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ובין המבוטח  פוליסה זו היא חוזה בין ווישור חברה לביטוח  בע"מ )להלן:  "המבטח"(
לפיו מסכים המבטח תמורת דמי ביטוח לשפות  ששמו נקוב במפרט )להלן:  "המבוטח"(,
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פרק א – ביטוח הרכב 
הביטוח על פי פרק זה בתוקף, רק אם נרכש והדבר צוין במפורש במפרט 

 1  מקרה הביטוח

האבזרים והמכלולים שבחבילה הבסיסית של דגם הרכב  אבדן או נזק שנגרם לרכב הנקוב במפרט,  לרבות
ניתן לרכוש רכב בלעדיהם, למזגן האוויר שבו, לאמצעי המיגון שהותקנו בו  הקבועים במפרט היבואן ושלא 

)להלן:   שנקובים במפרט  או לאבזרים הצמודים  אליו דין  בו מכוח  לפי דרישת המבטח, לאבזרים הנמצאים 
"הרכב"(, כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן: 

 1.1. אש, ברק, התפוצצות, התלקחות.

אם  מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא.  כיסוי על פי סעיף זה הנו בתוקף  אלא 1.2. התנגשות
ויתר עליו המבוטח והדבר צוין במפרט במפורש. 

אם ויתר עליו המבוטח והדבר צוין במפרט  במפורש. כיסוי על פי סעיף זה הנו בתוקף  אלא 1.3. גניבה.

 1.4. כל נזק שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה.

 1.5. שטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.

פטור  במתכוון,  מטעמו  מי  בידי  או  המבוטח  בידי  הביטוח  מקרה  נגרם  אם  אולם  זדון.   1.6. מעשה
המבטח מחבותו.

מהכיסויים  אחד  כיסוי  על  המבטח   אצל  שתתועד  מפורשת  בהודעה  הביטוח,  הצעת  בשלב  המבוטח  ויתר 
 האמורים בסעיפים  1.2  או 1.3 לעיל, או על פרק א כולו, ייכתב הדבר במפרט והכיסוי יוגבל בהתאם. 

 2  פריטים ונזקים שאינם מכוסים 

2.1. על אף האמור בסעיף  1 לעיל, המבטח לא ישפה את המבוטח בשל אבדן או נזק לצמיגים,  אלא 
אם כן ניזוקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב עקב מקרה הביטוח. 

אם נגרמו במהלך   שייגרמו לרכב אינם מכוסים  אלא 2.2. קלקולים מכניים, חשמליים או  אלקטרוניים
או עקב מקרה ביטוח. 

 3  דרכי הפיצוי 

המבטח יוכל, על פי שיקול דעתו, לבחור בין דרכי הפיצוי הבאות: 

תשלום ערך הנזק או האבדן במזומן, תיקון הרכב, החלפתו ברכב מסוג ואיכות דומים או החלפת חלק ממנו. 

 4  חישוב הפיצוי 

תגמולי ביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה: 

 4.1. יחושבו וישולמו לפי האבדן או הנזק לרכב ביום קרות מקרה הביטוח, לרבות בשל ירידת ערך.

לעניין פוליסה זו, "מס ערך מוסף"  –  בצירוף מס ערך מוסף, למעט לזכאי בניכוי מס  תשומות; 4.2. יהיו
כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976.

 5  רכב באבדן

לרכב אבדן גמור ישלם המבטח למבוטח את מלוא ערך הרכב ביום קרות מקרה הביטוח או  5.1. נגרם
יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים; בפוליסה זו:  "רכב באבדן גמור" :

ימים מיום הגניבה. 5.1.1.  רכב שנגנב ולא נמצא בתוך 30

רכב ששמאי רכב מוסמך קבע לגביו כי התקיימו בו אחד מאלה:  .5.1.2 

ישיר  שנגרם  נזק  למעט  לו,  שנגרם  הישיר  והנזק  שימוש  מכלל  יצא  5.1.2.1. הוא
מירידת ערך,  הוא  60 אחוזים ומעלה משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח    

כולל מסים.   

 5.1.2.2. הרכב אינו ניתן עוד לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד.

שמאי רכב מוסמך כי שיעור הנזק שנגרם לרכב, למעט נזק ישיר שנגרם מירידת ערך הרכב,  5.2. קבע
הוא לפחות  50 אחוזים משווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח לפצות את המבוטח 
אם צוין במפורש במפרט שיעור נזק שונה  כאילו היה אבדן גמור )להלן: "אבדן גמור  להלכה"(.
מ-  50 אחוזים כמזכה בפיצוי כאילו היה אובדן גמור, יראו שיעור זה כמחליף את ה-  50 אחוזים 

המצוינים בסעיף זה.  
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המבטח למבוטח את מלוא שווי הרכב או החליפו ברכב מסוג ואיכות דומים בשל אובדן גמור או   5.3. שילם
בשל אבדן גמור להלכה תעבור הבעלות בשרידי הרכב למבטח. 

פוליסה זו יפקע עם שיפוי המבוטח בשל אובדן גמור או בשל אובדן גמור להלכה כאמור בסעיף   5.4. תוקף
זה ולא תהיה למבוטח זכות להחזר דמי ביטוח. 

 6  אבדן גמור לרכב שלא שילמו בעדו מיסים 

אם נגרם אבדן גמור או אבדן גמור להלכה לרכב כתוצאה ממקרה ביטוח  אף האמור  בסעיף  4.2, 6.1. על
בשל הרכב או שקוזז בגינו מס ערך מוסף,  המכוסה בפוליסה זו ולא שולמו כל המסים  הממשלתיים

והמבטח החליט לא לתקן את הרכב, ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב בלא מסים או בלא  
מס ערך מוסף, לפי העניין, או יחליפו ברכב אחר מסוג ואיכות דומים. 

אף האמור  בסעיף  6.1 לעיל, מבוטח שימציא למבטח הוכחה כי אינו זכאי לפטור חוזר ממיסים או  6.2. על
לקיזוז מס ערך מוסף, לפי העניין, על רכב חליפי שהוא מתכוון לרכוש במקום הרכב שנגרם לו אבדן 

גמור או אבדן גמור להלכה, ישלם לו המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב עובר ליום קרות מקרה  
הביטוח כאילו שולמו כל המסים בעדו, או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים. 

ברכב,  תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאי המבטח לקבל מהמבוטח את  זכויותיו 6.3. לאחר תשלום
למעט אבזרים ומכלולים שלגביהם אין המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח. אם העברת הזכויות האמורה  

תלויה בתשלום מסים כלשהם, יחול תשלום זה על המבטח. 

 7  נזק חלקי 

תבוצע ההחלפה בחלק המתאים   או  פנס, יחייב החלפת המרכב או חלקים ממנו  הרכב  תיקון 7.1. אם 
לחלק המוחלף באיכותו, בתכונותיו ובתיאורו והמבטח יישא במלוא עלות החלפה זו. 

של נזק לחלק של הרכב שאינו מנוי  בסעיף  7.1 לעיל, תהיה אחריות המבטח כמפורט  להלן:  7.2. במקרה

בחלק  ניזק  או  שאבד  החלק  יוחלף  ניזק,  או  שאבד  החלק  את  להחליף  המבטח  7.2.1. בחר 
זכאי   יהיה  המבטח  התקנה.  הוצאות  בצרוף  ובתיאורו באיכותו  בתכונותיו  לו  המתאים 

לבעלות מלאה על החלקים הניזוקים לאחר החלפתם בחדשים. 

כך שעבור  7.2.2. בחר המבטח לשלם את ערך הנזק או האבדן במזומן – יחושב הסכום  לתשלום
רכב שגילו עד  9 שנים ישולם הנזק לפי ערכו של חלק דומה לזה שאבד או ניזק ללא ניכוי 

בלאי, ואילו לגבי רכב שגילו מעל  9 שנים ישולם הנזק לפי ערכו הממשי של החלק שאבד  
או ניזק )דהיינו – בניכוי בלאי(.לתשלומים האמורים יתווספו הוצאות התקנה. 

גניבות(,  )מניעת  ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים  לגרוע מהוראות חוק הגבלת השימוש  7.3. בלי
ביום קרות  בחר המבטח להחליף את החלק שאבד או ניזק ברכב שגילו עד  שנתיים התשנ"ח-1998,
לחלק   מתאים  שהוא  ובלבד  חדש,  או  מקורי  בחלק  ניזק  או  שאבד  החלק  יוחלף  הביטוח,  מקרה 

המוחלף באיכותו, בתכונותיו, ובתיאורו, ובצירוף הוצאות התקנה. 

יצרן המותנית בתנאים  ניזק ברכב שיש לגביו אחריות  המבטח להחליף את החלק שאבד או  7.4. בחר
החלק  הוחלף  האמורה;  האחריות  הוראות  לפי  שיוכל,  ככל  יפעל,  הרכב  אופן  תיקון לגבי  מסוימים 

שאבד או ניזק שלא לפי התנאים המסוימים באחריות היצרן ואחריות היצרן הוסרה בשל פגם שנפל  
בהחלפה זו, יהיה המבטח אחראי לפגם האמור. 

 7.5. בסעיף זה, "גיל הרכב" – הזמן שחלף מתאריך הרישום של הרכב לראשונה, כמצוין ברישיון הרכב.

גובה תגמולי הביטוח במקרה של גניבה או אבדן מוחלט  של    8  קביעת
הרכב המבוטח   

תלוי המשמש לקביעת ערך שוק של כלי רכב  מקצועי  ובלתי – קובץ מחירים וכללים  שיטתי 8.1. "מחירון"
עד  3.5 טון מכל הדגמים, בין קונה מרצון ומוכר מרצון, שמתפרסם ומתעדכן באופן סדיר ושניתן לעיין  

בו בכל עת. 

עבור רכב באובדן גמור יחושב לפי "ערך השוק" של הרכב המבוטח בפוליסה. "ערך השוק"  8.2. השיפוי
ובהעדר  התייחסות של כלי הרכב יחושב לפי המחירון ששמו נקוב במפרט התקף לחודש  הרלוונטי,

במחירון האמור- בהתבסס על הערכת שווי שתצורף למפרט של דו"ח שמאי מוסכם בתחילת תקופת 
ירידת הערך בגין התקופה   הביטוח, ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות במחירון זה,  לרבות

שחלפה מתאריך הערכת השווי התקף באותו מועד של אובדן גמור )"המחירון"(. 

בפוליסה(, יובאו בחשבון  כי לצורך קביעת ערך הרכב במקרה של אובדן גמור )לפי  המוגדר 8.3. מובהר,
קילומטראז'  עבר  תאונתי, קודמות,  בעלויות  כגון  כיום  הקיימים  לרכב  )אלו המשתנים  הרלוונטיים
יובאו  המשתנים  אשר יתווספו  בעתיד(. בלאי חריג, שימושי רכב קודמים וכו'  ואלו אשר שהרכב  נסע,
יש בהם כדי להשפיע על ערך הרכב   בחשבון הינם כל המשתנים המופיעים במחירון כמשתנים  אשר

בהתאם לשיעור ההפחתה/התוספת הקבוע במחירון. 

בגין  בהפחתה   . במחירון  המפורט  באופן  בחשבון  השפעתם  תילקח משתנים,  מספר  של  8.4. במקרה
ירידת ערך קודמת עקב תאונה יהא שיעור ההפחתה בהתאם לשיעור ירידת הערך שנקבע בתאונה 

קודמת כאמור.  
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יש בהם כדי  אף אם  כי דמי הביטוח )הפרמיה( בגין הרכב לא הושפעו בגין משתנים  אלה 8.5. מובהר,
להשפיע על ערך הרכב במקרה של אובדן גמור )כך שעבור אותו קוד דגם ושנת ייצור ייתכן ורכבים  

בעלי שווי שונה יחויבו בדמי ביטוח זהים(. 

 9  להלן דוגמאות לחישוב ערך הרכב 

על הכביש. עלה לכביש בפברואר, ליסינג לשעבר, יד שלישית,   4.5%  רכב  שנתיים 9.1. דוגמא  1 –
בגין ירידת ערך בגין תאונה קודמת: 

100,000 ₪ ערך רכב בסיסי בהתאם לסוג רכב ושנת יצור על פי המחירון

500 ₪מועד עליה לכביש  2/15 )תוספת עבור על חודש מעליה לכביש(

23,115 ₪ )-(ליסינג לשעבר על פי המחירון –  23%

1,548 ₪תוספת מיעוט ק"מ על פי המחירון בהתאם לגובה הק"מ –  2%

3,368 ₪ )-(היו כבר שני בעלים "ידיים" על פי המחירון –  3%

 3,445 ₪ )-(  בגין ירידת ערך כפי שנקבע בתאונה קודמת4.5%

72,120 ₪ סה"כ

10  שנים, בית ספר לנהיגה בעבר, 150,000 ק"מ יד שניה: - רכב בן 9.2. דוגמא   2

100,000 ₪ערך רכב בסיסי בהתאם לסוג רכב ושנת יצור על פי המחירון

26,000 ₪ )-(בית ספר לנהיגה בעבר על פי המחירון -26%

7,400 ₪תוספת מיעוט ק"מ על פי המחירון בהתאם לגובה הק"מ – 10%

1,628 ₪בעלות ראשונה על פי המחירון  3%

83,028 ₪סה"כ

9.3. למען הסר ספק, הדוגמאות המפורטות לעיל הינן לצורך המחשה בלבד ואין במשתנים ובשיעורים 
המופיעים בהן בכדי לחייב את המבטח. כמצוין בסעיף   8.2 לעיל, ערך השוק של הרכב יחושב לפי 
המחירון, ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות ושיעוריהן המפורטים שם הנכונים למועד קרות  

מקרה הביטוח. 

 10  כיסוי הוצאות 

יישא המבטח גם בהוצאות   זו,  יצא מכלל שימוש עקב סיכון המכוסה לפי פוליסה  במקרה שהרכב  .10.1
סבירות לשמירתו והעברתו למקום הקרוב ביותר שבו ניתן לתקן את הנזק. 
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פרק ב – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל  
נזקי רכוש 

הגדרת המבוטח כוללת את הנוהג ברכב, ככל שהינו מורשה לנהוג ברכב על פי תנאי  בפרק זה 
הפוליסה והמפרט )דף רשימה(. 

 1  מקרה הביטוח 

חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח. 

 2  גבולות הפיצוי 

ישלם בשם המבוטח את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל מקרה הביטוח, עד   2.1. המבטח
לסכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי נזקי רכוש של צד שלישי. 

2.2. על אף האמור בסעיף  3.2.1 לפרק ד )התנאים הכלליים(, הסכומים לפי  סעיף  2.1 לעיל יכללו גם את  
ההוצאות המפורטות להלן של צד שלישי שרכבו ניזוק עקב תאונה: 

2.2.1. במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב סיכון המכוסה לפי פוליסה זו – הוצאות סבירות 
לשמירתו ולהעברתו של הרכב למקום הקרוב ביותר שבו ניתן לתקן את הנזק והוצאות  

הגעתו של הצד שלישי למחוז חפצו לאחר התאונה. 

השתתפות עצמית ואבדן הנחת   2.2.2. שיפוי בשל הפסדים מוכחים של צד שלישי בשל  תשלום
העדר תביעות. 

ובלבד שהרכב המושבת   2.2.3. פיצוי בשל אבדן רווחים בזמן השבתתו של הרכב לצורך  תיקונו,
הוא רכב מסחרי שנמצא בבעלות צד שלישי ומשמש לעסקו. 

2.3. המבטח יישא גם בהוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה הביטוח, וזאת אף מעל  
לסכום הביטוח. 

 2.4. אם נגרם מקרה הביטוח בזדון פטור המבטח מחבותו.

 3  הצמדת סכום הביטוח 

הביטוח לעניין פרק זה ישתנה בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת  סכום
הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. לעניין פוליסה זו, "מדד" – מדד המחירים לצרכן  

שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

4  טיפול בתביעות צד שלישי

4.1. המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי – חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב 
כאמור  למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור  בסעיף  4.2 להלן והמבוטח לא  התנגד

באותו הסעיף;  ואולם טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי מבוטח תעמוד לו גם כלפי צד שלישי.

4.2. דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור  בסעיף  4.1 לעיל, יודיע המבטח למבוטח בכתב 
לתשלום על  התנגדותו  לו  יודיע  לא  וכי אם  מיום הדרישה על הדרישה כאמור  ימי עסקים  בתוך  7 

הפיצוי בתוך  30 ימים, ישלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, ככל שהוא חייב  
בתשלומם.

יושיט  והמבוטח  או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל תביעה  ליטול על עצמו   4.3. המבטח רשאי 
למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה של צד שלישי.

המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת מקרים שאפשר  4.4. במקרה של תביעה או תביעות  נגד
ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת, והמכוסים לפי פרק זה של הפוליסה, יהא המבטח רשאי לשלם 
כזה יהא המבטח פטור מניהול התביעה  למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק זה, ולאחר  תשלום
או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך, חוץ מהוצאות משפט 
שקבע בית משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעות האמורות והמכוסות על פי  הפוליסה. 

 5  חריגים לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש

 הרכב, נהג או המבוטח שבבעלות לרכוש נזק לעניין חבות בשל כלשהו שלוםלת אחראי יהיה לא המבטח

 או לרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירתם של המבוטח או נהג הרכב או אחד מבני ביתם.



18 

פרק ג 
הרחבות נוספות 

19 



20 21

פרק ג  – הרחבות נוספות 
צוין הדבר במפרט במפורש בגין כל כיסוי בנפרד,  מורחב הכיסוי הביטוחי על פי פוליסה זו לכלול את   אם

הכיסויים הנוספים המפורטים בזה או חלק מהם בהתאם לאמור במפרט.

נפרד מפוליסה זו וכל תנאי הפוליסה וחריגיה יחולו  גם   הכיסויים הנוספים ככל שכלולים, מהווים חלק  בלתי
עליהם. 

 1  ביטוח הוצאות להגנה משפטית בהליך פלילי 

על פי סעיף זה הינו לשכר טרחה והוצאות להגנה משפטית שהוציא המבוטח בפועל בהליכים  1.1. הכיסוי
המפורטים   להלן( עקב תאונה וזאת בהתאם להיקף הכיסוי, לתנאים  ולהסתייגויות פליליים  )כהגדרתם

להלן: 

 1.2. הגדרות לעניין כיסוי זה:

מדינת  ידי  על  אישום  כתב  המבוטח  מוגש  נגד בהם  הליכים  – פליליים"   1.2.1. "הליכים 
בקשות מנהליות לשלילת רישיון הנהיגה  או מטעמה בגין עבירת תעבורה,  לרבות ישראל
ולמעט עבירות  ולהשבתו, למעט אישומים בעבירות תעבורה שיש לגביהן ברירת  קנס
אי  אכפתיות או  פזיזות  של  נפשי  במצב  המלווה  ברשלנות  רבתי שיסודן  תעבורה 

שגרמו לקרות מקרה הביטוח.  

 1.2.2. "תאונה" – תאונת דרכים בה נפגע אדם ו/או כל רכוש, שאירעה תוך כדי ועקב שימוש  
שנעשה בכלי הרכב המבוטח ואשר תוצאותיה מכוסות בפוליסה זו. 

1.2.3. "שכר טרחה" – שכר טרחת עו"ד לניהול הליכים פליליים בהתאם לשכר טרחת עורך  
דין שהיה המבטח משלם לעורך דין שמונה על ידו. 

לעיל( וכן אגרות, דמי ביול, מסמכים, העתקת  1.2.4. "הוצאות  הגנה" – שכר טרחה  )כהגדרתו
בהתאם  או  המשפט  בית  ידי  על  שייקבע  כפי  מומחים,  ושכר  עדים  שכר  פרוטוקולים, 

פיצוי   לקבוע בחוק שהמבוטח יישא בהם בקשר עם ההליכים  הפליליים ולמעט כל  קנס,
או תשלום עונשי המוטלים בגזר הדין. 

 1.3. היקף הכיסוי:

יעמיד לרשות המבוטח עו"ד לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים שהוגשו   1.3.1. המבטח
נגדו ובקשר לתאונה ויישא בהוצאות ההגנה בהליכים אלו. 

וייצוג בו עד לערכאה סופית  1.3.2. המבטח יעמיד לרשות המבוטח עו"ד לשם הגשת ערעור 
דין שיוטל על המבוטח ויישא בהוצאות הערעור. תנאי  אפשרית, עד להכרעת הדין  וגזר
מן המבטח להגשת ערעור  מוקדם לכיסוי לפי סעיף זה הוא קבלת אישור בכתב  ומראש

הופיע בערכאה   כאמור. האישור יינתן לאחר קבלת חוות דעת מנומקת  מאת עוה"ד  אשר
עליה מבוקש הערעור, כי יש לדעתו סיכויים סבירים לקבלת הערעור. 

1.3.3. המבטח רשאי להודיע למבוטח כי בחר שלא להעמיד לו עו"ד בהתאם לסעיפים   1.3.1 
במקרה כאמור, ישפה המבטח את המבוטח בהוצאות   ו/או   1.3.2 לעיל, ככל  שרלוונטי.

ההגנה ששולמו על ידי המבוטח, לעוה"ד שאליו בחר המבוטח לפנות. 

תקופת  כל  למשך  הכול  ובסך  תאונה  מקרה  כל  בגין  זה  כיסוי  פי  על  המבטח  1.3.4. אחריות 
ההשתתפות   מהסכום  ותנוכה  במפרט  בדף  הרשום  לסכום  המרבי מוגבלת,  הביטוח 

העצמית המופיעה במפרט. 

1.4. תנאים לכיסוי:  

תוך זמן סביר ובטרם ניהול   1.4.1. המבוטח יודיע למבטח על ההליכים הפליליים שהוגשו  נגדו
ההליכים. 

עדויות,  מומחים,  דעת  חוות  פרוטוקולים,  המבוטח  מאת  לדרוש  רשאי  יהיה  1.4.2. המבטח 
החלטות פסקי דין וכל חומר אחר המצוי בידי המבוטח או עוה"ד בשל ניהול ההליכים 
יורה לעוה"ד להעמיד כל חומר כאמור לרשות   המבוטח  המשפטיים או בקשר  אליהם.

המבטח עם דרישתו. 

1.4.3 . המבטח ישלם את שכר הטרחה כאמור לעיל בתום ההליכים המשפטיים. 

"החלפה לחדש" – לרכבים שגילם 2  הרחבה לכיסוי עד  10%
חודשים )שנה( במועד כריתת חוזה הביטוח אינו עולה על 12  

 2.1. הגדרות לענין כיסוי זה:

2.1.1. "רכב חדש" – רכב חדש של אותו יצרן, מאותו סוג ודגם של הרכב המבוטח כולל  תוספות 
מיוחדות שנרכשו מאת היצרן אם נכללו בביטוח לפי פרק א לפוליסה  והדבר מופיע  במפרט. 

לפוליסה.   2.1.2. "אובדן גמור" או "אובדן גמור להלכה" – כהגדרתם בפרק א

 2.1.3. "מחירון" – מחירון ששמו נקוב במפרט שהיה בתוקף במועד קרות מקרה הביטוח.

 2.2. היקף הכיסוי על פי ההרחבה:

לרכב המבוטח תחת פרק א נזק של "אבדן גמור" או "אבדן גמור להלכה" על ידי  2.2.1. נגרם
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בבעלות פרטית  הנו מיד  ראשונה, הסיכונים המבוטחים בפרק א לפוליסה   ואשר אחד
ונרכש ישירות מהיבואן על ידי המבוטח, יפצה המבטח את המבוטח בסך ההפרש שבין  

ערך הרכב המבוטח על פי ערכו במחירון לבין שווי רכב חדש. 

לעיל, יפצה  רכב חדש  כהגדרתו במועד הפיצוי לא ניתן יהיה לרכוש במדינת  ישראל 2.2.2. אם
המבטח את המבוטח בסך ההפרש שבין ערך הרכב המבוטח על פי ערכו במחירון לבין  

מחיר של רכב חדש מסוג או דגם דומה כפי שיוערך על ידי שמאי מוסמך . 

 2.3. חריגים:

הפיצוי הנוסף שישלם המבטח על פי כיסוי זה לא יעלה על  10% מערך הרכב   2.3.1.  סך
המבוטח ביום קרות מקרה הביטוח, על פי ערכו במחירון. 

לפטור חוזר.  2.3.2.  הרחבה זו לא תחול לגבי רכב הפטור ממיסים שבעליו אינו זכאי

זו לא תחול אם הרכב המבוטח עבר בעבר אירוע ביטוחי שגרם לנזק שערך   2.3.3.  הרחבה
תיקונו עלה במועד האירוע על  50% מערך הרכב.

אין המבטח אחראי לרכישה בפועל של רכב חדש.  .2.3.4 

ובין באמצעות החלפת רכב, אינו   בגין רכב חדש, בין באמצעות   תשלום 2.3.5.  הפיצוי
כולל הוצאות אגרות, רישוי ובולים. 

 3  כיסוי רעידת אדמה 

ישלם למבוטח תגמולי ביטוח בגין אבדן או נזק שנגרמו, במישרין או בעקיפין, לרכב המבוטח,   3.1. המבטח
כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן: 

 3.1.1. רעידת אדמה.

 3.1.2. אש שפרצה עקב או כתוצאה מרעידת האדמה.

רעידת   בעקבות  או  כדי  תוך  שהוא  סוג  מכל  ותאונה  התהפכות  מקרית,  3.1.3. התנגשות
האדמה. 

 3.2. מתגמולי הביטוח תנוכה השתתפות עצמית כנקוב במפרט.

רעידות  אחד  ביטוח  כמקרה  ייחשבו  אדמה,  מרעידת  כתוצאה  בנזק  העצמית  ההשתתפות  3.3. לעניין
שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת האדמה הראשונה.  אדמה שאירעו במשך   72

3.4. חישוב תגמולי הביטוח יהיה כמפורט בפרק א. 

 4  הרחבה לכיסוי מכשירים – מולטימדיה 

4.1. מקרה הביטוח: אובדן או נזק לרכוש המבוטח שיגרם על ידי אחד הסיכונים המבוטחים במסגרת  
פרק א  לפוליסה.

4.2. הרכוש  המבוטח:  מכשיר מולטימדיה שצוין במפרט, בהיותו מותקן בתוך הרכב עד לסכום הביטוח  
שצוין במפרט. 

 4.3. חריגים:

תקליטורים,   תקליטים,  נזק  לאנטנות, או  אובדן  עבור  אחראי  יהיה  לא  4.3.1. המבטח
קסטות וקלטות מכל סוג. 

4.3.2. המבטח לא יהיה אחראי עבור אובדן או נזק שייגרמו על ידי או כתוצאה מקלקול  
חשמל או שבר מכאני. 

כתוצאה מקלקול חשמלי או התלקחות  עצמית. 4.3.3. הכיסוי אינו כולל אובדן או נזק  אש

4.3.4. אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון, פטור המבטח  
מחבותו. 

4.4. ערך כינון )חדש תמורת  ישן(: במקרה של אובדן או נזק המכוסה לפי סעיף זה הבסיס  לתשלום
האובדן  קרות  ביום  וטיב  טיפוס  סוג,  מאותו  חדש  חשמלי  מכשיר  של  השוק  מחיר  לפי  יהיה  הפיצוי 

במזומן או על ידי החלפת   או הנזק. המבטח רשאי לפי בחירתו לפצות את המבוטח על ידי  תשלום
המכשיר החשמלי בצירוף הוצאות ההרכבה. 

4.5. ביטוח  חסר: היה הסכום המצוין במפרט ליד שם המכשיר החשמלי )להלן: "סכום הביטוח"(, פחות 
משוויו של המכשיר החשמלי תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין  

שווי המכשיר החשמלי בשעת כריתת החוזה. 

 5  הרחבה לכיסוי לאביזרים ותוספות מיוחדות לרכב אשר אינם 
נכללים בחבילה הבסיסית של הרכב   

סטנדרטי  חלק  מהווים  שאינם  לרכב,  מיוחדים  ותוספות  אביזרים  על  יחול  הכיסוי  הכיסוי:  5.1. תחולת 
רכב   לרכוש  ניתן  ושלא  היבואן  במפרט  הקבועים  המבוטח  הרכב  דגם  של  הבסיסית  החבילה  של 

בלעדיהם, כפי שפורטו במפרט. 

