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פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל 
מגדל מסע עולמי 

מבוטח יקר, 

אנו מודים לך על בחירתך בתוכנית "מגדל מסע עולמי" מבית מגדל חברה לביטוח. 

בחוברת זו מידע מלא אודות התוכנית והכיסוי הביטוחי וכן הנחיות למקרה של תביעה.

.לנסיעה אחת בלבדלתשומת הלב, הפוליסה הנ"ל הינה  

כיסויים  צויינו אם אלא להחמרתו או קיים רפואי למצב כיסוי כולל אינו אך ביותר רחב הביטוחי הכיסוי היק  
.ביטוחיים אלו כאמור בדף הרשימה לפוליסה ואושרו על ידי החברה

 שעות ביממה. 24חשוב להזכיר כי לרשותך, מוקד סיוע לשוהים בחו"ל הפועל  

אנו מאחלים לך נסיעה טובה ובטוחה, 

 בע"מ לביטוח חברהמגדל 
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פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל 

מגדל מסע עולמי - תמצית הכיסויים לפוליסה

הכיסוי בפוליסה זו, יהיה על פי רובדי הביטוח הכלולים בדף הרשימה של המבוטח וגבול האחריות עבור כל כיסוי  

הכלול בדף הרשימה יהיה כמפורט להל : 

גבול אחריות המבטח הכיסוי ברובד ביטוחי ראשו  

$5,000,000 - הוצאות רפואיות בחו״ל והוצאות שלא בעת אשפוז3 ופרק2סה"כ לפרק 

סכום הביטוח המרבי  2.2.1(פינוי יבשתי )סעי  

סכום הביטוח המרבי  2.2.2(פינוי אווירי / ימי )סעי  

סכום הביטוח המרבי  2.3(הטסה רפואית )סעי  

- הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז3פרק 

סכום הביטוח המרבי  3.1(הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז )סעי  

$1,500  3.2(תרופות )סעי  

$1,500  3.3(טיפול חירום בשיניים )סעי  

- החזר הוצאות מיוחדות בחו״ל4פרק 

$1,500  4.1.1(כרטיס נסיעה )סעי  

4.1.2(הוצאות לינה בחו"ל )סעי   2500 $  ליום ובסה"כ $150

$1,500  4.2(הטסת מלווה למקום אשפוז המבוטח בחו״ל )סעי  

עד סכום הביטוח המרבי  4.3(העברת גופה )סעי  

עד סכום הביטוח המרבי 4.4(  בתנאי שאובחן לראשונה בחו״ל )סעי  12היריון עד שבוע 

 4.5(מילוט )סעי   1,500 $

- איתור וחילוץ6פרק 

$500,000 זהכיסוי  לכלול לא הרכישה בעת המבוטח ביקש אם אלא בפוליסה כלולה-וחילוץ  לאיתור הרחבה

 בכפו  $15,000
להשתתפות עצמית בסך 

$ 2000 

העברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזייה 

- חבות צד שלישי7פרק 

$100,000 הרחבה לחבות צד שלישי - 
כלולה בפוליסה אלא אם ביקש המבוטח בעת הרכישה לא לכלול כיסוי זה 

- הרחבות8פרק 

1:מסלול 
$ מתוכם כרטיס6,000

$2,000 נסיעה למבוטח עד  
1,000 $.ולמלווה עד  

$3,000סידורי קרקע עד  
2:מסלול  
$ מתוכם כרטיס 12,000

4,000 $נסיעה למבוטח עד 
$2,000.ולמלווה עד  

$6,000סידורי קרקע עד 

 8.1( הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה )סעי  
בהתאם לקבוע בד  הרשימה לפי המסלול שבחר מבוטח בעת הרכישה 

$1,500  8ביטול נסיעה עקב צו 

$ 200,000  8.2( )סעי  32הרחבה להיריון שאינו בסיכון עד שבוע 

 8.3(הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם )סעי   350,000 $
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כיסוי בגין מקרה ביטוח 
שארע עקב ספורט חור , 
עד התקרות הנקובות על 
פי רובד הביטוח הראשון 
והרחבה לביטול או קיצור 
נסיעה )אם נרכשה על יד  

המבוטח(

8.4(הרחבה לספורט חור  )סעי   

כיסוי בגין מקרה ביטוח 
שארע עקב ספורט אתגרי, 
עד התקרות הנקובות על 
פי רובד הביטוח הראשון 
והרחבה לביטול או קיצור 
נסיעה )אם נרכשה על יד  

המבוטח(

8.5(הרחבה לספורט אתגרי )סעי   

כיסוי בגין מקרה ביטוח  
־שארע עקב ספורט תחרו
תי, עד התקרות הנקובות 

על פי רובד הביטוח הראשון 
והרחבה לביטול או קיצור 
נסיעה )אם נרכשה על יד  

המבוטח(

8.6(הרחבה לספורט תחרותי )סעי   

- הרחבה לכבודה9פרק  

$2,500 סה”כ כיסוי למטען 

 $300 $ אך לא יותר מ - 500
לפריט או מערכת פריטים.

9.1.1.1(דברי ערך ) סעי   

$ 300  9.1.1.2(מזוודה/תיק/ארנק )סעי  

$ 300  9.1.1.3(גניבה/פריצה מכלי רכב )סעי  

$ 200  9.1.1.4(שחזור מסמכים )סעי  

 9.2(איחור בהגעת כבודה )סעי   150 $

הרחבות כבודה בתוספת פרמיה )רק אם צוין במפורש בד  הרשימה(

$1,200  9.3(מחשב אישי נישא/טאבלט )סעי  

$ 600 אם מחשב אישי נישא/טאבלט נגנב מרכב 

 9.4( )רק אם צוין במפורש בד  הרשימה( )סעי  GPSמכשיר סלולרי או מכשיר  1,000 $

$ 375  נגנב מרכב GPSאם הטלפון או 

- הרחבה לביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור 11פרק  1,500 $

- הרחבה לתאונות אישיות מוות / נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה 12פרק  20,000 $

 (:- תנאים הכלליים של הפוליסה 13 לפרק 13.3סעי  )השתתפות עצמית 

אין השתתפות עצמית בפוליסה למעט:

והשתתפות GPS/ נייד לטלפון הרחבה פי על שתחול $30 של עצמית השתתפות קיימת נרכשו, אם כבודה, בהרחבות  א.
 $ שתחול על פי הרחבה למחשב אישי נישא/טבלט. 100עצמית של  

עצמיתהשתתפות  תנוכה הזיה, בסמי שימוש עקב לישראל העברה בגין תביעה של במקרה וחילוץ, לאיתור בהרחבה ב.
 2,000 $.בסך  
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תנאי פוליסה - מגדל מסע עולמי

- הגדרות1פרק  

WWW.MIGDAL.CO.IL. 1.1 אתר אינטרנט שכתובתו אתר האינטרנט של המבטח -

כבית-החלמה,רק  המשמשים מוסדות בלבד. חולים כבית המוסמכות הרשויות ע"י המוכר מוסד כל-חולים בית 
בית-הבראה, בית-מרפא, מרפאה, סנטוריום או מוסד משקם לא יחשבו כבית-חולים. 

1.2 

אי יציאת המבוטח מישראל לחו"ל בתקופת הביטוח.ביטול נסיעה -  1.3

ושות  נכדה נכד, סבתא, סבא, חותנת, חותן, אחות, אח, בת, בן, אם, אב, המבוטח, של זוג בן/בת-קרוב משפחה בן 
בעסק של שני שותפים בלבד. 

1.4 

הביטוח לתנאי בהתאם ביטוח מקרה בקרות למבוטח לשלם המבטח מתחייב אותו המקסימלי הכיסוי סכום-אחריות גבול
כמפורט בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. 

1.5 

שהינם אחד מאלה:דברי ערך -  1.6

שנדרש ככל למינהו, צילום ציוד ואביזריה, מצלמה שעון, חן, אבן תכשיטים, יהלום, יקרה, מתכת למבוטח:צמודים  ערך דברי 
ושמור מאובטח במקום או בכספת עת בכל המבוטח עם יחד יהיו אשר בכבודה, הכלולים מוזיקה ,נגן למבוטח צמוד להחזיקו 
אווירית. או ימית או יבשתית בהעברה תישלח אשר הכבודה בתוך יהיו לא זו בקטגוריה ערך דברי לעיל, לאמור בנוס  אחר. 
צלילה, ציוד פאות, עור, בגדי למבוטח. צמוד להחזיקו נדרש שלא למינהו צילום ציוד למבוטח:צמודים  שאינם ערך דברי 
שדאג  ובלבד עת, בכל המבוטח עם להיות צריכים אינם אשר ופולחן, קודש חפצי נגינה, כלי פרווה, ורוח, חתירה גלישה, ציוד 

לאכסנם במקום מאובטח ושמור. 

דולר של ארה"ב.דולר -  1.7

המבוטחים, פרטי הפוליסה, מספר את הכולל ממנה נפרד בלתי חלק ומהווה זו לפוליסה המצור  מסמך-הרשימה ד  
תקופת הביטוח, פרקים וההרחבות שנרכשו, פרמיה ופרטים נוספים הנוגעים לכיסוי ביטוחי על פי פוליסה זו.

1.8 

שהטיפול זו, פוליסה פי על כמוגדר קיים בריאותי מצב של צפוי ובלתי פתאומי לרעה, שינוי-קודם  בריאותי מצב של החמרה
בו היה הכרחי בחו”ל כטיפול חירום.

1.9 

של למצבו רפואית מבחינה המותאם רפואי צוות בליווי מיוחד, במטוס או רגיל מטוסים בשירות הטסה-רפואית הטסה
עם בתיאום המבטח מטעם שהרופא בתנאי זאת להלן, 2.3בסעי   המפורטים בתנאים לישראל, מחו”ל המועבר המבוטח 
רפואית  הטסה כי נוס  ובתנאי הטיסה במהלך רפואית בהתערבות צורך להתעורר עלול כי קבע בחו”ל המטפל הרופא 

אפשרית והכרחית מבחינה רפואית.

1.10

 כמבוטחים.הרשומים בד  הרשימה אדם/בני אדם  המבוטח - 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ.המבטח - 

1.11 

1.12 

בקשה להצטר  לביטוח על-פי פוליסה זו.הצעה -  1.13

הרשות שטחי למעט אליה, או מישראל בדרכם מטוס או אוניה זה בכלל ישראל למדינת מחוץ מדינה או מקום כל-חו"ל 
הפלשתינאית ומדינות אויב.

1.14 

מתאכסן הוא ששם בדירה ו/או במלון הנמצא ו/או למבוטח הנלווה המבוטח, בחזקת או בבעלות אישי מטען- כבודה
לשימוש אישי בלבד למעט מטען עסקי / מסחרי. 

כרטיס נסיעה -

1.15 

1.16 

או פנים טיסות לרבות לחו”ל, הנסיעה לצורך בישראל מבוטח שרכש ציבורי רכב בכלי נסיעה כרטיס-נסיעה ביטול לעניין
במחלקת  מטוס ציבורי, רכב בכלי תחבורה ולרבות מדינות בין המתוכננת הנסיעה במסגרת הביטוח תקופת תוך מדינות בין 

תיירים בלבד, אוניה, רכבת או אוטובוס בלבד בין מדינות.

על מישראל, בצאתו שרכש הכרטיס במקום בחו”ל המבוטח שרכש ציבורי רכב בכלי נסיעה כרטיס-נסיעה  קיצור לעניין 
מנת לשוב לישראל מיעד מסוים בסו  הנסיעה.

סימנים עם גופנית הפרעה גו , אברי של הבריאות במצב הפרעה בריאותית, בעיה קיום תקינה, לא בריאות של מצב-מחלה  
ותסמינים שניתן לזהותם, כל מצב לא תקין או כשל תפקודי של הגו .

1.17 

המלווה אותו עפ”י הוראת רופא בחו”ל. אדם אחר המתלווה למבוטח בעת שהותו בחו”ל בכוונה לשוב עמו, אומלווה -  1.18 

או חמורה נכות למבוטח תגרם כי מיידית סכנה קיימת או לחייו מיידית בסכנה המבוטח מצוי בהן נסיבות-רפואי חירום מצב
בלתי הפיכה אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחו .

1.19 

החודשים שלושת במשך או לארץ לחוץ צאתו בעת בהשגחה או בטיפול המבוטח היה שבשלה מחלה- קודם רפואי מצב
שקדמו לצאתו. 

1.20 

על ביטוח תגמולי בתשלום המזכה/משפה , ביטוח תקופת במשך בחו”ל למבוטח שאירעו מחלה או תאונה-ביטוחי מקרה
פי הוראות הפוליסה. 

1.21 
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הנדרש המינון את הטיפול, אופן את קבע בתרופה, בטיפול הצורך את אישר אשר רופא, ידי על חתום רפואי מסמך-מרשם  
ומשך זמן הטיפול הנדרש. 

1.22 

בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם.משפחה גרעינית -  1.23

נכות כי יובהר ספק הסר למען תאונה. ,עקב חלקיהם או גפה איבר של , פונקציונאלי או אנטומי מוחלט, אובדן-צמיתה  נכות 
ו/או צלקת אסטתית אינן מכוסות בפוליסה זו. 

 יציאה אחת מישראל לחו”ל וחזרה לישראל תוך תקופת הביטוח כמפורט בד  הרשימה.נסיעה - 

1.24 

1.25 

לעת מעת תקבע זהותו אשר זו פוליסה פי על המכוסים בחו”ל שאירעו ביטוח במקרי המטפל שירותים ספק-השירות ספק
על ידי המבטח ואשר בינו לבין המבטח קיים הסכם במועד התביעה על פי הפוליסה למבוטחי פוליסה זו ועל פי תנאיה.

1.26 

בכרטיס נקוב היה אשר ידו על שתוכנן המועד לפני לישראל ושובו בחו”ל הנמצא המבוטח שהות הפסקת-נסיעה קיצור
הנסיעה המקורי לחזרה לישראל. 

1.27 

 רופא בעל רישיון כדין, תק , העוסק ברפואה קונבנציונלית על פי חוקי המדינה שבה הוא עובד.רופא - 

לא אלו הרחבות אם אלא 6-7בפרקים  וההרחבות 2-5בפרקים  א’ בחלק המפורט הביטוחי הכיסוי-הראשון ביטוחי רובד
צורפו לפוליסה לבקשת המבוטח בטופס ההצעה, והכל בכפו  לתנאים הכלליים של הפוליסה.

תאטרון כרטיס/י לשחזור, הניתן/ים אחר/ים טיסה כרטיסי ו/או נסיעה כרטיס/י דרכון, שהוא/הם מסמך/ים-מסמכים  שחזור 
וכיוצ”ב ובכלל זה מסמכים עיסקיים כגון דוגמאות מסחריות שרטוטים ודוקומנטים עסקיים.

1.28

1.29 

1.30 

ידי על הביטוח תקופת במהלך למבוטח נגרמה אשר מראש צפוי בלתי פתאומי מאירוע כתוצאה גופנית חבלה-תאונה
כתוצאה פגיעה כי מובהר המבוטח, של לנכותו או למותו והמידית והישירה היחידה, הסיבה והוא לעין הגלוי חיצוני אלים אמצעי 
או פסיכולוגית מפגיעה או מילולית מאלימות כתוצאה או )מיקרוטראומה( זעירות פגיעות של מצטברת כתוצאה או ממחלה 

 אינם בגדר תאונה. TIA/CVAאמוציונלית או לחץ נפשי או פגיעה מוחית  

למפורט בהתאם במרבית, התקופה על תעלה שלא ובלבד הרשימה בד  שצוינה כפי הביטוח תקופת-הביטוח תקופת
נגרם אם שעות. 48בתוספת  לישראל, שובו מועד אחרי ולא מישראל המבוטח של צאתו יום לפני לא אולם להלן, 1.33בסעי   

עיכוב על ידי אמצעי התחבורה אשר בו עמד המבוטח לחזור ארצה.  

1.31

1.32

התקופה המרבית - 1.33 

הראשוןהביטוחי לרובד המרבית התקופה 

 ימים מיום היציאה לחו”ל. 180 )כולל( - עד 65למבוטחים עד גיל  

 ימים מיום היציאה לחו”ל. 90 )כולל( - עד 85 עד 66למבוטחים מגיל 

 ימים מיום היציאה לחו”ל. 15 ומעלה עד 86למבוטחים מגיל 

להלן: כמפורט  הראשון הביטוחי לרובד מקוצרת מרבית תקופה תחול שלהלן הרחבות נרכשו אם לעיל האמור א  על

קודםרפואי למצב הרחבה לרוכשים 

 ימים מיום היציאה לחו”ל. 90 )כולל( - עד 60למבוטחים עד גיל  

 ימים מיום היציאה לחו”ל. 60 )כולל( - עד 74 עד גיל 61למבוטחים מגיל 

 ימים מיום היציאה לחו”ל. 45 כולל - עד 85 עד גיל 75למבוטחים מגיל 

 ימים מיום היציאה לחו”ל. 15 ומעלה - עד 86למבוטחים מגיל 

 יום. 30לרוכשות הרחבה להריון - 

נסיעהביטול בגין תשלומים להפסד הרחבה לרוכשים 
לחו”ל. הטיסה  במועד וסיומה הביטוח, תקופת תחילת לפני ימים 180מ-יותר  לא אך הפוליסה, הוצאת מיום שתחילתה תקופה 

כבודהלביטוח הרחבה לרוכשים 
מרגע- כן לפני למוביל הכבודה את מסר אם או לחו”ל בדרכו ישירות ביתו את עזב המבוטח שבו מהרגע שתחל תקופת 

המסירה, ותסתיים בשובו מחו”ל ישירות לביתו, הכל בתוך תקופת הביטוח כמצוין בד  הרשימה. 

הדמיתיתקלינית  למדידה הניתנת מוכחת אורגנית פתולוגיה של החמרה למנוע ו/או לרפא שנועד כימי חומר-תרופות
בה  במדינה המוסמכות הרשויות ידי על אושר כתרופה בו והשימוש הוכחה יעילותו ואשר התביעה הגשת בעת פתולוגית ו/או 

נרכשה. 

1.34
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- הוצאות רפואיות בחו”ל2פרק  
בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי תנאי פוליסה זו, ישפה המבטח את המבוטח או יעביר כתב התחייבות לתשלום בגין 

הוצאות אשפוז בחו”ל כדלקמן: 

תשלום ובכללם אשפוז בעת בחו”ל חולים בבית הניתנים רפואיים ושירותים אשפוז עבור התשלום-בחו”ל אשפוז הוצאות 2.1
המרבי  הסכום עד ותרופות מרדים נמרץ, טיפול מנתח, שכר ניתוח, חדר אבחון, בדיקות רפואי, טיפול המזון, החדר, בגין 

הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעי  זה ובלבד שהומצאו למבטח מסמכים רפואיים כולל אבחנה רפואית.

של הימצאות למקום הקרוב חולים לבית העברתו יחייב המבוטח של הרפואי שמצבו ככל-חולים לבית המבוטח פינוי 2.2
העברה  ו/או הפינוי הוצאות בגין המבוטח את המבטח ישפה הרפואי, למצבו המתאים אחר חולים לבית פינויו או המבוטח 

בכפו  לאמור להלן:

תחבורה באמצעי העברה ו/או פינוי מאפשר המבוטח של הרפואי ומצבו היה יבשתית: בדרך העברה ו/או פינוי 2.2.1
המבוטח  יהא מומחה, רופא של רפואית להערכה בהתאם המבוטח, של הרפואי למצבו המתאים שהוא כל יבשתי 

זכאי להחזר הוצאות הפינוי ו/או ההעברה כאמור עד סכום הביטוח המרבי הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה. 

יובהר כי נסיעה במונית או ברכב פרטי אינה נכללת בכיסוי על פי סעי  זה.

רופא של רפואית להערכה בהתאם מאפשר, אינו המבוטח של הרפואי ומצבו היה באוויר:או  בים העברה ו/או פינוי 2.2.2
העברה ו/או פינוי הוצאות להחזר זכאי המבוטח יהא לעיל, כאמור יבשתי תחבורה באמצעי העברה ו/או פינוי מומחה, 
של הכיסויים בתמצית הנקוב המרבי הביטוח סכום עד וזאת אווירי( אמבולנס )לרבות אווירי ו/או ימי תחבורה באמצעי 
אישור  לקבל בבקשה למבטח ופנה לו שנודע לאחר מיד למבטח כך על הודיע שהמבוטח ובלבד הפוליסה. 

