה יפ-לע חטובמה  יופיש לש הרקמב.10.3 .ברברשל טרפמב םיעובקה תימצעה תופתתשהה ימד תא חטובמה םלשי

	םירחא םימדו חוטיב-ימד םולשת  11 
	11
	  ןפואב ומלושי וז הסילופל רשקב חטבמל חטובמהמ םיעיגמה םימוכסה רתי לכו חוטיבה ימד .11.1.טרפמב וטרופיש םידעומבו
	  בוקנה יפל לכה ,חטובממ תובגל חטבמ יאשרשםימולשתה  לכ-ךס םה חוטיבה ימד וז הסילופ ןיינעל .11.2.טרפמב
	תיתנש  תיביר רוגיפבש םוכסה אשיי ,חטבמל חטובמה ןמ עיגמה והשלכ םוכס ודעומב םלוש אל .11.3 םסרופש דדמה ןיב ,דדמב םייונישל םאתהב,1961- א"כשתה,הדמצהו   תיביר תקיספקוחב  עובקכ.לעופב םולשתה םוי ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל םולשתל עבקנש םויה ינפל ךומס
	 בתכב שרד חטבמהש רחאל םימירשע  השימח ךותב ,רומאכ ,רוגיפבש אוהש םוכס לכ םלוש אל.11.4 ,םיפסונ םימי 21  רובעכ לטבתי חוטיבהש ,חטובמל בתכב עידוהל חטבמה יאשר ,ומלשל חטובמהמ ,תרזוחיתלב  התייה העיבקהו ,חטובמה וניאש ,בטומ עבקנ םא ;ןכ ינפל קלוסי אל רוגיפבש םוכסה םא  תא קליס אל בטומהו ,רומאה רוגיפה לע בטומל בתכב עידוה םא חוטיבה תא לטבל חטבמה יאשר.הרומאה העדוהה ול הרסמנש םויהמ ,םימי רשע השימח ךותב רוגיפבש םוכסה
	 סחייתמה  ,רוגיפבש םוכסה תא קלסל חטובמה תבוחמ עורגל ידכ הז ףיעס יפל חוטיבה לוטיבב ןיא .11.5 .חטבמה תואצוה תא ןכו ,רומאה לוטיבל דעש הפוקתל

	יתוהמ ןיינעב יונישו יוליג  12 
	12
	  לצא הדעותש תרחא ךרד לכב וא בתכב חטבמל חטובמה ןתנשתובושתה  ךמס-לע האצוה וז הסילופ .12.1 חטבמה לש ותחנה ךמס-לעו ,הסילופל סיסב השמישש העצהבלאשנש תולאשה  לכ לע,חטבמה ןיינע המרמ תנווכבריתסה  אל ,רומאכלאשנש תולאשה  לע תונכו תואלמתובושת  בישה חטובמהש  םיקזנ תעינמל םיעצמא טקנו ,םיחטובמה םינוכיסה תכרעה ךרוצל חטבמליתוהמ  אוה יכ ,עדי אוהש.וז הסילופ יפל םיחטובמה םינוכיסה תלקהל םתטיקנ תא בתכב שרד חטבמהש
	  הדעותש תרחא ךרד לכב וא בתכב ,חוטיבה תעצהב הגצוה ויבגלהלאשש  ןיינע אוהיתוהמ  ןיינע .12.2:הלא םיניינע םג רומאה תויללכמ עורגל ילבמו ,חטבמה לצא
	 תוחיטב יעצמא ,ןיינבב הרידה םוקימ ,היינבה רמוח ,הנבמה גוס ,הרידה ךרע ,הרידה ןעמ .12.2.1  ,עבק ךרד הב םיררוגתמה םישנאה רפסמ ,םירדחה רפסמ ,הרידה ליג ,אוהש גוס לכמ.םידחוימ םייונישו תופסות
	 תוחיטב יעצמא ,ןיינבב הרידה םוקימ ,היינבה רמוח ,הנבמה גוס ,הרידה ךרע ,הרידה ןעמ .12.2.1  ,עבק ךרד הב םיררוגתמה םישנאה רפסמ ,םירדחה רפסמ ,הרידה ליג ,אוהש גוס לכמ.םידחוימ םייונישו תופסות
	 הסילופ יפ-לע םיסוכמה םינוכיסהמ האצותכ ,תונורחאה םינשה שולשב ועריאש םיקזנ .12.2.2  םינשה שולשב הרידה תא ,חטבלובריס  וא ,וחטיבש ,םימדוק םיחטבמ לע םיטרפ ןכו ,וז.תונורחאה