 5.2. הכיסוי: הכיסוי הניתן לאביזרים ולתוספות על פי הרחבה זו  הוא בפני הסיכונים המבוטחים תחת 
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פרק א סעיף  1 לפוליסה, כמפורט במפרט.

הפיצוי )ערך  שיפוי(: תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי סעיף זה יחושבו וישולמו לפי שווי  5.3. היקף
האביזר או התוספת במועד קרות מקרה הביטוח, בצירוף הוצאות סבירות בגין התקנה, ובכל מקרה  

לא יעלו על סכום הביטוח הנקוב במפרט בגין כל אביזר או תוספת. 

)"סכום הביטוח"( פחות  ליד האביזר או התוספת  היה סכום הביטוח המצוין במפרט  5.4. ביטוח  חסר: 
משוויו של אותו אביזר או תוספת בשעת כריתת חוזה הביטוח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי 

שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי האביזר או התוספת בשעת כריתת חוזה הביטוח. כל אביזר  
או תוספת כפופים לתנאי זה בנפרד. 

במדד  לשינויים  בהתאם  ישתנו  המבוטחים   האביזרים/התוספות  של  הביטוח  סכומי  5.5. הצמדה: 
המחירים לצרכן המתפרסם מידי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין המדד שפורסם  

סמוך לפני תחילת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. 

 6  הרחבה לכיסוי תיקון מראות צד ופנסים

 6.1. מבוא:

 6.1.1. נותן השירות ופרטי ההתקשרות עמו הינם כנקוב במפרט )להלן: "נותן השירות"(.

 6.1.2. השירות יינתן על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלבנטיים לסוג השירות.

 6.1.3. תתקיים תקשורת יעילה וזמינה עם המבוטחים.

 6.1.4. השירות יינתן בפריסה גיאוגרפית ראויה.

 6.2. הגדרות לענין כיסוי זה:

המראה(,  ומכלול  המראה  בית  )כולל  הרכב  של  החיצוניות  הצד  מראות 6.2.1. "מראות"  -
ובלבד שרכיבים אלו הנם חלק בלתי נפרד מהרכב על-פי ספר יצרן הרכב. 

ובלבד   ובלמים(,  איתות  פנסי הרכב  )לרבות  של  ואחוריים  קדמיים  פנסים  -  6.2.2. "פנסים" 
שרכיבים אלו הנם חלק בלתי נפרד מהרכב על-פי ספר יצרן הרכב. 

ו/או המראות וכן שבר למנגנון הפנימי   וכן סדק הפולש דרך עובי  הפנסים  6.2.3. "שבר" - שבר
של מי מהם. 

 6.2.4. "השירות" - תיקון )כולל החלפה( של שבר בפנסים/מראות. 

- אירוע פתאומי, מקרי ובלתי צפוי שגרם לשבר.   6.2.5. "תאונה" 

6.2.6 . "גבול אחריות" - הסכום המקסימלי לפיצוי כפי שצוין במפרט לגבי הרחבה זו.

נמצאת בהסדר עם נותן השירות ומעניקה את השירות  6.2.7. "תחנת  השירות" - תחנה אשר
מטעמו.  

6.3 . תנאים למתן השירות: 

6.3.1. במקרה של תאונה במהלך תקופת הביטוח על פי פוליסת הביטוח שהרחבה זו היא חלק 
או למראות,   כתוצאה ממנה נגרם שבר  לפנסים ממנה )ככל ומצוין הכיסוי במפרט(  ואשר

ייתן נותן השירות את השירות. 

 ₪ של  2,500  אחריות  גבול  על  יעלה  לא  ומע"מ(  עבודה  חלפים,  )כולל  6.3.2. סכום  התיקון
ולכל מוקד נזק בנפרד אלא אם צוין גבול אחריות אחר במפרט.  למקרה 

6.3.3. המבטח יעמיד את הכיסוי לרשות המבוטח ו/או למי שיחזיק בכלי הרכב ו/או ישתמש בו 
החל ממועד רכישת הרחבה   ברשותו או מטעמו של המבוטח )להלן: "מקבל  השירות"(

זו וכל עוד הפוליסה בתוקף, ולא בוטלה או פקעה קודם לכן. 

לאירוע   השתתפות עצמית בסך של  250 ₪ 6.3.4. המבוטח יידרש לשלם בגין כל מוקד  תיקון
אלא אם ננקב סכום אחר במפרט. 

6.3.5. השירות יינתן גם אם נגרם באותו אירוע נזק/ים לחלק/ים נוספים ברכב, ובתנאי שניתן  
יהיה לתקן את הנזק לפנס/מראה מבלי לפרק חלקים נוספים ברכב. 

הינו מעבר לגבול האחריות, ובחר המבוטח לתקן רק  6.3.6. במקרה בו סכום הנזק  לפנס/מראה
המבוטח  באמצעות הרחבה זו, יתקן  נותן השירות את  הפנס/מראה, את  המראה/הפנס
יבוצע בכפוף להסכמת המבוטח  מראש  ישלם לנותן השירות את סכום ההפרש.  התיקון

ובכתב לביצוע התיקון ולתשלום יתרת ההפרש על חשבונו. 

שיוחלפו יהיו מוצרים חליפים ו/או משומשים בכפוף לחוק הגבלת  6.3.7. המראות ו/או  הפנסים
בעלי  התשנ"ח, השימוש ברישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת גניבות(,  1998 -
ואין באפשרות נותן השירות  תו תקן מאותו סוג טיב ואיכות של המוצר שניזוק. במידה 
דעתו,  בשיקול  השירות  נותן  ישתמש  כאמור,  תואם  מוצר  למצוא  השירות  תחנת  ו/או 
ויהיה זכאי לייצר ו/או לייבא ו/או לתקן מוצר זה ו/או יוחלף המוצר שניזוק במוצר מקורי  

מתוצרת יצרן כלי הרכב או מתוצרת יצרן המורשה לייצר עבור יצרן כלי רכב. 

יפנה  זו(,  בהרחבה  המוחרגים  במקרים  )למעט  מראה  ו/או  נזק  לפנס של  מקרה  6.3.8. בכל 
מוקד השירות הטלפוני של נותן השירות או באמצעות כלים דיגיטליים,   מקבל השירות  אל
פרטיהם יצוינו במפרט )להלן: "מוקד השירות"( לקבלת הכיסוי באמצעות תחנות  אשר

השירות של נותן השירות שבפריסה ארצית. הכיסוי יוענק ויבוצע בהתאם לתנאי פרק זה  
תוך המועדים המפורטים להלן: 

6.3.9 . השירות יוענק בתחנות השירות תוך המועדים כדלקמן: 
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ודגם  הרכב,  סוג  על  השירות  מראש למוקד  יודיע  השירות  ומקבל  6.3.9.1. במידה 
ו/או המראה שניזוק – יתואם  מועד  מספר שלדה ומספר רישוי וסוג  הפנס  
המראה  החליפיים,   ו/או  קבלת  הפנס לאחר  השירות  לנותן  הרכב  הגעת   

והתיקון יתבצע ככל הניתן באותו היום.   

ימי  יהיה זכאי לקבל את הכיסוי  תוך  2  6.3.9.2. בכל מקרה אחר – מקבל השירות 
עבודה ממועד הבאת הרכב לנותן השירות. לצורך סעיף זה "ימי  עבודה"   
חג  ו'  וערבי בימי  )כולל(  משעה  07:30 עד שעה  16:30 , הינם: בימי א-ה    

משעה  07:30 עד שעה  13:30.   

תואמים לרכב או שמסיבה אחרת, לא  6.3.10. אם אין באפשרות נותן השירות למצוא  פנס/מראה
או המראה, ישפה נותן השירות את המבוטח בפיצוי כספי עד   ניתן יהיה לתקן את  הפנס

גבול האחריות, בקיזוז השתתפות עצמית ובכפוף לתנאים הבאים: 

מס/קבלה   חשבונית  הצגת  בפועל  וכנגד הפנס/מראה בכפוף  לתיקון  יינתן  6.3.11. השיפוי 
המעידים על כך. 

חדש )כולל עלות התקנה   6.3.12. סכום השיפוי יהא לפי מחירי השוק המקובלים  למראה/פנס
ומע"מ(, מסכום השיפוי ינוכה סכום ההשתתפות העצמית. 

תוך חצי  חוזר של אותו  פנס/מראה 6.3.13. היה ונותן השירות יתבקש לבצע בכלי הרכב  תיקון
לתקינות החלפים שהוחלפו ו/או  הקודם,  והתיקון החוזר  מתייחס שנה  ממועד  התיקון
יישא נותן השירות במלוא עלות  התיקון  ו/או מחדל של נותן השירות,  שמקורו  במעשה

החוזר  ללא חיוב בהשתתפות עצמית.

ו/או  6.3.14. למבטח או לנותן השירות מטעמו הזכות לבדוק נזק לפני מתן אישור לביצוע  התיקון
החלפה, ולדרוש בכל מקרה של חשד סביר אישור משטרה בגין הנזק/ים וזאת לפי שיקול  

דעתו ובתנאי שלא יחרוג נותן השירות ממועדי השירות. 

6.4 . חריגים להרחבה זו, בנוסף לסייגים המופיעים בפוליסה החלים אף הם:

מהחריגים   עקיפה  או  ישירה  כתוצאה  שנגרם  נזק  בגין  שירות  יינתן  לא  ההרחבה  במסגרת 
המפורטים להלן: 

6.4.1 . שבר שנגרם במתכוון על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו. 

לא הותקנו בהתקנה תקנית ו/או אינם חלק ממפרט הרכב על פי   6.4.2 . פנס/מראה אשר
נתוני היצר או היבואן הרשמי. 

6.4.3 . בלאי ו/או קלקולים חשמליים ו/או מכאניים מכל סוג שהוא . 

6.4.4 . שבר שאירע בעת שימוש ברכב למטרות שאינן מכוסות בפוליסה. 

ו/או בלאי או דהייה של הפנס/מראה.  6.4.5 . שריטות ו/או סדקים שאינם שבר מוחלט 

 6.4.6. גניבת פנס ו/או מראה.

 6.4.7. כל נזק אשר מקנה פיצוי בגינו על פי חוקי המדינה.

ומחוץ לשטח יהודה ושומרון המצוי   ייגרם מחוץ לגבולות מדינת  ישראל נזק  אשר 6.4.8. כל
בשליטת מדינת ישראל. 

לא היה שלם לחלוטין במועד תחילת הכיסוי על פי הרחבה זו ו/או   6.4.9. נזק למוצר  אשר
שלא הורכב כיאות. 

 6.4.10. אירוע גרעיני או רדיואקטיבי.

הרכב(   )ביטוח  א  בפרק  מכוסה  אם  למעט  אדמה(  רעידת  טבע  )לרבות 6.4.11. אסון
בפוליסה. 

שהורד   רכב  של  במקרה  או  רישוי  שנתי מבחן  עבר  שלא  לרכב  יינתן  לא  6.4.12. הכיסוי 
מהכביש על ידי רשות מוסמכת. 

אינם נובעים באופן   6.4.13. קצרים חשמליים, מנגנונים ומנועים חשמליים ו/או מכניים  אשר
ישיר מהנזק שנגרם. 

 6.4.14. נותן השירות לא יהיה אחראי בגין האביזרים , הפריטים או השימושים הבאים:

 6.4.14.1. מוצרים מיוחדים ו/או החורגים ממפרט הטכני של יצרן הרכב.

 6.4.14.2. מנורות מכל סוג שהוא.

 6.4.14.3. פנסי קסנון ו/או מנורות קסנון.

התאמה בהרכבת המוצר וזאת עקב פגם בחלקים אחרים בכלי  הרכב   6.4.14.4. אי
לדוגמא:  פגם בפחחות וכד ' וכיוון אורות.  

העצמית  הנקובה   ההשתתפות  מסכום  נמוך  הכולל  התיקון 6.4.14.5. סכום  
במפרט.   

 6.5. תחלוף:

ג' כלשהו בקשר עם  השירותים  צד  לו  כנגד זכויות שיש  לוותר על  אינו רשאי  6.5.1. המבוטח
הנדונים )כולל במקרה של אחריות יצרן/יבואן לפי כתב האחריות שברשותו(. 

6.5.2. על המבוטח לעזור למבטח לגבות בשמו ובמקומו את עלויות השירות המגיעות לו מצד  
ג' כלשהו כאמור לעיל. 

 6.6. כללי:

 6.6.1. הזכאות לשירות אינה ניתנת להעברה.

 6.6.2. ביטול או פקיעת ההרחבה יהיה בהתאם להוראות הביטול או הפקיעה של הפוליסה.
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6.6.3. במקרה של סיום ההסכם עם נותן השירות ,וכל עוד המבטח לא הגיע להסדר עם נותן  
שירות אחר, רשאי המבטח לבטל את ההרחבה, בכפוף  לאישור המפקח על הביטוח.

לנזק   אחריות  לא  תינתן השירות,  כתב  במסגרת  הניתן  השירות  על  אחראי  6.6.4. המבטח 
תוצאתי ו/או כל נזק בשל כוח עליון. 

6.6.5. מובהר בזאת כי לא יינתן פיצוי כספי כלשהו ו/או החזר כספי כלשהו בגין ברחבה זו  
)גם אם המבוטח היה זכאי לקבל את השירות מנותן השירות אילו פנה אליו(. 

נותן השירות ומקבל השירות  6.6.6. במקרה שפרטי זכאות מקבל השירות אינם קיימים אצל 
אינו יכול להמציא אישור כי הוא זכאי לקבלת השירות, נותן השירות יעניק שירות למקבל 
.לא  לביטחון  כרטיס  אשראי פרטי  מסירת  וזאת  כנגד זה,  כיסוי  שרכש  הטוען  השירות 
לגביית עלות השירות.   שימוש בכרטיס  האשראי הוכחה זכאותו של מקבל השירות,  יעשה

יחשב   לא  זו,  הרחבה  פי  על  המכוסה  בלבד,  ולמראות  שנגרם  לפנסים נזק  כי  6.6.7. יובהר, 
כתביעה על פי פרק א  )ביטוח הרכב( לפוליסה.

בגין  ששילם  הביטוח  דמי  ממחיר  יחסי  להחזר  זכאי  המבוטח  יהיה  זו,  הרחבה  6.6.8. בוטלה 
ההרחבה, למעט במקרה של פקיעת הפוליסה עקב גניבה או אובדן מוחלט/להלכה.  

 7  הרחבה לכיסוי – רדיו דיסק חליפי 

7.1 . הגדרות לעניין כיסוי זה: 

על פי הפוליסה וכן מי שיחזיק ברכב ו/או ישתמש בו מטעמו   7.1.1. ״מקבל  השירות״ - המבוטח
של  המבוטח.

רדיו דיסק זהה לזה שמותקן ברכב או שווה ערך או דגמים   7.1.2. "רדיו דיסק  חליפי" - מכשיר
 דומים במפרטם ובאיכותם. 

נותן השירות בהסכם במועד מתן   שירות הקשורה עם  7.1.3. ״מעבדת  השירות״-  מעבדת
השירות. 

7.1.4 . "תאונה" - אירוע פתאומי, מקרי ובלתי צפוי שגרם לשבר. 

בימי ו,  ערבי לא כולל חגים  ושבתות. העבודה המקובלים  בישראל, 7.1.5. ״ימי  עבודה״ - ימי
חג וחול המועד - יום העבודה הינו עד שעה   12:30.

7.1.6 . ״נותן השירות״ - נותן השירות שפרטיו מפורטים במפרט.

 7.2. היקף השירות:

7.2.1. במקרה של אובדן או נזק כתוצאה מגניבה )אך לא כשנגנב כלי הרכב כולו( תאונה או 
למערכת קול ושמע המותקנת בהתקנה של קבע בכלי הרכב, שצוינה במפרט -  שריפה,
מקבל השירות זכאי לקבל מנותן השירות רדיו דיסק חלופי, בהתאם ובכפוף לתנאי   יהיה

וחריגי הרחבה לכיסוי זו להלן. 

לעיל ו/או דגמים דומים בטיבם   7.2.2. מקבל השירות יהיה זכאי לרדיו דיסק חלופי  כהגדרתו
ובאיכות, בהתאם למפרט. 

 7.2.3. השירות יוענק על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לסוג השירות.

השירות יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם מקבל השירות באמצעות מוקד השירות   7.2.4. נותן
כאמור במפרט. 

בפריסה גיאוגרפית נאותה.  7.2.5. מעבדות השירות יהיו 

 7.3. השתתפות עצמית:

אם   אלא השתתפות עצמית  בסך של  350  ₪ על פי הרחבה זו כפוף  לתשלום 7.3.1. השירות
צוין סכום אחר של השתתפות עצמית במפרט. 

7.3.2. גובה ההשתתפות העצמית צמוד למדד המחירים לצרכן ביום רכישת ההרחבה  לכיסוי.

 7.4. חריגים להרחבה זו, בנוסף לסייגים המופיעים בפוליסה החלים אף הם:

אור-קוליים,  מכשירים  אנטנות, ל:  כיסוי  כולל  אינו  בהרחבה  7.4.1. הכיסוי
סלולר   לטלפונים  מעמדים  או  דיבוריות  סלולריים'  טלפונים  תקליטורים,קלטות, 

ולוח שעונים של הרכב המבוטח. 

אינם כתוצאה מן הסיכונים המפורטים  7.4.2. ההרחבה אינה כוללת כיסוי לנזקים,  אשר
בסעיף קטן   7.2.1 להרחבה לכיסוי זה.

קרות   במועד  תקין  היה  לא  ברכב  מותקן  שהיה  דיסק  הרדיו  אם  שירות  יינתן  7.4.3. לא 
הנזק. 

 7.5. הודעה וטיפול בתביעה:

מקרה של אירוע נזק כאמור בסעיף קטן  7.2.1 לעיל, יודיע על כך מקבל השירות   7.5.1. בכל
למוקד השירות של נותן השירות המפורט במפרט. 

 7.5.2. במקרה של גניבה, על המבוטח להציג אישור משטרה.

בגין כל  שירות.   ישלם דמי השתתפות עצמית כאמור בסעיף  7.3 לעיל  השירות  7.5.3. מקבל
יבוצע במועד ביצוע התקנת הרדיו דיסק החלופי, במזומן או בכרטיס  אשראי.  התשלום
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 7.6. כללי:

 7.6.1. התקנת רדיו דיסק חלופי תיעשה אך ורק באמצעות מעבדת השירות או מטעמה.

 7.6.2. הזכאות לשירות אינה ניתנת להעברה.

 7.6.3. ביטול או פקיעת ההרחבה יהיה בהתאם להוראות הביטול או הפקיעה של הפוליסה.

על פי הרחבה זו  מותנה בכך, כי מקבל השירות פנה לאחת ממעבדות השירות  7.6.4. הכיסוי
רדיו  וקיבל את השירות ממנה. למען הסר ספק, בכל מקרה בו יבוצעו  תיקון/החלפת
דיסק בתחנת שירות שאינה מופיעה ברשימת מעבדות השירות של נותן השירות - 

לא יהיה מקבל השירות זכאי לפיצוי כספי כלשהו בגין התיקון/החלפה. 

7.6.5. אספקה והתקנה של הרדיו דיסק החלופי לרכב תתבצענה תוך  4 ימי עבודה, לא כולל  
ימי שישי וערבי חג, וההתקנה תבוצע במעבדת השירות. 

אחריות נותן השירות לעבודה ולהתקנה לתקופה של   7.6.6. לרדיו דיסק החלופי המותקן  תינתן
 12 חודשים.

7.6.7. בכל מקרה של תקלה ברדיו דיסק החלופי בתקופת האחריות,  תטופל התקלה  באמצעות 
מעבדת השירות בלבד, תוך   2 ימי עבודה ממועד ההודעה למוקד השירות.

 7.6.8. פרק ד לפוליסת הביטוח )"תנאים כלליים"( יחול גם על הרחבה לכיסוי זו.

של סיום ההסכם עם נותן השירות, וכל עוד המבטח  לא הגיע להסדר עם נותן   7.6.9. במקרה
שירות אחר, רשאי המבטח  לבטל את ההרחבה בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

לנזק   אחריות  לא  תינתן  , השירות  כתב  במסגרת  הניתן  השירות  על  אחראי  7.6.10. המבטח 
תוצאתי ו/או כל נזק בשל כוח עליון. 

7.6.11. מובהר בזאת כי לא יינתן פיצוי כספי כלשהו ו/או החזר כספי כלשהו בגין ההרחבה 
)גם אם מקבל השירות היה זכאי לקבל את השירות מנותן השירות אילו פנה  אליו(. 

נותן השירות ומקבל השירות  7.6.12. במקרה שפרטי זכאות מקבל השירות אינם קיימים אצל 
אינו יכול להמציא אישור כי הוא זכאי לקבלת השירות, נותן השירות יעניק שירות למקבל 
לביטחון.  מסירת פרטי כרטיס  אשראי השירות הטוען שרכש הרחבה לכיסוי זו, וזאת  כנגד
עלות  לגביית  בכרטיס  האשראי שימוש  השירות,  יעשה מקבל  של  זכאותו  הוכחה  לא 

השירות.  

למעט  ששילם,  בהרחבה  ממחיר  יחסי  להחזר  זכאי  המבוטח  יהיה  ההרחבה,  7.6.13. בוטלה 
במקרה של פקיעת הפוליסה עקב גניבה או אובדן מוחלט/להלכה.  

8  הכללת שביתות ומהומות 

– 3.2.5 לפרק ד, הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק שנגרמו בשל פעולות   על אף האמור בסעיפים   3.2.4 ו
שובתים, פעולות משביתים או בשל מהומות. 

9  כיסוי לצמיגים 

על אף האמור בסעיף  2.1 לפרק א הפוליסה מורחבת לכסות אבדן או נזק לצמיגים )למעט תקר או בלאי(  גם  
אם לא ניזוקו או אבדו חלקים נוספים מהרכב, עקב מקרה הביטוח. 

 10  הכללת רכוש המבוטח בביטוח אחריות כלפי צד שלישי

על אף האמור בסעיף  5.1 לפרק ב, הביטוח מורחב לכסות חבות בשל נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או בעל 
הפוליסה, או נהג הרכב, או לרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירתם של המבוטח או נהג הרכב או אחד מבני  

ביתם. 

 11  רכב באבדן גמור- קביעת שיעור הנזק הישיר

על אף האמור בסעיף  5.1.2.1 לפרק א,  שעור הנזק הישיר לרכב באבדן גמור הנו כמצוין במפרט, אך לא יותר  
מ- 60 אחוזים.
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פרק ד – תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה 
)לרבות כתבי השירות וההרחבות( 

 1  בני אדם הרשאים לנהוג ברכב

בני אדם הרשאים לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטים להלן, כפי שנכתב במפרט, ובתנאי שהם בעלי 
לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב, או שהיו בעלי רישיון כאמור בתאריך כלשהו  רישיון נהיגה בר תוקף  בישראל
במשך  24 החודשים שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפסלו מלקבל או מלהחזיק רישיון כזה על פי הוראות  

חיקוק, פסק דין, החלטת בית משפט או רשות מוסמכת אחרת: 

 1.1. המבוטח.

 1.2. אדם ששמו נקוב במפרט.

 1.3. אדם הנוהג לפי הוראת המבוטח או ברשותו.

 1.4. אדם הנמצא בשירות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו.

לעיל. 1.5. אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלוויית אדם מהמבוטחים בפסקאות  1.1 עד   1.4

בעל  מוסמך  נהיגה  מורה  בידי  מלווה  שהוא  בתנאי  הסעיף,  כמצוין  בראש נהיגה  רישיון  חסר  1.6. אדם 
רישיון להוראת נהיגה או בעת מבחן נהיגה רשמי מטעם משרד התחבורה, בתנאי שהאדם מלווה  

בבוחן מטעם משרד התחבורה.

תגמולי ביטוח רק אם מקרה הביטוח אירע בעת שנהג ברכב אחד מבני   המבטח יהיה אחראי  לתשלום
האדם הרשאים לנהוג כמפורט במפרט ובסעיף זה, או שמקרה הביטוח אירע ללא קשר לנהיגה ברכב. 

 2  השימוש ברכב 

2.1 . השימוש ברכב יהיה לאחת או יותר מהמטרות המנויות להלן כפי שנכתב במפרט: 

2.1.1 . מטרות חברתיות ופרטיות 

2.1.2 . מטרות עסקו של המבוטח 

2.2 . רק אם הדבר צוין במפורש במפרט, השימוש ברכב יכול שיהיה לאחת המטרות הנוספות הבאות: 

 2.2.1. הוראת נהיגה. 

 2.2.2. הסעת נוסעים בשכר למטרות רווח. 

 2.2.3. השכרה. 

 2.2.4. עבודות חקלאיות. 

 2.2.5. סחר ברכב. 

 2.2.6. גרירה בשכר. 

 2.2.7. תחרות ומבחני כושר רכב. 

 2.2.8. הובלת סחורות בשכר. 

 3  חריגים כלליים לחבות המבטח 

יהודה  אזור  מדינת  ישראל לשטח  מחוץ  שאירעו  חבות  או  נזק  אבדן,  מכסה  אינה  זו  3.1. פוליסה
ושומרון ואזור חבל עזה. 

פוליסה זו אינה מכסה:  .3.2 

 3.2.1. נזק תוצאתי. 

 3.2.2. אבדן או נזק שנגרמו בעת שהרכב היה מגויס לצה"ל. 

אם כן נכתב   או פעולות  משביתים, אלא 3.2.3. אבדן או נזק שנגרמו בשל פעולות  שובתים
אחרת במפרט. 

 3.2.4. אבדן או נזק שנגרמו בשל מהומות, אלא אם כן נכתב אחרת במפרט. 

 3.2.5. תביעה הנובעת מחבות שבחוזה. 

3.2.6. אבדן או נזק שנגרמו בשל היות נהג הרכב נתון להשפעת סמים מסוכנים,  כהגדרתם 
בפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג- 1973.

3.2.7. אבדן או נזק שהם תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, התקוממות  
צבאית או עממית, מהפכה. 

3.2.8. אבדן או נזק שהם תוצאה של קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים  
וכל אבדן או נזק עקב חומר גרעיני או פסולת גרעינית. 

 3.2.9. אבדן או נזק שהם תוצאה של רעידת אדמה - אלא אם נכתב אחרת במפרט. 
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 4 גילוי ושינוי בעניין מהותי  

בהצעה ששימשה בסיס  שנתן המבוטח  לשאלות שנשאל זו הוצאה על סמך  התשובות 4.1. פוליסה
לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב  
בכוונת מרמה ענין שהוא ידע  כאמור, לא  הסתיר מלאות וכנות על  השאלות שנשאל תשובות

נזקים   למניעת  באמצעים  ונקט  המבוטחים  הסיכונים  הערכת  לצורך  למבטח  הוא  מהותי כי 
שהמבטח דרש נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו. 

לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת שתתועד אצל   הוא ענין  ששאלה 4.2. ענין  מהותי
המבטח ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם עניינים אלה: 

4.2.1. סוג הרכב, שנת ייצורו, מספר הרישוי שלו, התוצר והדגם שלו, סוג  תיבת ההילוכים;

 4.2.2. פטור ממסים לגבי הרכב במידה שישנו;

 4.2.3. תיאור השימוש ברכב והמקום שבו הוא מוחזק דרך כלל;

 4.2.4. אמצעי המיגון של הרכב;

שהיו  מעורבים תאונות  ועיסוקיהם,  ברכב  קבע  דרך  המחזיקים  או  הבעלים  4.2.5. זהות
הביטוח על פי   בהן ועבירות תנועה שבהן הורשעו בשלוש השנים שקדמו  לעשיית

פוליסה זו, פרט לעבירות תנועה שיש לגביהן ברירת קנס; 

4.2.6. נזקים שאירעו לרכב או לצד שלישי בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים  
הכלולים בביטוח זה, למעט בתקופה שבה הרכב לא היה בבעלות המבוטח; 

 4.2.7. פרטים על אודות מבטחים קודמים שביטחו את הרכב.

מן המבטח  או  הסתיר בעניינים  המהותיים מלאות וכנות  לשאלות השיב המבוטח  תשובות 4.3. לא
או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים  בכוונת מרמה ענין  מהותי
לפי פוליסה זו, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי  

הוראות חוק חוזה הביטוח, תשמ"א- 1981 )להלן: "החוק"(.