מוקדם של המבטח לביצוע הפינוי ו/או העברה כאמור וזאת עוד בטרם בוצע הפינוי בפועל.

על הבטוח תגמולי לתשלום בכתב ותביעה הביטוח מקרה קרות על הודעה למבטח משנמסרה א. 2.2.2.1.
המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.

הדרושים והמסמכים המידע את לכך שנדרש לאחר סביר זמן תוך למבטח למסור המבוטח עלב. 
לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.

למבטח מאפשר היה וקיומה במועדה לעיל ב’ 2.2.2.1סעי   לפי ,או2.2.2סעי   לפי החובה קוימה לא א.2.2.2.2
להקטין חבותו אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שיהיה חייב בהם אילו קויימה החובה.  

הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:

החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות. 

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור. 

,אין עליו להכביד או חבותו בירור את המבטח מן למנוע כדי בו שהיה דבר במתכוון המבוטח עשה ב.
המבטח חייב בתגמולי בטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר. 

בגין בלבד המבוטח של כספי לשיפוי הינה סעיפיו ותת זה סעי  עפ”י המבטח התחייבות כי ויודגש יובהר 
בכל  כאמור ההעברה ו/או הפינוי להסדרת אחראי יהיה אינו והמבטח פינוי/העברה, בשל המבוטח הוצאות 

דרך או צורה שהיא. למבטח לא תהיה אחריות על הפינוי במידה והוא לא נעשה על ידו או מטעמו. 

רפואיות הוצאות להחזר בגינו זכאי היה המבוטח אשר אירוע של במקרה רפואית, הטסה יאפשר המבטח-רפואית הטסה 2.3
המטפל  הרופא עם בתיאום המבטח מטעם רופא ידי על תיקבע העברה דרך טיפול. להמשך לישראל המבוטח את ויעביר 

בחו”ל, לאחר קבלת מידע מדויק על מצבו הרפואי של המבוטח ואפשרות הטיפול במבוטח במקום בו חלה או נפגע. 

למען הסר ספק, כרטיסי הנסיעה שהיו בידי המבוטח ו/או המלווה יומחו לטובת המבטח.

שהיא,  צורה או דרך בכל כאמור, הרפואית ההטסה להסדרת הינה זה סעי  עפ”י המבטח התחייבות כי ויודגש יובהר 
ככל שזו בכלל אפשרית בנסיבות הזמן והמקום בו שוהה המבוטח.

הינו  יחדיו אשפוז( בעת שלא רפואיות )הוצאות3פרק  ולפי בחו”ל( רפואיות )הוצאות2פרק  לפי המבטח התחייבות סה”כ 
עד הסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו.

- הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז3פרק  
המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות רפואיות שהוצאו עקב מקרה ביטוח המכסה על פי תנאי פוליסה זו כדלקמן:

מוסמך, לרופא תשלום שהינם: בחו”ל שקיבל הרפואיים השירותים עבור מהמבוטח הנדרש התשלום-רפואיות הוצאות  3.1
רפואי מוסד או מוסמך רופא ידי על אשפוז, בשעת שלא בהשאלה ואביזר הדמיה, בדיקת ו/או רנטגן צילומי אבחון, בדיקות 
זה  לסעי  שבפוליסה הכיסויים בתמצית הנקוב המרבי הסכום עד אשפוז במסגרת שלא ובוצעו ביטוח מקרה בגין מוכר 

ובלבד שהומצאו למבטח על ידי המבוטח דו”ח רפואי ו/או מסמכים רפואיים מחו”ל הכוללים אבחנה רפואית. 

זה.לסעי   שבפוליסה הכיסויים בתמצית הנקוב המרבי הסכום עד מרשם פי על בחו”ל שניקנו תרופות-מרשם תרופות 3.2 
לא יכסו לפי סעי  זה תרופות שהמבוטח נוטל באופן קבוע. 
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 עד לסכום הקבוע בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעי  זה.טיפול חירום בשיניים - 3.3

הכואבות, השיניים ו/או השן וצילום בדיקות שהינם הטיפולים ו/או מהבדיקות יותר או אחת משמעותו:בשיניים  חירום טיפול
עת, באותה בשן לטפל ניתן ולא במקרה במרשם( התרופות עלות כולל )לא הכאב לשיכוך מתאים מרשם זמנית, סתימה 
זומן  לא שהמבוטח ובלבד מודלק עצב ועקירת שנפלו כתרים של ארעית הדבקה נגועה, משן מורסות ניקוז דחופה, עקירה 

לטיפול זה מראש.

- החזר הוצאות מיוחדות בחו”ל4פרק  
במהלכה  שאירע זו, פוליסה תנאי פי על המכוסה ביטוח מקרה בגין נוספות מיוחדות הוצאות בשל המבוטח את ישפה המבטח
כדלקמן: 

החזר הוצאות עקב שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח4.1
המטפל מרופא  מפורשת רפואית דעת חוות פי על אשר הפוליסה תנאי פי על המכוסה בחו”ל ביטוח מקרה למבוטח אירע 

בחו”ל, כתוצאה מאותו מקרה ביטוח נבצר מהמבוטח לשוב לישראל במועד המקורי המתוכנן הנקוב בד  הרשימה עקב סכנה
עד בלבד  להלן כפורט המבוטח בהוצאות המבטח יישא המבטח, מטעם רופא על ומקובלת אושרה זו וקביעה ולחייו לבריאותו 

הסך הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה בצד כל כיסוי:

לסכום עד בלבד אחד מלווה ועבור עבורו לישראל, נסיעה כרטיס בגין המבוטח את ישפה המבטח נסיעה:כרטיס  4.1.1
ביטול בגין לזיכוי זכאים יהיו המלווה ו/או המבוטח אם זה. לסעי  שבפוליסה הכיסויים בתמצית הנקוב המרבי הביטוח 
ו/ המבוטח  עבור שנרכש החדש הנסיעה כרטיס מחיר שבין ההפרש את רק המבטח ישלם במקורי, נסיעה כרטיס 

או המלווה כאמור לבין מחירו של הכרטיס הנסיעה המקורי.

נאותים אחרים לינה בתנאי ו/או במלון נוספת שהייה בעלות המבוטח את ישפה המבטח בחו”ל:לינה  הוצאות 4.1.2
לסכום  עד הרשימה, בד  כמפורט המקורית הביטוח תקופת שלאחר בתקופה למלווה, ו/או למבוטח היעד במדינת 

הביטוח המרבי הקבוע בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעי  זה. 

הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו”ל4.2
כרטיס רכישת עלות אחד למלווה המבטח ישלם שעות 48על  העולה אשפוז המצריך אירוע עקב בחו”ל המבוטח אושפז 
ההגעה עם למלון או חולים לבית התעופה משדה ציבורית בתחבורה נסיעה עלות המבוטח של אשפוזו למקום נסיעה 
ו/או במלון  בחו”ל לינה ועלות לישראל, לשוב מנת על תעופה לשדה חזרה ציבורית בתחבורה הנסיעה עלות השהות. למדינת 

בתנאי לינה נאותים במדינת היעד, והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים שבפוליסה לסעי  זה.
כהגדרתו  מלווה שוהה לא המבוטח שעם ובתנאי לאירוע בלבד אחת ופעם אחד למלווה הינו הכיסוי ספק הסר למען 

בפוליסה.
המבוטח. מטעם מי ידי על זהותו תקבע המלווה זהות לקבוע מהמבוטח נבצר המבוטח. ידי על תקבע המלווה זהות 

גופת העברת בהוצאות המבטח יישא זו פוליסה פי על המכוסה ביטוח מקרה עקב המבוטח מות במקרה גופה:העברת  4.3
שבפוליסה  הכיסויים בתמצית הנקוב המרבי הביטוח הסכום עד טיסה, של בדרך לרבות לישראל, האירוע ממקום המבוטח 
לסעי  זה.

 שאובח  לראשונה בחו”ל 12הריו  עד שבוע  4.4
אבחנה  של בדרך בחו”ל לראשונה אובחן אשר מהריון כתוצאה בחו”ל אשפוז בעת שלא רפואיות בהוצאות יישא המבטח

רפואית מתועדת בעת שהות המבוטחת בחו”ל כמפורט להלן:

שהוצאות בתנאי וזאת בלבד הריון של ראשוני ואבחון בירור לצורך הדרושות מעבדה בדיקות רופא, ביקור הוצאות 4.4.1
המבוטחת בו מצב למעט הינו כולל 12ה  לשבוע עד הן ההוצאות לפיו התנאי כי מובהר כולל. 12לשבוע  עד הוצאו אלו 

 והשתחררה אחריו. 12התאשפזה לפני שבוע  

אשפוז דמי , האשפוז במהלך רפואיות הוצאות המבטח יכסה ההוצאות במסגרת בחו”ל, אשפוז בעת רפואית הוצאות 4.4.2
ניתוח, חדר הדמיה, בדיקות אבחון, בדיקות בגין תשלום ובכללם אשפוז בעת חולים בבית הניתנים רפואיים ושירותים 

מיטות  2-3בת  במחלקה שישלמו והמזון החדר מרשם, תרופות נמרץ, טיפול מרדים, מנתח, שכר רופא, טיפול 
private semi שבוע  לפני התאשפזה המבוטחת בו מצב למעט כולל, 12לשבוע  עד הוצאו אלו שהוצאות בתנאי וזאת

 והשתחררה אחריו. 12

ב:הקשורה/ות  או הנובע/ות תביעה/ות בגין 4.4.1-4.4.2סעיפים  פי על ביטוח תגמולי ישלם ולא חייב יהיה לא המבטח 4.4.3

הפלה יזומה שלא עקב הריון מחוץ לרחם.4.4.3.1
הוצאות מעקב הריון שוט , בדיקות מעקב, בדיקות שיגרה ובדיקות גנטיות. 4.4.3.2

ושוחררה  12שבוע  לפני התאשפזה לא שהמבוטחת בתנאי )כולל( להיריון 12שבוע  לאחר שהוצאו הוצאות 
אחריו.

אשפוז כי זה סעי  לעניין יובהר ספק הסר למען גנטי. לאבחון בדיקה כל או טיפולים בהריון שגרה בדיקות 4.4.3.3
וטפול בבעיה רפואית שלא ניתן לדחות עד לחזרה לארץ יכוסו על ידי המבטח.

מאירועים שכתוצאה שלטון החלפת או הפיכה אירעה בה המבוטח נמצא בה ממדינה המבוטח מילוט בגין הוצאות-מילוט 4.5
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זה בסעי  לאמור בכפו  הפוליסה. של הכיסויים בתמצית הנקוב לסכום עד חירותו או המבוטח לחיי סכנה נשקפת אלה 
סכנה  נשקפת לא בה אשר המבוטח נמצא בה במדינה הגובלת בלבד, סמוכה למדינה המילוט בהוצאות יישא המבטח לעיל, 

לחיי המבוטח.

בשל  המבוטח הוצאות בגין בלבד המבוטח של כספי לשיפוי הינה זה סעי  פי על המבטח התחייבות כי ויודגש יובהר 
המילוט והמבטח אינו ולא יהיה אחראי להסדרת המילוט בכל דרך או צורה שהיא.

 כולל(:4ו- 2,3- חריגים לרובד ביטוחי הראשו )פרקים5פרק  
אחד  בכל הקבועים והחריגים והתנאים הפוליסה של הכלליים לתנאים 13.1בסעי   המפורטים והחריגים הסייגים ההגבלות, על בנוס 

מהפרקים ברובד הביטוח הראשון יחולו על הרובד הביטוח הראשון הגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: 
המבטח לא יהיה חייב ולא ישלם תגמולי ביטוח בגין תביעה/ות הנובעת/ות או הקשרה/ות ב:

קבועים וטיפולים תרופות ו/או תקופתית בדיקה ו/או שגרתיות בדיקות ו/או פעילה רפואית בעיה עקב שאינן שגרתיות בדיקות 
ו/או שיגרתים שנקבעו למבוטח טרם נסיעתו ו/או תרופות שאבדו או ניזוקו או שפג תוקפן.

5.1 

את להמשיך שניתן במקרה או לישראל המבוטח של שובו עד לדחות היה ניתן אשר פעולות עבור רפואיות והוצאות אשפוז 5.2 
הטיפול בישראל והחזרה לארץ אפשרית מבחינה רפואית. 

 5.3 (.AIDSטיפול מניעתי למחלת הכשל החיסוני הנרכש )

השתלת איבר או איברים. 5.4

תכנית אלטרנטיביים, טיפולים הומאופתיה, נטרופתיה, הידרותרפיה, מכנוטרפיה, פיזיותרפיה, הבאים: מהסוגים טיפולים 
שיניים)למעט  טיפול שיניים, רופא ידי על המבוצע חניכים, טיפול ו/או ניתוח כירופרקט, ע”י דיקור)אקופונטורה(,טיפול מרפא, 

טיפול חירום(, הפרעה נפשית או עצבנית ו/או מחלת נפש, ניתוח ו/או טיפול קוסמטי-אסתטי.

5.5

שמיעה, מכשירי מגע, עדשות אופטיים, משקפיים שמש, משקפי לרבות משקפיים לרבות אחרים או רפואיים אביזרים 
שלא  הוצאות לפרק 3.1בסעי   כמפורט בחו”ל תאונה עקב בחו”ל המותקן רפואי אביזר של במקרה למעט למיניהן תותבות 

5.6

בעת אשפוז.

בירור או באירוע טיפול לצורך מטעמו מי או למבוטח המבטח בין לתקשורת הוצאות בשל לרבות וטלפון, תקשורת הוצאות 
לבן  ו/או למלווה ו/או למבוטח האירוע במהלך שבוצעו ומזון כלכלה הוצאות עוד , במטען הקשורות הוצאות כיסוי. תנאי 

משפחה קרוב.

5.7

- איתור וחילוץ6פרק  
רכישת בעת  להסירו המבוטח ביקש אם אלא הראשון הביטוחי מרובד כחלק המבוטח שם על בפוליסה כלול יהיה זה פרק

הפוליסה. 

הגדרות 6.1

המבטח יניח בו אחר אזור כל או לאחרונה המבוטח שהה למבטח שנמסר המידע פי על בו האזור-ההעלמות אזור 6.1.1
באופן סביר שהמבוטח עשוי להימצא בו. 

 איתור מקום הימצאות של המבוטח באותה העת.איתור - 6.1.2

אשר ההעלמות, באזור המבטח של הקשר אנשי ידי על המבוטח של שהותו מקום לאיתור ניסיון-שטח בירור 6.1.3
יתבצע על פי הנדרש באופן סביר בנסיבות במקרה.

של החוץ משרד באמצעות המבוטח של שהותו מקום לאיתור ראשוניים ובירורים בדיקות ביצוע-ראשוני בירור 6.1.4
המקרה.בנסיבות  סביר באופן הנדרש לפי הכל המבטח, של קשר לאנשי הודעות משלוח באמצעות ו/או ישראל מדינת 

ששמו אחר אדם כל ו/או נכדיו סבתו, סבו, אחיו, ילדיו, הוריו, המבוטח, של זוג בת או בן לרבות-קרוב משפחה בן 6.1.5
וכתובתו צוינו בהצעה לביטוח בנוס  על המבוטח. 

 הודעה שתינתן למבטח בכתב על ניתוק קשר עם המבוטח.ההודעה - 6.1.6

הקרובים משפחה מבני מי לבין המבוטח בין נהוג שהיה קשר של וידועות ברורות בלתי מסיבות הפסקה-קשר  ניתוק 6.1.7
המבוטח של הימצאות מקום על מידע כל אין זה קשר מהפסקת כתוצאה ואשר המבוטח עם שנסע מלווה לבין ו/או 

 ימים רצופים ובלבד שניתוק הקשר ארע במהלך תקופת הביטוח. 30תקופה העולה על  

 הוצאת המבוטח ממקום הימצאו אותה העת למקום מבטחים.חילוץ -  6.1.8

 מקום הישוב הקרוב למקום הימצאות של המבוטח, אשר קיימים בו תחנת משטרה ובית חולים.מקום מבטחים -  6.1.9

 מסירת הודעה על ניתוק הקשר למוקד הייעודי של המבטח.מקרה העלמות - 6.1.10

משפחה בן של משמעית וחד ברורה ידיעה נלוות אליו הביטוח תקופת במהלך למבוטח שארע אירוע-חרום  מקרה 6.1.11
ו/או  איתור פעולת בביצוע צורך יש לפיהן אחרות ומוצקות סבירות ראיות על ו/או מבוסס מידע על המסתמכת קרוב 

חילוץ דחופה של המבוטח, הנמצא בסכנת חיים. 
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ע”י יקבע והרכבה שהיקפה המבוטח, ואיתור חיפוש לצורך ההעלמות לאזור תצא אשר משלחת-החיפוש  משלחת 
המבטח על פי הנדרש באופן סביר בנסיבות המקרה. 

6.1.12 

ששת בתום או המרבי הביטוח סכום מיצוי על הקרוב משפחה לבן המבטח הודעת מועד-החיפושים תקופת תום
לפי  זו, הרחבה בתנאי כאמור חיפוש המשלחת של חזרתה לאחר שטח בירור המבטח ביצע בהם נוספים חודשים 

המוקדם מביניהם. 

6.1.13

מקרה הביטוח
במהלך זו הרחבה הוראות עפ״י בחו”ל המבוטח של חירום מקרה או בחו”ל המבוטח של העלמות מקרה הינו הביטוח מקרה 

6.2

הנסיעה.  

הכיסוי על - פי הרחבה זו
עם קרות מקרה הביטוח יבצע המבטח את הפעולות הבאות בכפוף לתנאי הפוליסה והרחבה זו להל :  

6.3

איתור מבוטח: 6.3.1
האחרון  שהותו מקום אודות מלאים פרטים קיבל שהמבטח ולאחר ההעלמות מקרה מקרות עסקים, ימי שבעה בתוך 

של המבוטח יחל המבטח בביצוע בירור ראשוני.
אנשים האחרון, הידוע שהותו מקום המבוטח, של המתוכנן הטיול מסלול-משמעם  מלאים פרטים זה סעי  לצורך 

עימם היה בקשר במהלך הנסיעה ו/או כל פרט אחר סביר אשר יידרש על ידי המבטח.

יחל המבוטח של שהותו מקום יאותר לא הראשונים הבירור בביצוע המבטח שהחל מיום ימים שבעה בתום אם 
המבטח בביצוע בירור בשטח.

6.3.2 

המבטח יקים המבוטח של שהותו מקום יאותר לא בשטח הבירור בביצוע המבטח שהחל מיום ימים שבעה בתום אם 6.3.3 
משלחת חיפוש. משלחת החיפוש תצא לאזור ההעלמות ותפעל לאיתור מקום שהותו של המבוטח.

עם ו/או המבוטח של הימצאות מקום היוועד עם ו/או ההתעלמות לאזור החיפוש משלחת מצאת ימים חודש בתום 
המוקדם  המבוטח, של מותו דבר היוודע ו/או זו לפוליסה הכיסויים בתמצית כמפורט המרבי הביטוח סכום מיצוי 

מבניהם, יפסיק המבטח את פעילותיו לאיתור המבוטח באמצעות משלחת החיפוש.

6.3.4

הבירור בקיום צורך שאין כך על המצביע משמעי חד ממצא קיים בו במקרה כי בזאת מובהר ספק הסר למען 
האפשרי  בהקדם לפעול שביכולתו כל יעשה המבטח דחופה, חילוץ פעולת אלא בשטח בירור ו/או הראשוני 

לבצוע החילוץ.

תקופה ולמשך לעיל, 6.3.4בסעי   כמפורט החיפוש משלחת באמצעות המבוטח לאיתור הפעולות הפסקת לאחר 
נודע  שלא ובלבד בשטח בירור בביצוע המבטח ימשיך הנוספים( החודשים ששת )להלן: נוספים חודשים ששה של 

דבר מותו של המבוטח. 

6.3.5

בתום ששת החודשים הנוספים יפסיק המבטח כל פעולה שהיא וחובותיו על פי סעי  זה יבואו לסיומם. 6.3.6

אין אולם זה בסעי  כמפורט המבוטח לאיתור פעולות יבצע המבטח כי בזאת ומוצהר מובהר ספק הסר למען  6.3.7
יחשב  לא המבוטח של איתורו אי המבוטח. של איתורו את להבטיח כדי זה לסעי  בהתאם המבטח בהתחייבות 

להפרה ו/או אי מילוי תנאי פוליסה מצד המבטח. 