	 המרמ תנווכבריתסה  וא,םייתוהמ  םיניינעבתולאשל  תונכו תואלמתובושת  חטובמה בישה אל .12.3 הסילופ יפל םיחטובמה םינוכיסה תלקהל חטבמה שרדרשא  םיעצמא טקנ אל וא,יתוהמ  ןיינע  הפורת לכ חטבמהמ עונמל ידכ הז ףיעסב ןיא ;חוטיבה הזוח קוח תוארוה יפל חטבמה לעפי ,וז.ןיד יפ לע ול תינקומה
	 .ךכ-לע ול עדוויה םע דימ,יתוהמ  ןיינעב יוניש לכ לע ,חוטיבה תפוקת ךותב ,חטבמל עידוי חטובמה.12.4  תא ןיטקהל וא הסילופה תא לטבל יאשר חטבמה היהי ,הזכ יוניש לע חטבמל חטובמה הליג אל .חוטיבה הזוח קוח יפ-לע ותובח ףקיה

	הסילופה לוטיב  13 
	13
	 חוטיבה  ;ותעד לוקיש יפל ,חוטיבה תפוקת םות ינפל ,איהש תע לכב הסילופה תא לטבל יאשר חטובמה .13.1.חטובמה תשקבל םאתהב רתוי רחואמ דעומב וא חטבמל העדוה ךכ-לע הרסמנ  וב דעומב לטבתי
	 חוטיבה תפוקת םות ינפל חוטיבה תא לטבל חטבמה יאשר ,ןיד יפ-לע חטבמה תויוכזמ עורגל ילב .13.2 ,הסילופה תאצוה םרט םהילעלאשנש  םיטרפ לש תואנ יוליג-יא לשב וא חטובמה דצמ המרמ לשב  םימי 30  ,םושר ראודב ,חטובמלחלשית  ,לוטיבל םיקומינה וללכיי הבש ,ךכ-לע העדוהש דבלבו.חוטיבה לטבתי ובש ךיראתה ינפל תוחפל
	 רומאכ הסילופה לוטיב לע חטבמ עידוה וא 13.1  ףיעסב רומאכ הסילופה לוטיב לע חטובמה עידוה .13.3 ,ףקותל לוטיבהסנכנ  וב דעומהמ םימי 14-מ  רחואי אלו ,םדקהב חטובמל חטבמה ריזחי,13.2  ףיעסב חוטיבה ימד תלפכה ידי לע בשוחי רומאכ יסחיה קלחה ;ומלושש חוטיבה ימדמ יסחיה קלחה תא  ,תירוקמה חוטיבה תפוקת םות דע ,לוטיבה דעומב ,ורתונש םימיה רפסמ ןיבש סחיב חטבמה הבגש.תירוקמה חוטיבה תפוקתב םיללכנה םימיה רפסמ ןיבל
	  עוציב דעומל ךומס םסרופש דדמה ןיב דדמב םייונישל םאתהב ונתשי הז ףיעס יפ-לע םימוכסה לכ.13.4  חוטיבה ימד םא .חוטיבה ימד תרזחה דעומ יפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה ימדםולשת
	  עוציב ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבש דדמב םייונישל םאתהב םוכס לכ הנתשי ,ןירועישל ומלוש.חוטיבה ימד תבשה ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל םולשתה
	  לוטיב לע הארתה הנתינש רחאל םימי 30  לטבתת תדבעושמ הסילופ ,הז ףיעסב רומאה ףא-לע.13.5 .בטומל