מיד עם היוודע לו  4.4. המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בעניין  מהותי
על כך; לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין  

את היקף חבותו על פי הוראות החוק. 

4.5. המבוטח ימסור למבטח לפי בקשתו דו"ח תביעות, כמשמעותו בסעיף   18.

 5  ביטוח כפל 

5.1. אם בוטח הרכב בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות יודיע  
המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך. 

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

 6  הארכת הביטוח 

כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה של המבטח ושל המבוטח. 

 7  תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים 

7.1. דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו במלואם תוך  
30 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח, או מיום הגשת החשבון בעד דמי הביטוח למבוטח, לפי 
שרשאי   המאוחר, או במועדים אחרים שפורטו במפרט. בפוליסה זו, "דמי ביטוח" – סך כל  התשלומים

מבטח לגבות ממבוטח במועד תחילת הביטוח בקשר לפוליסה זו. 

ריבית  שנתית שבפיגור  הסכום  יישא  במועדו,  למבטח  המבוטח  מן  המגיע  כלשהו  סכום  שולם  7.2. לא 
ו/או הפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, בין המדד שפורסם   כנקוב במפרט 

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

מהמבוטח  דרש  שהמבטח  לאחר  ימים  חמישה  עשר תוך  כאמור  שבפיגור  כלשהו  סכום  שולם  7.3. לא 
בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור  21 ימים נוספים אם 
חוזרת,  הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה הייתה  בלתי
רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את 

הסכום שבפיגור תוך   15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה.

7.4. אין בביטול הביטוח  על פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס 
לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח. 
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 8  השתתפות עצמית 

מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק א )ביטוח הרכב( לפוליסה זו, פרט למקרה ביטוח שגרם לרכב  8.1. בקרות
ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע  גמור להלכה,  או לאבדן  גמור  לאבדן 

במפרט לגבי כל תביעה ובהתאם לסוג הנזק שנגרם.  

8.2. בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרק ב )ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש( לפוליסה 
זו, ישלם המבטח לצד שלישי את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם כאמור בסעיף   2 לפרק ב 

נלעיל. המבטח יגבה מהמבוטח את סכום ההשתתפות העצמית הקבוע במפרט בשל מקרה הביטוח  
ולא ינכה את סכום ההשתתפות העצמית מהסכומים המשולמים לצד שלישי. 

לסכום  שווה  שלישי  לצד  לשלם  חייב  שהמבוטח  הסכום  אם  לעיל,  בסעיף   8.2  האמור  אף  8.3. על 
לצד השלישי והמבטח לא יהיה   ההשתתפות העצמית, או קטן ממנו, ישא המבוטח בעצמו  בתשלום

חייב לשלם לצד השלישי כל סכום שהוא.

ו-ב  א  פרקים  לפי  המכוסה  ביטוח  מקרה  בקרות  לעיל,  ו-   8.2  בסעיפים   8.1  מהאמור  לגרוע  בלי 
לפוליסה זו יחויב המבוטח בסכום אחד של השתתפות עצמית, שלא יעלה על הגבוה מבין הסכומים  

הקבועים במפרט. 

זה  להלן:  בסעיף  המפורטים  הכללים  יחולו  ערך  ירידת  של  לנזק  עצמית  השתתפות  8.4. לעניין

ינוכה מתגמולי הביטוח  8.4.1. הייתה ההשתתפות העצמית נקובה במפרט בשיעור ולא בסכום  –
שישולמו למבוטח שיעור יחסי לכלל תגמולי הביטוח שישולמו כשיעור הנקוב במפרט. 

מערך  8.4.2. השתתפות עצמית לנזק של ירידת ערך לא תעלה על  1.5% במפרט  אשר ייגזר
הרכב על פי המחירון ביום קרות מקרה הביטוח  )להלן: "השתתפות עצמית   בסיסית"(,
נפרד לטופס הצעת הביטוח )להלן:  "נספח על  נספח אם בחר המבוטח – בחתימתו זולת

או באישור שנתן במסגרת מסכי ההפקה – בהשתתפות עצמית אחרת   ירידת  ערך"(,
שהציע לו המבטח והדבר צוין גם במפרט.

תחול  ההפקה,  במסכי  הערך  ירידת  את  אישר  לא  או  ערך  ירידת  על  נספח המבוטח  חתם  לא 
ההשתתפות העצמית הבסיסית על נזק של ירידת ערך, בכל מקרה ביטוח ואולם המבוטח יהיה רשאי 
לשנות את שיעור ההשתתפות העצמית הבסיסית, למפרע מיום תחילת תקופת הביטוח, אם יודיע 
על כך למבטח תוך  30 ימים מקבלת המפרט שבו צוינה השתתפות עצמית בסיסית; הודיע המבוטח  

על שינוי כאמור יחולו דמי הביטוח בהתאמה מתחילת תקופת הביטוח. 

השתתפות   של  סכום  הביטוח  מתגמולי  ינוכה  לפוליסה,  ג  פרק  לפי  המכוסה  ביטוח  מקרה  8.5. בקרות
עצמית המצוין במפרט לגבי כל הרחבה  ו/או כתב שירות, ככל שצוין.

 9  החזרת היקף הכיסוי לקדמותו 

תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה ביטוח במשך תקופת הביטוח, ישיב  9.1. עם תשלום
המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. המבטח  

רשאי לגבות דמי ביטוח נוספים בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו אשר יחושבו כדלהלן: 

שולמו תגמולי ביטוח לפי פרק א  לפוליסה – סכום תגמולי הביטוח ששולמו במכפלת השיעור   9.2. כאשר
יחסית לתקופת הביטוח   )פרמיה בסיסית( בערך הרכב,  מחלוקת דמי הביטוח  השנתיים המתקבל

שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה. 

שולמו תגמולי הביטוח לצד שלישי לפי פרק ב לפוליסה – כגובה דמי הביטוח הנגבים עבור   9.3. כאשר
בגובה הסכום ששולם כתגמולי ביטוח לצד שלישי בערכו ביום מקרה הביטוח יחסית לתקופת   ביטוח

הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה. 

הביטוח שישולמו למבוטח כרשום לעיל בגין מקרה הביטוח ינכה המבטח את דמי הביטוח  9.4. מתגמולי
הנוספים שעל המבוטח לשלם לו עבור החזרת היקף הכיסוי לקדמותו. 

זה אינו חל במקרה שהמבטח שילם פיצוי עבור אובדן מלא של הרכב בהתאם לסעיף  6 לפרק  9.5. סעיף
א, שאז תפקע הפוליסה. 

 10  החלפת הרכב:

החליף המבוטח את הרכב בתוך תקופת הביטוח ורכש רכב חליפי, יוכל המבוטח, בהודעה למבטח,  .10.1
ובהסכמת המבטח, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לרכב החליפי.

היו ביום ההחלפה, דמי הביטוח בעבור הרכב המוחלף נמוכים מדמי הביטוח בעבור הרכב החליפי,  .10.2
מיום   ימים  בתוך  30  שנותרה  הביטוח  לתקופת  יחסי  באופן  ההפרש,  את  למבטח  המבוטח  ישלם 

ההחלפה.

היו ביום ההחלפה, דמי הביטוח בעבור הרכב המוחלף גבוהים מדמי הביטוח בעבור הרכב החליפי,  .10.3
מיום   ימים  בתוך  30  שנותרה  הביטוח  לתקופת  יחסי  באופן  ההפרש,  את  למבוטח  המבטח  ישלם 

ההחלפה .

בשל  לכיסוי  הוצאותיו אין באמור בסעיפים  קטנים  10.1  עד  10.3 כדי למנוע מהמבטח לדרוש  תשלום .10.4
העברת הכיסוי הביטוחי לפי תעריפיו המאושרים. 
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 11  השבתה

על השבתת הרכב והעמדתו בלא  11.1. במהלך תקופת הביטוח, המבוטח רשאי להודיע למבטח  מראש
ימים ושלא תעלה על מספר הימים שנותרו עד לתום תקופת  שימוש לתקופה שלא תפחת מ-  30 

הביטוח )להלן:  "תקופת ההשבתה"(.

ינהג המבוטח או מי מטעמו ברכב במהלך  לא  11.2. הודיע המבוטח למבטח כאמור לעיל בסעיף   11.1,
א   בפרק  סעיף   1.2  לפי  כיסוי  יחול  לא   – ברכב  מטעמו  מי  או  המבוטח  נהג  ואם  ההשבתה  תקופת 

לפוליסה זו.

מועד  האמורה  בהודעה  ננקב  לא  המבוטח;  בהודעת  הקבוע  במועד  ההשבתה  תסתיים 11.3. תקופת 
תקופת ההשבתה בתום תקופת הביטוח או עם קבלת הודעה מהמבוטח על סיום   כאמור,  תסתיים

תקופת ההשבתה, לפי המוקדם מביניהם.

בתום תקופת ההשבתה, ישיב המבטח למבוטח את החלק היחסי מדמי הביטוח בשל כיסוי לפי סעיף   .11.4
  1.2 בפרק א )ביטוח הרכב( לפוליסה זו, ששילם המבוטח בעד תקופת ההשבתה.

 12  ביטול הביטוח

הביטוח  דעתו;  שיקול  לפי  הביטוח,  תקופת  תום  לפני  עת  בכל  הביטוח  את  לבטל  רשאי  12.1. המבוטח 
יחזיר המבטח למבוטח בהקדם,  יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח. במקרה כזה 

הביטול לתוקף, את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה   ולא יאוחר מ-  14 ימים מהמועד שבו  נכנס
שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף בהפחתת הסכומים הבאים:

אם לא  נכנסה ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף,  לרבות 12.1.1. בעד תקופה של עד שבעה 
מדמי הביטוח השנתיים. לתוקף –   5%

12.1.2. בעד תקופה העולה על שבעה ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף – 5% מדמי הביטוח  
בעד כל יום ביטוח החל מהיום  השמיני. בצירוף  0.3% מדמי הביטוח  השנתיים, השנתיים

הרכב  על  בעלות  העברת  עקב  הפוליסה  את  המבוטח  ביטל  לעיל,  בסעיף   12.1  האמור  אף  12.2. על 
המבוטח, או עקב החזרת רישיון הרכב למשרד הרישוי או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד 
במפרט, יחזיר המבטח למבוטח את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו. החלק היחסי כאמור יחושב 
על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום 
"החלק   תקופת הביטוח המקורית, לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית )להלן: 

היחסי"(.

12.3. בלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, 
למבוטח בדואר רשום,  45 ימים לפחות   ובלבד שהודעה על כך, שבה ייכללו הנימוקים לביטול,  תישלח

לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח.

12.4. ביטל המבטח את הפוליסה, יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ-  14 ימים מהמועד שבו  
נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו.

12.5. כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני 
דמי הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד החזרת דמי הביטוח; אם דמי  מועד ביצוע  תשלום

הביטוח שולמו לשיעורין, ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני  
מועד ביצוע התשלום לבין המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח.

על אף האמור בסעיף זה פוליסה משועבדת תתבטל  30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטול   .12.6
לבעל השעבוד. 

 13   תביעה לתגמולי ביטוח

קרה מקרה ביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על כך. .13.1 

למנוע   באמור  אין  אצלו;  ותתועד  למבטח  תוגש  הפוליסה  פי  על  ביטוח  תגמולי  לתשלום 13.2. תביעה 
מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכתב.

את  לכך,  שנדרש  לאחר  סביר  זמן  תוך  למבטח,  למסור  העניין,  לפי  המוטב,  על  או  המבוטח,  13.3. על 
ככל   לעזור למבטח,  עליו  אינם ברשותו,  ואם  והיקפה  לבירור החבות  והמסמכים הדרושים  המידע 

שיכול, להשיגם.

את הדרוש   13.4. המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות מקרה הביטוח,  יעשה
לבירור חבותו.

תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור   .13.5
חבותו, ולגבי גניבה אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך30 ימים, תוך  7 ימים מהיום האמור.

13.6. תגמולי הביטוח המשולמים לצד שלישי או המשולמים למבוטח ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין 
המדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד  תשלומם

בסעיף   "הפרשי הצמדה  וריבית", להם ריבית צמודה בשיעור שנקבע לפי  ההגדרה בפועל, וכן  תיווסף
מתום  30 ימים מיום מסירת התביעה; אין בהוראה   ,1961 – 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה,  התשכ"א

זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפי החוק האמור.

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח לפי פרק א בפוליסה, כל סכום קצוב שהמבוטח חייב לו בשל  .13.7
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פוליסה זו או בשל פוליסה אחרת ואם קיים חשש ממשי לאי פירעון החוב, רשאי המבטח לקזז את  
יתרת דמי הביטוח שטרם הגיע מועד תשלומם או חיוב אחר שטרם הגיע מועד קיומו. 

תגמולי ביטוח לא יכללו מס ערך מוסף לזכאי בניכוי מס תשומות.  . 13.8

 14  הודאה ללא הסכמת המבטח 

המבוטח או אדם מטעמו פיצוי בקשר למקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, הודה בחבות, הציע,   שילם
הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור, ללא הסכמת המבטח מראש, לא יחייב הדבר את המבטח. 

15  מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת

15.1. בקרות מקרה הביטוח יהא המבוטח או הצד השלישי, לפי העניין, זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או 
הנזק, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח   התחייבות כספית שתאפשר לקבל שירות  לתיקון

לפי תנאי פוליסה זו.

15.2. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך  30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב  
לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

15.3. סכומים ששולמו למבוטח או לצד שלישי מכוח סעיפים קטנים   15.1 ו-   15.2 ינוכו מתגמולי הביטוח 
הסופיים שישולמו; בחישוב הניכוי ישתנו הסכומים שנוכו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בין 

הסכום הסופי של   לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום  תשלום המדד שפורסם סמוך לפני  תשלומם
תגמולי הביטוח. 

לאחר המצאת הוכחות   א  ייעשה נזק לפי פרק  והמלא של תגמולי הביטוח למקרי  הסופי   15.4. התשלום
סבירות כי המבוטח תיקן את הנזק לרכב.

 16  התיישנות

הביטוח,   מקרה  קרות  מיום  שנים  שלוש  היא  זו  פוליסה  לפי  ביטוח  לתגמולי  תביעה  של  ההתיישנות תקופת 

כל עוד לא   אם כן נקבעה תקופה אחרת לפי החוק; התביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב אינה  מתיישנת אלא
התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח. 

 17  תחלוף 

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

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

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

קיבל המבטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע לו לפי סעיף זה, עליו לעדכן על כך את  .17.4
המבוטח בתוך   15 ימים.

שימוש בסעיף זה אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שלישי שמבוטח  לא  יעשה מבטח .17.5
משפחה או יחס של מעביד ועובד  שביניהם.  סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת  קרבת

 18  סעיף שעבוד

לפי פרק א באם יגיע, ישולם לבנק או לזכאי הנקוב במפרט )להלן: "המוטב"( על פי שיעור זכות ההנאה  תשלום
שיש לו בביטוח הניתן על פי הפרק הנ"ל של פוליסה זו ובכפיפות לכל תנאיה. שום דבר האמור בסעיף זה לא  

יפורש כמרחיב אחריות המבטח על פי הפוליסה או כגורע מסמכות כלשהי שהוענקה לו. 

 19  דו"ח תביעות 

בתום  11 חודשים מתחילת תקופת הביטוח – בביטוח לשנה אחת, או בתום תקופת הביטוח – בביטוח  .19.1
לתקופה הקצרה משנה, ישלח המבטח למבוטח דוח תביעות שבו יצוין אם המבוטח הגיש, עד למועד 
האמור, תביעה או תביעות לכל שנת ביטוח; בדוח התביעות יצוין פירוט של כל מקרה ביטוח שבשלו 
סוג   ששולם,  הסכום  הביטוח,  מקרה  מועד  המבוטח,  הרכב  מספר  כאמור,  לרבות תביעה  הוגשה 
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הכיסוי, סוג התביעה )נזק עצמי או צד שלישי(, האם התקבל אצל המבטח פיצוי או שיפוי מצד שלישי 
בשל התביעה, ואת שיעור או סכום ירידת הערך שנקבע, בתקופה של שלוש השנים שקדמו למועד  

הדוח או בתקופה שבה היה המבוטח מבוטח אצלו, לפי התקופה הקצרה ביניהם.

לאחר תום  11 חדשים מתחילת תקופת הביטוח, ישלח המבטח דו"ח מתקן   הוגשה תביעה,  ראשונה .19.2
מיד עם הגשת התביעה.

ביטוח לפי סעיף  12 בפרק זה, בשיעור העולה על  35% מהיקף דמי   19.3. בסעיף זה, "תביעה" - לתגמולי
הביטוח למלוא תקופת הביטוח. 

 20  הצמדה

המדד   שבין  ליחס  בהתאם  ישתנו  בפוליסה  או  במפרט  הנקובים  האחריות  וגבולות  הביטוח  סכומי .20.1
שפורסם סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.

של סכום הביטוח במשך תקופת הביטוח יחול המדד שפורסם  20.2. במקרה של הוספת כיסוי או  הגדלה
לפי העניין. לעניין זה "מדד" – מדד המחירים לצרכן   סמוך לפני תחילת תוקף התוספת או  ההגדלה

שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שהיה ידוע במועד הרלוונטי. 

21  הודעות

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

 22  שיפוט

המשפט  בישראל  יתבררו אך ורק באחד  מבתי כל חילוקי דעות או תביעות על פי פוליסה זו או בקשר  אליה
ועל פי דיני ישראל. 
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ועריכת שומת נזק 
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שמאי  ועריכת   פרק ה – דף הסבר לתהליך מינוי
שומת נזק 

 1  הגדרות 

"הצעת תיקון" 

אומדן נזק ראשוני שמבצע השמאי לפני או במהלך תיקון הרכב. 

"יום עבודה" 

כל יום למעט יום מנוחה או חג רשמיים של מדינת ישראל. 

"מחוז" 

כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם. 

"קבוצת ביטוח"

חברת ביטוח אם וחברה אחות, כמשמעותן בתקנות הפיקוח על עסקי  חברות ביטוח,  לרבות
,2001  – התשס"א וניהול  התחייבויותיו(,  מבטח  של  והקרנות  ההון  השקעת  )דרכי  ביטוח 

ולרבות כל חברה בת וחברה מסונפת כמשמעותן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח –  1968.

"שומה" 

אומדן או נזק סופי שמבצע השמאי לאחר תיקון הרכב. 

"שמאי"

)שמאי רכב(,   מי שרשום בפנקס השמאים כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים  ושירותים
התש"מ –  1980.

"שמאי אחר" 

כל שמאי שאינו שמאי בית או שמאי חוץ. 

"שמאי בית"

שמאי   שמאי שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בשל קשר מיוחד עם המבטח,  לרבות
שמתקיימים לגביו כל אחד מאלה: 

 • שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח. 

משמאות ועסקים אחרים עם מבטחים הינם   • שמאי שלמעלה  מ-30% מסך-כל  הכנסותיו
מקבוצת הביטוח. 

 • חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה מ-  5% מאמצעי השליטה בה.

"שמאי חוץ"

שמאי שאינו שמאי בית ונכלל ברשימת שמאי החוץ כפי שתפורסם על ידי המבטח מזמן 
לזמן. 

רכב  כלי  לכל  2,000  אחד  שמאי  לפחות  וכוללת  נאות  גיאוגרפי  בפיזור  מחוז  לכל  הינה  השמאים  רשימת 
מבוטחים בביטוח רכב רכוש אצל המבטח ביום האחרון של השנה הקלנדרית החולפת. המבטח רשאי להוסיף 
מתעדכנות  שמאים לרשימה בכל עת. בכל מקרה מספר השמאים בכל מחוז לא יפחת משבעה. רשימות  אלו

כמו כן ועל פי בקשת המבוטח,   .  www.we-sure.co.il  :מעת לעת וניתן למצוא אותן באתר המבטח שכתובתו
תימסר לו רשימה עדכנית באמצעות דוא"ל או פקס. 

 2  דף ההסבר

דף הסבר זה ייתן למבוטח הסבר כללי על ההליך בו תבוצע הערכת הנזק לרכב על ידי שמאי, לאחר שקרה 
מקרה הביטוח. מומלץ לקרוא דף הסבר זה עם קבלתו ובכל מקרה לעיין בו במקרה שיתרחש מקרה ביטוח  

המכוסה על ידי הפוליסה. מידע נוסף מצוי באתר האינטרנט של המבטח. 

www.we-sure.co.il
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 3  בחירת השמאי 

הנזק לרכב, ועל מנת להעריך את הנזק לרכב,  תינתן קרות מקרה ביטוח לרכב, לפני  תיקון 3.1. לאחר
של  למבוטח האפשרות לבחור שמאי חוץ מתוך רשימת שמאי החוץ, המפורסמת באתר  האינטרנט

המבטח   www.we-sure.co.il . לבקשתו של המבוטח, ימסור לו המבטח את רשימת שמאי החוץ.

3.2. אם הודיע המבוטח למבטח שאין לו העדפה לקבל שירות משמאי מסוים, יבחר המבטח שמאי מתוך 
יבטיח שבכל עת לא תהיה בעיית העדפה  רשימת שמאי החוץ של אותו מחוז, באופן אקראי,  אשר

כלשהי בבחירת שמאי מסוים על פני שמאי אחר. המבטח יעביר למבוטח באופן מיידי את פרטי שמאי  
החוץ, לרבות הפרטים הנדרשים לשם ההתקשרות עמו. 

ובחירת שמאי חוץ, ככל שהמבוטח בחר בשמאי חוץ )ולא בשמאי אחר(  ייעשו 3.3. ההודעה על הנזק  ייעשו
המבטח   של  באתר  האינטרנט המבטח  לרבות לרשותו  שיעמיד  הדיגיטליים  באמצעות  השירותים

. www.we-sure.co.il 

והשומה על פי שיקול דעתו המקצועית, ובהתאם להוראות כל   3.4. שמאי החוץ יערוך את הצעת  התיקון
דין. המבטח יישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החוץ. 

או השומה, יעביר השמאי עותקים ממנה למבוטח וגם למבטח  ולמוסך. 3.5. עם סיום עריכת הצעת  התיקון

לפחות.  שנים  שלוש  למשך  הנזק  להערכת  הנוגע  החומר  כל  את  וישמרו  יתעדו  והשמאי  3.6. המבטח 
ומידע שידרוש בעניין הערכת   יעבירו למבוטח בסמוך לאחר דרישתו, כל מסמך  והשמאי  המבטח 

הנזק. 

אם הציג המבטח  והשומה הקובעות,  אלא והשומה של שמאי החוץ יהיו הצעות  התיקון 3.7. הצעות  התיקון
)של כל שמאי שהוא( והודיע על רצונו לערער על הצעת  התיקון או שומה  נגדיות בכתב הצעות  תיקון
או השומה לשמאי מכריע כמפורט להלן, וזאת לא יאוחר מיום עבודה אחד מיום עריכת הצעת  התיקון

על ידי שמאי החוץ ומסירתה למבטח או משבוע מהעברת השומה למבטח לפי העניין. עלות הצעת  
התיקון או השומה הנגדית של המבטח תהיה על חשבון המבטח. 

או על השומה של שמאי החוץ, ובלבד שיציג הצעת  תיקון  3.8. גם המבוטח רשאי לערער על הצעת  התיקון
וזאת  לא יאוחר משבוע   הרכב, או יציג שומה  נגדית, ויודיע על רצונו לערער עליהן לפני  תיקון נגדית

לאחר שנמסרה לו השומה של שמאי החוץ. 

3.9. בערעור על השומה של שמאי החוץ בפני שמאי מכריע אפשר לערער רק על אותם עניינים שלא 
אותם   על  או  בשומה,  שונו  אך  בהצעת  התיקון שנכללו  עניינים  אותם  על  בהצעת  התיקון, נקבעו 

עניינים שיכלו להתברר במהלך תיקון הרכב בלבד. 

3.10. באפשרות המבוטח לבחור ב"שמאי אחר" על חשבונו )כל שמאי שאינו "שמאי בית" או "שמאי חוץ"( 
וזאת בתנאי שיאפשר לשמאי מטעם החברה לבדוק את הרכב טרם  תיקונו. במקרה זה, ככל 
שמאי מטעמה לבדיקת הרכב לא יאוחר מיום עבודה  שהחברה תהא מעוניינת בבדיקה היא  תשלח

של השמאי האחר. שומה זו לא תהיה השומה הקובעת כמפורט  אחד ממועד קבלת הצעת  התיקון
 בסעיף   3.7 לעיל.

 4  מנגנון שמאי מכריע 

ישומו את הנזק  4.1. על איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאים להרכיב רשימת שמאים מכריעים,  אשר
של   סביר  מספר  תכלול  הרשימה  שומות.  או  שתי הצעות  תיקון בין  שתי מחלוקת  של  מקרה  בכל 

שמאים בפיזור גיאוגרפי נאות, והיא תהיה זמינה לציבור, לרבות באמצעות האינטרנט. 

או השומה כאמור לעיל,  יודיע או שיודיע המבטח על רצונו לערער על הצעת  התיקון 4.2. אם המבוטח 
ייקבע השמאי המכריע אקראית מתוך רשימת השמאים המכריעים שהורכבה ופורסמה על ידי איגוד  

חברות הביטוח ואיגוד השמאים. השמאי המכריע לא יהיה שמאי בית או חוץ של המבטח. 

או   4.3. השמאי המכריע ייתן את חוות דעתו לא יאוחר מיום עבודה אחד לאחר שקיבל את הצעות  התיקון
שבעה ימים מיום שקיבל את השומות של שני השמאים. 

השמאי יקבע גם את אופן חלוקת שכרו בשים לב   ידו  מראש. ייקבע על  4.4. שכרו של השמאי המכריע 
לתוצאת הערעור. 

למוקד  פנייה  ידי  על  לעיל  בסעיף  3א' המוזכרת  רשימה  מתוך  אקראית  ייקבע  המכריע  4.5. השמאי 
המוקד   הינו  של  הטלפון  מספר  )"המוקד"(.  השמאים  ואיגוד  הביטוח  חברות  איגוד  של  משותף 

.1-700-700-888  

5  איסור השפעה על שמאים, הליך השומה ותיקון הרכב

להשפיע )מעבר  קיים איסור על המבוטח, כמו גם על המבטח, סוכן הביטוח, והמוסך או כל גורם  רלוונטי
תלוי של שמאי הקובע שומה עבור המבוטח,  על שיקול דעתו המקצועי  הבלתי להעברת מידע  רלוונטי(

ובכלל זה:  

5.1. באפשרות המבוטח לפנות ישירות לשמאי, בכפוף לחובתו להודיע למבטח על קרות מקרה הביטוח  
מיד לאחר שנודע לך עליו. 

כלשהי של כל גורם זולת שמאי החוץ. המבטח רשאי להעביר  5.2. בהליך הערכת הנזק אסורה  מעורבות
לשמאי מידע כללי לפני עריכת השומה כגון מידע לגבי כיסוי ביטוחי, פרטי הפוליסה, תנאי הפוליסה,  
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וכדומה. המבטח אינו רשאי להנחות שמאי חוץ ביחס להערכת הנזק ברכב כאובדן גמור   הרחבות
ולתת לו הנחיות שאינן עולות בקנה אחד עם תפקידו כשמאי. 

המבוטח רשאי )וכן המבטח( להעלות בפני שמאי החוץ הערה  בעניין  מסירת הצעת  התיקון, 5.3. לאחר
המקצועי  של  דעתו  שיקול  על  כלשהי  השפעה  בה  אין  ואשר להצעת  תיקון,  הנוגע  בלבד  טכני 
השמאי. לעניין זה, "הערה בעניין טכני" – הערה בדבר טעות לשון, טעות חישוב, השמטה  מקרית,  

הוספת דבר בשוגג וכדומה. 

השמאי  מצא השמאי כי יש בסיס להערה שהועלתה, יפרט את ההערה ויעדכן בכתב את הצעת  התיקון.
המעודכנת למוסך, למבטח ולמבוטח, בצרוף הסבר לגבי ההבדלים בין   ימסור גם את הצעת  התיקון

הצעת תיקון זו לבין ההצעה הקודמת. 

הרכב  בעת.  הגדרת להנחות את השמאי בהוראות המגבילות את שיקול דעתו המקצועי,  לרבות 5.4. אין
כרכב "באובדן גמור" גם אם הנזק הגולמי לרכב נמוך מ-   60%.