חילוץ המבוטח: 6.3.8

בשל מבטחים למקום עצמו בכוחות להגיע יכול אינו כי ויסתבר החיפוש תקופות במהלך יאותר והמבוטח היה 
לחילוץ  יכולתו כמיטב המבטח יפעל הפוליסה, תנאי עפ”י מכוסה אחרת גופנית מגבלה ו/או הבריאותי במצבו פגיעה 

המבוטח. 

סכום הביטוח המרבי: 6.3.8.1
יעלה שלא בסכום זו הרחבה עפ”י המבוטח וחילוץ לאיתור בהוצאות המבטח יישא הביטוח מקרה בקרות 

על הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה זו )להלן: “סכום הביטוח המרבי”( 
המבוטח  חילוץ ו/או לאיתור פעולה כל להפסיק רשאי המבטח יהיה המרבי, הביטוח סכום מיצוי עם 

על פי הרחבה זו , בכל שלב וחבות המבטח עפ”י סעי  זה תסתיים.
למי או למבוטח מהן חלק או הביטוח תגמולי ישולמו לא מקרה בשום כי יובהר ספק הסר למען 

את  שאישרה לאחר בלבד מטעמה השירות לספק המרבי הביטוח סכום את ישלם והמבטח מטעמו 
ההוצאות איתור וחילוץ על פי פוליסה זו מראש וכתב. 

תום תקופת החיפושים:6.3.8.2

של קרוב משפחה לבן המבטח יודיע חולץ ו/או אותר לא שהמבוטח ובמקרה החיפושים תקופת תום עם 
 ימים מיום מתן הודעה 15המבוטח כי המבוטח לא אותר והמבטח מפסיק את פעולות החיפוש אחריו בתוך  

על שבוצעו הפעולות יפורטו בו דוח הקרובים המשפחה מבני לאחד המבטח ישלח החיפושים, הפסקת על
שהותו  מקום אודות שהתקבלו ידיעות הפעולות בוצעו לפיהם הזמנים לוחות המבוטח לאיתור המבטח ידי 

של המבוטח )אם התקבלו( וכל ידיעה שהתקבלה , אם התקבלה אודות מצב הבריאות של המבוטח. 

חריגים מיוחדים להרחבה זו: 6.3.9 
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בכל  הביטוח, תגמולי בתשלום יישא ולא זו הרחבה פי על אחראי יהי לא המבטח בפוליסה הכלליים לחריגים בנוס  
אחד מהמקרים הבאים :

אחת להלן: מהמדינות באחת שארע ביטוח מקרה בגין זה נספח פי על ביטוח תגמולי ישלם לא המבטח 6.3.9.1
של הרפובליקה צ’אד, סודאן, סומליה, ניז’ר, אומן, אינדונזיה, מלזיה, מאוריטניה, אפגניסטן, ערב, ממדינות 

האיתור  פעילות את מאפשרת שאינה מדינה או אויב מדינת תימן, הצפונית, קוריאה ג’יבוטי, אפריקה, מרכז 
והחילוץ בתחומה או שטחים שבשליטה או ניהול של הרשות הפלסטינית.

מהומות, פרעות, מרד, מהפכה, משטרתית, מלחמתית, צבאית, בפעילות המבטח של פעילה השתתפות 6.3.9.2
מעשה חבלה או פעילות בלתי חוקית.

לחזור סירוב ו/או קרוב משפחה בן עם ו/או המבטח נציגי עם פעולה לשת  מסרב המבוטח בו מקרה 6.3.9.3
לישראל . 

במקרה בו חירותו של המבוטח נשללה בין אם באופן חוקי ובין אם לאו.6.3.9.4

בסמוך או הפוליסה הוצאת לאחר כי יתברר אם זו הרחבה פי על מהתחייבויותיו פטור יהיה המבטח 6.3.9.5
הכניסה  אפשרות את המונע אחר ו/או מדיני ו/או צבאי שינוי ו/או במשטר שינוי ו/או הפיכה חלה להוצאתה 

ו/או היציאה באותה ארץ או מונע מהמבטח לבצע את התחייבויותיו על פי סעי  זה. 

כיסוי להעברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזייה 6.4

הגדרות6.4.1

פסיכו חומרים ו/או 1973( )התשל”ג חדש נוסח המסוכנים הסמים בפקודת להגדרתם בהתאם סמים-הזייה  סמי 
אקטיביים אחרים למעט הרואין. 

מקרה הביטוח6.4.2

בחו”ל  המבוטח בהיות שונים הזיה בסמי משימוש כתוצאה הביטוח, בתקופת למבוטח שנגרמה מנטאלית, פגיעה 
ואשר כתוצאה משימוש בסמים אלו נפגעה הכשרות השיפוטית של המבוטח. 

התחייבות המבטח 6.4.3

הוצאות העברת המבוטח לישראל6.4.3.1

$ של לסך עד לישראל המבוטח העברת בהוצאות יישא המבטח  העברת  אופן מלווה. כולל ארה״ב 15,000
המבוטח לישראל יקבע על ידי המבטח בלבד לאחר קבלת מידע הדרוש על מצבו הנפשי של המבוטח.

כמיטב  המבטח יפעל הנפשי, מצבו בשל לישראל בחזרה עצמו בכוחות להגיע יכול אינו כי ויסתבר היה 
יכולתו לחילוץ המבוטח והבאתו בחזרה לישראל.

מקרה  אירע אלמלא מחויב היה שהמבוטח לישראל הנסיעה בהוצאות יישא לא המבטח מקרה, בכל 
הביטוח.

שלבס   עצמית להשתתפות כפו  והינו מטעמו ספק ו/או המבטח ידי על ייעשה זה סעי  לפי הכיסוי כי יובהר 6.4.3.2
 ביטוח.$ למקרה  2,000

המבוטח בו במקרה זה סעי  פי על בהוצאות חייב יהיה לא המבטח הפוליסה, של הכללים לחריגים בנוס  6.4.3.3
נמצא במצב גופני או נפשי שיש בו כדי למנוע מנציגי המבטח ביצוע חוקי של החילוץ או הבאתו לישראל.

- חבות כלפי צד שלישי7פרק  
רכישת  בעת להסירו המבוטח ביקש אם אלא הראשון, הביטוח מרובד כחלק המבוטח, שם על בפוליסה כלול יהיה זה פרק

הפוליסה.
המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק שגרם המבוטח לצד שלישי עבור נזק גו  או רכוש אשר אירעו בחו”ל בתקופת הביטוח אשר  

בגינם חב המבטח לצד שלישי עפ”י פקודת הנזיקין . 
אחריות המבטח על פי סעי  זה לא תעלה על סכום הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה לצד כיסוי לפי פרק זה.

: חבות כלפי צד שלישי7חריגים לפרק  

נובעות או להלן מהחבויות חבות הינה שלישי צד כלפי המבטח של חבותו כאשר זה פרק לפי ביטוח תגמולי ישלמו לא 7.1
במישרין או בעקיפין מהן: 

חבות מעבידים, חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של המבוטח.7.1.1
חבות עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון , או מעשה בלתי חוקי. 7.1.2
חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו, בהחזקתו או תחת השגחתו. 7.1.3
חבות עקב משלחת יד, עסק או מקצוע.7.1.4
בכלי זמני(, באופן מגורים לצורך היא תפיסתם אם אלא )למעט ,מבנים בקרקע שימוש או חזקה או בעלות עקב חבות 7.1.5

רכב מנועי, כלי טיס או בכלי שיט. 
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התיישנות7.2
תביעת  התיישנה לא עוד כל מתיישנת אינה שלישי צד כלפי חבות הפוליסה, של הכלליים לתנאים 13.7בסעי   האמור א  על 

הצד השלישי נגד המבוטח.

- הרחבות8פרק  
כל אחת מהרחבות בפרק זה תחול רק בתנאי שצוין במפורש בד  הרשימה כי ההרחבה נשוא התביעה כלולה בפוליסה על שם

המבוטח, במועד קרות מקרה הביטוח. 
יובהר כי תנאי ההרחבות כפופות לתנאים הכלליים של הפוליסה ובכל מקרה של סתירה בין התנאים הכלליים של הפוליסה לבין  

תנאי ההרחבה, יחולו תנאי ההרחבה. 

הרחבה לביטול או קיצור נסיעה 8.1

ביטול נסיעה8.1.1

או מוחזרים שאינם פיקדונות אובדן בגין הנסיעה ביטול של במקרה בלבד אחד ומלווה המבוטח את ישפה המבטח 
בגין  המבוטח ע”ש הרשימה בד  הנקוב לסך עד לשלמם המבוטח על חובה שחלה או מראש ששולמו תשלומים 

הרחבה זו, כדוגמת הוצאות לינה )מלון, בית הארחה, דירת נופש, כפר נופש(, כרטיס נסיעה ורכב שכור.

את לבטל עליו היה בו הראשון במועד הנסיעה את לבטל מנת על יכולתו במידת לעשות המבוטח על 8.1.1.1
הנסיעה ולהודיע לגורמים הרלוונטיים על ביטול נסיעתו )סוכן נסיעות, בית מלון, חברות תעופה וכדומה(. 

של  דרך על נוס  נזק נגרם מכך וכתוצאה הרלוונטיים הגורמים לכלל הודעה במסירת המבוטח השתהה 
דמי ביטול גבוהים יותר או כל נזק אחר, יקוזז הנזק הנוס  מההחזר לו זכאי על פי פוליסה זו.

להקטיןלמבטח  מאפשר היה וקיומה במועדה, לעיל 8.1.1.1בסעי   הנזכרת החובה קוימה לא 8.1.1.1.1
זו הוראה  חובה, קוימה אילו בהם חייב שהיה במידה אלה הביטוח בתגמולי חייב הוא אין חובתו, 

לא תחול בכל אחת מאלה : 
החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות. 

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.

להכבידאו  חבותו בירור את המבטח מן למנוע כדי בו שהיה דבר במתכוון המוטב או המבוטח עשה 8.1.1.1.2
עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלה במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

במהלך שאירעו הבאים מהמקרים אחד עקב ורק אך ביטול בגין זה סעי  פי על המבוטח את ישפה המבטח 8.1.1.2
תקופת הביטוח: 

מותו של המבוטח או בן משפחה קרוב מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה.8.1.1.2.1
לפחותאושפז  ובגינה הפוליסה, בחריגי כלולה שאינה קרוב משפחה בן או המבוטח של מחלה 8.1.1.2.2

 שעות בבית חולים או מחלה שמהלכה הרגיל מחייב ריתוק של המבוטח וזאת בשבוע שקדם 24
למועד הנסיעה.

שהוכרזהמלחמה  עקב או ומהומות פרעות מגיפה, עקב סדיר מטוסים שרות של טיסות ביטול 8.1.1.2.3
באופן רשמי בארצות היעד המונעות קיום הטיסה.

התפוצצות,שריפה,  אירעו המבוטח של בביתו אם הנסיעה, מועד לפני יום 14תוך  נסיעה ביטול 8.1.1.2.4
חקירה לצורך  המבוטח של האישית נוכחותו נדרשה אם כן כמו שיטפון, סערה, בזדון, נזק 

משטרתית עקב פריצה או ניסיון לפריצה לביתו או עסקו.

ע”י8צו  ו/או מיוחד קריאה צו פי על מילואים לשרות המבוטח של חרום גיוס עקב נסיעה ביטול 8.1.1.2.5
ימים  7של  בתקופה למבוטח ניתן שהצו ובלבד חלקה או הנסיעה במהלך מוסמך צבאי גורם 

שקדמו למועד המקורי המתוכנן של יציאת המבוטח לחו”ל.
הכיסויים  בתמצית הנקוב סך על תעלה לא 8.1.1סעי   פי על נסיעה ביטול של במקרה המבטח התחייבות 

הכלולה בפוליסה לצד כיסוי זה. 

קיצור נסיעה8.1.2
היחסי החלק בגין נמנע ובלתי הכרחי נסיעה קיצור של במקרה בלבד אחד ומלווה המבוטח את ישפה המבטח 

הנסיעה  של יום כל עבור יחסי באופן מחושב החזר בגינם לקבל ניתן ולא המבוטח ע”י ששולמו שלהלן הוצאות של 
המתוכנן שאבד וזאת עד לסך הנקוב בד  הרשימה ע”ש המבוטח בגין הרחבה זו. 

ההוצאות המכוסות על פי סעי  זה הינם:

עבור לשלמם חובה המבוטח על שחלה או מראש ששולמו תשלומים או מוחזרים שאינם פיקדונות אובדן 8.1.2.1
הוצאות הקשורות לנסיעת המבוטח כדוגמת הזמנת בתי מלון )בית הארחה, דירת נופש( ורכב שכור. 

כרטיסי נסיעה שהיו ביד המבוטח ו/או המלווה יומחו לטובת המבטח.

שארעו  הבאים מהמקרים אחד עקב ורק אך נסיעה קיצור בגין זה סעי  פי על לשיפוי זכאי יהיה המבוטח 
במהלך תקופת הביטוח: 
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נאלץבחו”ל  מוסמך רופא אישור פי על אשר למלווה, ו/או למבוטח בחו”ל שארע רפואי אירוע 
בכרטיס להשתמש  היה ניתן ולא לישראל המתוכנן חזרתו מועד את לשנות המלווה או המבוטח 

הנסיעה המקורי שנרכש. 
מותו של המבוטח ו/או המלווה, מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה.

אשפוז בן משפחה קרוב עקב תאונה או מחלה מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה.
מוות של בן משפחה קרוב עקב תאונה או מחלה, מסיבה שאינה כלולה בחריגי הפוליסה.

8.1.2.1.1

8.1.2.1.2 
8.1.2.1.3 
8.1.2.1.4

זכאות לביטול או קיצור נסיעה במקרה בו רכשה משפחה גרעינית הרחבה זו 
משפחה מבני ואחד המשפחה מבני אחד לכל נסיעה לקיצור או נסיעה לביטול הרחבה גרעינית משפחה רכשה 
בני  יתר גם ביטוח לתגמולי זכאים יהיו זו, הרחבה לעניין בפוליסה המנויים מהמקרים אחד בגין הביטוח לתגמולי זכאי 

המשפחה הגרעינית. 

8.1.3

חריגים מיוחדים לפרק זה:
הבאים:המיוחדים  והחריגים הסייגים הגבלות, זו ההרחבה על יחולו זו, בפוליסה והחריגים הסייגים ההגבלות על בנוס  

8.1.4

השתתפות במעשה פלילי או עברייני, לפי הדין הפלילי בישראל של כל אדם שעליו נסמכות תכניות הטיול 
למעט עיכוב מחמת הזמנה להעיד בבית משפט.

8.1.4.1 

ע”י באחר שהוחל  או לישראל וחזרה יציאה לשם שנוצל מקורי נסיעה כרטיס עבור יחסי להחזר תביעה
המוביל במקרה של שיבה באיחור , קיצור נסיעה או הפסקתה. 

8.1.4.2 

הזכאות להרחבה זו תחל ממועד רכישת הביטוח, על פי הקבוע בד  הרשימה.

8.2 32הרחבה להריו  למבוטחת עד שבוע  

עד  והכל הרשימה בד  במפורש צוין והדבר המבוטחת ע”ש להריון להחמרה הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי  
לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו. 

מקרה הביטוח:
החמרה בלתי צפויה של מהלך הריון שגרתי למבוטחת המחייב קבלת טיפול רפואי בחו”ל במהלך תקופת הביטוח.

8.2.1 

שבפרקים הכיסויים עבור הראשון הביטוחי רובד תנאי פי על המבוטחת את המבטח ישפה הביטוח מקרה בקרות
ובסעיפים המפורטים להלן:

- הוצאות רפואיות בחו”ל2פרק  
- הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז3פרק 
-4פרק 

 החזר הוצאות עקב שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח 4.1סעי  
 הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו”ל 4.2סעי  
 העברת גופה. 4.3סעי  

8.2.2 

הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה ו/או קיצור נסיעה, אם נרכשה על ידי המבוטח.

מוקדמת לידה , להריון הקשורות רפואיות הוצאות יכוסו ו-3 2 פרקים פי על רפואיות והוצאות אשפוז במסגרת כי יובהר 
ידי על יכוסו אלו הוצאות . רפואית והטסה שנולד הפג או העובר או הוולד אשפוז ו/או לטיפול הקשורות הוצאות וכולל 

והוולד ההריון של 32שבוע  לפני שאירעה רפואית מסיבה ארצה לשוב המבוטחת ביכולת אין בו במקרה גם המבטח 
מהקבוע  יותר לא אלו, הוצאות בגין הכיסויים בתמצית הנקוב מסכום יותר ולא זה,שבוע  לאחר נולד הפג ו/או 

בתמצית הכיסויים בפוליסה בגין הרחבה זו. 

חריגים להרחבה זו
והחריגים הסייגים הגבלות, זו הרחבה על יחולו זו, בפוליסה המפורטיםוהחריגים  הסייגים ההגבלות על בנוס  

המיוחדים הבאים:

8.2.4

הפלה יזומה. המבטח לא ישלם ולא יהיה אחראי בגין תביעה הנובעת ו/או הקשורה ב:  

הרחבה להחמרה של מצב רפואי קודם 8.3
הרשימה  בד  במפורש צוין והדבר המבוטח ע”ש קודם רפואי מצב של להחמרה הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי  

והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה בהרחבה זו. 

מקרה ביטוח 8.3.1 

החמרה של מצב רפואי קיים במבוטח במהלך תקופת ביטוח.

ובסעיפים שבפרקים הכיסויים עבור הראשון הרובד פי על המבוטח את המבטח ישפה ביטוח מקרה בקרות 
המפורטים להלן:

- הוצאות רפואיות בחו”ל2פרק  
- הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז3פרק 
-4פרק 

 החזר הוצאות עקב שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח 4.1סעי  

8.3.2 



510120007    10.2017מגדל חברה לביטוח בע"מ ן מגדל מסע עולמי

13

 	
 	

 

 

 

 

 
  

 

 	
 	
 	
 	

 

 

 

 

 

 	
 	
 	

 
 

 	

 

 

-  -

 הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו”ל 4.2סעי   
 העברת גופה. 4.3סעי  

הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה ו/או קיצור נסיעה, אם נרכשה על ידי המבוטח.

ניתן  ולא בביצוען הכרח והיה שהוצאו אלו רק הינן זו הרחבה פי על המכוסות הוצאות כי יובהר לעיל, האמור א  על 
היה לדחותן, עד שובו של המבוטח לישראל, בין אם במועד שובו המתוכנן מראש, או במועד מוקדם יותר. 

חריגים להרחבה זו8.3.3
והחריגים  הסייגים הגבלות, זו הרחבה על יחולו זו, בפוליסה המפורטים והחריגים הסייגים ההגבלות על בנוס  

המיוחדים הבאים : 

 בסמוך לאוטם שריר לב שאירעו בחו”ל.ניתוח לב, השתלת קוצב לב שלא באו8.3.3.1

המבוטח של שובו עד לדחותן היה שניתן וטיפולים בדיקות או בירור, או סקר בדיקות שגרתיות, בדיקות 8.3.3.2
לישראל כאמור לעיל ו/או תרופות וטיפולים רגילים שנקבעו למבוטח טרם נסיעתו. 

הרחבה לספורט חור 
לסך  עד והכל הרשימה בד  במפורש צוין והדבר המבוטח ע”ש חור  לספורט הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי  

הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו. 

הגדרות8.4.1
הליכה( סקי  קאנטרי- )קרוס במישור גלישה ,snowshoeingמזחלות,  סנובורד, מגלשיים, בעזרת גלישה חור : ספורט 

ואופנועי שלג, אשר נעשתה באתר המיועד לכך בשעות הפעילות המוכרזות של האתר ובמסלולים המיועדים לכך. 

בקרות מקרה הביטוח ישפה את המבוטח על פי תנאי הרובד הראשון עבור הכיסויים שבפרקים ובסעיפים המפורטים להן: 8.4.2
פרק 2 - הוצאות רפואיות בחו”ל 

פרק 3 - הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז 
-4פרק

 החזר הוצאות עקב שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח 4.1סעי  
 הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו”ל 4.2סעי  
 העברת גופה. 4.3סעי  
 שאובחן לראשונה בחו”ל. 12 הריון עד שבוע 4.4סעי  

הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול ו/או קיצור נסיעה, אם נרכשה על ידי המבוטח.

והחריגים הסייגים הגבלות, זו הרחבה על יחולו זו, בפוליסה המפורטים והחריגים הסייגים ההגבלות על בנוס  8.4.3
המיוחדים הבאים:  

מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות היסודיים של האתר או המסגרת בה הייתה הפעילות. 