	לפכ חוטיב  14 
	14
	  ,תופפוח תופוקתל דחא חטבממ רתוי לצא וז הסילופב םילולכה םינוכיסה ינפב הרידה החטוב םא.14.1.ךכ-לע ול עדונש רחאל דימ וא לפכה חוטיב השענש רחאל דימ חטבמל ךכ-לע חטובמה עידוי
	  םה ואשיי םמצע ןיבל םניבו ,םוכסה אולמ לע דוחל ,חטובמה יפלכ םיחטבמה םיארחא לפכ חוטיבב .14.2 .חוטיבה ימוכס ןיבש סחיה יפל חוטיב ילומגת םולשתב

	הריד תפלחה  15 
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	 ,)"השדחההרידה" - ןלהל( תרחא הרידל רבעו חוטיבה תפוקת ךותב הרידה תא חטובמה ףילחה.15.1 יוסיכהו השדחה הרידל וז הסילופ יפל יוסיכה תא ריבעהל ,ותמכסהבו חטבמל העדוהב חטובמה לכוי יאנתל םאתהבו חטובמה תעדוהל םאתהב השדחה הרידב ףקותב תויהל ךישמי הרידה רובעב .תמייקה הסילופה
	 םאתהב חטובמהלידגי  השדחה הרידל רבעמה םויב הרידה ךרע לע השדחה הרידה לש הכרע הלע .15.2  דעב יסחי ןפואב חוטיבה ימד ישרפה תא םוי ותואמ םימי 30  ךות חטבמל םלשיו חוטיבה ימוכס תא  לש ןובשחב האבה ךותהשעי  חוטיבה ימוכסתלדגה  דעב חוטיבה ימד בושיח ;חוטיבה ימוכסתלדגה.רבעמה םויל דעו חוטיבה תפוקת תליחתמ הלוכתה וא הרידה ךרע תיילע
	 םאתהב חטובמה ןיטקי ,השדחה הרידל רבעמה םויב הרידה ךרעמ השדחה הרידה לש הכרע דרי .15.3 יאכז םאב ,חוטיבה ימד ישרפה תא םוי ותואמ םימי 30  ךותב חטבמהמ לבקיו חוטיבה ימוכס תא ךכל השעיי  חוטיבה ימוכס תנטקה דעב חוטיבה ימד בושיח ;חוטיבה ימוכס תנטקה דעב יסחי ןפואב  ,ךכל .רבעמה םויל דעו חוטיבה תפוקת תליחתמ הרידה ךרע תיילע לש ןובשחב האבה ךות

	 חוטיבה תכראה  16 
	  ףיעס האר הז ןיינעל .םעפ לכב םישדוח 12  לש תופסונ תופוקתל ,חטבמה ידי לע,וילאמ  ךראוי הזחוטיב .וז הסילופל אובמב תופיצרה
	ףולחת  17 
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	  הזוח חוכמ אלש ,ישילש םדא יפלכ יופיש וא יוציפ תוכז םג חוטיבה הרקמ לשב חטובמל התייה .17.1.םלישש םילומגתה רועישכו ,חוטיב-ילומגת חטובמל םליששמ חטבמל וז תוכז תרבוע ,חוטיבה
	  חטובמה לש ותוכזב עגפיש ןפואב ,הז ףיעס יפל,וילא  הרבעש תוכזב שמתשהל יאשר וניא חטבמה .17.2.חטבמהמ לביקש םילומגתל לעמ יופיש וא יוציפ ישילשה םדאה ןמ תובגל
	 וריבעהל וילע ,הז ףיעס יפל חטבמל עיגמ היהש יופיש וא יוציפ ישילשה םדאה ןמ חטובמה לביק .17.3.ךכ  לשב ותוצפל וילע ,חטבמל הרבעש תוכזב תעגופה תרחא הלועפ וא רותיו ,הרשפהשע  .חטבמל
	 היה אל ריבס חטובמש םדא ידיב הנווכב אלש םרגנ חוטיב הרקמ םא ולוחי אל הז ףיעס תוארוה .17.4   ריכשמו רכוש יסחי לשב וא הדובע יסחי וא ,החפשמתברק  תמחמ ,יופיש וא יוציפ ונממ עבות.ינשה יפלכ דחאה ףולחתה תוכז לע ורתיו ריכשמהו רכושהש יאנתבו םהיניבש