 5.5. אין להטיל על השמאי מטלות שאינן עולות בקנה אחד עם תפקידו כשמאי ובפרט:

 5.5.1. לא ידרשו ממנו להפנות מבוטחים למוסכי הסדר או מוסכים מסוימים אחרים. 

 5.5.2. לא ידרשו ממנו לחתום על טפסים לבדיקת רכב לאחר תיקון. 

טובת הנאה כלשהי,  ביטוח, מוסך, שמאי או כל גורם אחר לא ישלמו עמלה מכל סוג,  לרבות 5.6. סוכן
האחד למשנהו, בהקשר להסדר זה. 

בדרך של  סוכן ביטוח, מוסך או שמאי לא יעניקו או יקבלו עמלה או כל טובת הנאה,  לרבות 5.7. המבטח,
הנחות בהשתתפות עצמית, מתן רכב חלופי וכיו"ב, במסגרת ואגב הליך בחירת זהות השמאי. 

זאת לטובת מיצוי זכויות המבוטח בלבד ולפי שיקול  בהליך בחירת השמאי  יעשה ביטוח  המעורב 5.8. סוכן
דעתו המקצועי. 

 6  גילוי נאות 

שהגיעו לידיו וכל מסמך  רלוונטי הרכב, את כל הצעות  התיקון ימסור למבוטח, לפני  תיקון 6.1. המבטח
אגב השומה. כן ימסור המבטח את דו"ח השמאי הסופי סמוך לאחר השלמתו.   הועבר  אליו אחר  אשר

דו"חות אלה יכללו, בין השאר, על פי העניין, את כל אלה: 

 6.1.1. תיאור וזיהוי הרכב מושא השומה. 

 6.1.2. פירוט הנזק הפיזי אשר נגרם בשל מקרה הביטוח, לרבות תיאור מילולי של הנזק. 

ירידת ערך, בשל מקרה הביטוח ואופן חישובם,  לרבות:  6.1.3. הערכה כספית של הנזק,  לרבות

המספר  הקטלוגי  ציון  תוך  הנזק,  להשתמש  לתיקון יש  שבהם  6.1.3.1. החלפים 
מקורי/תחליפי,  שם   חדש/משומש/משופץ,  החלף:  ציון  ותיאור או  שלהם   

היצרן, ארץ הייצור, שם היבואן וכל פרט ונתון מזהה.   

6.1.3.2 . מחירי החלפים. 

הנזק, כולל פירוט השעות  הנדרשות   6.1.3.3. מספר שעות העבודה הנדרשות  לתיקון
עבור כל אחד מסעיפי התיקון השונים.   

6.1.3.4 . מחירי שעות העבודה. 

6.1.3.5 . אופן חישוב שווי הרכב לעניין הערך ואופן חישוב ירידת הערך. 

6.1.3.6 . אופן חישוב שווי הרכב במקרה של אבדן מוחלט. 

6.1.4 . כל מידע עובדתי נוסף עליו מתבססת השומה. 

6.1.5 . פרטי עורך השומה וחתימתו בהתאם להוראות הדין. 

אתר   באמצעות  הנ"ל  המסמכים  את  לו  להעביר  רשאי  יהיה  המבטח  לכך,  יסכים  המבוטח  6.2. אם 
האינטרנט שלו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני. 

 7  נזקי צד שלישי

יחולו במלואן גם לעניין תביעות צד שלישי בכל מקרה בו הניזוק בחר בשמאי חוץ מתוך רשימת   הוראות  אלה
שמאי החוץ של המבטח. אין בעצם בחירת שמאי חוץ על ידי צד שלישי כדי לקבוע את אחריותו של המבטח. 
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	 טרפמב שרופמב ןיוצ רבדהו שכרנ םא קר ,ףקותב הז קרפ יפ לע חוטיבה
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	.תוחקלתה ,תוצצופתה ,קרב ,שא .1.1 
	.תוחקלתה ,תוצצופתה ,קרב ,שא .1.1 
	 םאאלא  ףקותב ונה הז ףיעס יפ לע יוסיכ  .אוהש גוס לכמ הנואתו תוכפהתה ,תירקמתושגנתה .1.2 .שרופמב טרפמב ןיוצ רבדהו חטובמה וילע רתיו
	.שרופמב  טרפמב ןיוצ רבדהו חטובמה וילע רתיו םאאלא  ףקותב ונה הז ףיעס יפ לע יוסיכ.הבינג .1.3
	.הבינג ןויסינ תעבו הבינג ידכ ךות ,הבינג בקע םרגנש קזנ לכ .1.4 
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	 רוטפ ,ןווכתמב ומעטמ ימ ידיב וא חטובמה ידיב חוטיבה הרקמ םרגנ םא םלוא .ןודזהשעמ .1.6 .ותובחמ חטבמה
	 םייוסיכהמ דחא יוסיכ לע  חטבמה לצא דעותתש תשרופמ העדוהב ,חוטיבה תעצה בלשב חטובמה רתיו .םאתהב לבגוי יוסיכהו טרפמב רבדה בתכיי ,ולוכ א קרפ לע וא ,ליעל 1.3 וא  1.2  םיפיעסב םירומאה 

	[2]
	 אלא  ,םיגימצל קזנ וא ןדבא לשב חטובמה תא הפשי אל חטבמה ,ליעל 1  ףיעסב רומאה ףא לע .2.1 .חוטיבה הרקמ בקע בכרהמ םיפסונ םיקלח ודבא וא וקוזינ ןכ םא
	 אלא  ,םיגימצל קזנ וא ןדבא לשב חטובמה תא הפשי אל חטבמה ,ליעל 1  ףיעסב רומאה ףא לע .2.1 .חוטיבה הרקמ בקע בכרהמ םיפסונ םיקלח ודבא וא וקוזינ ןכ םא
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	  ךלהמב ומרגנ םאאלא  םיסוכמ םניא בכרל ומרגיישםיינורטקלא  וא םיילמשח ,םיינכמ םילוקלק .2.2 .חוטיב הרקמ בקע וא
	  ךלהמב ומרגנ םאאלא  םיסוכמ םניא בכרל ומרגיישםיינורטקלא  וא םיילמשח ,םיינכמ םילוקלק .2.2 .חוטיב הרקמ בקע וא


	[3]
	 :תואבה יוציפה יכרד ןיב רוחבל ,ותעד לוקיש יפ לע ,לכוי חטבמה .ונממ קלח תפלחה וא םימוד תוכיאו גוסמ בכרב ותפלחה ,בכרה ןוקית ,ןמוזמב ןדבאה וא קזנה ךרע םולשת
	[4]
	 :הז קרפ יפל חטובמל ועיגיש חוטיב ילומגת
	.ךרע תדירי לשב תוברל ,חוטיבה הרקמ תורק םויב בכרל קזנה וא ןדבאה יפל ומלושיו ובשוחי .4.1 
	.ךרע תדירי לשב תוברל ,חוטיבה הרקמ תורק םויב בכרל קזנה וא ןדבאה יפל ומלושיו ובשוחי .4.1 
	 –  "ףסומ ךרע סמ" ,וז הסילופ ןיינעל;תומושת  סמ יוכינב יאכזל טעמל ,ףסומ ךרע סמ ףוריצבויהי .4.2.1976 -ו"לשתה ,ףסומ ךרע סמ קוחב ותועמשמכ

	[5]
	 וא חוטיבה הרקמ תורק םויב בכרה ךרע אולמ תא חטובמל חטבמה םלשי רומג ןדבא בכרלםרגנ .5.1: "רומג ןדבאב בכר"  :וז הסילופב ;םימוד תוכיאו גוסמ בכרב ופילחי
	 וא חוטיבה הרקמ תורק םויב בכרה ךרע אולמ תא חטובמל חטבמה םלשי רומג ןדבא בכרלםרגנ .5.1: "רומג ןדבאב בכר"  :וז הסילופב ;םימוד תוכיאו גוסמ בכרב ופילחי
	.הבינגה םוימ םימי30 ךותב אצמנ אלו בנגנש בכר  .5.1.1
	.הבינגה םוימ םימי30 ךותב אצמנ אלו בנגנש בכר  .5.1.1
	:הלאמ דחא וב ומייקתה יכ ויבגל עבק ךמסומ בכר יאמשש בכר .5.1.2 
	 םרגנש  רישי קזנ טעמל ,ול םרגנש רישיה קזנהו שומיש ללכמ אציאוה .5.1.2.1  חוטיבה הרקמ תורק םויב בכרה יוושמ הלעמו םיזוחא 60  אוה  ,ךרע תדירימ  .םיסמ ללוכ 
	 םרגנש  רישי קזנ טעמל ,ול םרגנש רישיה קזנהו שומיש ללכמ אציאוה .5.1.2.1  חוטיבה הרקמ תורק םויב בכרה יוושמ הלעמו םיזוחא 60  אוה  ,ךרע תדירימ  .םיסמ ללוכ 
	.דבלב קוריפל דעונ אוהו םוקישל דוע ןתינ וניא בכרה .5.1.2.2 


	 ,בכרה ךרע תדירימ םרגנש רישי קזנ טעמל ,בכרל םרגנש קזנה רועיש יכ ךמסומ בכר יאמשעבק .5.2 חטובמה תא תוצפל חטבמה יאשר ,חוטיבה הרקמ תורק םויב בכרה יוושמ םיזוחא 50  תוחפל אוה הנוש קזנ רועיש טרפמב שרופמב ןיוצ םא.)"הכלהל  רומג ןדבא" :ןלהל( רומג ןדבא היה וליאכ םיזוחא 50  -ה תא ףילחמכ הז רועיש וארי ,רומג ןדבוא היה וליאכ יוציפב הכזמכ םיזוחא 50  -מ  .הז ףיעסב םיניוצמה
	  וא רומג ןדבוא לשב םימוד תוכיאו גוסמ בכרב ופילחה וא בכרה יווש אולמ תא חטובמל חטבמהםליש .5.3 .חטבמל בכרה ידירשב תולעבה רובעת הכלהל רומג ןדבא לשב
	  ףיעסב רומאכ הכלהל רומג ןדבוא לשב וא רומג ןדבוא לשב חטובמה יופיש םע עקפי וז הסילופףקות .5.4 .חוטיב ימד רזחהל תוכז חטובמל היהת אלו הז

	[6]
	 חוטיב הרקממ האצותכ בכרל הכלהל רומג ןדבא וא רומג ןדבא םרגנ םא,4.2  ףיעסב  רומאה ףאלע .6.1 ,ףסומ ךרע סמ וניגב זזוקש וא בכרה לשבםייתלשממה  םיסמה לכ ומלוש אלו וז הסילופב הסוכמה  אלב וא םיסמ אלב בכרה יווש יפל חוטיב ילומגת חטבמה םלשי ,בכרה תא ןקתל אל טילחה חטבמהו .םימוד תוכיאו גוסמ רחא בכרב ופילחי וא ,ןיינעה יפל ,ףסומ ךרע סמ
	 חוטיב הרקממ האצותכ בכרל הכלהל רומג ןדבא וא רומג ןדבא םרגנ םא,4.2  ףיעסב  רומאה ףאלע .6.1 ,ףסומ ךרע סמ וניגב זזוקש וא בכרה לשבםייתלשממה  םיסמה לכ ומלוש אלו וז הסילופב הסוכמה  אלב וא םיסמ אלב בכרה יווש יפל חוטיב ילומגת חטבמה םלשי ,בכרה תא ןקתל אל טילחה חטבמהו .םימוד תוכיאו גוסמ רחא בכרב ופילחי וא ,ןיינעה יפל ,ףסומ ךרע סמ
	 וא םיסיממ רזוח רוטפל יאכז וניא יכ החכוה חטבמל איצמיש חטובמ ,ליעל 6.1  ףיעסב  רומאה ףאלע .6.2 ןדבא ול םרגנש בכרה םוקמב שוכרל ןווכתמ אוהש יפילח בכר לע ,ןיינעה יפל ,ףסומ ךרע סמ זוזיקל  הרקמ תורק םויל רבוע בכרה יווש יפל חוטיב ילומגת חטבמה ול םלשי ,הכלהל רומג ןדבא וא רומג .םימוד תוכיאו גוסמ בכרב ופילחי וא ,ודעב םיסמה לכ ומלוש וליאכ חוטיבה
	 ,בכרבויתויוכז  תא חטובמהמ לבקל חטבמה יאשר בכרה תפלחה וא חוטיבה ילומגתםולשת רחאל .6.3  הרומאה תויוכזה תרבעה םא .חוטיב ילומגתל יאכז חטובמה ןיא םהיבגלש םילולכמו םירזבא טעמל .חטבמה לע הז םולשת לוחי ,םהשלכ םיסמ םולשתב היולת
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	  םיאתמה קלחב הפלחהה עצובת,סנפ  וא ונממ םיקלח וא בכרמה תפלחה בייחי בכרהןוקית םא .7.1 .וז הפלחה תולע אולמב אשיי חטבמהו ורואיתבו ויתונוכתב ,ותוכיאב ףלחומה קלחל
	  םיאתמה קלחב הפלחהה עצובת,סנפ  וא ונממ םיקלח וא בכרמה תפלחה בייחי בכרהןוקית םא .7.1 .וז הפלחה תולע אולמב אשיי חטבמהו ורואיתבו ויתונוכתב ,ותוכיאב ףלחומה קלחל
	 :ןלהל  טרופמכ חטבמה תוירחא היהת ,ליעל 7.1  ףיעסב  יונמ וניאש בכרה לש קלחל קזנ לשהרקמב .7.2
	 קלחב קזינ וא דבאש קלחה ףלחוי ,קזינ וא דבאש קלחה תא ףילחהל חטבמה רחב .7.2.1  יאכז היהי חטבמה .הנקתה תואצוה ףורצבורואיתבו ויתונוכתב  ותוכיאב ול םיאתמה .םישדחב םתפלחה רחאל םיקוזינה םיקלחה לע האלמ תולעבל
	 קלחב קזינ וא דבאש קלחה ףלחוי ,קזינ וא דבאש קלחה תא ףילחהל חטבמה רחב .7.2.1  יאכז היהי חטבמה .הנקתה תואצוה ףורצבורואיתבו ויתונוכתב  ותוכיאב ול םיאתמה .םישדחב םתפלחה רחאל םיקוזינה םיקלחה לע האלמ תולעבל
	 רובעש ךכםולשתל  םוכסה בשוחי – ןמוזמב ןדבאה וא קזנה ךרע תא םלשל חטבמה רחב .7.2.2 יוכינ אלל קזינ וא דבאש הזל המוד קלח לש וכרע יפל קזנה םלושי םינש 9  דע וליגש בכר
	  דבאש קלחה לש ישממה וכרע יפל קזנה םלושי םינש 9  לעמ וליגש בכר יבגל וליאו ,יאלב .הנקתה תואצוה ופסוותי םירומאה םימולשתל.)יאלב יוכינב – ונייהד( קזינ וא

	 ,)תובינג תעינמ( םישמושמ בכר יקלחב תולועפ םושירו שומישה תלבגה קוח תוארוהמ עורגלילב .7.3 תורק םויבםייתנש  דע וליגש בכרב קזינ וא דבאש קלחה תא ףילחהל חטבמה רחב,1998-ח"נשתה  קלחל םיאתמ אוהש דבלבו ,שדח וא ירוקמ קלחב קזינ וא דבאש קלחה ףלחוי ,חוטיבה הרקמ .הנקתה תואצוה ףוריצבו ,ורואיתבו ,ויתונוכתב ,ותוכיאב ףלחומה
	 םיאנתב תינתומה ןרצי תוירחא ויבגל שיש בכרב קזינ וא דבאש קלחה תא ףילחהל חטבמהרחב .7.4 קלחה ףלחוה ;הרומאה תוירחאה תוארוה יפל ,לכויש לככ ,לעפי בכרהןוקית  ןפוא יבגל םימיוסמ  לפנש םגפ לשב הרסוה ןרציה תוירחאו ןרציה תוירחאב םימיוסמה םיאנתה יפל אלש קזינ וא דבאש .רומאה םגפל יארחא חטבמה היהי ,וז הפלחהב
	.בכרה ןוישירב ןיוצמכ ,הנושארל בכרה לש םושירה ךיראתמ ףלחש ןמזה – "בכרה ליג" ,הז ףיעסב .7.5 
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	 בכר ילכ לש קוש ךרע תעיבקל שמשמה יולתיתלבו  יעוצקמיתטיש  םיללכו םיריחמ ץבוק –"ןוריחמ" .8.1  ןייעל ןתינשו רידס ןפואב ןכדעתמו םסרפתמש ,ןוצרמ רכומו ןוצרמ הנוק ןיב ,םימגדה לכמ ןוט 3.5  דע .תע לכב וב
	 בכר ילכ לש קוש ךרע תעיבקל שמשמה יולתיתלבו  יעוצקמיתטיש  םיללכו םיריחמ ץבוק –"ןוריחמ" .8.1  ןייעל ןתינשו רידס ןפואב ןכדעתמו םסרפתמש ,ןוצרמ רכומו ןוצרמ הנוק ןיב ,םימגדה לכמ ןוט 3.5  דע .תע לכב וב
	 "קושה ךרע" .הסילופב חטובמה בכרה לש "קושה ךרע" יפל בשוחי רומג ןדבואב בכר רובעיופישה .8.2תוסחייתה  רדעהבו,יטנוולרה  שדוחל ףקתה טרפמב בוקנ ומשש ןוריחמה יפל בשוחי בכרה ילכ לש תפוקת תליחתב םכסומ יאמש ח"וד לש טרפמל ףרוצתש יווש תכרעה לע ססבתהב -רומאה ןוריחמב  הפוקתה ןיגב ךרעה תדיריתוברל  ,הז ןוריחמב תוטרופמה תופסותהו תותחפהה הז ללכבו ,חוטיבה .)"ןוריחמה"( רומג ןדבוא לש דעומ ותואב ףקתה יוושה תכרעה ךיראתמ הפלחש
	 ןובשחב ואבוי ,)הסילופברדגומה  יפל( רומג ןדבוא לש הרקמב בכרה ךרע תעיבק ךרוצל יכ,רהבומ .8.3 'זארטמוליק,יתנואת  רבע ,תומדוק תויולעב ןוגכ םויכ םימייקהולא(  בכרלםייטנוולרה  םינתשמה ואבוירשא  םינתשמה.)דיתעב  ופסוותירשא ולאו  'וכו םימדוק בכר ישומיש ,גירח יאלב,עסנ  בכרהש  בכרה ךרע לע עיפשהל ידכ םהב שירשא  םינתשמכ ןוריחמב םיעיפומה םינתשמה לכ םניה ןובשחב .ןוריחמב עובקה תפסותה/התחפהה רועישל םאתהב
	 ןיגב התחפהב . ןוריחמב טרופמה ןפואב ןובשחבחקלית  םתעפשה ,םינתשמ רפסמ לשהרקמב .8.4 הנואתב עבקנש ךרעה תדירי רועישל םאתהב התחפהה רועיש אהי הנואת בקע תמדוק ךרע תדירי  .רומאכ תמדוק
	 ידכ םהב שי םא ףאהלא  םינתשמ ןיגב ועפשוה אל בכרה ןיגב )הימרפה( חוטיבה ימד יכ,רהבומ .8.5  םיבכרו ןכתיי רוציי תנשו םגד דוק ותוא רובעש ךכ( רומג ןדבוא לש הרקמב בכרה ךרע לע עיפשהל .)םיהז חוטיב ימדב וביוחי הנוש יווש ילעב
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	 4.5%   ,תישילש די ,רבעשל גניסיל ,ראורבפב שיבכל הלע .שיבכה לעםייתנש  בכר– 1  אמגוד .9.1 :תמדוק הנואת ןיגב ךרע תדירי ןיגב
	 4.5%   ,תישילש די ,רבעשל גניסיל ,ראורבפב שיבכל הלע .שיבכה לעםייתנש  בכר– 1  אמגוד .9.1 :תמדוק הנואת ןיגב ךרע תדירי ןיגב
	ןוריחמה יפ לע רוצי תנשו בכר גוסל םאתהב יסיסב בכר ךרע 
	ןוריחמה יפ לע רוצי תנשו בכר גוסל םאתהב יסיסב בכר ךרע 
	ןוריחמה יפ לע רוצי תנשו בכר גוסל םאתהב יסיסב בכר ךרע 
	₪ 100,000

	)שיבכל הילעמ שדוח לע רובע תפסות( 2/15  שיבכל הילע דעומ
	)שיבכל הילעמ שדוח לע רובע תפסות( 2/15  שיבכל הילע דעומ
	₪ 500

	23%  – ןוריחמה יפ לע רבעשל גניסיל
	23%  – ןוריחמה יפ לע רבעשל גניסיל
	)-( ₪ 23,115

	2%  – מ"קה הבוגל םאתהב ןוריחמה יפ לע מ"ק טועימ תפסות
	2%  – מ"קה הבוגל םאתהב ןוריחמה יפ לע מ"ק טועימ תפסות
	₪ 1,548

	3%  – ןוריחמה יפ לע "םיידי" םילעב ינש רבכ ויה
	3%  – ןוריחמה יפ לע "םיידי" םילעב ינש רבכ ויה
	)-( ₪ 3,368

	4.5%תמדוק הנואתב עבקנש יפכ ךרע תדירי ןיגב  
	4.5%תמדוק הנואתב עבקנש יפכ ךרע תדירי ןיגב  
	)-( ₪ 3,445 

	כ"הס 
	כ"הס 
	₪ 72,120


	:הינש די מ"ק 150,000 ,רבעב הגיהנל רפס תיב ,םינש  10ןב בכר -2   אמגוד .9.2
	:הינש די מ"ק 150,000 ,רבעב הגיהנל רפס תיב ,םינש  10ןב בכר -2   אמגוד .9.2

	ןוריחמה יפ לע רוצי תנשו בכר גוסל םאתהב יסיסב בכר ךרע
	ןוריחמה יפ לע רוצי תנשו בכר גוסל םאתהב יסיסב בכר ךרע
	ןוריחמה יפ לע רוצי תנשו בכר גוסל םאתהב יסיסב בכר ךרע
	₪ 100,000
	₪ 100,000


	26%- ןוריחמה יפ לע רבעב הגיהנל רפס תיב
	26%- ןוריחמה יפ לע רבעב הגיהנל רפס תיב
	26%- ןוריחמה יפ לע רבעב הגיהנל רפס תיב

	)-( ₪ 26,000
	)-( ₪ 26,000


	10% – מ"קה הבוגל םאתהב ןוריחמה יפ לע מ"ק טועימ תפסות
	10% – מ"קה הבוגל םאתהב ןוריחמה יפ לע מ"ק טועימ תפסות
	₪ 7,400
	₪ 7,400


	3%  ןוריחמה יפ לע הנושאר תולעב
	3%  ןוריחמה יפ לע הנושאר תולעב
	3%  ןוריחמה יפ לע הנושאר תולעב

	₪ 1,628
	₪ 1,628


	כ"הס
	כ"הס
	₪ 83,028


	 םירועישבו םינתשמב ןיאו דבלב השחמה ךרוצל ןניה ליעל תוטרופמה תואמגודה ,קפס רסה ןעמל .9.3 יפל בשוחי בכרה לש קושה ךרע ,ליעל 8.2   ףיעסב ןיוצמכ .חטבמה תא בייחל ידכב ןהב םיעיפומה  תורק דעומל םינוכנה םש םיטרופמה ןהירועישו תוטרופמה תופסותהו תותחפהה הז ללכבו ,ןוריחמה .חוטיבה הרקמ

	[10]
	  תואצוהב םג חטבמה אשיי ,וז הסילופ יפל הסוכמה ןוכיס בקע שומיש ללכמ אצי בכרהש הרקמב.10.1 .קזנה תא ןקתל ןתינ ובש רתויב בורקה םוקמל ותרבעהו ותרימשל תוריבס
	  תואצוהב םג חטבמה אשיי ,וז הסילופ יפל הסוכמה ןוכיס בקע שומיש ללכמ אצי בכרהש הרקמב.10.1 .קזנה תא ןקתל ןתינ ובש רתויב בורקה םוקמל ותרבעהו ותרימשל תוריבס



	פרק בæוהב םג חטבמה אשיי ,וז הסילופ יפל הסוכמה ןוכיס בקע שומיש ללכמ אצי בכרהש הרקמב.10.1 .קזנה תא ןקתל ןתינ ובש רתויב בורקה םוקמל ותרבעהו ותרימשל תוריבס
	 ב קרפ
	 ב קרפ
	 ב קרפ

	  ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב שוכר יקזנ לשב

	עמוד 16 דצ יפלכ תוירחא חוטיב שוכר יקזנ לשב
	  לשב ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב – ב קרפ שוכר יקזנ
	 יאנת יפ לע בכרב גוהנל השרומ וניהש לככ ,בכרב גהונה תא תללוכ חטובמה תרדגה הז קרפב .)המישר ףד( טרפמהו הסילופה
	 חוטיבה הרקמ  1 
	 .חוטיבה תפוקתב בכרב שומישמ האצותכ ישילש דצ לש שוכרל םרגייש קזנ לשב חטובמה תובח
	 יוציפה תולובג  2 
	  דע ,חוטיבה הרקמ לשב םלשל בייח היהי חטובמהש םימוכסה לכ תא חטובמה םשב םלשיחטבמה .2.1 .ישילש דצ לש שוכר יקזנ יבגל טרפמב בוקנה חוטיבה םוכסל
	  דע ,חוטיבה הרקמ לשב םלשל בייח היהי חטובמהש םימוכסה לכ תא חטובמה םשב םלשיחטבמה .2.1 .ישילש דצ לש שוכר יקזנ יבגל טרפמב בוקנה חוטיבה םוכסל
	  תא םג וללכי ליעל 2.1  ףיעס  יפל םימוכסה ,)םייללכה םיאנתה( ד קרפל 3.2.1  ףיעסב רומאה ףא לע .2.2 :הנואת בקע קוזינ ובכרש ישילש דצ לש ןלהל תוטרופמה תואצוהה
	 תוריבס תואצוה – וז הסילופ יפל הסוכמה ןוכיס בקע שומיש ללכמ אצי בכרהש הרקמב .2.2.1  תואצוהו קזנה תא ןקתל ןתינ ובש רתויב בורקה םוקמל בכרה לש ותרבעהלו ותרימשל .הנואתה רחאל וצפח זוחמל ישילש דצה לש ותעגה
	 תוריבס תואצוה – וז הסילופ יפל הסוכמה ןוכיס בקע שומיש ללכמ אצי בכרהש הרקמב .2.2.1  תואצוהו קזנה תא ןקתל ןתינ ובש רתויב בורקה םוקמל בכרה לש ותרבעהלו ותרימשל .הנואתה רחאל וצפח זוחמל ישילש דצה לש ותעגה
	  תחנה ןדבאו תימצע תופתתשהםולשת  לשב ישילש דצ לש םיחכומ םידספה לשב יופיש .2.2.2 .תועיבת רדעה
	  תבשומה בכרהש דבלבו,ונוקית  ךרוצל בכרה לש ותתבשה ןמזב םיחוור ןדבא לשב יוציפ .2.2.3 .וקסעל שמשמו ישילש דצ תולעבב אצמנש ירחסמ בכר אוה


	  לעמ ףא תאזו ,חוטיבה הרקמ לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוהב םג אשיי חטבמה .2.3 .חוטיבה םוכסל
	.ותובחמ חטבמה רוטפ ןודזב חוטיבה הרקמ םרגנ םא .2.4 