הרחבה לספורט אתגרי
עד  והכל הרשימה בד  במפורש צוין והדבר המבוטח שם על אתגרי לספורט הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי  

לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו.

הגדרות: 8.5.1
של  האינטרנט באתר הקיימת אתגרי, ספורט ענפי ברשימת הכלולה ספורט פעילות משמעותו: אתגרי ספורט 

החברה , ואשר נכונה למועד רכישת הפוליסה של המבוטח.

ובסעיפים שבפרקים הכיסויים עבור הראשון הביטוחי הרובד תנאי פי על המבוטח את ישפה הביטוח מקרה בקרות 8.5.2
המפורטים להלן: 

פרק 2 - הוצאות רפואיות בחו”ל 
פרק 3 - הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז 

-4פרק
 החזר הוצאות עקב שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח 4.1סעי  
 הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו”ל 4.2סעי  
 העברת גופה. 4.3סעי  

הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה ו/או קיצור נסיעה, אם נרכשה על ידי המבוטח. 
בנוס  על ההגבלות הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על ההרחבה זו הגבלות, הסייגים והחריגים הבאים :8.5.3

 שאובחן לראשונה בחו”ל. 12תביעה הנובעת ו/או הקשורה מכך שהמבוטחת בהריון . למעט הריון עד שבוע  

הרחבה לספורט תחרותי
לסך עד והכל הרשימה בד  במפורש צוין והדבר המבוטח ע”ש תחרותי לספורט הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי  

הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו. 

הגדרות 8.6.1

8.4

8.5

8.6
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לקראת הדרכה ו/או בחו”ל אימונים מחנה ו/או בחו”ל תחרות לקראת אימון לרבות בספורט עיסוק-תחרותי ספורט 
לרשימת  ובכפו  עצמאי באופן או ספורט קבוצת אגודה במסגרת אם בין ספורט, תחרות עם בקשר בחו”ל תחרות 

ענפי הספורט התחרותי המוזכרים באתר האינטרנט של המבטח כפי שתעודכן מעת לעת.

הביטוח פרטי בד  כנקוב זו לתוכנית הביטוח תקופת במהלך שהתרחש אירוע קרות בגין למבוטח ישלם המבטח 8.6.2
הבאים  והסעיפים הפרקים להוראות בהתאם תחרותי ספורט במסגרת מפעילותו כתוצאה בחו”ל המבוטח נפגע בו 

בלבד ועד לתקרת גבול האחריות לכל אחד מהם עלפי תנאי הרובד הראשון: 
פרק 2 - הוצאות רפואיות בחו”ל 

פרק 3 - הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז 
-4פרק

 החזר הוצאות עקב שהות בחו”ל מעבר לתקופת הביטוח 4.1סעי  
 הוצאות הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו”ל 4.2סעי  
 העברת גופה. 4.3סעי  
 שאובחן לראשונה בחו”ל. 12 הריון עד שבוע 4.4סעי  

הרחבה להפסד תשלומים בגין ביטול ו/או קיצור נסיעה אם נרכשה על ידי המבוטח.

חריגים לספורט תחרותי 8.6.3
המיוחדים  והחריגים הסייגים הגבלות זו הרחבה על יחולו זו בפוליסה המפורטים והחריגים הסייגים ההגבלות על בנוס  
הבאים: 

מקרה בו המבוטח נהג שלא בהתאם לכללי הבטיחות היסודיים של האתר או המסגרת בה הייתה הפעילות.
אם  למעט המבטח של האינטרנט באתר התחרותי הספורט ענפי ברשימת כלולה שלא תחרותי ספורט פעילות כל 

אושרה מראש וצוינה במפורש בד  פרטי ביטוח. 

הרחבה לכבודה )מטע  אישי נלווה(-9פרק 

בתמצית  הנקוב לסך עד והכל הרשימה בד  במפורש צוין והדבר המבוטח ע”ש לכבודה הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה פרק 
הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו.

הכיסויים  בתמצית הנקוב לסך ועד ידם על שישולם לסכום מעבר הביטוח תגמולי ישולמו מוביל באחריות כבודה הייתה בו במקרה 
לפוליסה בצד הרחבה זו.

הנקובה הביטוח תקופת במהלך הנלווה למטענו שאירע נזק ו/או גניבה או אובדן של במקרה המבוטח את ישפה המבטח 
על שיחושב בלאי בניכוי המטען של הממשי מערכו יותר לא אך זו לפוליסה הכיסויים בתמצית הנקוב מרבי לסך עד ברשימה 

9.1

 להלן. 10.4פי סעי   

כמפורט בו, הכיסוי ולסעיפי כולו לפרק הביטוח סכום למגבלת בכפו  יהיו הכבודה בגין המרביים ביטוח תגמולי
בתמצית הכיסויים לפוליסה, ובהתאם למפורט להלן: 

דברי ערך - כהגדרתם בפרק הגדרות. 9.1.1.1

9.1.1 

ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק.
כיסוי מרבי במקרה גניבה או פריצה מרכב.

9.1.1.2 
9.1.1.3 

שיפוי בגין שחזור מסמכים - כהגדרתם בפרק הגדרות לפוליסה. 9.1.1.4

מעת שעות 24מעל  יהא האיחור משך כי בתנאי בפוליסה, הכיסויים בתמצית הנקוב לסכום עד-כבודה בהגעת איחור 
רכישת של קבלות המציא והמבוטח זה, איחור על התעופה חברת אישור להמצאת בכפו  בחו”ל, ליעדו המבוטח הגעת 

 שעות ממועד הגעתו ליעדו ולא יאוחר ממועד הגעת הכבודה ליעדה. 72חפצים חיוניים ובלבד שנרכשו על ידו תוך  

9.2

האירוע על למשטרה תלונה הגשת בדבר המקומית המשטרה אישור ו/או המקומית מהמשטרה דו”ח לצר  המבוטח על 
ציבורי  רכב כלי על האחראי למשרד או התעופה לחברת תלונה מוביל, בחזקת תביעה של ובמקרה בחו”ל האירוע ממקום 

אחר ממנו נגנבה ו/או שבחזקתו ניזוקה הכבודה. 

הרחבה לאובדן/גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט
הנקוב  לסך עד והכל הרשימה בד  במפורש צוין והדבר המבוטח שם על לכבודה הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי  

9.3

בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו.

של גניבה או אבדן בגין המבוטח את המבטח ישפה ערך לדברי הכיסוי במסגרת הכבודה בפרק הקבוע לכיסוי בנוס   9.3.1
הביטוח תקופת בתוך בחו"ל אירעו הנ"ל הגניבה או האבדן אם , בהצעה רשומים שפרטיו נישא/טאבלט אישי מחשב 
המבוטח  תלונת הגשת בדבר המקומית המשטרה אישור ו/או המקומית מהמשטרה דו"ח המציא שהמבוטח ובתנאי 

על אירוע הגניבה אשר יפרט את נסיבות הגניבה ודגם מחשב אישי נישא/טאבלט

נישא/טאבלט אישי מחשב של אבדן ו/או גניבה נזק ,בגין למבוטח המבטח ידי על ישולם אשר המרבי השיפוי סכום 
ערכו על השיפוי ערך יעלה לא מקרה ובכל לפוליסה הכיסויים תמצית בד  הנקוב הסך על יעלה לא זה סעי  פי על 

9.3.2

 $100.הממשי של המחשב האישי הנישא/טאבלט. בכפו  להשתתפות עצמית בסך  
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ובלבד זו, בהרחבה שתוקנו כפי הכבודה הרחבת תנאי פי על זו, הרחבה פי על ביטוח לתגמולי זכאי יהיה המבוטח 9.3.3
של  צמודה השגחה ידי ,על גניבה מפני האישי/טאבלט המחשב על להגנה סבירים זהירות באמצעי נקט שהמבוטח 

המבוטח על המחשב אישי נישא/טאבלט או בכספת או במקום מאובטח ושמור אחר.

ישיר הינו אם בין טאבלט או נישא אישי למחשב שהוא סוג מכל נזק מכסה אינה זו הרחבה כי יובהר ספק הסר למען 9.3.4
ובין אם הוא תוצאתי ,לרבות שבר או קלקול מכני או חשמלי.

 GPSהרחבה לאבדן/גניבה של מכשיר סלולרי או  9.4
עד  והכל הרשימה בד  במפורש צוין והדבר המבוטח שם על זו והרחבה לכבודה הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי 

לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו.

גניבה או אובדן בגין המבוטח את המבטח ישפה ערך לדברי הכיסוי במסגרת הכבודה בפרק הקבוע לכיסוי בנוס  9.4.1
הביטוח תקופת בתוך בחו"ל אירעו הנ"ל הגניבה אוהאובדן  אם בהצעה, רשומים שפרטיו GPSאו  סלולרי מכשיר של 

המבוטח תלונת הגשת בדבר המקומית המשטרה אישור ו/או המקומית מהמשטרה דו"ח המציא שהמבוטח ובתנאי 
.GPSעל אירוע הגניבה אשר יפרט את נסיבות הגניבה ודגם המכשיר הסלולארי או  

 GPSאו  הסלולארי המכשיר של אבדן ו/או גניבה נזק ,בגין למבוטח המבטח ידי על ישולם אשר המרבי השיפוי סכום 9.4.2
ערכו על השיפוי ערך יעלה לא מקרה בכל לפוליסה הכיסויים תמצית בד  הנקוב הסך על יעלה לא זה סעי  פי על

30 $. בכפו  להשתתפות עצמית בסך של GPSהממשי של המכשיר הסלולארי או  

באמצעי נקט שהמבוטח ובלבד ההרחבה, לתנאי ובהתאם זו הרחבה פי על ביטוח לתגמולי זכאי יהיה המבוטח 9.4.3
המכשיר על המבוטח של צמודה השגחה ידי ,על גניבה מפני GPSאו  סלולרי מכשיר על להגנה סבירים זהירות 

מכשיר הינו GPSהניווט/מכשיר  בו במקרה כי מובהר אחר. ושמור מאובטח במקום או בכספת או ואביזריו הסלולארי 
אשר מותקן /מורכב ברכב הרי שבמקרה זה גניבתו מרכב נעול תכוסה על ידי המבטח. 

ישיר הינו אם בין GPSה-  למכשיר או הנייד לטלפון שהוא סוג מכל נזק מכסה אינה זו הרחבה כי יובהר ספק הסר למען 9.4.4
ובין אם הוא תוצאתי ,לרבות שבר או קלקול מכני או חשמלי.

 לעיל9- חריגים להרחבות כבודה, פרק 10פרק  

המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת או הקשורה/ות ב:

רכבת, לשחזור, ניתנים שאינם טיסה )כרטיסי למיניהם כרטיסים צילום, סרטי בולים, סוג, מכל המחאות מזומן, כס   10.1
עסקיים עבודה לכלי נזק או אובדן תקליטורים, דיסקטים, מחשב, תוכנת וכיו"ב(, אחרים ומופעים תיאטרון אוטובוס, 

מכשירים מגע, עדשות משקפיים, סיגריות, , משקאות מזון, מוצרי עסקיות, דוגמאות כולל מסחריים טובין ו/או 
אם )למעט אחר סלולארי מכשיר כל ו/או פלאפון מטען, תרופה שמיעה, מכשיר תותבות, שיניים לרבות רפואיים 
או  בנפרד לפריט ארע/ו האובדן ו/או הנזק אם בין זאת כל אומנות, דברי שמשיה, מטריה, מתאימה(, הרחבה נרכשה 

במסגרת המטען כולו.

או מכני קלקול או שבר הדרגתית, התבלות שחיקה, רגיל, מבלאי הנובעים מקרים יכוסו לא כי יובהר ספק הסר למען  10.2 
חשמלי, נזק הנגרם ע"י עש, החרמה ו/או הפקעה.

הצמוד יד בתיק שלא או המבוטח של גופו על שלא הוחזקו אשר בפוליסה, כהגדרתם ערך לדברי הנגרם נזק או אובדן  10.3
שיינשאו  סביר שלא חפצים כולל אינו זה חריג כי מובהר אחר. מאובטח במקום או נעולה בכספת נשמרו שלא או אליו 

על גופו של המבוטח לאורך זמן או פריטים אשר במהותם אינם בשימוש חלק גדול מהיממה.
אירעה וגניבתו ברכב מותקן/מורכב אשר מכשיר הינו GPSהניווט/מכשיר  בו מקרה כולל אינו זה חריג כי מובהר כמוכן 

מרכב נעול. 

ניכוי )ללא המבטח ע"י הנזק יוערך כך, על המעידות קניה קבלות המבוטח ובידי חדש היה הניזוק שהרכוש במקרה  10.4
המבוטח אם הכבודה מעלות המוצר נרכש בה במדינה הנהוג מוס  ערך מס ינוכה לא הפיצוי מסכום בלאי(. עבור 
ערכו יוערך הנזק, לתאריך קודמים מתאריכים קניה קבלות למבוטח ואין במקרה הפריט. רכישת בעת אותו שילם 
כלשהו למטען נזק או אובדן בגין שישולם המרבי התשלום יהיה מקרה בכל אולם המבטח, ע"י הניזוק הרכוש של 

35%. ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי של 
לפי הניזוק הרכוש של ערכו יוערך יד ושעון חן אבן תכשיטים, יהלום, יקרה, ממתכת ערך דברי של במקרה 
הכיסויים בתמצית הנקובה לתקרה עד יהיה והתשלום הביטוח מקרה קרות לפני מומחה מעריך של הערכה 

בפוליסה לדברי ערך. 

שלישי. לצד או למוביל התביעה את להפנות המבוטח חובת תהא זה במקרה אווירי, מוביל בחזקת שהייתה כבודה  10.5
פוליסה פי על המבטח של אחריותו לגבול ועד המוביל ע"י שישולם השיפוי סכום מעל רק המבוטח את ישפה והמבטח 

תוך מהמוביל"( השיפוי "סכום )להלן השלישי מהצד או מהמוביל השיפוי סכום את המבוטח קיבל לא בו במקרה זו. 
הנקובה התקרה עד הבטוח תגמולי את החברה תשלם השלישי לצד ו/או למוביל תביעתו הגשת מיום סביר זמן פרק 

סכום החזר לקבל מנת על הנדרשים המסמכים כל על המבוטח לחתימת בכפו  שבפוליסה הכיסויים בתמצית 
סכום לקבלת המבוטח זכות תעבור למבוטח זה סעי  פי על הבטוח תגמולי תשלום עם כי יובהר מהמוביל. השיפוי 

השפוי לחברה.  
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המבטח לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים כלשהם. 10.6

אובדן או גניבה הנגרמים למחשב אישי/טאבלט ו/או למצלמה עקב הפקעה או החרמה. 10.7

אליו קשורות שאינן תוכנות או הנישא/הטאבלט אישי ממחשב חלק שהינן תוכנות ו/או תוכנה גניבת או נזק או אובדן 
ישירות.

10.8 

וכשהמבוטח סביר מבוטח של התנהגות מסטנדרט חורגת המבוטח של התנהגותו כאשר שנגרם ביטוח מקרה או נזק 10.9 
 ופעולתו גרמה לקרות מקרה ביטוח.פעל ברשלנות רבתי אשר לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות

חלקי  בשיעור תרמה רבתי רשלנות כאשר ביטוח מקרה או נזק יחריג לא המבטח כי מובהר האמור א  על
לקרות מקרה ביטוח.

- הרחבה לביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור 11פרק  
לסך  עד והכל הרשימה בד  הכיסויים בתמצית במפורש צוין והדבר המבוטח ע"ש זו הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי 

הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה להרחבה זו. 

הגדרות 11.1

המבוטח: אדם ששמו נקוב בהסכם ההשכרה עם חברת ההשכרה המבוטח במסגרת הרחבה זו.  10.1.1

דמי השתתפות עצמית חלקו של המבוטח בהוצאה בגין גניבה או נזק שיגרם לרכב בהתאם להסכם שכירות הרכב.  10.1.2

מקרה ביטוח11.2
תאונתי נזק של במקרה לשאת, עליו או נשא המבוטח בהם העצמית השתתפות דמי עבור המבוטח את ישפה המבטח 
היותו בעת ברכב משימוש כתוצאה שלישי צד של לרכוש תאונתי נזק או הרכב גניבת לרבות או לרכב שאירע לרכוש 
אירעו  ואשר עסקים במהלך לנסיעות ו/או פרטיות חברתיות, למטרות בחו"ל לשימושו ההשכרה מחברת המבוטח ע"י שכור 

במהלך תקופת הביטוח לתוכנית זו, כנקוב בד  פרטי הביטוח, עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה. 

חריגים להרחבה ביטול דמי השתתפות עצמית לרכב שכור11.3
תביעה/ות  בגין זו, תכנית לפי ביטוח תגמולי ישלם ולא אחראי יהיה לא המבטח הבסיסית, בפוליסה והחריגים לסייגים בנוס  

הנובעת/ות באופן ישיר ו/או עקי  מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בהקשר אליהם: 

נזק תוצאתי מכל סוג שהוא.11.3.1

ברישיון צורך אין האירוע שבארץ במקרה האירוע. לארץ תק  רישיון היה לא שנהג למבוטח כאשר ברכב שימוש 11.3.2
רישיון  ו/או תק  ישראלי רישיון היה למבוטח אם רק זו תוכנית פי על כיסוי יינתן הרלוונטי, הרכב לכלי תק  נהיגה 

בינלאומי תק  לסוג כלי הרכב שבו נהג המבוטח.

בעיה מכנית ברכב, נזק לצמיגים למעט אם ניזוקו כתוצאה מאירוע תאונתי. 11.3.3

שימוש ברכב בניגוד למוסכם בהסכם השכרה. 11.3.4

שימוש ברכב למטרות תחרות מכל סוג שהוא. 11.3.5

מעשה זדון ו/או מעשה פלילי שנעשה ע״י השוכר ו/או הנהג. 11.3.6

שימוש ברכב שלא בכביש סלול ויעודי לשימוש בכל סוגי הרכב.11.3.7

- הרחבה לתאונות אישיות מוות /נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה 12פרק  

לסך  עד והכל הרשימה בד  הכיסויים בתמצית במפורש צוין והדבר המבוטח ע”ש זו הרחבה נרכשה אם רק ויחול תק  זה סעי 
הנקוב בתמצית הכיסויים של הפוליסה להרחבה זו. 

סכום הביטוח12.1
 $20,000.הכיסוי - מוות או נכות מלאה וצמיתה כתוצאה מתאונה - גבול אחריות המבטח  

ללא השתתפות עצמית. 

מקרה הביטוח12.2

בעל 50בן  מבוטח המחשה לשם . הביטוח תקופת במהלך שהתרחשה בחו"ל מתאונה כתוצאה וצמיתה מלאה נכות או מוות 
$20,000. יהיה זכאי לתשלום של 100%נכות מלאה וצמיתה אשר נקבעו לו אחוזי נכות בשיעור של  

סכום ישולם לא כי בזאת מובהר זו. הרחבה של תוקפה תפוג- מתאונה כתוצאה וצמיתה מלאה נכות בגין הבטוח סכום שולם 
ביטוח בגין מוות שארע לאחר ששולמו תגמולי הביטוח בגין נכות מלאה וצמיתה.  

הסכום הנקוב בהרחבה זו מתווס  לכל סכום ביטוח הנקוב בפוליסה הבסיסית. 

התחייבות המבטח12.3
הביטוח לסכום בהתאם מוות( של )במקרה החוקיים ליורשיו או למבוטח ביטוח תגמולי המבטח ישלם הביטוח מקרה בקרות 

להרחבה זו.  
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המיוחדים והחריגים  הסייגים הגבלות זו הרחבה על יחולו זו בפוליסה המפורטים והחריגים הסייגים ההגבלות על בנוס  
הבאים :
אחד  מכל עקי  ו/או ישיר באופן הנובע/ות תביעה/ות בגין זו הרחבה לפי ביטוח תגמולי ישלם ולא אחראי יהיה לא המבטח 

מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בהקשר אליהם:
רייזרים טרקטורון, עזר, מנוע בעל גלגלי דו כלי ים, אופנוע באופנוע, שימוש עקב תאונה של תוצאה הינו הביטוח מקרה 

סאגווי קורקינט, רולרבליידס, הוברבורד בין כנהג ובין כנוסע בכל אחד. 