	תונשייתה  18 
	  הזוח קוחב העבקנש הפוקתל םאתהב היהת הסילופ יפל חוטיב-ילומגתל העיבת לשתונשייתהה תפוקת .חוטיבה
	  הזוח קוחב העבקנש הפוקתל םאתהב היהת הסילופ יפל חוטיב-ילומגתל העיבת לשתונשייתהה תפוקת .חוטיבה

	 יתאצות קזנ  19 
	  םיסוכמה םינוכיסהמ האצותכ בטומל וא חטובמל םרגייש והשלכיתאצות  קזנ ןיגב יארחא היהי אלחטבמה .וז הסילופב תרחא עבקנ ןכ םא אלא ,הסילופה יפ-לע
	 תועדוה  20 
	  .טרפמב עיפותש ל"אודה תבותכלינורטקלא  ראודב חטבמלןתנית  חטבמל בטומה לש וא חטובמה לשהעדוה
	 טופיש  21 
	  לעולארשיב  טפשמהיתבמ  דחאב קרו ךא וררבתיהילא  רשקב וא וז הסילופ יפ לע תועיבת וא תועד יקוליחלכ .לארשי יניד יפ
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	"םימ קזנ"  -א קרפב 2.1  ףיעס יפ לע הסוכמההיצלטסניא  תלקת תובקעב חטובמה סכנל םרגנש קזנ .א קרפב יסיסבה יוסיכל תובחרה
	 "םיתורישה".םימ קזנ לש  ןוקיתה עוציב
	 "תורישה דקומ" .טרפמב וניוצי ויטרפ רשא חטבמה לש הז תורישל ידועייה ינופלטה תורישה דקומ
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	 :ןמקלדכ לועפל חטובמה לע ,םימ קזנ תורק םע
	 .הרידלברברשה  תעגה דעומםואית  םשל ,רדסהבשםיברברשה  תמישר ךותמברברשל תונפל .2.1  ,ליעל טרופמכ ,המישרה ךותמ רדסהבשברברשה  תא רוחבלו תורישה דקומל תונפל יאשר חטובמה .דקומה תועצמאב
	 .הרידלברברשה  תעגה דעומםואית  םשל ,רדסהבשםיברברשה  תמישר ךותמברברשל תונפל .2.1  ,ליעל טרופמכ ,המישרה ךותמ רדסהבשברברשה  תא רוחבלו תורישה דקומל תונפל יאשר חטובמה .דקומה תועצמאב
	 ,הרבחה לשטנרטניאה  רתאב העיפומ איהש יפכ ,ףקותבש המישרהמברברש  רוחבל חטובמה לע .2.2  ימי)2(  ינשמ רחואי אל לחי קזנהןוקית  .קזנה לע עידוה אוה וב םוי ותואב ,חטבמהמ לבקיש וא .תרחא חטובמה רשיא םא אלא ,רדסהבש ברברשל חטובמה תיינפ דעוממ הדובע
	 וניא יכ ןייצ םהמ דחא לכרשאכ ,  הז רחא הזב רדסהבש ) תוחפל(םיברברש העבראל  חטובמ הנפ .2.3 דעומ חטבמה םאתי ,חטבמל ךכ לע חטובמה עידוהו הדובע ימי ינש ךות קזנהןוקיתב  ליחתהל לוכי אל .חטבמל חטובמה תעדוה דעוממ הדובע ימי)2(  ינשמ רחואי אל חטובמל עיגישברברש  תעגהל  םלשי חטובמהו,"ברברש  לכ" לולסמב רחב וליאכ חטובמה תא וארי ,רומאכברברש  תעגה המאות .רדסהבש ברברש ידי לע ןוקיתה עצוב וליאכ תימצעה תופתתשהה ימד תא