	 חוטיבה םוכס תדמצה  3 
	 תפוקת תליחת ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיב דדמב םייונישל םאתהב הנתשי הז קרפ ןיינעל חוטיבהםוכס  ןכרצל םיריחמה דדמ – "דדמ" ,וז הסילופ ןיינעל .חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש
	ישילש דצ תועיבתב לופיט  4
	 בייח חטבמהש חוטיבה ילומגת תא ישילשה דצל םלשל ,בייח – ישילש דצ תשירד יפלו ,יאשר חטבמה .4.1 רומאכדגנתה  אל חטובמהו ןלהל 4.2  ףיעסב  רומאכ חטובמל בתכב ךכ לע עידוהש דבלבו ,חטובמל.ישילש דצ יפלכ םג ול דומעת חטובמ יפלכ ןועטל לוכי חטבמהש הנעט םלואו  ;ףיעסה ותואב
	 בייח חטבמהש חוטיבה ילומגת תא ישילשה דצל םלשל ,בייח – ישילש דצ תשירד יפלו ,יאשר חטבמה .4.1 רומאכדגנתה  אל חטובמהו ןלהל 4.2  ףיעסב  רומאכ חטובמל בתכב ךכ לע עידוהש דבלבו ,חטובמל.ישילש דצ יפלכ םג ול דומעת חטובמ יפלכ ןועטל לוכי חטבמהש הנעט םלואו  ;ףיעסה ותואב
	 בתכב חטובמל חטבמה עידוי ,ליעל 4.1  ףיעסב  רומאכ חוטיבה ילומגת תא חטבמהמ ישילש דצ שרד .4.2םולשתל ותודגנתה  לע ול עידוי אל םא יכו רומאכ השירדה לע השירדה םוימ םיקסע ימי 7  ךותב  בייח אוהש לככ ,חטובמל בייח אוהש חוטיבה ילומגת תא ישילשה דצל םלשי ,םימי 30  ךותב יוציפה.םמולשתב
	 טישוי חטובמהו העיבת לכ לש הנגהה תא חטובמה םשב להנל וא ומצע לע לוטיל יאשר חטבמה .4.3 .ישילש דצ לש העיבת בושיי ךרוצל חטבמל הצוחנה הרזע ,ותשקב יפל ,חטבמל
	 רשפאש םירקמ תרדסמ וא דחא חוטיב הרקממ תועבונה חטובמהדגנ  תועיבת וא העיבת לש הרקמב .4.4 םלשל יאשר חטבמה אהי ,הסילופה לש הז קרפ יפל םיסוכמהו ,תחא הביסל וא דחא רוקמל םסחיל העיבתה לוהינמ רוטפ חטבמה אהי הזכםולשת  רחאלו ,הז קרפ יפל חוטיבה םוכס אולמ תא חטובמל טפשמ תואצוהמ ץוח ,ךכל רשקב תפסונ תוירחא םוש חטבמה לע לוחת אלו תורומאה תועיבתה וא .הסילופה  יפ לע תוסוכמהו תורומאה תועיבתל רשקב ואצוהש תוריבס תואצוה וא טפשמ תיב עבקש

	שוכר יקזנ לשב ישילש דצ יפלכ תובחל םיגירח  5 
	חטבמה אל היהי יארחא תלםולש והשלכ לשב תובח ןיינעל קזנ שוכרל תולעבבש חטובמה וא גהנ ,בכרה .םתיב ינבמ דחא וא בכרה גהנ וא חטובמה לש םתרימשב וא םחוקיפב אצמנה שוכרל וא 
	חטבמה אל היהי יארחא תלםולש והשלכ לשב תובח ןיינעל קזנ שוכרל תולעבבש חטובמה וא גהנ ,בכרה .םתיב ינבמ דחא וא בכרה גהנ וא חטובמה לש םתרימשב וא םחוקיפב אצמנה שוכרל וא 



	פרק ג אל היהי יארחא תלםולש והשלכ לשב תובח ןיינעל קזנ שוכרל תולעבבש חטובמה וא גהנ ,בכרה .םתיב ינבמ דחא וא בכרה גהנ וא חטובמה לש םתרימשב וא םחוקיפב אצמנה שוכרל וא 
	 ג קרפ
	 ג קרפ
	 תופסונ תובחרה

	עמוד 20 תובחרה
	 תופסונ תובחרה –  ג קרפ
	  תא לולכל וז הסילופ יפ לע יחוטיבה יוסיכה בחרומ  ,דרפנב יוסיכ לכ ןיגב שרופמב טרפמב רבדה ןיוצםא.טרפמב רומאל םאתהב םהמ קלח וא הזב םיטרופמה םיפסונה םייוסיכה  םג  ולוחי היגירחו הסילופה יאנת לכו וז הסילופמ דרפניתלב  קלח םיווהמ ,םילולכש לככ םיפסונה םייוסיכה .םהילע
	 ילילפ ךילהב תיטפשמ הנגהל תואצוה חוטיב  1 
	 םיכילהב לעופב חטובמה איצוהש תיטפשמ הנגהל תואצוהו החרט רכשל וניה הז ףיעס יפ לעיוסיכה .1.1  םיטרופמהתויוגייתסהלו  םיאנתל ,יוסיכה ףקיהל םאתהב תאזו הנואת בקע )ןלהלםתרדגהכ(  םיילילפ :ןלהל
	:הז יוסיכ ןיינעל תורדגה .1.2 
	 תנידמ ידי לע םושיא בתכ חטובמהדגנ  שגומ םהב םיכילה–  "םיילילפ םיכילה" .1.2.1 הגיהנה ןוישיר תלילשל תוילהנמ תושקבתוברל  ,הרובעת תריבע ןיגב המעטמ ואלארשי תוריבע טעמלוסנק  תרירב ןהיבגל שיש הרובעת תוריבעב םימושיא טעמל ,ותבשהלותויתפכא  יא וא תוזיזפ לש ישפנ בצמב הוולמהיתבר  תונלשרב ןדוסיש הרובעת  .חוטיבה הרקמ תורקל ומרגש
	 תנידמ ידי לע םושיא בתכ חטובמהדגנ  שגומ םהב םיכילה–  "םיילילפ םיכילה" .1.2.1 הגיהנה ןוישיר תלילשל תוילהנמ תושקבתוברל  ,הרובעת תריבע ןיגב המעטמ ואלארשי תוריבע טעמלוסנק  תרירב ןהיבגל שיש הרובעת תוריבעב םימושיא טעמל ,ותבשהלותויתפכא  יא וא תוזיזפ לש ישפנ בצמב הוולמהיתבר  תונלשרב ןדוסיש הרובעת  .חוטיבה הרקמ תורקל ומרגש
	  שומיש בקעו ידכ ךות העריאש ,שוכר לכ וא/ו םדא עגפנ הב םיכרד תנואת – "הנואת" .1.2.2  .וז הסילופב תוסוכמ היתואצות רשאו חטובמה בכרה ילכב השענש
	  ךרוע תחרט רכשל םאתהב םיילילפ םיכילה לוהינל ד"וע תחרט רכש – "החרט רכש" .1.2.3 .ודי לע הנומש ןיד ךרועל םלשמ חטבמה היהש ןיד
	 תקתעה ,םיכמסמ ,לויב ימד ,תורגא ןכו )ליעלותרדגהכ(  החרט רכש – "הנגה  תואצוה" .1.2.4 םאתהב וא טפשמה תיב ידי לע עבקייש יפכ ,םיחמומ רכשו םידע רכש ,םילוקוטורפ  יוציפ,סנק  לכ טעמלו םיילילפה  םיכילהה םע רשקב םהב אשיי חטובמהש קוחב עובקל .ןידה רזגב םילטומה ישנוע םולשת וא

	:יוסיכה ףקיה .1.3 
	  ושגוהש םיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגה ןתמ םשל ד"וע חטובמה תושרל דימעיחטבמה .1.3.1 .ולא םיכילהב הנגהה תואצוהב אשייו הנואתל רשקבו ודגנ
	  ושגוהש םיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגה ןתמ םשל ד"וע חטובמה תושרל דימעיחטבמה .1.3.1 .ולא םיכילהב הנגהה תואצוהב אשייו הנואתל רשקבו ודגנ
	 תיפוס האכרעל דע וב גוצייו רוערע תשגה םשל ד"וע חטובמה תושרל דימעי חטבמה .1.3.2 יאנת .רוערעה תואצוהב אשייו חטובמה לע לטויש ןידרזגו  ןידה תערכהל דע ,תירשפא רוערע תשגהל חטבמה ןמשארמו  בתכב רושיא תלבק אוה הז ףיעס יפל יוסיכל םדקומ  האכרעב עיפוהרשא  ד"הוע תאמ  תקמונמ תעד תווח תלבק רחאל ןתניי רושיאה .רומאכ .רוערעה תלבקל םיריבס םייוכיס ותעדל שי יכ ,רוערעה שקובמ הילע
	 תיפוס האכרעל דע וב גוצייו רוערע תשגה םשל ד"וע חטובמה תושרל דימעי חטבמה .1.3.2 יאנת .רוערעה תואצוהב אשייו חטובמה לע לטויש ןידרזגו  ןידה תערכהל דע ,תירשפא רוערע תשגהל חטבמה ןמשארמו  בתכב רושיא תלבק אוה הז ףיעס יפל יוסיכל םדקומ  האכרעב עיפוהרשא  ד"הוע תאמ  תקמונמ תעד תווח תלבק רחאל ןתניי רושיאה .רומאכ .רוערעה תלבקל םיריבס םייוכיס ותעדל שי יכ ,רוערעה שקובמ הילע

	 1.3.1   םיפיעסל םאתהב ד"וע ול דימעהל אלש רחב יכ חטובמל עידוהל יאשר חטבמה .1.3.3  תואצוהב חטובמה תא חטבמה הפשי ,רומאכ הרקמב.יטנוולרש  לככ ,ליעל 1.3.2   וא/ו .תונפל חטובמה רחב וילאש ד"הועל ,חטובמה ידי לע ומלושש הנגהה
	 תפוקת לכ ךשמל לוכה ךסבו הנואת הרקמ לכ ןיגב הז יוסיכ יפ לע חטבמה תוירחא .1.3.4  תופתתשהה םוכסהמ הכונתו טרפמב ףדב םושרהיברמה  םוכסל ,תלבגומ חוטיבה .טרפמב העיפומה תימצעה
	 תפוקת לכ ךשמל לוכה ךסבו הנואת הרקמ לכ ןיגב הז יוסיכ יפ לע חטבמה תוירחא .1.3.4  תופתתשהה םוכסהמ הכונתו טרפמב ףדב םושרהיברמה  םוכסל ,תלבגומ חוטיבה .טרפמב העיפומה תימצעה


	  :יוסיכל םיאנת .1.4
	  לוהינ םרטבו ריבס ןמז ךותודגנ  ושגוהש םיילילפה םיכילהה לע חטבמל עידוי חטובמה .1.4.1 .םיכילהה
	  לוהינ םרטבו ריבס ןמז ךותודגנ  ושגוהש םיילילפה םיכילהה לע חטבמל עידוי חטובמה .1.4.1 .םיכילהה
	 ,תויודע ,םיחמומ תעד תווח ,םילוקוטורפ חטובמה תאמ שורדל יאשר היהי חטבמה .1.4.2 םיכילהה לוהינ לשב ד"הוע וא חטובמה ידיב יוצמה רחא רמוח לכו ןיד יקספ תוטלחה  תושרל רומאכ רמוח לכ דימעהל ד"הועל הרוי חטובמה.םהילא  רשקב וא םייטפשמה .ותשירד םע חטבמה
	 .םייטפשמה םיכילהה םותב ליעל רומאכ החרטה רכש תא םלשי חטבמה . 1.4.3

	םליגש םיבכרל – "שדחל הפלחה"10%  דע יוסיכל הבחרה  2חוטיבה הזוח תתירכ דעומב )הנש( םישדוח12 לע הלוע וניא 
	:הז יוסיכ ןינעל תורדגה .2.1 
	 תופסות  ללוכ חטובמה בכרה לש םגדו גוס ותואמ ,ןרצי ותוא לש שדח בכר – "שדח בכר" .2.1.1 .טרפמב  עיפומ רבדהו  הסילופל א קרפ יפל חוטיבב וללכנ םא ןרציה תאמ ושכרנש תודחוימ
	 תופסות  ללוכ חטובמה בכרה לש םגדו גוס ותואמ ,ןרצי ותוא לש שדח בכר – "שדח בכר" .2.1.1 .טרפמב  עיפומ רבדהו  הסילופל א קרפ יפל חוטיבב וללכנ םא ןרציה תאמ ושכרנש תודחוימ
	 .הסילופלא קרפב םתרדגהכ – "הכלהל רומג ןדבוא" וא "רומג ןדבוא" .2.1.2 
	.חוטיבה הרקמ תורק דעומב ףקותב היהש טרפמב בוקנ ומשש ןוריחמ – "ןוריחמ" .2.1.3 

	:הבחרהה יפ לע יוסיכה ףקיה .2.2 
	 ידי לע "הכלהל רומג ןדבא" וא "רומג ןדבא" לש קזנ א קרפ תחת חטובמה בכרלםרגנ .2.2.1
	 ידי לע "הכלהל רומג ןדבא" וא "רומג ןדבא" לש קזנ א קרפ תחת חטובמה בכרלםרגנ .2.2.1
	 תיטרפ תולעבב,הנושאר  דימ ונהרשאו   הסילופל א קרפב םיחטובמה םינוכיסהדחא  ןיבש שרפהה ךסב חטובמה תא חטבמה הצפי ,חטובמה ידי לע ןאוביהמ תורישי שכרנו .שדח בכר יווש ןיבל ןוריחמב וכרע יפ לע חטובמה בכרה ךרע
	 הצפי ,ליעלותרדגהכ  שדח בכרלארשי  תנידמב שוכרל היהי ןתינ אל יוציפה דעומבםא .2.2.2  ןיבל ןוריחמב וכרע יפ לע חטובמה בכרה ךרע ןיבש שרפהה ךסב חטובמה תא חטבמה . ךמסומ יאמש ידי לע ךרעויש יפכ המוד םגד וא גוסמ שדח בכר לש ריחמ

	:םיגירח .2.3 
	  בכרה ךרעמ 10%  לע הלעי אל הז יוסיכ יפ לע חטבמה םלשיש ףסונה יוציפהךס  .2.3.1 .ןוריחמב וכרע יפ לע ,חוטיבה הרקמ תורק םויב חטובמה
	  בכרה ךרעמ 10%  לע הלעי אל הז יוסיכ יפ לע חטבמה םלשיש ףסונה יוציפהךס  .2.3.1 .ןוריחמב וכרע יפ לע ,חוטיבה הרקמ תורק םויב חטובמה
	.רזוח רוטפליאכז וניא וילעבש םיסיממ רוטפה בכר יבגל לוחת אל וז הבחרה  .2.3.2 
	  ךרעש קזנל םרגש יחוטיב עוריא רבעב רבע חטובמה בכרה םא לוחת אל וזהבחרה  .2.3.3.בכרה ךרעמ 50%  לע עוריאה דעומב הלע ונוקית
	.שדח בכר לש לעופב השיכרל יארחא חטבמה ןיא .2.3.4 
	  וניא ,בכר תפלחה תועצמאב ןיבוםולשת   תועצמאב ןיב ,שדח בכר ןיגביוציפה  .2.3.5 .םילובו יושיר ,תורגא תואצוה ללוכ

	 המדא תדיער יוסיכ  3 
	  ,חטובמה בכרל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ומרגנש קזנ וא ןדבא ןיגב חוטיב ילומגת חטובמל םלשיחטבמה .3.1 :ןלהל םיטרופמה םינוכיסה דחאמ האצותכ
	  ,חטובמה בכרל ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ומרגנש קזנ וא ןדבא ןיגב חוטיב ילומגת חטובמל םלשיחטבמה .3.1 :ןלהל םיטרופמה םינוכיסה דחאמ האצותכ
	.המדא תדיער .3.1.1 
	.המדא תדיער .3.1.1 
	.המדאה תדיערמ האצותכ וא בקע הצרפש שא .3.1.2 
	  תדיער תובקעב וא ידכ ךות אוהש גוס לכמ הנואתו תוכפהתה ,תירקמתושגנתה .3.1.3 .המדאה


	.טרפמב בוקנכ תימצע תופתתשה הכונת חוטיבה ילומגתמ .3.2 
	 תודיער דחא חוטיב הרקמכ ובשחיי ,המדא תדיערמ האצותכ קזנב תימצעה תופתתשההןיינעל .3.3 .הנושארה המדאה תדיער לש התושחרתה ירחא תופוצר תועש72   ךשמב ועריאש המדא
	 .א קרפב טרופמכ היהי חוטיבה ילומגת בושיח .3.4

	 הידמיטלומ – םירישכמ יוסיכל הבחרה  4 
	  תרגסמב םיחטובמה םינוכיסה דחא ידי לע םרגיש חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא :חוטיבה הרקמ .4.1.הסילופל  א קרפ
	  תרגסמב םיחטובמה םינוכיסה דחא ידי לע םרגיש חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא :חוטיבה הרקמ .4.1.הסילופל  א קרפ
	  חוטיבה םוכסל דע בכרה ךותב ןקתומ ותויהב ,טרפמב ןיוצש הידמיטלומ רישכמ  :חטובמה  שוכרה .4.2 .טרפמב ןיוצש
	:םיגירח .4.3 
	  ,םירוטילקת ,םיטילקת,תונטנאל  קזנ וא ןדבוא רובע יארחא היהי אלחטבמה .4.3.1 .גוס לכמ תוטלקו תוטסק
	  ,םירוטילקת ,םיטילקת,תונטנאל  קזנ וא ןדבוא רובע יארחא היהי אלחטבמה .4.3.1 .גוס לכמ תוטלקו תוטסק
	  לוקלקמ האצותכ וא ידי לע ומרגייש קזנ וא ןדבוא רובע יארחא היהי אל חטבמה .4.3.2 .ינאכמ רבש וא למשח
	.תימצע  תוחקלתה וא ילמשח לוקלקמ האצותכשא  קזנ וא ןדבוא ללוכ וניא יוסיכה .4.3.3
	  חטבמה רוטפ ,ןווכתמב ומעטמ ימ ידיב וא חטובמה ידיב חוטיבה הרקמ םרגנ םא .4.3.4 .ותובחמ

	םולשתל  סיסבה הז ףיעס יפל הסוכמה קזנ וא ןדבוא לש הרקמב :)ןשי  תרומת שדח( ןוניכ ךרע .4.4 ןדבואה תורק םויב ביטו סופיט ,גוס ותואמ שדח ילמשח רישכמ לש קושה ריחמ יפל היהי יוציפה  תפלחה ידי לע וא ןמוזמבםולשת  ידי לע חטובמה תא תוצפל ותריחב יפל יאשר חטבמה .קזנה וא .הבכרהה תואצוה ףוריצב ילמשחה רישכמה
	 תוחפ ,)"חוטיבה םוכס" :ןלהל( ילמשחה רישכמה םש דיל טרפמב ןיוצמה םוכסה היה :רסח  חוטיב .4.5  ןיבל חוטיבה םוכס ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב חטבמה תובח תחפת ילמשחה רישכמה לש ויוושמ .הזוחה תתירכ תעשב ילמשחה רישכמה יווש

	 םניא רשא בכרל תודחוימ תופסותו םירזיבאל יוסיכל הבחרה  5  בכרה לש תיסיסבה הליבחב םיללכנ 
	 יטרדנטס קלח םיווהמ םניאש ,בכרל םידחוימ תופסותו םירזיבא לע לוחי יוסיכה :יוסיכה תלוחת .5.1  בכר שוכרל ןתינ אלשו ןאוביה טרפמב םיעובקה חטובמה בכרה םגד לש תיסיסבה הליבחה לש .טרפמב וטרופש יפכ ,םהידעלב
	 יטרדנטס קלח םיווהמ םניאש ,בכרל םידחוימ תופסותו םירזיבא לע לוחי יוסיכה :יוסיכה תלוחת .5.1  בכר שוכרל ןתינ אלשו ןאוביה טרפמב םיעובקה חטובמה בכרה םגד לש תיסיסבה הליבחה לש .טרפמב וטרופש יפכ ,םהידעלב
	 תחת םיחטובמה םינוכיסה ינפב אוה  וז הבחרה יפ לע תופסותלו םירזיבאל ןתינה יוסיכה :יוסיכה .5.2 
	.טרפמב טרופמכ ,הסילופל 1  ףיעס א קרפ
	 יווש יפל ומלושיו ובשוחי הז ףיעס יפ לע חטובמל ועיגיש חוטיבה ילומגת :)יופיש  ךרע( יוציפהףקיה .5.3  הרקמ לכבו ,הנקתה ןיגב תוריבס תואצוה ףוריצב ,חוטיבה הרקמ תורק דעומב תפסותה וא רזיבאה .תפסות וא רזיבא לכ ןיגב טרפמב בוקנה חוטיבה םוכס לע ולעי אל
	 תוחפ )"חוטיבה םוכס"( תפסותה וא רזיבאה דיל טרפמב ןיוצמה חוטיבה םוכס היה :רסח  חוטיב .5.4 יסחי רועישב חטבמה תובח תחפת ,חוטיבה הזוח תתירכ תעשב תפסות וא רזיבא ותוא לש ויוושמ  רזיבא לכ .חוטיבה הזוח תתירכ תעשב תפסותה וא רזיבאה יווש ןיבל חוטיבה םוכס ןיבש סחיכ אוהש .דרפנב הז יאנתל םיפופכ תפסות וא
	 דדמב םייונישל םאתהב ונתשי  םיחטובמה תופסותה/םירזיבאה לש חוטיבה ימוכס :הדמצה .5.5  םסרופש דדמה ןיב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה םעטמ םעפ ידימ םסרפתמה ןכרצל םיריחמה .חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה תליחת ינפל ךומס


	סעיף 6Ýייונישל םאתהב ונתשי  םיחטובמה תופסותה/םירזיבאה לש חוטיבה ימוכס :הדמצה .5.5  םסרופש דדמה ןיב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה םעטמ םעפ ידימ םסרפתמה ןכרצל םיריחמה .חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה תליחת ינפל ךומס
	םיסנפו דצ תוארמ ןוקית יוסיכל הבחרה  6 
	:אובמ .6.1 
	.)"תורישה ןתונ" :ןלהל( טרפמב בוקנכ םניה ומע תורשקתהה יטרפו תורישה ןתונ .6.1.1 
	.)"תורישה ןתונ" :ןלהל( טרפמב בוקנכ םניה ומע תורשקתהה יטרפו תורישה ןתונ .6.1.1 
	.תורישה גוסל םייטנבלרו םימיאתמ עוצקמ ימרוג ידי לע ןתניי תורישה .6.1.2 
	.םיחטובמה םע הנימזו הליעי תרושקת םייקתת .6.1.3 
	.היואר תיפרגואיג הסירפב ןתניי תורישה .6.1.4 

	:הז יוסיכ ןינעל תורדגה .6.2 
	 ,)הארמה לולכמו הארמה תיב ללוכ( בכרה לש תוינוציחה דצהתוארמ-  "תוארמ" .6.2.1 .בכרה ןרצי רפס יפ-לע בכרהמ דרפנ יתלב קלח םנה ולא םיביכרש דבלבו
	 ,)הארמה לולכמו הארמה תיב ללוכ( בכרה לש תוינוציחה דצהתוארמ-  "תוארמ" .6.2.1 .בכרה ןרצי רפס יפ-לע בכרהמ דרפנ יתלב קלח םנה ולא םיביכרש דבלבו
	  דבלבו ,)םימלבו תותיאיסנפ תוברל(  בכרה לש םיירוחאו םיימדקםיסנפ - "םיסנפ" .6.2.2  .בכרה ןרצי רפס יפ-לע בכרהמ דרפנ יתלב קלח םנה ולא םיביכרש
	  ימינפה ןונגנמל רבש ןכו תוארמה וא/וםיסנפה  יבוע ךרד שלופה קדס ןכורבש - "רבש" .6.2.3  .םהמ ימ לש
	 .תוארמ/םיסנפב רבש לש )הפלחה ללוכ( ןוקית - "תורישה" .6.2.4 
	 .רבשל םרגש יופצ יתלבו ירקמ ,ימואתפ עוריא - "הנואת" .6.2.5 
	.וז הבחרה יבגל טרפמב ןיוצש יפכ יוציפל ילמיסקמה םוכסה - "תוירחא לובג" . 6.2.6
	 תורישה תא הקינעמו תורישה ןתונ םע רדסהב תאצמנרשא הנחת - "תורישה  תנחת" .6.2.7  .ומעטמ

	 :תורישה ןתמל םיאנת . 6.3
	 קלח איה וז הבחרהש חוטיבה תסילופ יפ לע חוטיבה תפוקת ךלהמב הנואת לש הרקמב .6.3.1  ,תוארמל ואםיסנפל  רבש םרגנ הנממ האצותכרשאו  )טרפמב יוסיכה ןיוצמו לככ( הנממ .תורישה תא תורישה ןתונ ןתיי
	 קלח איה וז הבחרהש חוטיבה תסילופ יפ לע חוטיבה תפוקת ךלהמב הנואת לש הרקמב .6.3.1  ,תוארמל ואםיסנפל  רבש םרגנ הנממ האצותכרשאו  )טרפמב יוסיכה ןיוצמו לככ( הנממ .תורישה תא תורישה ןתונ ןתיי
	 קלח איה וז הבחרהש חוטיבה תסילופ יפ לע חוטיבה תפוקת ךלהמב הנואת לש הרקמב .6.3.1  ,תוארמל ואםיסנפל  רבש םרגנ הנממ האצותכרשאו  )טרפמב יוסיכה ןיוצמו לככ( הנממ .תורישה תא תורישה ןתונ ןתיי

	 ₪ 2,500  לש תוירחא לובג לע הלעי אל )מ"עמו הדובע ,םיפלח ללוכ(ןוקיתה  םוכס .6.3.2 .טרפמב רחא תוירחא לובג ןיוצ םא אלא דרפנב קזנ דקומ לכלו הרקמל
	 וב שמתשי וא/ו בכרה ילכב קיזחיש ימל וא/ו חטובמה תושרל יוסיכה תא דימעי חטבמה .6.3.3  הבחרה תשיכר דעוממ לחה)"תורישה  לבקמ" :ןלהל( חטובמה לש ומעטמ וא ותושרב .ןכל םדוק העקפ וא הלטוב אלו ,ףקותב הסילופה דוע לכו וז
	 וב שמתשי וא/ו בכרה ילכב קיזחיש ימל וא/ו חטובמה תושרל יוסיכה תא דימעי חטבמה .6.3.3  הבחרה תשיכר דעוממ לחה)"תורישה  לבקמ" :ןלהל( חטובמה לש ומעטמ וא ותושרב .ןכל םדוק העקפ וא הלטוב אלו ,ףקותב הסילופה דוע לכו וז

	  עוריאל₪ 250  לש ךסב תימצע תופתתשהןוקית  דקומ לכ ןיגב םלשל שרדיי חטובמה .6.3.4 .טרפמב רחא םוכס בקננ םא אלא
	  עוריאל₪ 250  לש ךסב תימצע תופתתשהןוקית  דקומ לכ ןיגב םלשל שרדיי חטובמה .6.3.4 .טרפמב רחא םוכס בקננ םא אלא

	  ןתינש יאנתבו ,בכרב םיפסונ םי/קלחל םי/קזנ עוריא ותואב םרגנ םא םג ןתניי תורישה .6.3.5 .בכרב םיפסונ םיקלח קרפל ילבמ הארמ/סנפל קזנה תא ןקתל היהי
	  ןתינש יאנתבו ,בכרב םיפסונ םי/קלחל םי/קזנ עוריא ותואב םרגנ םא םג ןתניי תורישה .6.3.5 .בכרב םיפסונ םיקלח קרפל ילבמ הארמ/סנפל קזנה תא ןקתל היהי

	 קר ןקתל חטובמה רחבו ,תוירחאה לובגל רבעמ וניההארמ/סנפל  קזנה םוכס וב הרקמב .6.3.6 חטובמה,הארמ/סנפה  תא תורישה ןתונ  ןקתי ,וז הבחרה תועצמאבסנפה/הארמה  תא שארמ  חטובמה תמכסהל ףופכב עצוביןוקיתה  .שרפהה םוכס תא תורישה ןתונל םלשי .ונובשח לע שרפהה תרתי םולשתלו ןוקיתה עוציבל בתכבו
	 קר ןקתל חטובמה רחבו ,תוירחאה לובגל רבעמ וניההארמ/סנפל  קזנה םוכס וב הרקמב .6.3.6 חטובמה,הארמ/סנפה  תא תורישה ןתונ  ןקתי ,וז הבחרה תועצמאבסנפה/הארמה  תא שארמ  חטובמה תמכסהל ףופכב עצוביןוקיתה  .שרפהה םוכס תא תורישה ןתונל םלשי .ונובשח לע שרפהה תרתי םולשתלו ןוקיתה עוציבל בתכבו