- תנאים כללים של הפוליסה 13פרק  

תביעה/ות בגין זו פוליסה לפי ביטוח תגמולי המבטח ישלם לא עליהם ובנוס  פרק בכל הקבועים בחריגים לפגוע מבלי 13.1
הנובעת/ות מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בקשר אליהם:

שיט או טיסה שהוא, סוג מכל רדיואקטיבית קרינה או רדיו-אקטיבי זיהום גרעיני, היתוך גרעיני, ביקוע מייננת, קרינה 13.1.1
שלא כנוסע בשירות מטוסים רגיל המאושר ע”י השלטונות. 

השתתפות בפעילות צבאית או בתרגילים או באימונים צבאיים או טרום צבאיים מכל סוג שהוא.13.1.2

מלחמתית פעולה איבה, מעשי זר, אויב פעולות פלישה, מלחמה, אלו: כגון בפעולות המבוטח של פעילה השתתפות 13.1.3
שלטון או צבאי שלטון מרי, מרד, מהפכה, התקוממות, אזרחים, מלחמת לאו(, בין או מלחמה הוכרזה אם )בין 

טרום  או צבאיים אימונים או תרגילים תפקידים, פעולות, וטרור, חבלה מעשי פרעות, מהומות, כדין, שלא שתפסוהו 
צבאיים מכל סוג שהוא.

המצריכות בתרופות שימוש רופא, הוראות עפ”י שלא שנעשה בסמים שימוש דעת, טירו  לכך ניסיון או לדעת איבוד 13.1.4
מרשם בארץ בה נרכשו ואשר לא נרשמו עלידי רופא מוסמך. 

טיפול תרופתי מניעתי למבוטחים שאינם נשאים או חולים בתסמונת הכשל החיסוני הנרכש )איידס(.13.1.5

הרחבה נרכשה שלא ככל חור , ספורט ו/או המבטח של האינטרנט שבאתר ברשימה הכלול אתגרי ספורט 13.1.6
מתאימה. 

פעילות ספורטיבית במסגרת אגודות ספורט או אימון באגודת ספורט אשר שכר בצידה.13.1.7

נפש, עוגמת וסבל, כאב הנאה, הפסד האמור, מכלליות לגרוע ומבלי לרבות שהוא, וסוג מין מכל תוצאתיים נזק/נזקים 13.1.8
עזרה סיעודית, אובדן ימי עבודה, שכר וימי מחלה.

לבן ו/או למלווה ו/או המבוטח ידי על הביטוחי האירוע במהלך שהוצאו מזון ו/או כלכלה הוצאות יכוסו לא בנוס  13.1.9
משפחה קרוב. למעט במקרה בו הם נכללו במסגרת האשפוז.

צורך אין האירוע שבארץ במקרה האירוע. לארץ תק  רישיון היה לא הרכב בכלי שנהג למבוטח כאשר דרכים תאונת 13.1.10
ו/או  תק  ישראלי רישיון היה למבוטח אם רק זו פוליסה פי על כיסוי יינתן הרלוונטי, הרכב לכלי תק  נהיגה ברישיון 

רישיון בינלאומי תק  לסוג כלי הרכב שבו נהג המבוטח.

ושכ”ט משפטיות הוצאות פקסים, משלוח טלפון, שיחות מיסים, היטלי עמלות, אשרות, במונית, נסיעה הוצאות 13.1.11
ריבית, הוצאות בנקאיות, קנסות וכדו’. 

שכרות ו/או שימוש בסמים. 13.1.12

הגשת תביעה13.2

ככל מיד למבטח להודיע המבוטח על העניין, לפי המוטב, או המבוטח של באשפוז הכרוך הביטוח מקרה קרה 13.2.1
ועל הביטוח מקרה קרות ,על לו שנודע לאחר מייד למבטח להודיע המוטב ועל כך, על לו שנודע לאחר שמתאפשר 

על אישור לקבלת הסיוע חברת אל או המבטח אל המטפל רופא או חולים בית את ולהפנותהביטוח  לתגמולי זכותו 
פי תנאי הפוליסה.

על הבטוח, תגמולי לתשלום בכתב ותביעה הביטוח מקרה קרות על הודעה למבטח משנמסרו א. 13.2.1.1
המבטח לעשות מייד את הדרוש לבירור חבותו.

המידע את לכך, שנדרש לאחר סביר זמן תוך למבטח ,למסור הענין לפי המוטב על או המבוטח על ב.
והמסמכים הדרושים לבירור החבות, אם אינם ברשותו עליו לעזור למבטח ,ככל שיוכל להשיגם. 

אין חבותו, את להקטין למבטח מאפשר היה וקיומה במועדה לעיל 13.2.1.1סעי   לפי החובה קוימה לא 13.2.1.2
אחד  בכל תחול לא זו הוראה החובה, קוימה אילו בהם חייב שהיה במידה אלא הביטוח בתגמולי חייב הוא 

מאלה: 

החובה לא קוימה או קוימה באיחור מסיבות מוצדקות. 

 את בירור חבותו ולא הכביד על בירור.אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח

עליו, להכביד או חבותו בירור את המבטח מן למנוע כדי בו שהיה דבר במתכוון המוטב או המבוטח עשה 13.2.1.3
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אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר. 

מובהר בזאת כי ההודעה לכשעצמה אינה מהווה אישור התביעה ו/או אישור תשלום תגמולי הביטוח.

למבטח לאפשר כדי שביכולתו כל ויעשה תביעתו הגשת ואחרי לפני המבטח עם פעולה ישת , המבוטח 13.2.1.4
לברר חבותו לתשלום עפ”י הפוליסה והיקפה.

את המחייבות התחייבויות ליטול או בחבות ,להודות בכתב המבטח של הסכמה ללא רשאי אינו המבוטח 13.2.1.5
המבטח.

המבטח זו לתביעה קשור או זו פוליסה לפי מחבות הנובע הליך כל המבוטח בשם לנהל זכאי יהא המבטח 13.2.1.6
המבוטח  של הלגיטימיים האינטרסים על לשמור במאמץ המבוטח עם פעולה בשיתו  לפעול מתחייב 

לרבות שמו הטוב.

באתר תביעה להגשת ההנחיות בטפסי למפורט בהתאם תעשה זו לפוליסה בהתאם תביעה הגשת 13.2.1.7
האינטרנט של החברה.

ו/או רופאיו לכל המתיר רפואית סודיות על וויתור כתב למבטח המבוטח ימסור לעיל, מהאמור לגרוע מבלי 13.2.1.8
למבוטח. והנוגע ברשותו הנמצא רפואי מידע כל למבטח להעביר בחו”ל או בארץ אחר מוסד או גו  לכל 

הפוליסה. פי  על וחובות זכויות לבירור מידע קבלת לצורך ישמש רפואית סודיות על הוויתור בכתב השימוש 

השתתפות עצמית

השתתפות עצמית תחול במקרי ביטוח על פי ההרחבות שלהלן, אם נרכשו ע”י המבוטח. 

הרחבה לאובדן/גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט.

 GPS.הרחבה לאובדן/גנבה של טלפון נייד או מכשיר  

במקרה של תביעה בגין העברה לישראל עקב שימוש בסמי הזיה. 

ביטוח בחברות אחרות
ששילמה מעת לחברה זו זכות עוברת ביטוח, חוזה מכוח ,שלא שלישי מצד שיפוי זכות גם הביטוח מקרה בשל למבוטח היתה 
מעבר שיפוי השלישי מהצד תחילה לגבות המבוטח בזכות לפגוע ומבלי ששילמה התגמולים ובשיעור הביטוח תגמולי את 

עליו זה, סעי  על-פי לחברה מגיע שהיה שיפוי השלישי מהצד המבוטח קיבל זו. פוליסה עלפי שקיבל הביטוח לתגמולי 
המבוטח כך. בשל לפצותה עליו לחברה, שעברה בזכות הפוגעת אחרת פעולה או ויתור פשרה, עשה לחברה. להעבירו 
מקרה אם יחולו לא זה סעי  הוראות כאמור. החברה של זכותה מימוש לשם הימנו שיידרש ככל פעולה לשת  מתחייב 
של  יחס או משפחה קרבת מחמת שיפוי, או פיצוי ממנו תובע היה לא סביר שמבוטח אדם בידי בכוונה שלא נגרם הביטוח 

מעביד או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

מטבע הפוליסה 
התשלום  ביצוע ביום לעניין, הנוגע המטבע של היציג החליפין שער לפי יבוצע זו פוליסה פי על ישראלי במטבע תשלום כל 

למבוטח על ידי המבטח. 

הרחבות
שנרכשו  בתנאי בתוק  הינן מקרה בכל הרחבות, על גם חלים הראשון הביטוחי ברובד הכללים והתנאים החריגים הגדרות, 

על ידי המבוטח וצוינו במפורש בד  הרשימה וכל עוד הרובד הביטוחי הראשון הינו בתוק . 

התיישנות
 שנים מיום קרות מקרה הביטוח.3תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא  

הארכת תקופת הביטוח

הביטוח חברת לו תאריך הביטוח, תקופת תום לפני הביטוח תקופת את להאריך הביטוח מחברת מבוטח ביקש 13.8.1
ומחיר כיסוי בתנאי יהיה כאמור ביטוח , המקסימלית הביטוח תקופת לתום עד או שביקש לתקופה עד הביטוח את 

קודם, רפואי מצב של מחודשת בחינה ללא עת, באותה הביטוח חברת ידי על המשווקת לפוליסה בהתאם דומים, 
חברת  את יתבע לא כי הצהרה על המבוטח בחתימת התקופה הארכת את תתנה לא והחברה אכשרה תקופת ללא 

הביטוח בעתיד.

הביטוח חברת לו תאריך הביטוח, תקופת תום אחרי הביטוח תקופת את להאריך הביטוח מחברת מבוטח ביקש 13.8.2
תהיה כאמור הארכה המקסימלית, הביטוח תקופת לתום עד או שביקש לתקופה ועד בקשתו ממועד הביטוח את 

 13.8.1.בהתאם לתנאים המפורטים בסעי   

הארכת תקופת ביטוח במקרה של אשפוז בחו”ל
לא  עוד ,כל תוקפה במלוא זו פוליסה תהא , זו פוליסה פי שעל הביטוח תקופת תמה אשפוזו ובמהלך בחו”ל המבוטח אושפז 

תמו ימי האשפוז כקבוע בפוליסה זו.
רופא באישור בו, המטפל הרופא אולם החולים, מבית שוחרר והוא הביטוח תקופת תמה אשפוזו ובמהלך המבוטח אושפז 
למועד  עד או זו פוליסה לפי הביטוח תקופת ,תוארך בריאותו מצב בגין לישראל לשוב יכול אינו המבוטח כי קבעו המבטח 

שנקבע באישור רפואי כי המבוטח יכול לחזור לישראל. 

13.3 

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9
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של אישורו עפ”י ורק לאשפוז, הנוגעים הרפואיים המסמכים כל לו שיומצאו לאחר תבוצע, לעיל, זה בסעי  כאמור הארכה 
ידי  על שייקבעו ובמגבלות בתנאים נוספים ביטוח דמי תמורת חדשה פוליסה למבוטח תופק כזה, במקרה בכתב. המבטח 
המבטח. 

ממצב שנובעות בחו”ל רפואיות הוצאות מכסה אינה הראשון הביטוחי הרובד כי לגילוי המבטח חובות קוימו לא בו במקרה 13.10
חייב  ויהיה קודם, רפואי ממצב הנובע ביטוח מקרה קרה אם א  למפרע, זו הרחבה לרכוש המבוטח יהיה זכאי קודם, רפואי 

בתשלום דמי הביטוח עבור תקופה זו. 

ביטול פוליסה 13.11

13.11.1 

13.11.2

דמי למבוטח יוחזרו , פיה על תביעה עילת תהיה ולא הייתה ולא לחו”ל, יציאתו לפני המבוטח ע”י הפוליסה בוטלה 
ביטוח עד כמה ששולמו על ידי המבוטח למבטח.

במקרה בחו”ל שהה לא שבהם לימים ביטוח דמי של יחסי להחזר זכאי המבוטח יהא הארץ את המבוטח יציאת לאחר 
המבוטח  ידי על תוגש למבטח שהדרישה ובתנאי זו פוליסה עפ”י תביעה הוגשה שלא ובלבד בחו”ל שהיה קיצור של 

 יום מיום חזרתו לישראל. 30לא יאוחר מ-

חוק ושיפוט 13.12
כזה  הליך בכל והייחודי הבלעדי השיפוט ומקום ישראל מדינת דיני עפ”י יידון ממנה הנובע או זו, פוליסה עפ”י משפטי הליך כל 

יהיה באחד מבתי המשפט בישראל. 

מוקד תביעות

08:00-16:30,(, שעות הפעילות: א'-ה' 3 )שלוחה 03-9201010טלפון:  

4951106. קרית אריה פתח תקווה, מיקוד 3063כתובת למשלוח דואר: ת״ד  

החברה. של  האינטרנט באתר המפורטות תביעה להגשת ההנחיות פי על לפעול יש תביעה הגשת של מקרה בכל 

נשמח לעמוד לרשותכם, 

ומאחלים לכם נסיעה טובה ובריאה 



מוקד סיוע לשוהים בחו"ל 24/7 -
 IMAחברת  

טלפון: 972-3-9206912 
פקס: 972-3-9226380

migdal@ima-mc.comדוא"ל:  
 Assistance.imaסקייפ:  

מוקד שירות לקוחות - מגדל 
טלפון: 076-8867099 

מוקד תביעות - מגדל 
טלפון: 03-9201010 )שלוחה 3(

 MEDPAYמוקד חירום  
טלפון: 972-3-6201000+ 

ניתן להוריד בכל עת את אפליקציית
 MEDPAY בחנויות App Store  -וGoogle Play 

, או אצל סוכן הביטוח שלך migdal.co.ilמידע נוס  ניתן למצוא באתר 
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	 חוטיב הרקמ ןיגב יוסיכ ,ףרוח טרופס בקע עראש לע תובוקנה תורקתה דע ןושארה חוטיבה דבור יפ רוציק וא לוטיבל הבחרהו  די לע השכרנ םא( העיסנ)חטובמה
	 חוטיב הרקמ ןיגב יוסיכ ,ףרוח טרופס בקע עראש לע תובוקנה תורקתה דע ןושארה חוטיבה דבור יפ רוציק וא לוטיבל הבחרהו  די לע השכרנ םא( העיסנ)חטובמה
	  ףיעס( ףרוח טרופסל הבחרה)8.4

	 חוטיב הרקמ ןיגב יוסיכ ,ירגתא טרופס בקע עראש לע תובוקנה תורקתה דע ןושארה חוטיבה דבור יפ רוציק וא לוטיבל הבחרהו  די לע השכרנ םא( העיסנ)חטובמה
	 חוטיב הרקמ ןיגב יוסיכ ,ירגתא טרופס בקע עראש לע תובוקנה תורקתה דע ןושארה חוטיבה דבור יפ רוציק וא לוטיבל הבחרהו  די לע השכרנ םא( העיסנ)חטובמה
	  ףיעס( ירגתא טרופסל הבחרה)8.5

	  חוטיב הרקמ ןיגב יוסיכורחת טרופס בקע עראש־ תובוקנה תורקתה דע ,ית ןושארה חוטיבה דבור יפ לע רוציק וא לוטיבל הבחרהו  די לע השכרנ םא( העיסנ)חטובמה
	  חוטיב הרקמ ןיגב יוסיכורחת טרופס בקע עראש־ תובוקנה תורקתה דע ,ית ןושארה חוטיבה דבור יפ לע רוציק וא לוטיבל הבחרהו  די לע השכרנ םא( העיסנ)חטובמה
	  ףיעס( יתורחת טרופסל הבחרה)8.6

	TR
	  קרפ9הדובכל הבחרה -

	$2,500
	$2,500
	 ןעטמל יוסיכ כ”הס

	500 - מ רתוי אל ךא $ $300 .םיטירפ תכרעמ וא טירפל
	500 - מ רתוי אל ךא $ $300 .םיטירפ תכרעמ וא טירפל
	  ףיעס ( ךרע ירבד)9.1.1.1

	$ 300
	$ 300
	 ףיעס( קנרא/קית/הדווזמ)9.1.1.2 

	$ 300
	$ 300
	 ףיעס( בכר ילכמ הצירפ/הבינג)9.1.1.3 

	$ 200
	$ 200
	 ףיעס( םיכמסמ רוזחש)9.1.1.4 

	$ 150 
	$ 150 
	 ףיעס( הדובכ תעגהב רוחיא)9.2 

	TR
	)המישרה ףדב שרופמב ןיוצ םא קר( הימרפ תפסותב הדובכ תובחרה

	$1,200
	$1,200
	 ףיעס( טלבאט/אשינ ישיא בשחמ)9.3 

	$ 600
	$ 600
	 בכרמ בנגנ טלבאט/אשינ ישיא בשחמ םא

	$ 1,000 
	$ 1,000 
	 רישכמ וא ירלולס רישכמGPS ףיעס( )המישרה ףדב שרופמב ןיוצ םא קר( )9.4 

	$ 375
	$ 375
	 וא ןופלטה םאGPS בכרמ בנגנ 

	$ 1,500 
	$ 1,500 
	 קרפ11 רוכש בכרל תימצע תופתתשה ימד לוטיבל הבחרה -

	$ 20,000 
	$ 20,000 
	 קרפ12 הנואתמ האצותכ התימצו האלמ תוכנ / תוומ תוישיא תונואתל הבחרה -


	(13.313 :) 
	 תימצע תופתתשה
	 ףיעס
	 קרפל 
	הסילופה לש םייללכה םיאנת -
	:טעמל הסילופב תימצע תופתתשה ןיא

	 תובחרהב ,הדובכ םא ,ושכרנ תמייק תופתתשה תימצע לש $30 לוחתש לע יפ הבחרה ןופלטל דיינ /GPS תופתתשהו
	 תובחרהב ,הדובכ םא ,ושכרנ תמייק תופתתשה תימצע לש $30 לוחתש לע יפ הבחרה ןופלטל דיינ /GPS תופתתשהו
	 תובחרהב ,הדובכ םא ,ושכרנ תמייק תופתתשה תימצע לש $30 לוחתש לע יפ הבחרה ןופלטל דיינ /GPS תופתתשהו
	.א

	  לש תימצע100 .טלבט/אשינ ישיא בשחמל הבחרה יפ לע לוחתש $ 
	  לש תימצע100 .טלבט/אשינ ישיא בשחמל הבחרה יפ לע לוחתש $ 

	הבחרהב רותיאל ,ץוליחו הרקמב לש העיבת ןיגב הרבעה לארשיל בקע שומיש ימסב ,היזה הכונת  תופתתשהתימצע
	הבחרהב רותיאל ,ץוליחו הרקמב לש העיבת ןיגב הרבעה לארשיל בקע שומיש ימסב ,היזה הכונת  תופתתשהתימצע
	.ב

	  ךסב.$ 2,000 
	  ךסב.$ 2,000 



	ימלוע עסמ לדגמ - הסילופ יאנת
	ימלוע עסמ לדגמ - הסילופ יאנת
	ימלוע עסמ לדגמ - הסילופ יאנת

	1
	1
	  קרפ
	תורדגה -

	- חטבמה לש טנרטניאה רתא ותבותכש טנרטניא רתא WWW.MIGDAL.CO.IL. 
	- חטבמה לש טנרטניאה רתא ותבותכש טנרטניא רתא WWW.MIGDAL.CO.IL. 
	- חטבמה לש טנרטניאה רתא ותבותכש טנרטניא רתא WWW.MIGDAL.CO.IL. 
	1.1

	 תיב םילוח-לכ דסומ רכומה י"ע תויושרה תוכמסומה תיבכ םילוח .דבלב תודסומ םישמשמה  קר,המלחה-תיבכ .םילוח-תיבכ ובשחי אל םקשמ דסומ וא םוירוטנס ,האפרמ ,אפרמ-תיב ,הארבה-תיב
	 תיב םילוח-לכ דסומ רכומה י"ע תויושרה תוכמסומה תיבכ םילוח .דבלב תודסומ םישמשמה  קר,המלחה-תיבכ .םילוח-תיבכ ובשחי אל םקשמ דסומ וא םוירוטנס ,האפרמ ,אפרמ-תיב ,הארבה-תיב
	1.2 

	 - העיסנ לוטיב.חוטיבה תפוקתב ל"וחל לארשימ חטובמה תאיצי יא
	 - העיסנ לוטיב.חוטיבה תפוקתב ל"וחל לארשימ חטובמה תאיצי יא
	1.3