	  העשה רחאל רוקיבה דעומ תייחד לע חטובמל ומעטמ ימ וא חטבמה עידוי אל ,רוקיב דעומ עבקנ .2.4  העשה ינפל רוקיבה תייחד לע חטובמל חטבמה עידוה ;םאותש רוקיבה דעומל םדקשברעב 20:00   ,דחא הדובע םוי ךות ךרעייש רוקיבל םישדח העשו דעומ חטובמה םע חטבמה םאתי ,רומאכ 20:00  שדח רוקיב דעומ ול עבקו רוקיבה תייחד לע חטובמל חטבמה עידוה ;תרחא חטובמה שקיב םאאלא .תפסונ םעפ הז רוקיב דעומ תוחדל השרוי אל ,רומאכ
	  לע רדסהבשברברשל  הנתמהה ןמז הלעי אל ,רדסהבשברברש  לש הרידב רוקיב דעומ עבקנ .2.5 .עבקנש רוקיבה דעומל רבעמ םייתעש
	  אלל,)"ןושארה ברברשה" - ןלהל( עבקנש ןמזב רדסהבשברברשה  עיגה אלו רוקיב דעומ עבקנ .2.6 :תואבה תוארוהה ולוחי ,רוקיבה תייחד לע ךל עידוהש אלל וא שארמ חטובמה רושיא תלבק
	  אלל,)"ןושארה ברברשה" - ןלהל( עבקנש ןמזב רדסהבשברברשה  עיגה אלו רוקיב דעומ עבקנ .2.6 :תואבה תוארוהה ולוחי ,רוקיבה תייחד לע ךל עידוהש אלל וא שארמ חטובמה רושיא תלבק
	  רוחבל חטובמה יאשר ,תועש שולשלםייתעש  ןיבןושארה ברברשל  הנתמהה ןמז היה .2.6.1  תעגה םרטש יאנתבו םימה קזנןוקית  םשל רדסהבשםיברברשה  תמישרמ רחאברברש ;ןושארה ברברשה לש רוקיב ךרענ אל ,רחאה ברברשה
	 תאזו  ,ךכ לע תורישה דקומל עידוהל חטובמה לע ,תועש שולש לע הנתמהה ןמזהלע .2.6.2 שולשמ  רחואי אל חטובמהלא  עיגישןושארה ברברשה  תעגהל דעומםואית  םשל  ברברשה  עיגה אל .חטובמה תאז םא רחא דעומב וא חטובמה תעדוה דעוממ תועש,"ברברש  לכ" לולסמב רחב וליאכ חטובמה תא וארי ,ףסונםואית  רחאלןושארה  ברברש  ידי לעןוקיתה  עצוב וליאכ תימצעה תופתתשהה ימד תא םלשי חטובמהו .רדסהבש
	 .ול ןתינש תורישה יבגל טוריפ ללוכה םכסמ ךמסמ חטובמל רסמיי ,תורישה םויסב .2.6.3רשא  תולועפה ;קזנה רוקמ יבגלברברשה  יאצממ:הלא  תא ,תוחפה לכל ,לולכי ךמסמהןוקיתה  תולועפו חטובמה לומ ומאותש םירוקיבה טוריפ ;קזנהןוקיתל  ותעדל ושרדנ טרפי,ןוקית  עצוב אלש וא לעופב םייקתה אל ךא רוקיב םאות ;רוקיב לכב ועצובש  .ךכל הביסה תא חטבמה
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