	 תלבגה קוחל ףופכב םישמושמ וא/ו םיפילח םירצומ ויהי ופלחוישםיסנפה  וא/ו תוארמה .6.3.7 ילעב,ח"נשתה- 1998  ,)תובינג תעינמ( םישמושמ בכר יקלחב תולועפ םושירב שומישה תורישה ןתונ תורשפאב ןיאו הדימב .קוזינש רצומה לש תוכיאו ביט גוס ותואמ ןקת ות ,ותעד לוקישב תורישה ןתונ שמתשי ,רומאכ םאות רצומ אוצמל תורישה תנחת וא/ו  ירוקמ רצומב קוזינש רצומה ףלחוי וא/ו הז רצומ ןקתל וא/ו אבייל וא/ו רצייל יאכז היהיו .בכר ילכ ןרצי רובע רצייל השרומה ןרצי תרצותמ וא בכרה ילכ ןרצי תרצותמ
	 תלבגה קוחל ףופכב םישמושמ וא/ו םיפילח םירצומ ויהי ופלחוישםיסנפה  וא/ו תוארמה .6.3.7 ילעב,ח"נשתה- 1998  ,)תובינג תעינמ( םישמושמ בכר יקלחב תולועפ םושירב שומישה תורישה ןתונ תורשפאב ןיאו הדימב .קוזינש רצומה לש תוכיאו ביט גוס ותואמ ןקת ות ,ותעד לוקישב תורישה ןתונ שמתשי ,רומאכ םאות רצומ אוצמל תורישה תנחת וא/ו  ירוקמ רצומב קוזינש רצומה ףלחוי וא/ו הז רצומ ןקתל וא/ו אבייל וא/ו רצייל יאכז היהיו .בכר ילכ ןרצי רובע רצייל השרומה ןרצי תרצותמ וא בכרה ילכ ןרצי תרצותמ

	 הנפי ,)וז הבחרהב םיגרחומה םירקמב טעמל( הארמ וא/וסנפל  קזנ לש הרקמ לכב .6.3.8  ,םיילטיגיד םילכ תועצמאב וא תורישה ןתונ לש ינופלטה תורישה דקומלא  תורישה לבקמ תונחת תועצמאב יוסיכה תלבקל )"תורישה דקומ" :ןלהל( טרפמב וניוצי םהיטרפרשא  הז קרפ יאנתל םאתהב עצוביו קנעוי יוסיכה .תיצרא הסירפבש תורישה ןתונ לש תורישה :ןלהל םיטרופמה םידעומה ךות
	 הנפי ,)וז הבחרהב םיגרחומה םירקמב טעמל( הארמ וא/וסנפל  קזנ לש הרקמ לכב .6.3.8  ,םיילטיגיד םילכ תועצמאב וא תורישה ןתונ לש ינופלטה תורישה דקומלא  תורישה לבקמ תונחת תועצמאב יוסיכה תלבקל )"תורישה דקומ" :ןלהל( טרפמב וניוצי םהיטרפרשא  הז קרפ יאנתל םאתהב עצוביו קנעוי יוסיכה .תיצרא הסירפבש תורישה ןתונ לש תורישה :ןלהל םיטרופמה םידעומה ךות

	 :ןמקלדכ םידעומה ךות תורישה תונחתב קנעוי תורישה . 6.3.9
	 ,בכרה  םגדו גוס לעשארמ  תורישה דקומל עידוי תורישה לבקמו הדימב .6.3.9.1 דעומ  םאותי – קוזינש הארמה וא/וסנפה  גוסו יושיר רפסמו הדלש רפסמ   ,םייפילחה  הארמה וא/וסנפה  תלבק רחאל תורישה ןתונל בכרה תעגה  .םויה ותואב ןתינה לככ עצבתי ןוקיתהו 
	 ,בכרה  םגדו גוס לעשארמ  תורישה דקומל עידוי תורישה לבקמו הדימב .6.3.9.1 דעומ  םאותי – קוזינש הארמה וא/וסנפה  גוסו יושיר רפסמו הדלש רפסמ   ,םייפילחה  הארמה וא/וסנפה  תלבק רחאל תורישה ןתונל בכרה תעגה  .םויה ותואב ןתינה לככ עצבתי ןוקיתהו 
	 ,בכרה  םגדו גוס לעשארמ  תורישה דקומל עידוי תורישה לבקמו הדימב .6.3.9.1 דעומ  םאותי – קוזינש הארמה וא/וסנפה  גוסו יושיר רפסמו הדלש רפסמ   ,םייפילחה  הארמה וא/וסנפה  תלבק רחאל תורישה ןתונל בכרה תעגה  .םויה ותואב ןתינה לככ עצבתי ןוקיתהו 

	 ימי 2  ךות  יוסיכה תא לבקל יאכז היהי תורישה לבקמ – רחא הרקמ לכב .6.3.9.2 "הדובע  ימי" הז ףיעס ךרוצל .תורישה ןתונל בכרה תאבה דעוממ הדובע  גחיברעו  'ו ימיב, 16:30  העש דע 07:30  העשמ  )ללוכ(  ה-א ימיב :םניה  .13:30  העש דע 07:30  העשמ 
	 ימי 2  ךות  יוסיכה תא לבקל יאכז היהי תורישה לבקמ – רחא הרקמ לכב .6.3.9.2 "הדובע  ימי" הז ףיעס ךרוצל .תורישה ןתונל בכרה תאבה דעוממ הדובע  גחיברעו  'ו ימיב, 16:30  העש דע 07:30  העשמ  )ללוכ(  ה-א ימיב :םניה  .13:30  העש דע 07:30  העשמ 



	 אל ,תרחא הביסמש וא בכרל םימאותהארמ/סנפ  אוצמל תורישה ןתונ תורשפאב ןיא םא .6.3.10  דע יפסכ יוציפב חטובמה תא תורישה ןתונ הפשי ,הארמה ואסנפה  תא ןקתל היהי ןתינ :םיאבה םיאנתל ףופכבו תימצע תופתתשה זוזיקב ,תוירחאה לובג
	 אל ,תרחא הביסמש וא בכרל םימאותהארמ/סנפ  אוצמל תורישה ןתונ תורשפאב ןיא םא .6.3.10  דע יפסכ יוציפב חטובמה תא תורישה ןתונ הפשי ,הארמה ואסנפה  תא ןקתל היהי ןתינ :םיאבה םיאנתל ףופכבו תימצע תופתתשה זוזיקב ,תוירחאה לובג

	  הלבק/סמ תינובשח תגצהדגנכו  לעופבהארמ/סנפה ןוקיתל  ףופכב ןתניי יופישה .6.3.11 .ךכ לע םידיעמה
	  הלבק/סמ תינובשח תגצהדגנכו  לעופבהארמ/סנפה ןוקיתל  ףופכב ןתניי יופישה .6.3.11 .ךכ לע םידיעמה

	  הנקתה תולע ללוכ( שדחסנפ/הארמל  םילבוקמה קושה יריחמ יפל אהי יופישה םוכס .6.3.12 .תימצעה תופתתשהה םוכס הכוני יופישה םוכסמ ,)מ"עמו
	  הנקתה תולע ללוכ( שדחסנפ/הארמל  םילבוקמה קושה יריחמ יפל אהי יופישה םוכס .6.3.12 .תימצעה תופתתשהה םוכס הכוני יופישה םוכסמ ,)מ"עמו

	 יצח ךותהארמ/סנפ  ותוא לש רזוחןוקית  בכרה ילכב עצבל שקבתי תורישה ןתונו היה .6.3.13 וא/ו ופלחוהש םיפלחה תוניקתלסחייתמ  רזוחה ןוקיתהו  ,םדוקהןוקיתה  דעוממ  הנש ןוקיתה  תולע אולמב תורישה ןתונ אשיי ,תורישה ןתונ לש לדחמ וא/והשעמב  ורוקמש.תימצע תופתתשהב בויח אלל  רזוחה
	 יצח ךותהארמ/סנפ  ותוא לש רזוחןוקית  בכרה ילכב עצבל שקבתי תורישה ןתונו היה .6.3.13 וא/ו ופלחוהש םיפלחה תוניקתלסחייתמ  רזוחה ןוקיתהו  ,םדוקהןוקיתה  דעוממ  הנש ןוקיתה  תולע אולמב תורישה ןתונ אשיי ,תורישה ןתונ לש לדחמ וא/והשעמב  ורוקמש.תימצע תופתתשהב בויח אלל  רזוחה

	 וא/וןוקיתה  עוציבל רושיא ןתמ ינפל קזנ קודבל תוכזה ומעטמ תורישה ןתונל וא חטבמל .6.3.14  לוקיש יפל תאזו םי/קזנה ןיגב הרטשמ רושיא ריבס דשח לש הרקמ לכב שורדלו ,הפלחה .תורישה ידעוממ תורישה ןתונ גורחי אלש יאנתבו ותעד
	 וא/וןוקיתה  עוציבל רושיא ןתמ ינפל קזנ קודבל תוכזה ומעטמ תורישה ןתונל וא חטבמל .6.3.14  לוקיש יפל תאזו םי/קזנה ןיגב הרטשמ רושיא ריבס דשח לש הרקמ לכב שורדלו ,הפלחה .תורישה ידעוממ תורישה ןתונ גורחי אלש יאנתבו ותעד


	:םה ףא םילחה הסילופב םיעיפומה םיגייסל ףסונב ,וז הבחרהל םיגירח . 6.4  םיגירחהמ הפיקע וא הרישי האצותכ םרגנש קזנ ןיגב תוריש ןתניי אל הבחרהה תרגסמב :ןלהל םיטרופמה
	 .ומעטמ ימ וא/ו חטובמה ידי לע ןווכתמב םרגנש רבש . 6.4.1
	 .ומעטמ ימ וא/ו חטובמה ידי לע ןווכתמב םרגנש רבש . 6.4.1
	  יפ לע בכרה טרפממ קלח םניא וא/ו תינקת הנקתהב ונקתוה אלרשא הארמ/סנפ . 6.4.2 .ימשרה ןאוביה וא רציה ינותנ
	 . אוהש גוס לכמ םיינאכמ וא/ו םיילמשח םילוקלק וא/ו יאלב . 6.4.3
	 .הסילופב תוסוכמ ןניאש תורטמל בכרב שומיש תעב עריאש רבש . 6.4.4
	 .הארמ/סנפה לש הייהד וא יאלב וא/ו טלחומ רבש םניאש םיקדס וא/ו תוטירש . 6.4.5
	.הארמ וא/ו סנפ תבינג .6.4.6 
	.הנידמה יקוח יפ לע וניגב יוציפ הנקמ רשא קזנ לכ .6.4.7 
	  יוצמה ןורמושו הדוהי חטשל ץוחמולארשי  תנידמ תולובגל ץוחמ םרגיירשא  קזנלכ .6.4.8 .לארשי תנידמ תטילשב
	  וא/ו וז הבחרה יפ לע יוסיכה תליחת דעומב ןיטולחל םלש היה אלרשא  רצומל קזנ .6.4.9 .תואיכ בכרוה אלש
	.יביטקאוידר וא יניערג עוריא .6.4.10 
	  )בכרה חוטיב( א קרפב הסוכמ םא טעמל )המדא תדיערתוברל(  עבטןוסא .6.4.11 .הסילופב
	  דרוהש בכר לש הרקמב ואיתנש  יושיר ןחבמ רבע אלש בכרל ןתניי אל יוסיכה .6.4.12 .תכמסומ תושר ידי לע שיבכהמ
	  ןפואב םיעבונ םניארשא  םיינכמ וא/ו םיילמשח םיעונמו םינונגנמ ,םיילמשח םירצק .6.4.13 .םרגנש קזנהמ רישי
	:םיאבה םישומישה וא םיטירפה , םירזיבאה ןיגב יארחא היהי אל תורישה ןתונ .6.4.14 
	.בכרה ןרצי לש ינכטה טרפממ םיגרוחה וא/ו םידחוימ םירצומ .6.4.14.1 
	.בכרה ןרצי לש ינכטה טרפממ םיגרוחה וא/ו םידחוימ םירצומ .6.4.14.1 
	.אוהש גוס לכמ תורונמ .6.4.14.2 
	.ןונסק תורונמ וא/ו ןונסק יסנפ .6.4.14.3 
	  בכרה  ילכב םירחא םיקלחב םגפ בקע תאזו רצומה תבכרהב המאתהיא .6.4.14.4.תורוא ןוויכו ' דכו תוחחפב םגפ  :אמגודל 
	  הבוקנה  תימצעה תופתתשהה םוכסמ ךומנ ללוכהןוקיתה  םוכס .6.4.14.5 .טרפמב 



	:ףולחת .6.5 
	 םיתורישה  םע רשקב והשלכ 'ג דצדגנכ  ול שיש תויוכז לע רתוול יאשר וניאחטובמה .6.5.1 .)ותושרבש תוירחאה בתכ יפל ןאובי/ןרצי תוירחא לש הרקמב ללוכ( םינודנה
	 םיתורישה  םע רשקב והשלכ 'ג דצדגנכ  ול שיש תויוכז לע רתוול יאשר וניאחטובמה .6.5.1 .)ותושרבש תוירחאה בתכ יפל ןאובי/ןרצי תוירחא לש הרקמב ללוכ( םינודנה
	  דצמ ול תועיגמה תורישה תויולע תא ומוקמבו ומשב תובגל חטבמל רוזעל חטובמה לע .6.5.2 .ליעל רומאכ והשלכ 'ג

	:יללכ .6.6 
	.הרבעהל תנתינ הניא תורישל תואכזה .6.6.1 
	.הרבעהל תנתינ הניא תורישל תואכזה .6.6.1 
	.הסילופה לש העיקפה וא לוטיבה תוארוהל םאתהב היהי הבחרהה תעיקפ וא לוטיב .6.6.2 
	  ןתונ םע רדסהל עיגה אל חטבמה דוע לכו, תורישה ןתונ םע םכסהה םויס לש הרקמב .6.6.3.חוטיבה לע חקפמה רושיאל  ףופכב ,הבחרהה תא לטבל חטבמה יאשר ,רחא תוריש
	  ןתונ םע רדסהל עיגה אל חטבמה דוע לכו, תורישה ןתונ םע םכסהה םויס לש הרקמב .6.6.3.חוטיבה לע חקפמה רושיאל  ףופכב ,הבחרהה תא לטבל חטבמה יאשר ,רחא תוריש

	  קזנל תוירחאןתנית  אל ,תורישה בתכ תרגסמב ןתינה תורישה לע יארחא חטבמה .6.6.4 .ןוילע חוכ לשב קזנ לכ וא/ו יתאצות
	  קזנל תוירחאןתנית  אל ,תורישה בתכ תרגסמב ןתינה תורישה לע יארחא חטבמה .6.6.4 .ןוילע חוכ לשב קזנ לכ וא/ו יתאצות

	  וז הבחרב ןיגב והשלכ יפסכ רזחה וא/ו והשלכ יפסכ יוציפ ןתניי אל יכ תאזב רהבומ .6.6.5 .)וילא הנפ וליא תורישה ןתונמ תורישה תא לבקל יאכז היה חטובמה םא םג(
	  וז הבחרב ןיגב והשלכ יפסכ רזחה וא/ו והשלכ יפסכ יוציפ ןתניי אל יכ תאזב רהבומ .6.6.5 .)וילא הנפ וליא תורישה ןתונמ תורישה תא לבקל יאכז היה חטובמה םא םג(

	 תורישה לבקמו תורישה ןתונ לצא םימייק םניא תורישה לבקמ תואכז יטרפש הרקמב .6.6.6 לבקמל תוריש קינעי תורישה ןתונ ,תורישה תלבקל יאכז אוה יכ רושיא איצמהל לוכי וניא אל. ןוחטיבליארשא  סיטרכ יטרפ תריסמדגנכ  תאזו ,הז יוסיכ שכרש ןעוטה תורישה  .תורישה תולע תייבגליארשאה  סיטרכב שומישהשעי  ,תורישה לבקמ לש ותואכז החכוה
	 תורישה לבקמו תורישה ןתונ לצא םימייק םניא תורישה לבקמ תואכז יטרפש הרקמב .6.6.6 לבקמל תוריש קינעי תורישה ןתונ ,תורישה תלבקל יאכז אוה יכ רושיא איצמהל לוכי וניא אל. ןוחטיבליארשא  סיטרכ יטרפ תריסמדגנכ  תאזו ,הז יוסיכ שכרש ןעוטה תורישה  .תורישה תולע תייבגליארשאה  סיטרכב שומישהשעי  ,תורישה לבקמ לש ותואכז החכוה

	  בשחי אל ,וז הבחרה יפ לע הסוכמה ,דבלב תוארמלוםיסנפל  םרגנש קזנ יכ ,רהבוי .6.6.7.הסילופל )בכרה חוטיב(  א קרפ יפ לע העיבתכ
	  בשחי אל ,וז הבחרה יפ לע הסוכמה ,דבלב תוארמלוםיסנפל  םרגנש קזנ יכ ,רהבוי .6.6.7.הסילופל )בכרה חוטיב(  א קרפ יפ לע העיבתכ

	 ןיגב םלישש חוטיבה ימד ריחממ יסחי רזחהל יאכז חטובמה היהי ,וז הבחרה הלטוב .6.6.8  .הכלהל/טלחומ ןדבוא וא הבינג בקע הסילופה תעיקפ לש הרקמב טעמל ,הבחרהה
	 ןיגב םלישש חוטיבה ימד ריחממ יסחי רזחהל יאכז חטובמה היהי ,וז הבחרה הלטוב .6.6.8  .הכלהל/טלחומ ןדבוא וא הבינג בקע הסילופה תעיקפ לש הרקמב טעמל ,הבחרהה



	סעיף 7 והלאה×וטיבה ימד ריחממ יסחי רזחהל יאכז חטובמה היהי ,וז הבחרה הלטוב .6.6.8  .הכלהל/טלחומ ןדבוא וא הבינג בקע הסילופה תעיקפ לש הרקמב טעמל ,הבחרהה
	 יפילח קסיד וידר – יוסיכל הבחרה  7 
	 :הז יוסיכ ןיינעל תורדגה . 7.1
	  ומעטמ וב שמתשי וא/ו בכרב קיזחיש ימ ןכו הסילופה יפ לעחטובמה - ״תורישה  לבקמ״ .7.1.1.חטובמה  לש
	  ומעטמ וב שמתשי וא/ו בכרב קיזחיש ימ ןכו הסילופה יפ לעחטובמה - ״תורישה  לבקמ״ .7.1.1.חטובמה  לש
	  םימגד וא ךרע הווש וא בכרב ןקתומש הזל ההז קסיד וידררישכמ - "יפילח  קסיד וידר" .7.1.2 .םתוכיאבו םטרפמב םימוד 
	  ןתמ דעומב םכסהב תורישה ןתונ םע הרושקה תורישתדבעמ  -״תורישה  תדבעמ״ .7.1.3 .תורישה
	 .רבשל םרגש יופצ יתלבו ירקמ ,ימואתפ עוריא - "הנואת" . 7.1.4
	יברע  ,ו ימיב.תותבשו  םיגח ללוכ אל,לארשיב  םילבוקמה הדובעהימי - ״הדובע  ימי״ .7.1.5.12:30   העש דע וניה הדובעה םוי - דעומה לוחו גח
	.טרפמב םיטרופמ ויטרפש תורישה ןתונ - ״תורישה ןתונ״ . 7.1.6

	:תורישה ףקיה .7.2 
	 וא הנואת )ולוכ בכרה ילכ בנגנשכ אל ךא( הבינגמ האצותכ קזנ וא ןדבוא לש הרקמב .7.2.1 - טרפמב הניוצש ,בכרה ילכב עבק לש הנקתהב תנקתומה עמשו לוק תכרעמל,הפירש  יאנתל ףופכבו םאתהב ,יפולח קסיד וידר תורישה ןתונמ לבקל יאכז תורישה לבקמהיהי .ןלהל וז יוסיכל הבחרה יגירחו
	 וא הנואת )ולוכ בכרה ילכ בנגנשכ אל ךא( הבינגמ האצותכ קזנ וא ןדבוא לש הרקמב .7.2.1 - טרפמב הניוצש ,בכרה ילכב עבק לש הנקתהב תנקתומה עמשו לוק תכרעמל,הפירש  יאנתל ףופכבו םאתהב ,יפולח קסיד וידר תורישה ןתונמ לבקל יאכז תורישה לבקמהיהי .ןלהל וז יוסיכל הבחרה יגירחו
	  םביטב םימוד םימגד וא/ו ליעלותרדגהכ  יפולח קסיד וידרל יאכז היהי תורישה לבקמ .7.2.2 .טרפמל םאתהב ,תוכיאבו
	.תורישה גוסל םייטנוולרו םימיאתמ עוצקמ ימרוג ידי לע קנעוי תורישה .7.2.3 
	  תורישה דקומ תועצמאב תורישה לבקמ םע הנימזו הליעי תרושקת םייקי תורישהןתונ .7.2.4 .טרפמב רומאכ
	.התואנ תיפרגואיג הסירפב ויהי תורישה תודבעמ .7.2.5 

	:תימצע תופתתשה .7.3 
	  םאאלא₪  350  לש ךסב  תימצע תופתתשהםולשתל  ףופכ וז הבחרה יפ לעתורישה .7.3.1 .טרפמב תימצע תופתתשה לש רחא םוכס ןיוצ
	  םאאלא₪  350  לש ךסב  תימצע תופתתשהםולשתל  ףופכ וז הבחרה יפ לעתורישה .7.3.1 .טרפמב תימצע תופתתשה לש רחא םוכס ןיוצ
	.יוסיכל  הבחרהה תשיכר םויב ןכרצל םיריחמה דדמל דומצ תימצעה תופתתשהה הבוג .7.3.2

	:םה ףא םילחה הסילופב םיעיפומה םיגייסל ףסונב ,וז הבחרהל םיגירח .7.4 
	 ,םיילוק-רוא םירישכמ,תונטנא :ל יוסיכ ללוכ וניא הבחרהביוסיכה .7.4.1  רלולס םינופלטל םידמעמ וא תוירוביד 'םיירלולס םינופלט ,תוטלק,םירוטילקת .חטובמה בכרה לש םינועש חולו
	 ,םיילוק-רוא םירישכמ,תונטנא :ל יוסיכ ללוכ וניא הבחרהביוסיכה .7.4.1  רלולס םינופלטל םידמעמ וא תוירוביד 'םיירלולס םינופלט ,תוטלק,םירוטילקת .חטובמה בכרה לש םינועש חולו
	 םיטרופמה םינוכיסה ןמ האצותכ םניארשא  ,םיקזנל יוסיכ תללוכ הניא הבחרהה .7.4.2.הז יוסיכל הבחרהל 7.2.1   ןטק ףיעסב
	  תורק דעומב ןיקת היה אל בכרב ןקתומ היהש קסיד וידרה םא תוריש ןתניי אל .7.4.3 .קזנה

	:העיבתב לופיטו העדוה .7.5 
	  תורישה לבקמ ךכ לע עידוי ,ליעל 7.2.1  ןטק ףיעסב רומאכ קזנ עוריא לש הרקמלכב .7.5.1 .טרפמב טרופמה תורישה ןתונ לש תורישה דקומל
	  תורישה לבקמ ךכ לע עידוי ,ליעל 7.2.1  ןטק ףיעסב רומאכ קזנ עוריא לש הרקמלכב .7.5.1 .טרפמב טרופמה תורישה ןתונ לש תורישה דקומל
	.הרטשמ רושיא גיצהל חטובמה לע ,הבינג לש הרקמב .7.5.2 
	  .תוריש  לכ ןיגב ליעל 7.3  ףיעסב רומאכ תימצע תופתתשה ימד םלשי תורישהלבקמ .7.5.3 .יארשא  סיטרכב וא ןמוזמב ,יפולחה קסיד וידרה תנקתה עוציב דעומב עצוביםולשתה

	:יללכ .7.6 
	.המעטמ וא תורישה תדבעמ תועצמאב קרו ךא השעית יפולח קסיד וידר תנקתה .7.6.1 
	.המעטמ וא תורישה תדבעמ תועצמאב קרו ךא השעית יפולח קסיד וידר תנקתה .7.6.1 
	.הרבעהל תנתינ הניא תורישל תואכזה .7.6.2 
	.הסילופה לש העיקפה וא לוטיבה תוארוהל םאתהב היהי הבחרהה תעיקפ וא לוטיב .7.6.3 
	 תורישה תודבעממ תחאל הנפ תורישה לבקמ יכ ,ךכב הנתומ  וז הבחרה יפ לעיוסיכה .7.6.4 וידרתפלחה/ןוקית  ועצובי וב הרקמ לכב ,קפס רסה ןעמל .הנממ תורישה תא לביקו - תורישה ןתונ לש תורישה תודבעמ תמישרב העיפומ הניאש תוריש תנחתב קסיד .הפלחה/ןוקיתה ןיגב והשלכ יפסכ יוציפל יאכז תורישה לבקמ היהי אל
	  ללוכ אל ,הדובע ימי 4  ךות הנעצבתת בכרל יפולחה קסיד וידרה לש הנקתהו הקפסא .7.6.5 .תורישה תדבעמב עצובת הנקתההו ,גח יברעו ישיש ימי
	  לש הפוקתל הנקתהלו הדובעל תורישה ןתונ תוירחאןתנית  ןקתומה יפולחה קסיד וידרל .7.6.6.םישדוח 12 
	 תועצמאב  הלקתה לפוטת  ,תוירחאה תפוקתב יפולחה קסיד וידרב הלקת לש הרקמ לכב .7.6.7.תורישה דקומל העדוהה דעוממ הדובע ימי 2   ךות ,דבלב תורישה תדבעמ
	.וז יוסיכל הבחרה לע םג לוחי )"םייללכ םיאנת"( חוטיבה תסילופל ד קרפ .7.6.8 
	  ןתונ םע רדסהל עיגה אל  חטבמה דוע לכו ,תורישה ןתונ םע םכסהה םויס לשהרקמב .7.6.9.חוטיבה לע חקפמה רושיאל ףופכב הבחרהה תא לטבל  חטבמה יאשר ,רחא תוריש
	  קזנל תוירחאןתנית  אל , תורישה בתכ תרגסמב ןתינה תורישה לע יארחא חטבמה .7.6.10 .ןוילע חוכ לשב קזנ לכ וא/ו יתאצות
	 הבחרהה ןיגב והשלכ יפסכ רזחה וא/ו והשלכ יפסכ יוציפ ןתניי אל יכ תאזב רהבומ .7.6.11 .)וילא  הנפ וליא תורישה ןתונמ תורישה תא לבקל יאכז היה תורישה לבקמ םא םג(
	 תורישה לבקמו תורישה ןתונ לצא םימייק םניא תורישה לבקמ תואכז יטרפש הרקמב .7.6.12 לבקמל תוריש קינעי תורישה ןתונ ,תורישה תלבקל יאכז אוה יכ רושיא איצמהל לוכי וניא .ןוחטיבליארשא  סיטרכ יטרפ תריסמדגנכ  תאזו ,וז יוסיכל הבחרה שכרש ןעוטה תורישה תולע תייבגליארשאה  סיטרכב שומישהשעי  ,תורישה לבקמ לש ותואכז החכוה אל  .תורישה
	 טעמל ,םלישש הבחרהב ריחממ יסחי רזחהל יאכז חטובמה היהי ,הבחרהה הלטוב .7.6.13  .הכלהל/טלחומ ןדבוא וא הבינג בקע הסילופה תעיקפ לש הרקמב

	 תומוהמו תותיבש תללכה  8
	  תולועפ לשב ומרגנש קזנ וא ןדבא תוסכל תבחרומ הסילופה ,ד קרפל 3.2.5 –ו 3.2.4   םיפיעסב רומאה ףא לע .תומוהמ לשב וא םיתיבשמ תולועפ ,םיתבוש
	 םיגימצל יוסיכ  9
	  םג  )יאלב וא רקת טעמל( םיגימצל קזנ וא ןדבא תוסכל תבחרומ הסילופה א קרפל 2.1  ףיעסב רומאה ףא לע .חוטיבה הרקמ בקע ,בכרהמ םיפסונ םיקלח ודבא וא וקוזינ אל םא
	ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיבב חטובמה שוכר תללכה  10 
	 לעב וא חטובמה תולעבבש שוכרל קזנ לשב תובח תוסכל בחרומ חוטיבה ,ב קרפל 5.1  ףיעסב רומאה ףא לע  ינבמ דחא וא בכרה גהנ וא חטובמה לש םתרימשב וא םחוקיפב אצמנה שוכרל וא ,בכרה גהנ וא ,הסילופה .םתיב
	רישיה קזנה רועיש תעיבק -רומג ןדבאב בכר  11 
	  רתוי אל ךא ,טרפמב ןיוצמכ ונה רומג ןדבאב בכרל רישיה קזנה רועש  ,א קרפל 5.1.2.1  ףיעסב רומאה ףא לע.םיזוחא 60 -מ