	 ןב החפשמ בורק-תב/ןב גוז לש ,חטובמה ,בא ,םא ,ןב ,תב ,חא ,תוחא ,ןתוח ,תנתוח ,אבס ,אתבס ,דכנ הדכנ ףתושו .דבלב םיפתוש ינש לש קסעב
	 ןב החפשמ בורק-תב/ןב גוז לש ,חטובמה ,בא ,םא ,ןב ,תב ,חא ,תוחא ,ןתוח ,תנתוח ,אבס ,אתבס ,דכנ הדכנ ףתושו .דבלב םיפתוש ינש לש קסעב
	1.4 

	לובג תוירחא-םוכס יוסיכה ילמיסקמה ותוא בייחתמ חטבמה םלשל חטובמל תורקב הרקמ חוטיב םאתהב יאנתל חוטיבה .וז הסילופל םייוסיכה תיצמתב טרופמכ
	לובג תוירחא-םוכס יוסיכה ילמיסקמה ותוא בייחתמ חטבמה םלשל חטובמל תורקב הרקמ חוטיב םאתהב יאנתל חוטיבה .וז הסילופל םייוסיכה תיצמתב טרופמכ
	1.5 

	 - ךרע ירבד:הלאמ דחא םניהש
	 - ךרע ירבד:הלאמ דחא םניהש
	1.6

	 ירבד ךרע  םידומצ:חטובמל תכתמ ,הרקי ,םולהי ,םיטישכת ןבא ,ןח ,ןועש המלצמ ,הירזיבאו דויצ םוליצ ,והנימל לככ שרדנש וקיזחהל דומצ חטובמל ןגנ, הקיזומ םילולכה ,הדובכב רשא ויהי דחי םע חטובמה לכב תע תפסכב וא םוקמב חטבואמ רומשו .רחא ףסונב רומאל ,ליעל ירבד ךרע הירוגטקב וז אל ויהי ךותב הדובכה רשא חלשית הרבעהב תיתשבי וא תימי וא .תיריווא ירבד ךרע םניאש  םידומצ:חטובמל דויצ םוליצ והנימל אלש שרדנ וקיזחהל דומצ .חטובמל ידגב ,רוע ,תואפ דויצ ,הלילצ דויצ ,השילג הריתח ,חורו ,הוורפ ילכ ,הניגנ יצפח שדוק ,ןחלופו רשא םניא םיכירצ תויהל םע חטובמה לכב ,תע דבלבו  גאדש .רומשו חטבואמ םוקמב םנסכאל
	 ירבד ךרע  םידומצ:חטובמל תכתמ ,הרקי ,םולהי ,םיטישכת ןבא ,ןח ,ןועש המלצמ ,הירזיבאו דויצ םוליצ ,והנימל לככ שרדנש וקיזחהל דומצ חטובמל ןגנ, הקיזומ םילולכה ,הדובכב רשא ויהי דחי םע חטובמה לכב תע תפסכב וא םוקמב חטבואמ רומשו .רחא ףסונב רומאל ,ליעל ירבד ךרע הירוגטקב וז אל ויהי ךותב הדובכה רשא חלשית הרבעהב תיתשבי וא תימי וא .תיריווא ירבד ךרע םניאש  םידומצ:חטובמל דויצ םוליצ והנימל אלש שרדנ וקיזחהל דומצ .חטובמל ידגב ,רוע ,תואפ דויצ ,הלילצ דויצ ,השילג הריתח ,חורו ,הוורפ ילכ ,הניגנ יצפח שדוק ,ןחלופו רשא םניא םיכירצ תויהל םע חטובמה לכב ,תע דבלבו  גאדש .רומשו חטבואמ םוקמב םנסכאל

	 - רלוד.ב"הרא לש רלוד
	 - רלוד.ב"הרא לש רלוד
	1.7

	 ףד המישרה-ךמסמ ףרוצמה הסילופל וז הווהמו קלח יתלב דרפנ הנממ ללוכה תא רפסמ ,הסילופה יטרפ ,םיחטובמה.וז הסילופ יפ לע יחוטיב יוסיכל םיעגונה םיפסונ םיטרפו הימרפ ,ושכרנש תובחרההו םיקרפ ,חוטיבה תפוקת
	 ףד המישרה-ךמסמ ףרוצמה הסילופל וז הווהמו קלח יתלב דרפנ הנממ ללוכה תא רפסמ ,הסילופה יטרפ ,םיחטובמה.וז הסילופ יפ לע יחוטיב יוסיכל םיעגונה םיפסונ םיטרפו הימרפ ,ושכרנש תובחרההו םיקרפ ,חוטיבה תפוקת
	1.8 

	הרמחה לש בצמ יתואירב  םדוק-יוניש ,הערל ימואתפ יתלבו יופצ לש בצמ יתואירב םייק רדגומכ לע יפ הסילופ ,וז לופיטהש.םוריח לופיטכ ל”וחב יחרכה היה וב
	הרמחה לש בצמ יתואירב  םדוק-יוניש ,הערל ימואתפ יתלבו יופצ לש בצמ יתואירב םייק רדגומכ לע יפ הסילופ ,וז לופיטהש.םוריח לופיטכ ל”וחב יחרכה היה וב
	1.9 

	הסטה תיאופר-הסטה תורישב םיסוטמ ליגר וא סוטמב ,דחוימ יווילב תווצ יאופר םאתומה הניחבמ תיאופר ובצמל לש חטובמה רבעומה ל”וחמ ,לארשיל םיאנתב םיטרופמה  ףיעסב2.3 ,ןלהל תאז יאנתב אפורהש םעטמ חטבמה םואיתב םע אפורה לפטמה ל”וחב עבק יכ לולע ררועתהל ךרוצ תוברעתהב תיאופר ךלהמב הסיטה יאנתבו ףסונ יכ הסטה  תיאופר.תיאופר הניחבמ תיחרכהו תירשפא
	הסטה תיאופר-הסטה תורישב םיסוטמ ליגר וא סוטמב ,דחוימ יווילב תווצ יאופר םאתומה הניחבמ תיאופר ובצמל לש חטובמה רבעומה ל”וחמ ,לארשיל םיאנתב םיטרופמה  ףיעסב2.3 ,ןלהל תאז יאנתב אפורהש םעטמ חטבמה םואיתב םע אפורה לפטמה ל”וחב עבק יכ לולע ררועתהל ךרוצ תוברעתהב תיאופר ךלהמב הסיטה יאנתבו ףסונ יכ הסטה  תיאופר.תיאופר הניחבמ תיחרכהו תירשפא
	1.10

	 - חטובמה  םדא ינב/םדא המישרה ףדב םימושרה.םיחטובמכ  - חטבמה.מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ 
	 - חטובמה  םדא ינב/םדא המישרה ףדב םימושרה.םיחטובמכ  - חטבמה.מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ 
	1.11 1.12 

	 - העצה.וז הסילופ יפ-לע חוטיבל ףרטצהל השקב
	 - העצה.וז הסילופ יפ-לע חוטיבל ףרטצהל השקב
	1.13

	 ל"וח-לכ םוקמ וא הנידמ ץוחמ תנידמל לארשי ללכב הז הינוא וא סוטמ םכרדב לארשימ וא ,הילא טעמל יחטש תושרה.ביוא תונידמו תיאניתשלפה
	 ל"וח-לכ םוקמ וא הנידמ ץוחמ תנידמל לארשי ללכב הז הינוא וא סוטמ םכרדב לארשימ וא ,הילא טעמל יחטש תושרה.ביוא תונידמו תיאניתשלפה
	1.14 

	הדובכ ןעטמ ישיא תולעבב וא תקזחב ,חטובמה הוולנה חטובמל וא/ו אצמנה ןולמב וא/ו הרידב םשש אוה ןסכאתמ .ירחסמ / יקסע ןעטמ טעמל דבלב ישיא שומישל- העיסנ סיטרכ
	הדובכ ןעטמ ישיא תולעבב וא תקזחב ,חטובמה הוולנה חטובמל וא/ו אצמנה ןולמב וא/ו הרידב םשש אוה ןסכאתמ .ירחסמ / יקסע ןעטמ טעמל דבלב ישיא שומישל- העיסנ סיטרכ
	-

	1.15 1.16 

	ןיינעל לוטיב העיסנ-סיטרכ העיסנ ילכב בכר ירוביצ שכרש חטובמ לארשיב ךרוצל העיסנה ,ל”וחל תוברל תוסיט םינפ וא ןיב תונידמ ךות תפוקת חוטיבה תרגסמב העיסנה תננכותמה ןיב תונידמ תוברלו הרובחת ילכב בכר ,ירוביצ סוטמ  תקלחמב.תונידמ ןיב דבלב סובוטוא וא תבכר ,הינוא ,דבלב םיריית
	ןיינעל לוטיב העיסנ-סיטרכ העיסנ ילכב בכר ירוביצ שכרש חטובמ לארשיב ךרוצל העיסנה ,ל”וחל תוברל תוסיט םינפ וא ןיב תונידמ ךות תפוקת חוטיבה תרגסמב העיסנה תננכותמה ןיב תונידמ תוברלו הרובחת ילכב בכר ,ירוביצ סוטמ  תקלחמב.תונידמ ןיב דבלב סובוטוא וא תבכר ,הינוא ,דבלב םיריית

	 ןיינעל רוציק  העיסנ-סיטרכ העיסנ ילכב בכר ירוביצ שכרש חטובמה ל”וחב םוקמב סיטרכה שכרש ותאצב ,לארשימ לע.העיסנה ףוסב םיוסמ דעימ לארשיל בושל תנמ
	 ןיינעל רוציק  העיסנ-סיטרכ העיסנ ילכב בכר ירוביצ שכרש חטובמה ל”וחב םוקמב סיטרכה שכרש ותאצב ,לארשימ לע.העיסנה ףוסב םיוסמ דעימ לארשיל בושל תנמ

	  הלחמ-בצמ לש תואירב אל ,הניקת םויק היעב ,תיתואירב הערפה בצמב תואירבה לש ירבא ,ףוג הערפה תינפוג םע םינמיס.ףוגה לש ידוקפת לשכ וא ןיקת אל בצמ לכ ,םתוהזל ןתינש םינימסתו
	  הלחמ-בצמ לש תואירב אל ,הניקת םויק היעב ,תיתואירב הערפה בצמב תואירבה לש ירבא ,ףוג הערפה תינפוג םע םינמיס.ףוגה לש ידוקפת לשכ וא ןיקת אל בצמ לכ ,םתוהזל ןתינש םינימסתו
	1.17 

	 - הוולמוא ,ומע בושל הנווכב ל”וחב ותוהש תעב חטובמל הוולתמה רחא םדא .ל”וחב אפור תארוה י”פע ותוא הוולמה
	 - הוולמוא ,ומע בושל הנווכב ל”וחב ותוהש תעב חטובמל הוולתמה רחא םדא .ל”וחב אפור תארוה י”פע ותוא הוולמה
	1.18 

	בצמ םוריח יאופר-תוביסנ ןהב יוצמ חטובמה הנכסב תידיימ וייחל וא תמייק הנכס תידיימ יכ םרגת חטובמל תוכנ הרומח וא.ףוחד יאופר לופיט ול ןתניי אל םא הכיפה יתלב
	בצמ םוריח יאופר-תוביסנ ןהב יוצמ חטובמה הנכסב תידיימ וייחל וא תמייק הנכס תידיימ יכ םרגת חטובמל תוכנ הרומח וא.ףוחד יאופר לופיט ול ןתניי אל םא הכיפה יתלב
	1.19 

	בצמ יאופר םדוק הלחמ הלשבש היה חטובמה לופיטב וא החגשהב תעב ותאצ ץוחל ץראל וא ךשמב תשולש םישדוחה .ותאצל ומדקש
	בצמ יאופר םדוק הלחמ הלשבש היה חטובמה לופיטב וא החגשהב תעב ותאצ ץוחל ץראל וא ךשמב תשולש םישדוחה .ותאצל ומדקש
	-

	1.20 

	הרקמ יחוטיב-הנואת וא הלחמ ועריאש חטובמל ל”וחב ךשמב תפוקת חוטיב , הפשמ/הכזמה םולשתב ילומגת חוטיב לע .הסילופה תוארוה יפ
	הרקמ יחוטיב-הנואת וא הלחמ ועריאש חטובמל ל”וחב ךשמב תפוקת חוטיב , הפשמ/הכזמה םולשתב ילומגת חוטיב לע .הסילופה תוארוה יפ
	1.21 


	  םשרמ-ךמסמ יאופר םותח לע ידי ,אפור רשא רשיא תא ךרוצה לופיטב ,הפורתב עבק תא ןפוא ,לופיטה תא ןונימה שרדנה .שרדנה לופיטה ןמז ךשמו
	  םשרמ-ךמסמ יאופר םותח לע ידי ,אפור רשא רשיא תא ךרוצה לופיטב ,הפורתב עבק תא ןפוא ,לופיטה תא ןונימה שרדנה .שרדנה לופיטה ןמז ךשמו
	  םשרמ-ךמסמ יאופר םותח לע ידי ,אפור רשא רשיא תא ךרוצה לופיטב ,הפורתב עבק תא ןפוא ,לופיטה תא ןונימה שרדנה .שרדנה לופיטה ןמז ךשמו
	1.22 

	 - תיניערג החפשמ.םהמ דחא לכ ידליו חטובמ לש גוז תב וא ןב
	 - תיניערג החפשמ.םהמ דחא לכ ידליו חטובמ לש גוז תב וא ןב
	1.23

	 תוכנ  התימצ-ןדבוא ,טלחומ ימוטנא וא ילאנויצקנופ , לש רביא הפג וא םהיקלח בקע, .הנואת ןעמל רסה קפס רהבוי יכ תוכנ .וז הסילופב תוסוכמ ןניא תיתטסא תקלצ וא/ו - העיסנ.המישרה ףדב טרופמכ חוטיבה תפוקת ךות לארשיל הרזחו ל”וחל לארשימ תחא האיצי 
	 תוכנ  התימצ-ןדבוא ,טלחומ ימוטנא וא ילאנויצקנופ , לש רביא הפג וא םהיקלח בקע, .הנואת ןעמל רסה קפס רהבוי יכ תוכנ .וז הסילופב תוסוכמ ןניא תיתטסא תקלצ וא/ו - העיסנ.המישרה ףדב טרופמכ חוטיבה תפוקת ךות לארשיל הרזחו ל”וחל לארשימ תחא האיצי 
	1.24 1.25 

	קפס תורישה-קפס םיתוריש לפטמה ירקמב חוטיב ועריאש ל”וחב םיסוכמה לע יפ הסילופ וז רשא ותוהז עבקת תעמ תעל.היאנת יפ לעו וז הסילופ יחטובמל הסילופה יפ לע העיבתה דעומב םכסה םייק חטבמה ןיבל וניב רשאו חטבמה ידי לע
	קפס תורישה-קפס םיתוריש לפטמה ירקמב חוטיב ועריאש ל”וחב םיסוכמה לע יפ הסילופ וז רשא ותוהז עבקת תעמ תעל.היאנת יפ לעו וז הסילופ יחטובמל הסילופה יפ לע העיבתה דעומב םכסה םייק חטבמה ןיבל וניב רשאו חטבמה ידי לע
	1.26 

	רוציק העיסנ-תקספה תוהש חטובמה אצמנה ל”וחב ובושו לארשיל ינפל דעומה ןנכותש לע ודי רשא היה בוקנ סיטרכב .לארשיל הרזחל ירוקמה העיסנה
	רוציק העיסנ-תקספה תוהש חטובמה אצמנה ל”וחב ובושו לארשיל ינפל דעומה ןנכותש לע ודי רשא היה בוקנ סיטרכב .לארשיל הרזחל ירוקמה העיסנה
	1.27 

	 - אפור.דבוע אוה הבש הנידמה יקוח יפ לע תילנויצנבנוק האופרב קסועה ,ףקת ,ןידכ ןוישיר לעב אפור דבור יחוטיב ןושארה-יוסיכה יחוטיבה טרופמה קלחב ’א  םיקרפב2-5 תובחרההו  םיקרפב6-7 אלא םא תובחרה ולא אל.הסילופה לש םייללכה םיאנתל ףופכב לכהו ,העצהה ספוטב חטובמה תשקבל הסילופל ופרוצ רוזחש  םיכמסמ-םי/ךמסמ םה/אוהש ,ןוכרד י/סיטרכ העיסנ וא/ו יסיטרכ הסיט םי/רחא םי/ןתינה ,רוזחשל י/סיטרכ ןורטאת.םייקסע םיטנמוקודו םיטוטרש תוירחסמ תואמגוד ןוגכ םייקסיע םיכמסמ הז ללכבו ב”צויכו
	 - אפור.דבוע אוה הבש הנידמה יקוח יפ לע תילנויצנבנוק האופרב קסועה ,ףקת ,ןידכ ןוישיר לעב אפור דבור יחוטיב ןושארה-יוסיכה יחוטיבה טרופמה קלחב ’א  םיקרפב2-5 תובחרההו  םיקרפב6-7 אלא םא תובחרה ולא אל.הסילופה לש םייללכה םיאנתל ףופכב לכהו ,העצהה ספוטב חטובמה תשקבל הסילופל ופרוצ רוזחש  םיכמסמ-םי/ךמסמ םה/אוהש ,ןוכרד י/סיטרכ העיסנ וא/ו יסיטרכ הסיט םי/רחא םי/ןתינה ,רוזחשל י/סיטרכ ןורטאת.םייקסע םיטנמוקודו םיטוטרש תוירחסמ תואמגוד ןוגכ םייקסיע םיכמסמ הז ללכבו ב”צויכו
	1.281.29 1.30 

	הנואת-הלבח תינפוג האצותכ עוריאמ ימואתפ יתלב יופצ שארמ רשא המרגנ חטובמל ךלהמב תפוקת חוטיבה לע ידי יעצמא םילא ינוציח יולגה ןיעל אוהו הביסה ,הדיחיה הרישיהו תידימהו ותומל וא ותוכנל לש ,חטובמה רהבומ יכ העיגפ האצותכ הלחממ וא האצותכ תרבטצמ לש תועיגפ תוריעז )המוארטורקימ( וא האצותכ תומילאמ תילולימ וא העיגפמ תיגולוכיספ וא  תיחומ העיגפ וא ישפנ ץחל וא תילנויצומאTIA/CVA .הנואת רדגב םניא תפוקת חוטיבה-תפוקת חוטיבה יפכ הניוצש ףדב המישרה דבלבו אלש הלעת לע הפוקתה ,תיברמב םאתהב טרופמל  ףיעסב1.33 ,ןלהל םלוא אל ינפל םוי ותאצ לש חטובמה לארשימ אלו ירחא דעומ ובוש ,לארשיל  תפסותב48 .תועש םא םרגנ  .
	הנואת-הלבח תינפוג האצותכ עוריאמ ימואתפ יתלב יופצ שארמ רשא המרגנ חטובמל ךלהמב תפוקת חוטיבה לע ידי יעצמא םילא ינוציח יולגה ןיעל אוהו הביסה ,הדיחיה הרישיהו תידימהו ותומל וא ותוכנל לש ,חטובמה רהבומ יכ העיגפ האצותכ הלחממ וא האצותכ תרבטצמ לש תועיגפ תוריעז )המוארטורקימ( וא האצותכ תומילאמ תילולימ וא העיגפמ תיגולוכיספ וא  תיחומ העיגפ וא ישפנ ץחל וא תילנויצומאTIA/CVA .הנואת רדגב םניא תפוקת חוטיבה-תפוקת חוטיבה יפכ הניוצש ףדב המישרה דבלבו אלש הלעת לע הפוקתה ,תיברמב םאתהב טרופמל  ףיעסב1.33 ,ןלהל םלוא אל ינפל םוי ותאצ לש חטובמה לארשימ אלו ירחא דעומ ובוש ,לארשיל  תפסותב48 .תועש םא םרגנ  .
	1.311.32

	- תיברמה הפוקתה
	- תיברמה הפוקתה
	1.33 

	 הפוקתה תיברמה דבורל יחוטיבהןושארה
	 הפוקתה תיברמה דבורל יחוטיבהןושארה

	  ליג דע םיחטובמל65 דע - )ללוכ( 180 .ל”וחל האיציה םוימ םימי  ליגמ םיחטובמל66 דע 85 דע - )ללוכ( 90 .ל”וחל האיציה םוימ םימי  ליגמ םיחטובמל86 דע הלעמו 15 .ל”וחל האיציה םוימ םימי 
	  ליג דע םיחטובמל65 דע - )ללוכ( 180 .ל”וחל האיציה םוימ םימי  ליגמ םיחטובמל66 דע 85 דע - )ללוכ( 90 .ל”וחל האיציה םוימ םימי  ליגמ םיחטובמל86 דע הלעמו 15 .ל”וחל האיציה םוימ םימי 