	פרק דÙ אל ךא ,טרפמב ןיוצמכ ונה רומג ןדבאב בכרל רישיה קזנה רועש  ,א קרפל 5.1.2.1  ףיעסב רומאה ףא לע.םיזוחא 60 -מ
	 ד קרפ
	 ד קרפ
	 הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת

	 הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת – ד קרפ
	 הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת – ד קרפ
	 )תובחרההו תורישה יבתכ תוברל(
	בכרב גוהנל םיאשרה םדא ינב  1 
	 ילעב םהש יאנתבו ,טרפמב בתכנש יפכ ,ןלהל םיטרופמהמ רתוי וא דחא ויהי בכרב גוהנל םיאשרה םדא ינב והשלכ ךיראתב רומאכ ןוישיר ילעב ויהש וא ,בכרה גוסמ בכר ילכ תגיהנללארשיב  ףקות רב הגיהנ ןוישיר  תוארוה יפ לע הזכ ןוישיר קיזחהלמ וא לבקלמ ולספנ אלו בכרב הגיהנל ומדקש םישדוחה 24  ךשמב :תרחא תכמסומ תושר וא טפשמ תיב תטלחה ,ןיד קספ ,קוקיח
	.חטובמה .1.1 
	.חטובמה .1.1 
	.טרפמב בוקנ ומשש םדא .1.2 
	.ותושרב וא חטובמה תארוה יפל גהונה םדא .1.3 
	.ותושרב וא ותארוה יפל גהונו חטובמה תורישב אצמנה םדא .1.4 
	.ליעל1.4   דע 1.1  תואקספב םיחטובמהמ םדא תייוולבו חטובמה תושרב גהונה םדא .1.5
	 לעב ךמסומ הגיהנ הרומ ידיב הוולמ אוהש יאנתב ,ףיעסהשארב  ןיוצמכ הגיהנ ןוישיר רסח םדא .1.6  הוולמ םדאהש יאנתב ,הרובחתה דרשמ םעטמ ימשר הגיהנ ןחבמ תעב וא הגיהנ תארוהל ןוישיר.הרובחתה דרשמ םעטמ ןחובב

	  ינבמ דחא בכרב גהנש תעב עריא חוטיבה הרקמ םא קר חוטיב ילומגתםולשתל  יארחא היהי חטבמה .בכרב הגיהנל רשק אלל עריא חוטיבה הרקמש וא ,הז ףיעסבו טרפמב טרופמכ גוהנל םיאשרה םדאה
	 בכרב שומישה  2 
	 :טרפמב בתכנש יפכ ןלהל תויונמה תורטמהמ רתוי וא תחאל היהי בכרב שומישה . 2.1
	 :טרפמב בתכנש יפכ ןלהל תויונמה תורטמהמ רתוי וא תחאל היהי בכרב שומישה . 2.1
	 תויטרפו תויתרבח תורטמ . 2.1.1
	 תויטרפו תויתרבח תורטמ . 2.1.1
	 חטובמה לש וקסע תורטמ . 2.1.2


	 :תואבה תופסונה תורטמה תחאל היהיש לוכי בכרב שומישה ,טרפמב שרופמב ןיוצ רבדה םא קר . 2.2
	 .הגיהנ תארוה .2.2.1 
	 .חוור תורטמל רכשב םיעסונ תעסה .2.2.2 
	 .הרכשה .2.2.3 
	 .תויאלקח תודובע .2.2.4 
	 .בכרב רחס .2.2.5 
	 .רכשב הרירג .2.2.6 
	 .בכר רשוכ ינחבמו תורחת .2.2.7 
	 .רכשב תורוחס תלבוה .2.2.8 

	 חטבמה תובחל םייללכ םיגירח  3 
	 הדוהי רוזאלארשי  תנידמ חטשל ץוחמ ועריאש תובח וא קזנ ,ןדבא הסכמ הניא וזהסילופ .3.1 .הזע לבח רוזאו ןורמושו
	 הדוהי רוזאלארשי  תנידמ חטשל ץוחמ ועריאש תובח וא קזנ ,ןדבא הסכמ הניא וזהסילופ .3.1 .הזע לבח רוזאו ןורמושו
	:הסכמ הניא וז הסילופ .3.2 
	 .יתאצות קזנ .3.2.1 
	 .יתאצות קזנ .3.2.1 
	 .ל"הצל סיוגמ היה בכרהש תעב ומרגנש קזנ וא ןדבא .3.2.2 
	  בתכנ ןכ םאאלא ,םיתיבשמ  תולועפ ואםיתבוש  תולועפ לשב ומרגנש קזנ וא ןדבא .3.2.3 .טרפמב תרחא
	 .טרפמב תרחא בתכנ ןכ םא אלא ,תומוהמ לשב ומרגנש קזנ וא ןדבא .3.2.4 
	 .הזוחבש תובחמ תעבונה העיבת .3.2.5 
	 םתרדגהכ  ,םינכוסמ םימס תעפשהל ןותנ בכרה גהנ תויה לשב ומרגנש קזנ וא ןדבא .3.2.6.1973 -ג"לשתה ,]שדח חסונ[ םינכוסמה םימסה תדוקפב
	  תוממוקתה ,םיינלבח םיעוגיפ ,ביוא תולועפ ,המחלמ לש האצות םהש קזנ וא ןדבא .3.2.7 .הכפהמ ,תיממע וא תיאבצ
	  םייניערג םיכילהת ,יביטקאוידר םוהיז ,תנניימ הנירק לש האצות םהש קזנ וא ןדבא .3.2.8 .תיניערג תלוספ וא יניערג רמוח בקע קזנ וא ןדבא לכו
	 .טרפמב תרחא בתכנ םא אלא - המדא תדיער לש האצות םהש קזנ וא ןדבא .3.2.9 


	 יתוהמ ןיינעב יונישו יוליג 4 
	 סיסב השמישש העצהבלאשנש תולאשל  חטובמה ןתנשתובושתה  ךמס לע האצוה וזהסילופ .4.1  בישה חטובמהש חטבמה לש ותחנה ךמס לעו ,שקבתנש יפכ ,תרחא ךרד לכב וא ,הסילופל עדי אוהש ןינע המרמ תנווכבריתסה  אל ,רומאכלאשנש תולאשה  לע תונכו תואלמתובושת  םיקזנ תעינמל םיעצמאב טקנו םיחטובמה םינוכיסה תכרעה ךרוצל חטבמליתוהמ  אוה יכ .וז הסילופ יפל םיחטובמה םינוכיסה תלקהל םתטיקנ שרד חטבמהש
	 סיסב השמישש העצהבלאשנש תולאשל  חטובמה ןתנשתובושתה  ךמס לע האצוה וזהסילופ .4.1  בישה חטובמהש חטבמה לש ותחנה ךמס לעו ,שקבתנש יפכ ,תרחא ךרד לכב וא ,הסילופל עדי אוהש ןינע המרמ תנווכבריתסה  אל ,רומאכלאשנש תולאשה  לע תונכו תואלמתובושת  םיקזנ תעינמל םיעצמאב טקנו םיחטובמה םינוכיסה תכרעה ךרוצל חטבמליתוהמ  אוה יכ .וז הסילופ יפל םיחטובמה םינוכיסה תלקהל םתטיקנ שרד חטבמהש
	  לצא דעותתש תרחא ךרד לכב וא חוטיבה תעצהב הגצוה ויבגלהלאשש  ןינע אוהיתוהמ  ןינע .4.2 :הלא םיניינע םג ,רומאה תויללכמ עורגל ילבמו חטבמה
	;םיכוליהה תבית  גוס ,ולש םגדהו רצותה ,ולש יושירה רפסמ ,ורוציי תנש ,בכרה גוס .4.2.1
	;םיכוליהה תבית  גוס ,ולש םגדהו רצותה ,ולש יושירה רפסמ ,ורוציי תנש ,בכרה גוס .4.2.1
	;ונשיש הדימב בכרה יבגל םיסממ רוטפ .4.2.2 
	;ללכ ךרד קזחומ אוה ובש םוקמהו בכרב שומישה רואית .4.2.3 
	;בכרה לש ןוגימה יעצמא .4.2.4 
	םיברועמ  ויהש תונואת ,םהיקוסיעו בכרב עבק ךרד םיקיזחמה וא םילעבהתוהז .4.2.5  יפ לע חוטיבהתיישעל  ומדקש םינשה שולשב ועשרוה ןהבש העונת תוריבעו ןהב ;סנק תרירב ןהיבגל שיש העונת תוריבעל טרפ ,וז הסילופ
	  םינוכיסמ האצותכ תונורחאה םינשה שולשב ישילש דצל וא בכרל ועריאש םיקזנ .4.2.6 ;חטובמה תולעבב היה אל בכרה הבש הפוקתב טעמל ,הז חוטיבב םילולכה
	.בכרה תא וחטיבש םימדוק םיחטבמ תודוא לע םיטרפ .4.2.7 


	 חטבמה ןמריתסה  ואםייתוהמה  םיניינעבתולאשל  תונכו תואלמתובושת  חטובמה בישהאל .4.3 םיחטובמה םינוכיסה תלקהל חטבמה שרדש םיעצמאב טקנ אל ואיתוהמ  ןינע המרמ תנווכב  יפ לע לכהו ותובח ףקיה תא ןיטקהל וא הסילופה תא לטבל יאשר חטבמה היהי ,וז הסילופ יפל.)"קוחה" :ןלהל( 1981 -א"משת ,חוטיבה הזוח קוח תוארוה
	 ול עדוויה םע דימיתוהמ  ןיינעב לחש יוניש לכ לע חוטיבה תפוקת ךשמב חטבמל עידוי חטובמה .4.4  ןיטקהל וא הסילופה תא לטבל יאשר חטבמה היהי הזכ יוניש חטבמל חטובמה הליג אל ;ךכ לע .קוחה תוארוה יפ לע ותובח ףקיה תא
	.18   ףיעסב ותועמשמכ ,תועיבת ח"וד ותשקב יפל חטבמל רוסמי חטובמה .4.5

	 לפכ חוטיב  5 
	  עידוי תופפוח תופוקתל דחא חטבממ רתוי לצא וז הסילופב םילולכה םינוכיסה ינפב בכרה חטוב םא .5.1 .ךכ לע ול עדונש רחאל דימ וא לפכה חוטיב השענש רחאל דימ חטבמל ךכ לע חטובמה
	  עידוי תופפוח תופוקתל דחא חטבממ רתוי לצא וז הסילופב םילולכה םינוכיסה ינפב בכרה חטוב םא .5.1 .ךכ לע ול עדונש רחאל דימ וא לפכה חוטיב השענש רחאל דימ חטבמל ךכ לע חטובמה
	  םה םמצע ןיבל םניבו ,חוטיבה םוכס אולמ לע דוחל חטובמה יפלכ םיחטבמה םיארחא לפכ חוטיבב .5.2 .חוטיבה ימוכס ןיבש סחיה יפל חוטיב ילומגת םולשתב ואשיי

	 חוטיבה תכראה  6 
	 .חטובמה לשו חטבמה לש המכסה הנועט וז הסילופ יפ לע חוטיבה תפוקת לש הכראה לכ
	 םירחא םימוכסו חוטיב ימד םולשת  7 
	  ךות םאולמב ומלושי וז הסילופל רשקב חטבמל חטובמהמ םיעיגמה םימוכסה רתי לכו חוטיבה ימד .7.1 יפל ,חטובמל חוטיבה ימד דעב ןובשחה תשגה םוימ וא ,חוטיבה תפוקת לש התליחת םוימ םימי 30  יאשרשםימולשתה  לכ ךס – "חוטיב ימד" ,וז הסילופב .טרפמב וטרופש םירחא םידעומב וא ,רחואמה .וז הסילופל רשקב חוטיבה תליחת דעומב חטובממ תובגל חטבמ
	  ךות םאולמב ומלושי וז הסילופל רשקב חטבמל חטובמהמ םיעיגמה םימוכסה רתי לכו חוטיבה ימד .7.1 יפל ,חטובמל חוטיבה ימד דעב ןובשחה תשגה םוימ וא ,חוטיבה תפוקת לש התליחת םוימ םימי 30  יאשרשםימולשתה  לכ ךס – "חוטיב ימד" ,וז הסילופב .טרפמב וטרופש םירחא םידעומב וא ,רחואמה .וז הסילופל רשקב חוטיבה תליחת דעומב חטובממ תובגל חטבמ
	תיתנש  תיביר רוגיפבש םוכסה אשיי ,ודעומב חטבמל חטובמה ןמ עיגמה והשלכ םוכס םלוש אל .7.2  םסרופש דדמה ןיב ,ןכרצל םיריחמה דדמב םייונישל םאתהב הדמצה ישרפה וא/ו טרפמב בוקנכ .לעופב םולשתה םוי ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבו םולשתל עבקנש םויה ינפל ךומס
	 חטובמהמ שרד חטבמהש רחאל םימירשע  השימח ךות רומאכ רוגיפבש והשלכ םוכס םלוש אל .7.3 םא םיפסונ םימי 21  רובעכ לטבתי חוטיבה יכ בתכב חטובמל עידוהל חטבמה יאשר ,ומלשל בתכב ,תרזוחיתלב  התייה העיבקהו ,חטובמה וניאש בטומ עבקנ םא ;ןכ ינפל קלוסי אל רוגיפבש םוכסה תא קליס אל בטומהו רומאה רוגיפה לע בתכב בטומל עידוה םא חוטיבה תא לטבל חטבמה יאשר.הרומאה העדוהה ול הרסמנש םויהמ םימי 15   ךות רוגיפבש םוכסה
	 סחייתמה רוגיפבש םוכסה תא קלסל חטובמה תבוחמ עורגל ידכ הז ףיעס יפ לע  חוטיבה לוטיבב ןיא .7.4 .חטבמה תואצוה תא ןכו ,רומאה לוטיבל דעש הפוקתל


	 תימצע תופתתשה  8 
	8
	 בכרל םרגש חוטיב הרקמל טרפ ,וז הסילופל )בכרה חוטיב( א קרפ יפל הסוכמה חוטיב הרקמתורקב .8.1 עובקה תימצע תופתתשה לש םוכס חוטיבה ילומגתמ הכוני ,הכלהל רומג ןדבאל וא רומג ןדבאל  .םרגנש קזנה גוסל םאתהבו העיבת לכ יבגל טרפמב
	 בכרל םרגש חוטיב הרקמל טרפ ,וז הסילופל )בכרה חוטיב( א קרפ יפל הסוכמה חוטיב הרקמתורקב .8.1 עובקה תימצע תופתתשה לש םוכס חוטיבה ילומגתמ הכוני ,הכלהל רומג ןדבאל וא רומג ןדבאל  .םרגנש קזנה גוסל םאתהבו העיבת לכ יבגל טרפמב
	 הסילופל )שוכר יקזנ לשב ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב( ב קרפ יפל הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב .8.2 ב קרפל 2   ףיעסב רומאכ םלשל בייח היהי חטובמהש םימוכסה לכ תא ישילש דצל חטבמה םלשי ,וז  חוטיבה הרקמ לשב טרפמב עובקה תימצעה תופתתשהה םוכס תא חטובמהמ הבגי חטבמה .ליעלנ .ישילש דצל םימלושמה םימוכסהמ תימצעה תופתתשהה םוכס תא הכני אלו
	 םוכסל הווש ישילש דצל םלשל בייח חטובמהש םוכסה םא ,ליעל 8.2   ףיעסב רומאה ףא לע .8.3  היהי אל חטבמהו ישילשה דצלםולשתב  ומצעב חטובמה אשי ,ונממ ןטק וא ,תימצעה תופתתשהה.אוהש םוכס לכ ישילשה דצל םלשל בייח
	 ב-ו א םיקרפ יפל הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב ,ליעל 8.2   -ו 8.1   םיפיעסב רומאהמ עורגל ילב  םימוכסה ןיבמ הובגה לע הלעי אלש ,תימצע תופתתשה לש דחא םוכסב חטובמה ביוחי וז הסילופל .טרפמב םיעובקה
	 :ןלהל  הז ףיעסב םיטרופמה םיללכה ולוחי ךרע תדירי לש קזנל תימצע תופתתשהןיינעל .8.4
	 חוטיבה ילומגתמ הכוני–  םוכסב אלו רועישב טרפמב הבוקנ תימצעה תופתתשהה התייה .8.4.1 .טרפמב בוקנה רועישכ ומלושיש חוטיבה ילומגת ללכל יסחי רועיש חטובמל ומלושיש
	 חוטיבה ילומגתמ הכוני–  םוכסב אלו רועישב טרפמב הבוקנ תימצעה תופתתשהה התייה .8.4.1 .טרפמב בוקנה רועישכ ומלושיש חוטיבה ילומגת ללכל יסחי רועיש חטובמל ומלושיש
	 ךרעמרזגיי רשא  טרפמב 1.5%  לע הלעת אל ךרע תדירי לש קזנל תימצע תופתתשה .8.4.2,)"תיסיסב   תימצע תופתתשה" :ןלהל(  חוטיבה הרקמ תורק םויב ןוריחמה יפ לע בכרהחפסנ"  :ןלהל( חוטיבה תעצה ספוטל דרפנחפסנ  לעותמיתחב – חטובמה רחב םאתלוז  תרחא תימצע תופתתשהב – הקפהה יכסמ תרגסמב ןתנש רושיאב וא,)"ךרע  תדירי.טרפמב םג ןיוצ רבדהו חטבמה ול עיצהש
	 לוחת ,הקפהה יכסמב ךרעה תדירי תא רשיא אל וא ךרע תדיריחפסנ  לע חטובמה םתח אל יאשר היהי חטובמה םלואו חוטיב הרקמ לכב ,ךרע תדירי לש קזנ לע תיסיסבה תימצעה תופתתשהה עידוי םא ,חוטיבה תפוקת תליחת םוימ ערפמל ,תיסיסבה תימצעה תופתתשהה רועיש תא תונשל  חטובמה עידוה ;תיסיסב תימצע תופתתשה הניוצ ובש טרפמה תלבקמ םימי 30  ךות חטבמל ךכ לע .חוטיבה תפוקת תליחתמ המאתהב חוטיבה ימד ולוחי רומאכ יוניש לע


	  תופתתשה לש םוכס חוטיבה ילומגתמ הכוני ,הסילופל ג קרפ יפל הסוכמה חוטיב הרקמתורקב .8.5.ןיוצש לככ ,תוריש בתכ וא/ו  הבחרה לכ יבגל טרפמב ןיוצמה תימצע

	 ותומדקל יוסיכה ףקיה תרזחה  9 
	 בישי ,חוטיבה תפוקת ךשמב חוטיב הרקמ לשב ישילש דצל וא חטובמל חוטיב ילומגתםולשת םע .9.1  חטבמה .חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס היהש יפכ ותומדקל וז הסילופ יפל ותובח ףקיה תא חטבמה :ןלהלדכ ובשוחי רשא ותומדקל חוטיבה ףקיה תבשה דעב םיפסונ חוטיב ימד תובגל יאשר
	 בישי ,חוטיבה תפוקת ךשמב חוטיב הרקמ לשב ישילש דצל וא חטובמל חוטיב ילומגתםולשת םע .9.1  חטבמה .חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס היהש יפכ ותומדקל וז הסילופ יפל ותובח ףקיה תא חטבמה :ןלהלדכ ובשוחי רשא ותומדקל חוטיבה ףקיה תבשה דעב םיפסונ חוטיב ימד תובגל יאשר
	 רועישה תלפכמב ומלושש חוטיבה ילומגת םוכס – הסילופל  א קרפ יפל חוטיב ילומגת ומלושרשאכ .9.2   חוטיבה תפוקתל תיסחי ,בכרה ךרעב )תיסיסב הימרפ(םייתנשה  חוטיבה ימד תקולחמלבקתמה .הסילופה יפ לע חוטיבה תפוקת םות דעו חוטיבה הרקמ תורק דעוממ הרתונש
	 רובע םיבגנה חוטיבה ימד הבוגכ – הסילופל ב קרפ יפל ישילש דצל חוטיבה ילומגת ומלושרשאכ .9.3   תפוקתל תיסחי חוטיבה הרקמ םויב וכרעב ישילש דצל חוטיב ילומגתכ םלושש םוכסה הבוגבחוטיב .הסילופה יפ לע חוטיבה תפוקת םות דעו חוטיבה הרקמ תורק דעוממ הרתונש חוטיבה
	 חוטיבה ימד תא חטבמה הכני חוטיבה הרקמ ןיגב ליעל םושרכ חטובמל ומלושיש חוטיבהילומגתמ .9.4 .ותומדקל יוסיכה ףקיה תרזחה רובע ול םלשל חטובמה לעש םיפסונה
	 קרפל 6  ףיעסל םאתהב בכרה לש אלמ ןדבוא רובע יוציפ םליש חטבמהש הרקמב לח וניא הזףיעס .9.5 .הסילופה עקפת זאש ,א

	:בכרה תפלחה  10 
	 ,חטבמל העדוהב ,חטובמה לכוי ,יפילח בכר שכרו חוטיבה תפוקת ךותב בכרה תא חטובמה ףילחה.10.1.יפילחה בכרל וז הסילופ יפל יוסיכה תא ריבעהל ,חטבמה תמכסהבו
	 ,חטבמל העדוהב ,חטובמה לכוי ,יפילח בכר שכרו חוטיבה תפוקת ךותב בכרה תא חטובמה ףילחה.10.1.יפילחה בכרל וז הסילופ יפל יוסיכה תא ריבעהל ,חטבמה תמכסהבו
	 ,יפילחה בכרה רובעב חוטיבה ימדמ םיכומנ ףלחומה בכרה רובעב חוטיבה ימד ,הפלחהה םויב ויה.10.2  םוימ םימי 30  ךותב הרתונש חוטיבה תפוקתל יסחי ןפואב ,שרפהה תא חטבמל חטובמה םלשי.הפלחהה
	 ,יפילחה בכרה רובעב חוטיבה ימדמ םיהובג ףלחומה בכרה רובעב חוטיבה ימד ,הפלחהה םויב ויה.10.3  םוימ םימי 30  ךותב הרתונש חוטיבה תפוקתל יסחי ןפואב ,שרפהה תא חטובמל חטבמה םלשי. הפלחהה
	 לשבויתואצוה  יוסיכלםולשת  שורדל חטבמהמ עונמל ידכ 10.3  דע  10.1  םינטק  םיפיעסב רומאב ןיא.10.4 .םירשואמה ויפירעת יפל יחוטיבה יוסיכה תרבעה

	11
	 אלב ותדמעהו בכרה תתבשה לעשארמ  חטבמל עידוהל יאשר חטובמה ,חוטיבה תפוקת ךלהמב .11.1 תפוקת םותל דע ורתונש םימיה רפסמ לע הלעת אלשו םימי 30  -מ תחפת אלש הפוקתל שומיש.)"התבשהה תפוקת"  :ןלהל( חוטיבה
	 אלב ותדמעהו בכרה תתבשה לעשארמ  חטבמל עידוהל יאשר חטובמה ,חוטיבה תפוקת ךלהמב .11.1 תפוקת םותל דע ורתונש םימיה רפסמ לע הלעת אלשו םימי 30  -מ תחפת אלש הפוקתל שומיש.)"התבשהה תפוקת"  :ןלהל( חוטיבה
	 ךלהמב בכרב ומעטמ ימ וא חטובמה גהני אל,11.1   ףיעסב ליעל רומאכ חטבמל חטובמה עידוה .11.2  א קרפב 1.2   ףיעס יפל יוסיכ לוחי אל – בכרב ומעטמ ימ וא חטובמה גהנ םאו התבשהה תפוקת.וז הסילופל
	 דעומ הרומאה העדוהב בקננ אל ;חטובמה תעדוהב עובקה דעומבםייתסת  התבשהה תפוקת .11.3  םויס לע חטובמהמ העדוה תלבק םע וא חוטיבה תפוקת םותב התבשהה תפוקתםייתסת  ,רומאכ.םהיניבמ םדקומה יפל ,התבשהה תפוקת
	  ףיעס יפל יוסיכ לשב חוטיבה ימדמ יסחיה קלחה תא חטובמל חטבמה בישי ,התבשהה תפוקת םותב.11.4.התבשהה תפוקת דעב חטובמה םלישש ,וז הסילופל )בכרה חוטיב( א קרפב 1.2  
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	 חוטיבה ;ותעד לוקיש יפל ,חוטיבה תפוקת םות ינפל תע לכב חוטיבה תא לטבל יאשר חטובמה .12.1 ,םדקהב חטובמל חטבמה ריזחי הזכ הרקמב .חטבמל העדוה ךכ לע הרסמנ ובש דעומב לטבתי  הפוקתה דעב ומלושש חוטיבה ימד תא ,ףקותל לוטיבהסנכנ  ובש דעומהמ םימי 14  -מ רחואי אלו:םיאבה םימוכסה תתחפהב ףקותל לוטיבה תסינכ דעומ רחאלש
	 חוטיבה ;ותעד לוקיש יפל ,חוטיבה תפוקת םות ינפל תע לכב חוטיבה תא לטבל יאשר חטובמה .12.1 ,םדקהב חטובמל חטבמה ריזחי הזכ הרקמב .חטבמל העדוה ךכ לע הרסמנ ובש דעומב לטבתי  הפוקתה דעב ומלושש חוטיבה ימד תא ,ףקותל לוטיבהסנכנ  ובש דעומהמ םימי 14  -מ רחואי אלו:םיאבה םימוכסה תתחפהב ףקותל לוטיבה תסינכ דעומ רחאלש
	הסנכנ  אל םאתוברל  ,ףקותב הסילופה התייה םהב םימי העבש דע לש הפוקת דעב .12.1.1.םייתנשה חוטיבה ימדמ5%   – ףקותל
	  חוטיבה ימדמ 5% – ףקותב הסילופה התייה םהב םימי העבש לע הלועה הפוקת דעב .12.1.2.ינימשה  םויהמ לחה חוטיב םוי לכ דעב,םייתנשה  חוטיבה ימדמ 0.3%  ףוריצבםייתנשה
	 בכרה לע תולעב תרבעה בקע הסילופה תא חטובמה לטיב ,ליעל 12.1   ףיעסב רומאה ףא לע .12.2 דיחי גהנכ בוקנ ומשש גהנה תריטפ בקע וא יושירה דרשמל בכרה ןוישיר תרזחה בקע וא ,חטובמה בשוחי רומאכ יסחיה קלחה .ומלושש חוטיבה ימדמ יסחיה קלחה תא חטובמל חטבמה ריזחי ,טרפמב םות דע ,לוטיבה דעומב ,ורתונש םימיה רפסמ ןיבש סחיב חטבמה הבגש חוטיבה ימד תלפכה ידי לע  קלחה" :ןלהל( תירוקמה חוטיבה תפוקתב םיללכנה םימיה רפסמ ןיבל ,תירוקמה חוטיבה תפוקת.)"יסחיה
	 ,חוטיבה תפוקת םות ינפל חוטיבה תא לטבל חטבמה יאשר ,ןיד יפ לע חטבמה תויוכזמ עורגל ילב .12.3  תוחפל םימי 45  ,םושר ראודב חטובמלחלשית  ,לוטיבל םיקומינה וללכיי הבש ,ךכ לע העדוהש דבלבו.חוטיבה לטבתי ובש ךיראתה ינפל
	  ובש דעומהמ םימי 14  -מ רחואי אלו ,םדקהב חטובמל חטבמה ריזחי ,הסילופה תא חטבמה לטיב .12.4.ומלושש חוטיבה ימדמ יסחיה קלחה תא ,ףקותל לוטיבה סנכנ
	 ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיב דדמב םייונישל םאתהב ונתשי הז ףיעס יפל ורזחויש םימוכסה לכ .12.5 ימד םא ;חוטיבה ימד תרזחה דעומ ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה ימדםולשת  עוציב דעומ  ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיב דדמב םייונישל םאתהב םוכס לכ הנתשי ,ןירועישל ומלוש חוטיבה.חוטיבה ימד תבשה ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל םולשתה עוציב דעומ
	  לוטיבה לע הארתה הנתינש רחאל םימי 30  לטבתת תדבעושמ הסילופ הז ףיעסב רומאה ףא לע.12.6 .דובעשה לעבל