	לע ףא רומאה ליעל םא ושכרנ תובחרה ןלהלש לוחת הפוקת תיברמ תרצוקמ דבורל יחוטיבה ןושארה  טרופמכ :ןלהל
	לע ףא רומאה ליעל םא ושכרנ תובחרה ןלהלש לוחת הפוקת תיברמ תרצוקמ דבורל יחוטיבה ןושארה  טרופמכ :ןלהל

	 םישכורל הבחרה בצמל יאופרםדוק
	 םישכורל הבחרה בצמל יאופרםדוק

	  ליג דע םיחטובמל60 דע - )ללוכ( 90 .ל”וחל האיציה םוימ םימי  ליגמ םיחטובמל61 ליג דע 74 דע - )ללוכ( 60 .ל”וחל האיציה םוימ םימי  ליגמ םיחטובמל75 ליג דע 85 דע - ללוכ 45 .ל”וחל האיציה םוימ םימי 
	  ליג דע םיחטובמל60 דע - )ללוכ( 90 .ל”וחל האיציה םוימ םימי  ליגמ םיחטובמל61 ליג דע 74 דע - )ללוכ( 60 .ל”וחל האיציה םוימ םימי  ליגמ םיחטובמל75 ליג דע 85 דע - ללוכ 45 .ל”וחל האיציה םוימ םימי 

	 ליגמ םיחטובמל86 דע - הלעמו 15 .ל”וחל האיציה םוימ םימי 
	 ליגמ םיחטובמל86 דע - הלעמו 15 .ל”וחל האיציה םוימ םימי 

	 - ןוירהל הבחרה תושכורל30 .םוי 
	 - ןוירהל הבחרה תושכורל30 .םוי 

	 םישכורל הבחרה דספהל םימולשת ןיגב לוטיבהעיסנ הפוקת התליחתש םוימ תאצוה ,הסילופה ךא אל  רתוי-מ180 םימי ינפל תליחת תפוקת ,חוטיבה המויסו דעומב  הסיטה .ל”וחל
	 םישכורל הבחרה דספהל םימולשת ןיגב לוטיבהעיסנ הפוקת התליחתש םוימ תאצוה ,הסילופה ךא אל  רתוי-מ180 םימי ינפל תליחת תפוקת ,חוטיבה המויסו דעומב  הסיטה .ל”וחל

	 םישכורל הבחרה חוטיבלהדובכ תפוקת לחתש עגרהמ ובש חטובמה בזע תא ותיב תורישי וכרדב ל”וחל וא םא רסמ תא הדובכה ליבומל ינפל ןכ עגרמ .המישרה ףדב ןיוצמכ חוטיבה תפוקת ךותב לכה ,ותיבל תורישי ל”וחמ ובושב םייתסתו ,הריסמה
	 םישכורל הבחרה חוטיבלהדובכ תפוקת לחתש עגרהמ ובש חטובמה בזע תא ותיב תורישי וכרדב ל”וחל וא םא רסמ תא הדובכה ליבומל ינפל ןכ עגרמ .המישרה ףדב ןיוצמכ חוטיבה תפוקת ךותב לכה ,ותיבל תורישי ל”וחמ ובושב םייתסתו ,הריסמה
	-


	תופורת-רמוח ימיכ דעונש אפרל וא/ו עונמל הרמחה לש היגולותפ תינגרוא תחכומ תנתינה הדידמל  תינילקתיתימדה וא/ו תיגולותפ תעב תשגה העיבתה רשאו ותוליעי החכוה שומישהו וב הפורתכ רשוא לע ידי תויושרה תוכמסומה הנידמב  הב .השכרנ
	תופורת-רמוח ימיכ דעונש אפרל וא/ו עונמל הרמחה לש היגולותפ תינגרוא תחכומ תנתינה הדידמל  תינילקתיתימדה וא/ו תיגולותפ תעב תשגה העיבתה רשאו ותוליעי החכוה שומישהו וב הפורתכ רשוא לע ידי תויושרה תוכמסומה הנידמב  הב .השכרנ
	1.34



	2
	2
	  קרפ
	ל”וחב תויאופר תואצוה -

	 ןיגב םולשתל תובייחתה בתכ ריבעי וא חטובמה תא חטבמה הפשי ,וז הסילופ יאנת יפ לע הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב :ןמקלדכ ל”וחב זופשא תואצוה
	 ןיגב םולשתל תובייחתה בתכ ריבעי וא חטובמה תא חטבמה הפשי ,וז הסילופ יאנת יפ לע הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב :ןמקלדכ ל”וחב זופשא תואצוה

	2.1-
	 תואצוה זופשא ל”וחב
	םולשתה רובע זופשא םיתורישו םייאופר םינתינה תיבב םילוח ל”וחב תעב זופשא םללכבו םולשת ןיגב ,רדחה ,ןוזמה לופיט ,יאופר תוקידב ,ןוחבא רדח ,חותינ רכש ,חתנמ לופיט ,ץרמנ םידרמ תופורתו דע םוכסה  יברמה.תיאופר הנחבא ללוכ םייאופר םיכמסמ חטבמל ואצמוהש דבלבו הז ףיעסל הסילופבש םייוסיכה תיצמתב בוקנה

	2.2-
	2.2-
	 יוניפ חטובמה תיבל םילוח
	לככ ובצמש יאופרה לש חטובמה בייחי ותרבעה תיבל םילוח בורקה םוקמל תואצמיה לש

	 חטובמה וא ויוניפ תיבל םילוח רחא םיאתמה ובצמל ,יאופרה הפשי חטבמה תא חטובמה ןיגב תואצוה יוניפה וא/ו  הרבעה:ןלהל רומאל ףופכב
	 חטובמה וא ויוניפ תיבל םילוח רחא םיאתמה ובצמל ,יאופרה הפשי חטבמה תא חטובמה ןיגב תואצוה יוניפה וא/ו  הרבעה:ןלהל רומאל ףופכב

	2.2.1
	 יוניפ וא/ו הרבעה ךרדב :תיתשבי היה ובצמו יאופרה לש חטובמה רשפאמ יוניפ וא/ו הרבעה יעצמאב הרובחת יתשבי לכ אוהש םיאתמה ובצמל יאופרה לש ,חטובמה םאתהב הכרעהל תיאופר לש אפור ,החמומ אהי  חטובמה .הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה יברמה חוטיבה םוכס דע רומאכ הרבעהה וא/ו יוניפה תואצוה רזחהל יאכז

	.הז ףיעס יפ לע יוסיכב תללכנ הניא יטרפ בכרב וא תינומב העיסנ יכ רהבוי
	.הז ףיעס יפ לע יוסיכב תללכנ הניא יטרפ בכרב וא תינומב העיסנ יכ רהבוי

	2.2.2
	 יוניפ וא/ו הרבעה םיב  וא:ריוואב היה ובצמו יאופרה לש חטובמה וניא ,רשפאמ םאתהב הכרעהל תיאופר לש אפור ,החמומ יוניפ וא/ו הרבעה יעצמאב הרובחת יתשבי רומאכ ,ליעל אהי חטובמה יאכז רזחהל תואצוה יוניפ וא/ו הרבעה יעצמאב הרובחת ימי וא/ו יריווא תוברל( סנלובמא )יריווא תאזו דע םוכס חוטיבה יברמה בוקנה תיצמתב םייוסיכה לש .הסילופה דבלבו חטובמהש עידוה לע ךכ חטבמל דימ רחאל עדונש ול הנפו חטבמל השקבב לבקל  רושיא.לעופב יוניפה עצוב םרטב דוע תאזו רומאכ הרבעה וא/ו יוניפה עוציבל חטבמה לש םדקומ

	.2.2.2.1 2.2.2.22.2.22.2.2.1
	.א הרסמנשמ חטבמל העדוה לע תורק הרקמ חוטיבה העיבתו בתכב םולשתל ילומגת חוטבה לע.ותובח רוריבל שורדה תא דימ תושעל חטבמה .בלע חטובמה רוסמל חטבמל ךות ןמז ריבס רחאל שרדנש ךכל תא עדימה םיכמסמהו םישורדה.םגישהל לכויש לככ חטבמל רוזעל וילע ותושרב םניא םאו, תובחה רוריבל
	.א אל המיוק הבוחה יפל  ףיעס
	וא, יפל  ףיעס
	 ’ב ליעל הדעומב המויקו היה רשפאמ חטבמל  .הבוחה המייוק וליא םהב בייח היהיש הדימב אלא חוטיבה ילומגתב בייח אוה ןיא ותובח ןיטקהל

	:הלאמ תחא לכב לוחת אל וז הארוה
	:הלאמ תחא לכב לוחת אל וז הארוה

	 .תוקדצומ תוביסמ רוחיאב המייוק וא המייוק אל הבוחה .רוריבה לע דיבכה אלו ותובח רוריב תא חטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא.ב השע חטובמה ןווכתמב רבד היהש וב ידכ עונמל ןמ חטבמה תא רוריב ותובח וא דיבכהל וילע ןיא, .רבד ותוא השענ אל וליא םהב בייח היהש הדימב אלא חוטב ילומגתב בייח חטבמה
	 .תוקדצומ תוביסמ רוחיאב המייוק וא המייוק אל הבוחה .רוריבה לע דיבכה אלו ותובח רוריב תא חטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא.ב השע חטובמה ןווכתמב רבד היהש וב ידכ עונמל ןמ חטבמה תא רוריב ותובח וא דיבכהל וילע ןיא, .רבד ותוא השענ אל וליא םהב בייח היהש הדימב אלא חוטב ילומגתב בייח חטבמה

	 רהבוי שגדויו יכ תובייחתה חטבמה י”פע ףיעס הז תתו ויפיעס הניה יופישל יפסכ לש חטובמה דבלב ןיגב תואצוה חטובמה לשב ,הרבעה/יוניפ חטבמהו וניא היהי יארחא תרדסהל יוניפה וא/ו הרבעהה רומאכ  לכב .ומעטמ וא ודי לע השענ אל אוהו הדימב יוניפה לע תוירחא היהת אל חטבמל .איהש הרוצ וא ךרד
	 רהבוי שגדויו יכ תובייחתה חטבמה י”פע ףיעס הז תתו ויפיעס הניה יופישל יפסכ לש חטובמה דבלב ןיגב תואצוה חטובמה לשב ,הרבעה/יוניפ חטבמהו וניא היהי יארחא תרדסהל יוניפה וא/ו הרבעהה רומאכ  לכב .ומעטמ וא ודי לע השענ אל אוהו הדימב יוניפה לע תוירחא היהת אל חטבמל .איהש הרוצ וא ךרד

	2.3-
	 הסטה תיאופר
	חטבמה רשפאי הסטה ,תיאופר הרקמב לש עוריא רשא חטובמה היה יאכז וניגב רזחהל תואצוה תויאופר ריבעיו תא חטובמה לארשיל ךשמהל .לופיט ךרד הרבעה עבקית לע ידי אפור םעטמ חטבמה םואיתב םע אפורה  לפטמה .עגפנ וא הלח וב םוקמב חטובמב לופיטה תורשפאו חטובמה לש יאופרה ובצמ לע קיודמ עדימ תלבק רחאל ,ל”וחב

	23
	.חטבמה תבוטל וחמוי הוולמה וא/ו חטובמה ידיב ויהש העיסנה יסיטרכ ,קפס רסה ןעמל רהבוי שגדויו יכ תובייחתה חטבמה י”פע ףיעס הז הניה תרדסהל הסטהה תיאופרה ,רומאכ לכב ךרד וא הרוצ  ,איהש.חטובמה ההוש וב םוקמהו ןמזה תוביסנב תירשפא ללכב וזש לככ כ”הס תובייחתה חטבמה יפל  קרפ
	תואצוה( תויאופר )ל”וחב יפלו  קרפ
	תואצוה( תויאופר אלש תעב )זופשא וידחי  וניה.וז הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסה דע

	3
	  קרפ
	זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה -

	:ןמקלדכ וז הסילופ יאנת יפ לע הסכמה חוטיב הרקמ בקע ואצוהש תויאופר תואצוה ןיגב חטובמה תא הפשי חטבמה
	:ןמקלדכ וז הסילופ יאנת יפ לע הסכמה חוטיב הרקמ בקע ואצוהש תויאופר תואצוה ןיגב חטובמה תא הפשי חטבמה

	 תואצוה תויאופר-םולשתה שרדנה חטובמהמ רובע םיתורישה םייאופרה לביקש ל”וחב :םניהש םולשת אפורל ,ךמסומ
	 תואצוה תויאופר-םולשתה שרדנה חטובמהמ רובע םיתורישה םייאופרה לביקש ל”וחב :םניהש םולשת אפורל ,ךמסומ
	 תואצוה תויאופר-םולשתה שרדנה חטובמהמ רובע םיתורישה םייאופרה לביקש ל”וחב :םניהש םולשת אפורל ,ךמסומ
	3.1

	 תוקידב ,ןוחבא ימוליצ ןגטנר וא/ו תקידב ,הימדה רזיבאו הלאשהב אלש תעשב ,זופשא לע ידי אפור ךמסומ וא דסומ יאופר
	 תוקידב ,ןוחבא ימוליצ ןגטנר וא/ו תקידב ,הימדה רזיבאו הלאשהב אלש תעשב ,זופשא לע ידי אפור ךמסומ וא דסומ יאופר

	 רכומ ןיגב הרקמ חוטיב ועצובו אלש תרגסמב זופשא דע םוכסה יברמה בוקנה תיצמתב םייוסיכה הסילופבש ףיעסל  הז
	 רכומ ןיגב הרקמ חוטיב ועצובו אלש תרגסמב זופשא דע םוכסה יברמה בוקנה תיצמתב םייוסיכה הסילופבש ףיעסל  הז

	 .תיאופר הנחבא םיללוכה ל”וחמ םייאופר םיכמסמ וא/ו יאופר ח”וד חטובמה ידי לע חטבמל ואצמוהש דבלבו
	 .תיאופר הנחבא םיללוכה ל”וחמ םייאופר םיכמסמ וא/ו יאופר ח”וד חטובמה ידי לע חטבמל ואצמוהש דבלבו

	תופורת םשרמ-תופורת ונקינש ל”וחב לע יפ םשרמ דע םוכסה יברמה בוקנה תיצמתב םייוסיכה הסילופבש  ףיעסל.הז
	תופורת םשרמ-תופורת ונקינש ל”וחב לע יפ םשרמ דע םוכסה יברמה בוקנה תיצמתב םייוסיכה הסילופבש  ףיעסל.הז
	3.2 

	 .עובק ןפואב לטונ חטובמהש תופורת הז ףיעס יפל וסכי אל
	 .עובק ןפואב לטונ חטובמהש תופורת הז ףיעס יפל וסכי אל


	3.3
	 - םיינישב םוריח לופיט.הז ףיעסל הסילופבש םייוסיכה תיצמתב עובקה םוכסל דע לופיט םוריח  םיינישב:ותועמשמ תחא וא רתוי תוקידבהמ וא/ו םילופיטה םניהש תוקידב םוליצו ןשה וא/ו םיינישה ,תובאוכה המיתס ,תינמז םשרמ םיאתמ ךוכישל באכה אל( ללוכ תולע תופורתה )םשרמב הרקמב אלו ןתינ לפטל ןשב התואב ,תע הריקע ,הפוחד זוקינ תוסרומ ןשמ ,העוגנ הקבדה תיערא לש םירתכ ולפנש תריקעו בצע קלדומ דבלבו חטובמהש אל  ןמוז.שארמ הז לופיטל



	4
	4
	  קרפ
	ל”וחב תודחוימ תואצוה רזחה -

	חטבמה הפשי תא חטובמה לשב תואצוה תודחוימ תופסונ ןיגב הרקמ חוטיב הסוכמה לע יפ יאנת הסילופ ,וז עריאש  הכלהמב :ןמקלדכ
	חטבמה הפשי תא חטובמה לשב תואצוה תודחוימ תופסונ ןיגב הרקמ חוטיב הסוכמה לע יפ יאנת הסילופ ,וז עריאש  הכלהמב :ןמקלדכ

	4.1
	4.1
	חוטיבה תפוקתל רבעמ ל”וחב תוהש בקע תואצוה רזחה

	 עריא חטובמל הרקמ חוטיב ל”וחב הסוכמה לע יפ יאנת הסילופה רשא לע יפ תווח תעד תיאופר תשרופמ  אפורמ לפטמההנכס בקע המישרה ףדב בוקנה ןנכותמה ירוקמה דעומב לארשיל בושל חטובמהמ רצבנ חוטיב הרקמ ותואמ האצותכ ,ל”וחב ותואירבל וייחלו העיבקו וז הרשוא תלבוקמו לע אפור םעטמ ,חטבמה אשיי חטבמה תואצוהב חטובמה טרופכ ןלהל  דבלב דע:יוסיכ לכ דצב הסילופבש םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסה
	 עריא חטובמל הרקמ חוטיב ל”וחב הסוכמה לע יפ יאנת הסילופה רשא לע יפ תווח תעד תיאופר תשרופמ  אפורמ לפטמההנכס בקע המישרה ףדב בוקנה ןנכותמה ירוקמה דעומב לארשיל בושל חטובמהמ רצבנ חוטיב הרקמ ותואמ האצותכ ,ל”וחב ותואירבל וייחלו העיבקו וז הרשוא תלבוקמו לע אפור םעטמ ,חטבמה אשיי חטבמה תואצוהב חטובמה טרופכ ןלהל  דבלב דע:יוסיכ לכ דצב הסילופבש םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסה

	4.1.1
	  סיטרכ:העיסנ חטבמה הפשי תא חטובמה ןיגב סיטרכ העיסנ ,לארשיל ורובע רובעו הוולמ דחא דבלב דע םוכסל חוטיבה יברמה בוקנה תיצמתב םייוסיכה הסילופבש ףיעסל .הז םא חטובמה וא/ו הוולמה ויהי םיאכז יוכיזל ןיגב לוטיב סיטרכ העיסנ ,ירוקמב םלשי חטבמה קר תא שרפהה ןיבש ריחמ סיטרכ העיסנה שדחה שכרנש רובע  חטובמה /ו.ירוקמה העיסנה סיטרכה לש וריחמ ןיבל רומאכ הוולמה וא

	4.1.2
	 תואצוה  הניל:ל”וחב חטבמה הפשי תא חטובמה תולעב הייהש תפסונ ןולמב וא/ו יאנתב הניל םירחא םיתואנ תנידמב דעיה חטובמל וא/ו ,הוולמל הפוקתב רחאלש תפוקת חוטיבה תירוקמה טרופמכ ףדב ,המישרה דע  םוכסל .הז ףיעסל הסילופבש םייוסיכה תיצמתב עובקה יברמה חוטיבה

	4.248
	ל”וחב חטובמה לש וזופשא םוקמל הוולמ תסטה תואצוה זפשוא חטובמה ל”וחב בקע עוריא ךירצמה זופשא הלועה  לע
	 תועש םלשי חטבמה הוולמל דחא תולע תשיכר סיטרכ העיסנ םוקמל וזופשא לש חטובמה תולע העיסנ הרובחתב תירוביצ הדשמ הפועתה תיבל םילוח וא ןולמל םע העגהה תנידמל .תוהשה תולע העיסנה הרובחתב תירוביצ הרזח הדשל הפועת לע תנמ בושל ,לארשיל תולעו הניל ל”וחב  ןולמב וא/ו.הז ףיעסל הסילופבש םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל דע לכהו ,דעיה תנידמב םיתואנ הניל יאנתב

	 ןעמל רסה קפס יוסיכה וניה הוולמל דחא םעפו תחא דבלב עוריאל יאנתבו םעש חטובמה אל ההוש הוולמ  ותרדגהכ.הסילופב תוהז הוולמה עבקת לע ידי .חטובמה רצבנ חטובמהמ עובקל תוהז הוולמה עבקת ותוהז לע ידי ימ םעטמ .חטובמה
	 ןעמל רסה קפס יוסיכה וניה הוולמל דחא םעפו תחא דבלב עוריאל יאנתבו םעש חטובמה אל ההוש הוולמ  ותרדגהכ.הסילופב תוהז הוולמה עבקת לע ידי .חטובמה רצבנ חטובמהמ עובקל תוהז הוולמה עבקת ותוהז לע ידי ימ םעטמ .חטובמה