	13
	.ךכ לע ול עדונש רחאל דימ חטבמל ךכ לע עידוהל בטומה וא חטובמה לע ,חוטיב הרקמ הרק.13.1 
	.ךכ לע ול עדונש רחאל דימ חטבמל ךכ לע עידוהל בטומה וא חטובמה לע ,חוטיב הרקמ הרק.13.1 
	  עונמל רומאב ןיא ;ולצא דעותתו חטבמל שגות הסילופה יפ לע חוטיב ילומגתםולשתל העיבת .13.2.בתכב שגות העיבתהש שורדל חטבמהמ
	 תא ,ךכל שרדנש רחאל ריבס ןמז ךות ,חטבמל רוסמל ,ןיינעה יפל ,בטומה לע וא ,חטובמה לע .13.3  לככ ,חטבמל רוזעל וילע ,ותושרב םניא םאו הפקיהו תובחה רוריבל םישורדה םיכמסמהו עדימה.םגישהל ,לוכיש
	  שורדה תאהשעי  ,חוטיבה הרקמ תורק לע בטומה וא חטובמהמ העדוה לביקש רחאל דימ ,חטבמה .13.4.ותובח רוריבל
	  רוריבל םישורדה םיכמסמהו עדימה חטבמה ידיב ויהש םויהמ םימי 30  ךות ומלושי חוטיבה ילומגת.13.5.רומאה םויהמ םימי 7  ךות ,םימי 30ךשמב בכרה אצמנ אל היתובקעב רשא הבינג יבגלו ,ותובח
	 ןיב דדמב םייונישל םאתהב ונתשי חטובמל םימלושמה וא ישילש דצל םימלושמה חוטיבה ילומגת .13.6םמולשת  דעומ ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה הרקמ תורק דעומ ינפל ךומס םסרופש דדמה  ףיעסב,"תיבירו  הדמצה ישרפה"הרדגהה  יפל עבקנש רועישב הדומצ תיביר םהלףסווית  ןכו ,לעופב  הארוהב ןיא ;העיבתה תריסמ םוימ םימי 30  םותמ,1961 –א"כשתה  ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחל 1.רומאה קוחה יפל טפשמה תיב תוכמסמ עורגל ידכ וז
	 לשב ול בייח חטובמהש בוצק םוכס לכ ,הסילופב א קרפ יפל חוטיבה ילומגתמ זזקל יאשר חטבמה.13.7
	  תא זזקל חטבמה יאשר ,בוחה ןועריפ יאל ישממ ששח םייק םאו תרחא הסילופ לשב וא וז הסילופ .ומויק דעומ עיגה םרטש רחא בויח וא םמולשת דעומ עיגה םרטש חוטיבה ימד תרתי
	 .תומושת סמ יוכינב יאכזל ףסומ ךרע סמ וללכי אל חוטיב ילומגת. 13.8

	 חטבמה תמכסה אלל האדוה  14 
	  ,עיצה ,תובחב הדוה ,וז הסילופ יפל הסוכמה חוטיב הרקמל רשקב יוציפ ומעטמ םדא וא חטובמהםליש .חטבמה תא רבדה בייחי אל ,שארמ חטבמה תמכסה אלל ,רומאכ יוציפל בייחתה וא חיטבה
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	 וא המדקמ חטבמהמ לבקל יאכז ,ןיינעה יפל ,ישילשה דצה וא חטובמה אהי חוטיבה הרקמ תורקב .15.1  חטבמהמ ועיגיש םיפסכה ןובשח לע תאזו ,קזנהןוקיתל  תוריש לבקל רשפאתש תיפסכ תובייחתה.וז הסילופ יאנת יפל
	 וא המדקמ חטבמהמ לבקל יאכז ,ןיינעה יפל ,ישילשה דצה וא חטובמה אהי חוטיבה הרקמ תורקב .15.1  חטבמהמ ועיגיש םיפסכה ןובשח לע תאזו ,קזנהןוקיתל  תוריש לבקל רשפאתש תיפסכ תובייחתה.וז הסילופ יאנת יפל
	  בתכב העיבת חטבמל הרסמנש םויהמ םימי 30  ךות ומלושי תקולחמב םייונש םניאש חוטיב ילומגת .15.2.םילומגתה רתימ דרפנב העיבתל םינתינ םהו ,חוטיבה ילומגת םולשתל
	 חוטיבה ילומגתמ וכוני 15.2   -ו 15.1   םינטק םיפיעס חוכמ ישילש דצל וא חטובמל ומלושש םימוכס .15.3 ןיב ןכרצל םיריחמה דדמב םייונישל םאתהב וכונש םימוכסה ונתשי יוכינה בושיחב ;ומלושיש םייפוסה  לש יפוסה םוכסהםולשת  םוי ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבלםמולשת  ינפל ךומס םסרופש דדמה .חוטיבה ילומגת
	  תוחכוה תאצמה רחאלהשעיי  א קרפ יפל קזנ ירקמל חוטיבה ילומגת לש אלמהו יפוסהםולשתה .15.4 .בכרל קזנה תא ןקית חטובמה יכ תוריבס

	תונשייתה  16 
	  ,חוטיבה הרקמ תורק םוימ םינש שולש איה וז הסילופ יפל חוטיב ילומגתל העיבת לשתונשייתהה תפוקת
	  אל דוע לכתנשייתמ  הניא ב קרפ יפל חוטיב ילומגתל העיבתה ;קוחה יפל תרחא הפוקת העבקנ ןכ םאאלא .חטובמה דגנ ישילשה דצה תעיבת הנשייתה
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	 ,חוטיב הזוח חוכמ אלש ישילש םדא יפלכ יופיש וא יוציפ תוכז םג חוטיבה הרקמ לשב חטובמלהתייה.17.1.םלישש םילומגתה רועישכו בטומל וא חטובמל םילומגת םליששמ חטבמל וז תוכז תרבוע
	 ,חוטיב הזוח חוכמ אלש ישילש םדא יפלכ יופיש וא יוציפ תוכז םג חוטיבה הרקמ לשב חטובמלהתייה.17.1.םלישש םילומגתה רועישכו בטומל וא חטובמל םילומגת םליששמ חטבמל וז תוכז תרבוע
	 חטובמה לש ותוכזב עגפיש ןפואב הז ףיעס יפלוילא  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
	 תא ךכ לע ןכדעל וילע ,הז ףיעס יפל ול עיגמ היהש יופיש וא יוציפ ישילשה םדאה ןמ חטבמה לביק.17.4.םימי 15   ךותב חטובמה
	 חטובמש ישילש םדא ידיב הנווכב אלש םרגנ חוטיבה הרקמ םא הז ףיעסב שומישהשעי  אלחטבמ.17.5 .םהיניבש  דבועו דיבעמ לש סחי וא החפשמתברק  תמחמ ,יופיש וא יוציפ ונממ עבות היה אל ריבס

	דובעש ףיעס  18 
	 האנהה תוכז רועיש יפ לע )"בטומה" :ןלהל( טרפמב בוקנה יאכזל וא קנבל םלושי ,עיגי םאב א קרפ יפלםולשת  אל הז ףיעסב רומאה רבד םוש .היאנת לכל תופיפכבו וז הסילופ לש ל"נה קרפה יפ לע ןתינה חוטיבב ול שיש .ול הקנעוהש יהשלכ תוכמסמ ערוגכ וא הסילופה יפ לע חטבמה תוירחא ביחרמכ שרופי
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	 חוטיבב – חוטיבה תפוקת םותב וא ,תחא הנשל חוטיבב – חוטיבה תפוקת תליחתמ םישדוח 11  םותב.19.1 דעומל דע ,שיגה חטובמה םא ןיוצי ובש תועיבת חוד חטובמל חטבמה חלשי ,הנשמ הרצקה הפוקתל ולשבש חוטיב הרקמ לכ לש טוריפ ןיוצי תועיבתה חודב ;חוטיב תנש לכל תועיבת וא העיבת ,רומאה  גוס ,םלושש םוכסה ,חוטיבה הרקמ דעומ ,חטובמה בכרה רפסמתוברל  ,רומאכ העיבת השגוה
	 חוטיבב – חוטיבה תפוקת םותב וא ,תחא הנשל חוטיבב – חוטיבה תפוקת תליחתמ םישדוח 11  םותב.19.1 דעומל דע ,שיגה חטובמה םא ןיוצי ובש תועיבת חוד חטובמל חטבמה חלשי ,הנשמ הרצקה הפוקתל ולשבש חוטיב הרקמ לכ לש טוריפ ןיוצי תועיבתה חודב ;חוטיב תנש לכל תועיבת וא העיבת ,רומאה  גוס ,םלושש םוכסה ,חוטיבה הרקמ דעומ ,חטובמה בכרה רפסמתוברל  ,רומאכ העיבת השגוה
	 ישילש דצמ יופיש וא יוציפ חטבמה לצא לבקתה םאה ,)ישילש דצ וא ימצע קזנ( העיבתה גוס ,יוסיכה  דעומל ומדקש םינשה שולש לש הפוקתב ,עבקנש ךרעה תדירי םוכס וא רועיש תאו ,העיבתה לשב.םהיניב הרצקה הפוקתה יפל ,ולצא חטובמ חטובמה היה הבש הפוקתב וא חודה
	  ןקתמ ח"וד חטבמה חלשי ,חוטיבה תפוקת תליחתמ םישדח 11  םות רחאלהנושאר  ,העיבת השגוה.19.2.העיבתה תשגה םע דימ
	  ימד ףקיהמ 35%  לע הלועה רועישב ,הז קרפב 12  ףיעס יפל חוטיבילומגתל - "העיבת" ,הז ףיעסב .19.3 .חוטיבה תפוקת אולמל חוטיבה

	הדמצה  20 
	  דדמה ןיבש סחיל םאתהב ונתשי הסילופב וא טרפמב םיבוקנה תוירחאה תולובגו חוטיבהימוכס.20.1.חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה תפוקת תליחת ינפל ךומס םסרופש
	  דדמה ןיבש סחיל םאתהב ונתשי הסילופב וא טרפמב םיבוקנה תוירחאה תולובגו חוטיבהימוכס.20.1.חוטיבה הרקמ תורק ינפל ךומס םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה תפוקת תליחת ינפל ךומס םסרופש
	 םסרופש דדמה לוחי חוטיבה תפוקת ךשמב חוטיבה םוכס לשהלדגה  וא יוסיכ תפסוה לש הרקמב .20.2  ןכרצל םיריחמה דדמ – "דדמ" הז ןיינעל .ןיינעה יפלהלדגהה  וא תפסותה ףקות תליחת ינפל ךומס .יטנוולרה דעומב עודי היהש יפכ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תמסרפמש

	תועדוה  21
	  .טרפמב עיפותש ל"אודה תבותכלינורטקלא  ראודב חטבמלןתנית  חטבמל בטומה לש וא חטובמה לש העדוה
	טופיש  22 
	 לארשיב  טפשמהיתבמ  דחאב קרו ךא וררבתיהילא  רשקב וא וז הסילופ יפ לע תועיבת וא תועד יקוליח לכ .לארשי יניד יפ לעו


	פרק הÙב  טפשמהיתבמ  דחאב קרו ךא וררבתיהילא  רשקב וא וז הסילופ יפ לע תועיבת וא תועד יקוליח לכ .לארשי יניד יפ לעו
	 ה קרפ
	 ה קרפ
	  יאמש יונימ ךילהתל רבסה ףד קזנ תמוש תכירעו

	  תכירעו  יאמשיונימ ךילהתל רבסה ףד – ה קרפ קזנ תמוש
	  תכירעו  יאמשיונימ ךילהתל רבסה ףד – ה קרפ קזנ תמוש
	 תורדגה  1 
	 "ןוקית תעצה" .בכרה ןוקית ךלהמב וא ינפל יאמשה עצבמש ינושאר קזנ ןדמוא
	 "הדובע םוי" .לארשי תנידמ לש םיימשר גח וא החונמ םוי טעמל םוי לכ
	 "זוחמ" .םהיתולובג ירואיתו תופנלו תוזוחמל הנידמה חטש תקולח לע העדוהב רומאכ
	"חוטיב תצובק" יקסע לע חוקיפה תונקתב ןתועמשמכ ,תוחא הרבחו םא חוטיב תרבחתוברל  ,חוטיב תורבח,2001  –א"סשתה ,)ויתויובייחתה  לוהינו חטבמ לש תונרקהו ןוהה תעקשה יכרד( חוטיב.1968  – ח"כשתה ,ךרע תוריינ קוחב ןתועמשמכ תפנוסמ הרבחו תב הרבח לכ תוברלו
	 "המוש" .בכרה ןוקית רחאל יאמשה עצבמש יפוס קזנ וא ןדמוא
	"יאמש"  ,)בכר יאמש(םיתורישו  םיכרצמ לע חוקיפה וצב ותועמשמכ םיאמשה סקנפב םושרש ימ.1980  – מ"שתה
	 "רחא יאמש" .ץוח יאמש וא תיב יאמש וניאש יאמש לכ
	"תיב יאמש"  יאמשתוברל  ,חטבמה םע דחוימ רשק לשב םיניינע דוגינ לש בצמב אצמיהל לולעש יאמש :הלאמ דחא לכ ויבגל םימייקתמש .חוטיבה תצובק לש דבוע אוהש יאמש •   םניה םיחטבמ םע םירחא םיקסעו תואמשמויתוסנכה  לכ-ךסמ 30%-מ  הלעמלש יאמש • .חוטיבה תצובקמ.הב הטילשה יעצמאמ 5%  -מ הלעמלב הקיזחמ חוטיבה תצובק רשא תואמש תרבח • 
	"תיב יאמש"  יאמשתוברל  ,חטבמה םע דחוימ רשק לשב םיניינע דוגינ לש בצמב אצמיהל לולעש יאמש :הלאמ דחא לכ ויבגל םימייקתמש .חוטיבה תצובק לש דבוע אוהש יאמש •   םניה םיחטבמ םע םירחא םיקסעו תואמשמויתוסנכה  לכ-ךסמ 30%-מ  הלעמלש יאמש • .חוטיבה תצובקמ.הב הטילשה יעצמאמ 5%  -מ הלעמלב הקיזחמ חוטיבה תצובק רשא תואמש תרבח • 

	"ץוח יאמש" ןמזמ חטבמה ידי לע םסרופתש יפכ ץוחה יאמש תמישרב ללכנו תיב יאמש וניאש יאמש .ןמזל
	"ץוח יאמש" ןמזמ חטבמה ידי לע םסרופתש יפכ ץוחה יאמש תמישרב ללכנו תיב יאמש וניאש יאמש .ןמזל

	 בכר ילכ 2,000  לכל דחא יאמש תוחפל תללוכו תואנ יפרגואיג רוזיפב זוחמ לכל הניה םיאמשה תמישר ףיסוהל יאשר חטבמה .תפלוחה תירדנלקה הנשה לש ןורחאה םויב חטבמה לצא שוכר בכר חוטיבב םיחטובמ תונכדעתמולא  תומישר .העבשמ תחפי אל זוחמ לכב םיאמשה רפסמ הרקמ לכב .תע לכב המישרל םיאמש  ,חטובמה תשקב יפ לעו ןכ ומכ.  www.we-sure.co.il  :ותבותכש חטבמה רתאב ןתוא אוצמל ןתינו תעל תעמ .סקפ וא ל"אוד תועצמאב תינכדע המישר ול רסמית
	 בכר ילכ 2,000  לכל דחא יאמש תוחפל תללוכו תואנ יפרגואיג רוזיפב זוחמ לכל הניה םיאמשה תמישר ףיסוהל יאשר חטבמה .תפלוחה תירדנלקה הנשה לש ןורחאה םויב חטבמה לצא שוכר בכר חוטיבב םיחטובמ תונכדעתמולא  תומישר .העבשמ תחפי אל זוחמ לכב םיאמשה רפסמ הרקמ לכב .תע לכב המישרל םיאמש  ,חטובמה תשקב יפ לעו ןכ ומכ.  www.we-sure.co.il  :ותבותכש חטבמה רתאב ןתוא אוצמל ןתינו תעל תעמ .סקפ וא ל"אוד תועצמאב תינכדע המישר ול רסמית
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	 הרקש רחאל ,יאמש ידי לע בכרל קזנה תכרעה עצובת וב ךילהה לע יללכ רבסה חטובמל ןתיי הז רבסה ףד  חוטיב הרקמ שחרתיש הרקמב וב ןייעל הרקמ לכבו ותלבק םע הז רבסה ףד אורקל ץלמומ .חוטיבה הרקמ .חטבמה לש טנרטניאה רתאב יוצמ ףסונ עדימ .הסילופה ידי לע הסוכמה
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	ןתנית  ,בכרל קזנה תא ךירעהל תנמ לעו ,בכרל קזנהןוקית  ינפל ,בכרל חוטיב הרקמ תורקרחאל .3.1 לשטנרטניאה  רתאב תמסרופמה ,ץוחה יאמש תמישר ךותמ ץוח יאמש רוחבל תורשפאה חטובמל.ץוחה יאמש תמישר תא חטבמה ול רוסמי ,חטובמה לש ותשקבל . www.we-sure.co.il   חטבמה
	ןתנית  ,בכרל קזנה תא ךירעהל תנמ לעו ,בכרל קזנהןוקית  ינפל ,בכרל חוטיב הרקמ תורקרחאל .3.1 לשטנרטניאה  רתאב תמסרופמה ,ץוחה יאמש תמישר ךותמ ץוח יאמש רוחבל תורשפאה חטובמל.ץוחה יאמש תמישר תא חטבמה ול רוסמי ,חטובמה לש ותשקבל . www.we-sure.co.il   חטבמה
	 ךותמ יאמש חטבמה רחבי ,םיוסמ יאמשמ תוריש לבקל הפדעה ול ןיאש חטבמל חטובמה עידוה םא .3.2 הפדעה תייעב היהת אל תע לכבש חיטבירשא  ,יארקא ןפואב ,זוחמ ותוא לש ץוחה יאמש תמישר  יאמש יטרפ תא ידיימ ןפואב חטובמל ריבעי חטבמה .רחא יאמש ינפ לע םיוסמ יאמש תריחבב יהשלכ .ומע תורשקתהה םשל םישרדנה םיטרפה תוברל ,ץוחה
	ושעיי  )רחא יאמשב אלו( ץוח יאמשב רחב חטובמהש לככ ,ץוח יאמש תריחבוושעיי  קזנה לע העדוהה .3.3  חטבמה לשטנרטניאה  רתאבתוברל  חטבמה ותושרל דימעיש םיילטיגידהםיתורישה  תועצמאב. www.we-sure.co.il 
	  לכ תוארוהל םאתהבו ,תיעוצקמה ותעד לוקיש יפ לע המושהוןוקיתה  תעצה תא ךורעי ץוחה יאמש .3.4 .ץוחה יאמש לש החרטה רכש תולע אולמב אשיי חטבמה .ןיד
	.ךסומלו  חטבמל םגו חטובמל הנממ םיקתוע יאמשה ריבעי ,המושה ואןוקיתה  תעצה תכירע םויס םע .3.5
	 .תוחפל םינש שולש ךשמל קזנה תכרעהל עגונה רמוחה לכ תא ורמשיו ודעתי יאמשהו חטבמה .3.6  תכרעה ןיינעב שורדיש עדימו ךמסמ לכ ,ותשירד רחאל ךומסב חטובמל וריבעי יאמשהו חטבמה .קזנה
	 חטבמה גיצה םאאלא  ,תועבוקה המושהוןוקיתה  תועצה ויהי ץוחה יאמש לש המושהוןוקיתה  תועצה .3.7ןוקיתה  תעצה לע רערעל ונוצר לע עידוהו )אוהש יאמש לכ לש(תוידגנ  המוש ואןוקית  תועצה בתכבןוקיתה  תעצה תכירע םוימ דחא הדובע םוימ רחואי אל תאזו ,ןלהל טרופמכ עירכמ יאמשל המושה וא  תעצה תולע .ןיינעה יפל חטבמל המושה תרבעהמ עובשמ וא חטבמל התריסמו ץוחה יאמש ידי לע .חטבמה ןובשח לע היהת חטבמה לש תידגנה המושה וא ןוקיתה
	 ןוקית  תעצה גיציש דבלבו ,ץוחה יאמש לש המושה לע ואןוקיתה  תעצה לע רערעל יאשר חטובמה םג .3.8  עובשמ רחואי אל  תאזו,תידגנ  המוש גיצי וא ,בכרהןוקית  ינפל ןהילע רערעל ונוצר לע עידויותידגנ .ץוחה יאמש לש המושה ול הרסמנש רחאל
	 אלש םיניינע םתוא לע קר רערעל רשפא עירכמ יאמש ינפב ץוחה יאמש לש המושה לע רוערעב .3.9  םתוא לע וא ,המושב ונוש ךאןוקיתה  תעצהב וללכנש םיניינע םתוא לע,ןוקיתה  תעצהב ועבקנ .דבלב בכרה ןוקית ךלהמב ררבתהל ולכיש םיניינע
	 )"ץוח יאמש" וא "תיב יאמש" וניאש יאמש לכ( ונובשח לע "רחא יאמש"ב רוחבל חטובמה תורשפאב .3.10 לככ ,הז הרקמב .ונוקית  םרט בכרה תא קודבל הרבחה םעטמ יאמשל רשפאיש יאנתב תאזו הדובע םוימ רחואי אל בכרה תקידבל המעטמ יאמשחלשת  איה הקידבב תניינועמ אהת הרבחהש
	 טרופמכ תעבוקה המושה היהת אל וז המוש .רחאה יאמשה לשןוקיתה  תעצה תלבק דעוממ דחא.ליעל 3.7   ףיעסב 
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	 קזנה תא ומושירשא  ,םיעירכמ םיאמש תמישר ביכרהל םיאמשה דוגיאו חוטיבה תורבח דוגיא לע .4.1  לש ריבס רפסמ לולכת המישרה .תומושיתש  ואןוקית  תועצהיתש  ןיב תקולחמ לש הרקמ לכב .טנרטניאה תועצמאב תוברל ,רוביצל הנימז היהת איהו ,תואנ יפרגואיג רוזיפב םיאמש
	 קזנה תא ומושירשא  ,םיעירכמ םיאמש תמישר ביכרהל םיאמשה דוגיאו חוטיבה תורבח דוגיא לע .4.1  לש ריבס רפסמ לולכת המישרה .תומושיתש  ואןוקית  תועצהיתש  ןיב תקולחמ לש הרקמ לכב .טנרטניאה תועצמאב תוברל ,רוביצל הנימז היהת איהו ,תואנ יפרגואיג רוזיפב םיאמש
	 ,ליעל רומאכ המושה ואןוקיתה  תעצה לע רערעל ונוצר לע חטבמה עידויש וא עידוי חטובמה םא .4.2  דוגיא ידי לע המסרופו הבכרוהש םיעירכמה םיאמשה תמישר ךותמ תיארקא עירכמה יאמשה עבקיי .חטבמה לש ץוח וא תיב יאמש היהי אל עירכמה יאמשה .םיאמשה דוגיאו חוטיבה תורבח
	  ואןוקיתה  תועצה תא לביקש רחאל דחא הדובע םוימ רחואי אל ותעד תווח תא ןתיי עירכמה יאמשה .4.3 .םיאמשה ינש לש תומושה תא לביקש םוימ םימי העבש
	  בל םישב ורכש תקולח ןפוא תא םג עבקי יאמשה.שארמ  ודי לע עבקיי עירכמה יאמשה לש ורכש .4.4 .רוערעה תאצותל
	 דקומל היינפ ידי לע ליעל'א3  ףיעסב תרכזומה המישר ךותמ תיארקא עבקיי עירכמה יאמשה .4.5 וניה   דקומה לש ןופלטה רפסמ .)"דקומה"( םיאמשה דוגיאו חוטיבה תורבח דוגיא לש ףתושמ.1-700-700-888  
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	 רבעמ( עיפשהליטנוולר  םרוג לכ וא ךסומהו ,חוטיבה ןכוס ,חטבמה לע םג ומכ ,חטובמה לע רוסיא םייק ,חטובמה רובע המוש עבוקה יאמש לש יולתיתלבה  יעוצקמה ותעד לוקיש לע)יטנוולר  עדימ תרבעהל  :הז ללכבו
	  חוטיבה הרקמ תורק לע חטבמל עידוהל ותבוחל ףופכב ,יאמשל תורישי תונפל חטובמה תורשפאב .5.1 .וילע ךל עדונש רחאל דימ
	  חוטיבה הרקמ תורק לע חטבמל עידוהל ותבוחל ףופכב ,יאמשל תורישי תונפל חטובמה תורשפאב .5.1 .וילע ךל עדונש רחאל דימ
	 ריבעהל יאשר חטבמה .ץוחה יאמש תלוז םרוג לכ לש יהשלכתוברועמ  הרוסא קזנה תכרעה ךילהב .5.2  ,הסילופה יאנת ,הסילופה יטרפ ,יחוטיב יוסיכ יבגל עדימ ןוגכ המושה תכירע ינפל יללכ עדימ יאמשל
	  רומג ןדבואכ בכרב קזנה תכרעהל סחיב ץוח יאמש תוחנהל יאשר וניא חטבמה .המודכותובחרה .יאמשכ ודיקפת םע דחא הנקב תולוע ןניאש תויחנה ול תתלו
	 ןיינעב  הרעה ץוחה יאמש ינפב תולעהל )חטבמה ןכו( יאשר חטובמה,ןוקיתה  תעצה תריסמרחאל .5.3 לש  יעוצקמה ותעד לוקיש לע יהשלכ העפשה הב ןיארשאו ,ןוקית  תעצהל עגונה דבלב ינכט  ,תירקמ  הטמשה ,בושיח תועט ,ןושל תועט רבדב הרעה – "ינכט ןיינעב הרעה" ,הז ןיינעל .יאמשה .המודכו גגושב רבד תפסוה
	 יאמשה.ןוקיתה  תעצה תא בתכב ןכדעיו הרעהה תא טרפי ,התלעוהש הרעהל סיסב שי יכ יאמשה אצמ  ןיב םילדבהה יבגל רבסה ףורצב ,חטובמלו חטבמל ,ךסומל תנכדועמהןוקיתה  תעצה תא םג רוסמי .תמדוקה העצהה ןיבל וז ןוקית תעצה
	 בכרהתרדגה  .תעבתוברל  ,יעוצקמה ותעד לוקיש תא תוליבגמה תוארוהב יאמשה תא תוחנהלןיא .5.4.60%   -מ ךומנ בכרל ימלוגה קזנה םא םג "רומג ןדבואב" בכרכ
	:טרפבו יאמשכ ודיקפת םע דחא הנקב תולוע ןניאש תולטמ יאמשה לע ליטהל ןיא .5.5 
	 .םירחא םימיוסמ םיכסומ וא רדסה יכסומל םיחטובמ תונפהל ונממ ושרדי אל .5.5.1 
	 .םירחא םימיוסמ םיכסומ וא רדסה יכסומל םיחטובמ תונפהל ונממ ושרדי אל .5.5.1 
	 .ןוקית רחאל בכר תקידבל םיספט לע םותחל ונממ ושרדי אל .5.5.2 


	 ,יהשלכ האנה תבוטתוברל  ,גוס לכמ הלמע ומלשי אל רחא םרוג לכ וא יאמש ,ךסומ ,חוטיבןכוס .5.6 .הז רדסהל רשקהב ,והנשמל דחאה
	 לש ךרדבתוברל  ,האנה תבוט לכ וא הלמע ולבקי וא וקינעי אל יאמש וא ךסומ ,חוטיב ןכוס,חטבמה .5.7 .יאמשה תוהז תריחב ךילה בגאו תרגסמב ,ב"ויכו יפולח בכר ןתמ ,תימצע תופתתשהב תוחנה
	 לוקיש יפלו דבלב חטובמה תויוכז יוצימ תבוטל תאזהשעי  יאמשה תריחב ךילהבברועמה  חוטיבןכוס .5.8 .יעוצקמה ותעד
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	  תמישר ךותמ ץוח יאמשב רחב קוזינה וב הרקמ לכב ישילש דצ תועיבת ןיינעל םג ןאולמב ולוחיהלא  תוארוה .חטבמה לש ותוירחא תא עובקל ידכ ישילש דצ ידי לע ץוח יאמש תריחב םצעב ןיא .חטבמה לש ץוחה יאמש