	4.3
	  תרבעה:הפוג הרקמב תומ חטובמה בקע הרקמ חוטיב הסוכמה לע יפ הסילופ וז אשיי חטבמה תואצוהב תרבעה תפוג חטובמה םוקממ עוריאה ,לארשיל תוברל ךרדב לש ,הסיט דע םוכסה חוטיבה יברמה בוקנה תיצמתב םייוסיכה  הסילופבש.הז ףיעסל

	4.412 
	  עובש דע ןוירה
	ל”וחב הנושארל ןחבואש חטבמה אשיי תואצוהב תויאופר אלש תעב זופשא ל”וחב האצותכ ןוירהמ רשא ןחבוא הנושארל ל”וחב ךרדב לש  הנחבא:ןלהל טרופמכ ל”וחב תחטובמה תוהש תעב תדעותמ תיאופר

	4.4.1121212 
	 תואצוה רוקיב ,אפור תוקידב הדבעמ תושורדה ךרוצל רוריב ןוחבאו ינושאר לש ןוירה דבלב תאזו יאנתב תואצוהש ולא ואצוה דע  עובשל
	 .ללוכ רהבומ יכ יאנתה ויפל תואצוהה ןה דע עובשל  ה
	 ללוכ וניה טעמל בצמ וב תחטובמה  עובש ינפל הזפשאתה
	.וירחא הררחתשהו 

	4.4.2 ,2-3private semi1212
	 תואצוה תיאופר תעב זופשא ,ל”וחב תרגסמב תואצוהה הסכי חטבמה תואצוה תויאופר ךלהמב זופשאה
	 ימד זופשא םיתורישו םייאופר םינתינה תיבב םילוח תעב זופשא םללכבו םולשת ןיגב תוקידב ,ןוחבא תוקידב ,הימדה רדח ,חותינ לופיט ,אפור רכש ,חתנמ ,םידרמ לופיט ,ץרמנ תופורת ,םשרמ רדחה ןוזמהו ומלשיש הקלחמב  תב
	  תוטימ
	 תאזו יאנתב תואצוהש ולא ואצוה דע  עובשל
	 ,ללוכ טעמל בצמ וב תחטובמה הזפשאתה ינפל  עובש
	 .וירחא הררחתשהו 

	4.4.3 4.4.1-4.4.24.4.3.1
	חטבמה אל היהי בייח אלו םלשי ילומגת חוטיב לע יפ  םיפיעס
	 ןיגב תו/העיבת תו/עבונה וא  תו/הרושקה:ב
	.םחרל ץוחמ ןוירה בקע אלש המוזי הלפה

	4.4.3.21212
	 .תויטנג תוקידבו הרגיש תוקידב ,בקעמ תוקידב ,ףטוש ןוירה בקעמ תואצוה תואצוה ואצוהש רחאל  עובש
	 ןויריהל )ללוכ( יאנתב תחטובמהש אל הזפשאתה ינפל  עובש
	  הררחושו.וירחא

	4.4.3.3 
	תוקידב הרגש ןוירהב םילופיט וא לכ הקידב ןוחבאל .יטנג ןעמל רסה קפס רהבוי ןיינעל ףיעס הז יכ זופשא.חטבמה ידי לע וסוכי ץראל הרזחל דע תוחדל ןתינ אלש תיאופר היעבב לופטו

	4.5 -
	4.5 -
	4.5 -
	טולימ
	תואצוה ןיגב טולימ חטובמה הנידממ הב אצמנ חטובמה הב העריא הכיפה וא תפלחה ןוטלש האצותכש םיעוריאמ

	 הלא תפקשנ הנכס ייחל חטובמה וא ותוריח דע םוכסל בוקנה תיצמתב םייוסיכה לש .הסילופה ףופכב רומאל ףיעסב הז ,ליעל חטבמה אשיי תואצוהב טולימה הנידמל הכומס ,דבלב תלבוגה הנידמב הב אצמנ חטובמה רשא הב אל תפקשנ  הנכס.חטובמה ייחל
	 הלא תפקשנ הנכס ייחל חטובמה וא ותוריח דע םוכסל בוקנה תיצמתב םייוסיכה לש .הסילופה ףופכב רומאל ףיעסב הז ,ליעל חטבמה אשיי תואצוהב טולימה הנידמל הכומס ,דבלב תלבוגה הנידמב הב אצמנ חטובמה רשא הב אל תפקשנ  הנכס.חטובמה ייחל


	 רהבוי שגדויו יכ תובייחתה חטבמה לע יפ ףיעס הז הניה יופישל יפסכ לש חטובמה דבלב ןיגב תואצוה חטובמה  לשב.איהש הרוצ וא ךרד לכב טולימה תרדסהל יארחא היהי אלו וניא חטבמהו טולימה
	 רהבוי שגדויו יכ תובייחתה חטבמה לע יפ ףיעס הז הניה יופישל יפסכ לש חטובמה דבלב ןיגב תואצוה חטובמה  לשב.איהש הרוצ וא ךרד לכב טולימה תרדסהל יארחא היהי אלו וניא חטבמהו טולימה




	52,3 4
	52,3 4
	  קרפ
	םיקרפ(ןושארה יחוטיב דבורל םיגירח -
	-ו
	:)ללוכ 

	13.1
	ףסונב לע ,תולבגהה םיגייסה םיגירחהו םיטרופמה  ףיעסב
	 םיאנתל םייללכה לש הסילופה םיאנתהו םיגירחהו םיעובקה לכב  דחא :םיאבה םידחוימה םיגירחהו םיגייסה ,תולבגה ןושארה חוטיבה דבורה לע ולוחי ןושארה חוטיבה דבורב םיקרפהמ:ב תו/הרשקה וא תו/תעבונה תו/העיבת ןיגב חוטיב ילומגת םלשי אלו בייח היהי אל חטבמה

	 תוקידב תויתרגש ןניאש בקע היעב תיאופר הליעפ וא/ו תוקידב תויתרגש וא/ו הקידב תיתפוקת וא/ו תופורת םילופיטו םיעובק.ןפקות גפש וא וקוזינ וא ודבאש תופורת וא/ו ותעיסנ םרט חטובמל ועבקנש םיתרגיש וא/ו
	 תוקידב תויתרגש ןניאש בקע היעב תיאופר הליעפ וא/ו תוקידב תויתרגש וא/ו הקידב תיתפוקת וא/ו תופורת םילופיטו םיעובק.ןפקות גפש וא וקוזינ וא ודבאש תופורת וא/ו ותעיסנ םרט חטובמל ועבקנש םיתרגיש וא/ו
	 תוקידב תויתרגש ןניאש בקע היעב תיאופר הליעפ וא/ו תוקידב תויתרגש וא/ו הקידב תיתפוקת וא/ו תופורת םילופיטו םיעובק.ןפקות גפש וא וקוזינ וא ודבאש תופורת וא/ו ותעיסנ םרט חטובמל ועבקנש םיתרגיש וא/ו
	5.1 

	זופשא תואצוהו תויאופר רובע תולועפ רשא ןתינ היה תוחדל דע ובוש לש חטובמה לארשיל וא הרקמב ןתינש ךישמהל תא
	זופשא תואצוהו תויאופר רובע תולועפ רשא ןתינ היה תוחדל דע ובוש לש חטובמה לארשיל וא הרקמב ןתינש ךישמהל תא
	5.2 

	 .תיאופר הניחבמ תירשפא ץראל הרזחהו לארשיב לופיטה
	 .תיאופר הניחבמ תירשפא ץראל הרזחהו לארשיב לופיטה

	( שכרנה ינוסיחה לשכה תלחמל יתעינמ לופיטAIDS.) 
	( שכרנה ינוסיחה לשכה תלחמל יתעינמ לופיטAIDS.) 
	5.3 

	.םירביא וא רביא תלתשה
	.םירביא וא רביא תלתשה
	5.4

	 םילופיט םיגוסהמ :םיאבה ,היפרתויזיפ ,היפרטונכמ ,היפרתורדיה ,היתפורטנ ,היתפואמוה םילופיט ,םייביטנרטלא תינכת ,אפרמ לופיט,)הרוטנופוקא(רוקיד י”ע ,טקרפוריכ חותינ וא/ו לופיט ,םיכינח עצובמה לע ידי אפור ,םייניש לופיט  טעמל(םייניש.יטתסא-יטמסוק לופיט וא/ו חותינ ,שפנ תלחמ וא/ו תינבצע וא תישפנ הערפה ,)םוריח לופיט
	 םילופיט םיגוסהמ :םיאבה ,היפרתויזיפ ,היפרטונכמ ,היפרתורדיה ,היתפורטנ ,היתפואמוה םילופיט ,םייביטנרטלא תינכת ,אפרמ לופיט,)הרוטנופוקא(רוקיד י”ע ,טקרפוריכ חותינ וא/ו לופיט ,םיכינח עצובמה לע ידי אפור ,םייניש לופיט  טעמל(םייניש.יטתסא-יטמסוק לופיט וא/ו חותינ ,שפנ תלחמ וא/ו תינבצע וא תישפנ הערפה ,)םוריח לופיט
	5.5

	 םירזיבא םייאופר וא םירחא תוברל םייפקשמ תוברל יפקשמ ,שמש םייפקשמ ,םייטפוא תושדע ,עגמ ירישכמ ,העימש תובתות ןהינימל טעמל הרקמב לש רזיבא יאופר ןקתומה ל”וחב בקע הנואת ל”וחב טרופמכ  ףיעסב3.1 קרפל תואצוה  אלש
	 םירזיבא םייאופר וא םירחא תוברל םייפקשמ תוברל יפקשמ ,שמש םייפקשמ ,םייטפוא תושדע ,עגמ ירישכמ ,העימש תובתות ןהינימל טעמל הרקמב לש רזיבא יאופר ןקתומה ל”וחב בקע הנואת ל”וחב טרופמכ  ףיעסב3.1 קרפל תואצוה  אלש
	5.6

	.זופשא תעב
	.זופשא תעב

	 תואצוה תרושקת ,ןופלטו תוברל לשב תואצוה תרושקתל ןיב חטבמה חטובמל וא ימ ומעטמ ךרוצל לופיט עוריאב וא רוריב יאנת .יוסיכ תואצוה תורושקה ןעטמב ,ףדוע תואצוה הלכלכ ןוזמו ועצובש ךלהמב עוריאה חטובמל וא/ו הוולמל וא/ו  ןבל.בורק החפשמ
	 תואצוה תרושקת ,ןופלטו תוברל לשב תואצוה תרושקתל ןיב חטבמה חטובמל וא ימ ומעטמ ךרוצל לופיט עוריאב וא רוריב יאנת .יוסיכ תואצוה תורושקה ןעטמב ,ףדוע תואצוה הלכלכ ןוזמו ועצובש ךלהמב עוריאה חטובמל וא/ו הוולמל וא/ו  ןבל.בורק החפשמ
	5.7



	6
	6
	  קרפ
	ץוליחו רותיא -

	קרפ הז היהי לולכ הסילופב לע םש חטובמה קלחכ דבורמ יחוטיבה ןושארה אלא םא שקיב חטובמה וריסהל  תעב תשיכר .הסילופה
	קרפ הז היהי לולכ הסילופב לע םש חטובמה קלחכ דבורמ יחוטיבה ןושארה אלא םא שקיב חטובמה וריסהל  תעב תשיכר .הסילופה

	6.1 
	6.1 
	תורדגה

	6.1.1 -
	6.1.1 -
	רוזא תומלעהה
	רוזאה וב לע יפ עדימה רסמנש חטבמל ההש חטובמה הנורחאל וא לכ רוזא רחא וב חיני חטבמה

	6.1.2
	 .וב אצמיהל יושע חטובמהש ריבס ןפואב
	 - רותיא.תעה התואב חטובמה לש תואצמיה םוקמ רותיא 

	6.1.3 -
	רוריב חטש
	ןויסינ רותיאל םוקמ ותוהש לש חטובמה לע ידי ישנא רשקה לש חטבמה רוזאב ,תומלעהה רשא.הרקמב תוביסנב ריבס ןפואב שרדנה יפ לע עצבתי

	6.1.4-
	 רוריב ינושאר
	עוציב תוקידב םירוריבו םיינושאר רותיאל םוקמ ותוהש לש חטובמה תועצמאב דרשמ ץוחה לש תנידמ לארשי וא/ו תועצמאב חולשמ תועדוה ישנאל רשק לש ,חטבמה לכה יפל שרדנה ןפואב ריבס  תוביסנב.הרקמה


	6.1.5 -
	6.1.5 -
	ןב החפשמ בורק
	תוברל ןב וא תב גוז לש ,חטובמה ,וירוה ,וידלי ,ויחא ,ובס ,ותבס וידכנ וא/ו לכ םדא רחא ומשש

	6.1.6
	 .חטובמה לע ףסונב חוטיבל העצהב וניוצ ותבותכו
	 - העדוהה.חטובמה םע רשק קותינ לע בתכב חטבמל ןתניתש העדוה 

	6.1.7-30 
	 קותינ  רשק
	הקספה תוביסמ יתלב תורורב תועודיו לש רשק היהש גוהנ ןיב חטובמה ןיבל ימ ינבמ החפשמ םיבורקה וא/ו ןיבל הוולמ עסנש םע חטובמה רשאו האצותכ תקספהמ רשק הז ןיא לכ עדימ לע םוקמ תואצמיה לש חטובמה  לע הלועה הפוקת
	.חוטיבה תפוקת ךלהמב ערא רשקה קותינש דבלבו םיפוצר םימי 


	6.1.8 
	6.1.8 
	 - ץוליח.םיחטבמ םוקמל תעה התוא ואצמיה םוקממ חטובמה תאצוה 

	6.1.9 6.1.10
	 - םיחטבמ םוקמ.םילוח תיבו הרטשמ תנחת וב םימייק רשא ,חטובמה לש תואצמיה םוקמל בורקה בושיה םוקמ 
	 - תומלעה הרקמ.חטבמה לש ידועייה דקומל רשקה קותינ לע העדוה תריסמ 

	6.1.11-
	 הרקמ  םורח
	עוריא עראש חטובמל ךלהמב תפוקת חוטיבה וילא תוולנ העידי הרורב דחו תיעמשמ לש ןב החפשמ בורק תכמתסמה לע עדימ ססובמ וא/ו לע תויאר תוריבס תוקצומו תורחא ןהיפל שי ךרוצ עוציבב תלועפ רותיא  וא/ו .םייח תנכסב אצמנה ,חטובמה לש הפוחד ץוליח

	 תחלשמ  שופיחה-תחלשמ רשא אצת רוזאל תומלעהה ךרוצל שופיח רותיאו ,חטובמה הפקיהש הבכרהו עבקי י”ע .הרקמה תוביסנב ריבס ןפואב שרדנה יפ לע חטבמה
	 תחלשמ  שופיחה-תחלשמ רשא אצת רוזאל תומלעהה ךרוצל שופיח רותיאו ,חטובמה הפקיהש הבכרהו עבקי י”ע .הרקמה תוביסנב ריבס ןפואב שרדנה יפ לע חטבמה
	 תחלשמ  שופיחה-תחלשמ רשא אצת רוזאל תומלעהה ךרוצל שופיח רותיאו ,חטובמה הפקיהש הבכרהו עבקי י”ע .הרקמה תוביסנב ריבס ןפואב שרדנה יפ לע חטבמה
	6.1.12 

	םות תפוקת םישופיחה-דעומ תעדוה חטבמה ןבל החפשמ בורקה לע יוצימ םוכס חוטיבה יברמה וא םותב תשש םישדוח םיפסונ םהב עציב חטבמה רוריב חטש רחאל התרזח לש תחלשמה שופיח רומאכ יאנתב הבחרה ,וז  יפל .םהיניבמ םדקומה
	םות תפוקת םישופיחה-דעומ תעדוה חטבמה ןבל החפשמ בורקה לע יוצימ םוכס חוטיבה יברמה וא םותב תשש םישדוח םיפסונ םהב עציב חטבמה רוריב חטש רחאל התרזח לש תחלשמה שופיח רומאכ יאנתב הבחרה ,וז  יפל .םהיניבמ םדקומה
	6.1.13

	חוטיבה הרקמ הרקמ חוטיבה וניה הרקמ תומלעה לש חטובמה ל”וחב וא הרקמ םוריח לש חטובמה ל”וחב י״פע תוארוה הבחרה וז ךלהמב
	חוטיבה הרקמ הרקמ חוטיבה וניה הרקמ תומלעה לש חטובמה ל”וחב וא הרקמ םוריח לש חטובמה ל”וחב י״פע תוארוה הבחרה וז ךלהמב
	6.2

	  .העיסנה
	  .העיסנה

	וז הבחרה יפ - לע יוסיכה  :ןלהל וז הבחרהו הסילופה יאנתל ףופכב תואבה תולועפה תא חטבמה עצבי חוטיבה הרקמ תורק םע
	וז הבחרה יפ - לע יוסיכה  :ןלהל וז הבחרהו הסילופה יאנתל ףופכב תואבה תולועפה תא חטבמה עצבי חוטיבה הרקמ תורק םע
	6.3

	:חטובמ רותיא
	:חטובמ רותיא
	6.3.1

	 ךותב העבש ימי ,םיקסע תורקמ הרקמ תומלעהה רחאלו חטבמהש לביק םיטרפ םיאלמ תודוא םוקמ ותוהש  ןורחאה.ינושאר רוריב עוציבב חטבמה לחי חטובמה לש ךרוצל ףיעס הז םיטרפ םיאלמ  םעמשמלולסמ לויטה ןנכותמה לש ,חטובמה םוקמ ותוהש עודיה ,ןורחאה םישנא.חטבמה ידי לע שרדיי רשא ריבס רחא טרפ לכ וא/ו העיסנה ךלהמב רשקב היה םמיע
	 ךותב העבש ימי ,םיקסע תורקמ הרקמ תומלעהה רחאלו חטבמהש לביק םיטרפ םיאלמ תודוא םוקמ ותוהש  ןורחאה.ינושאר רוריב עוציבב חטבמה לחי חטובמה לש ךרוצל ףיעס הז םיטרפ םיאלמ  םעמשמלולסמ לויטה ןנכותמה לש ,חטובמה םוקמ ותוהש עודיה ,ןורחאה םישנא.חטבמה ידי לע שרדיי רשא ריבס רחא טרפ לכ וא/ו העיסנה ךלהמב רשקב היה םמיע
	-


	 םא םותב העבש םימי םוימ לחהש חטבמה עוציבב רוריבה םינושארה אל רתואי םוקמ ותוהש לש חטובמה לחי.חטשב רוריב עוציבב חטבמה
	 םא םותב העבש םימי םוימ לחהש חטבמה עוציבב רוריבה םינושארה אל רתואי םוקמ ותוהש לש חטובמה לחי.חטשב רוריב עוציבב חטבמה
	6.3.2 

	םא םותב העבש םימי םוימ לחהש חטבמה עוציבב רוריבה חטשב אל רתואי םוקמ ותוהש לש חטובמה םיקי חטבמה
	םא םותב העבש םימי םוימ לחהש חטבמה עוציבב רוריבה חטשב אל רתואי םוקמ ותוהש לש חטובמה םיקי חטבמה
	6.3.3 

	.חטובמה לש ותוהש םוקמ רותיאל לעפתו תומלעהה רוזאל אצת שופיחה תחלשמ .שופיח תחלשמ
	.חטובמה לש ותוהש םוקמ רותיאל לעפתו תומלעהה רוזאל אצת שופיחה תחלשמ .שופיח תחלשמ

	 םותב שדוח םימי תאצמ תחלשמ שופיחה רוזאל תומלעתהה וא/ו םע דעוויה םוקמ תואצמיה לש חטובמה וא/ו םע יוצימ םוכס חוטיבה יברמה טרופמכ תיצמתב םייוסיכה הסילופל וז וא/ו עדוויה רבד ותומ לש ,חטובמה  םדקומה.שופיחה תחלשמ תועצמאב חטובמה רותיאל ויתוליעפ תא חטבמה קיספי ,םהינבמ
	 םותב שדוח םימי תאצמ תחלשמ שופיחה רוזאל תומלעתהה וא/ו םע דעוויה םוקמ תואצמיה לש חטובמה וא/ו םע יוצימ םוכס חוטיבה יברמה טרופמכ תיצמתב םייוסיכה הסילופל וז וא/ו עדוויה רבד ותומ לש ,חטובמה  םדקומה.שופיחה תחלשמ תועצמאב חטובמה רותיאל ויתוליעפ תא חטבמה קיספי ,םהינבמ
	6.3.4

	 ןעמל רסה קפס רהבומ תאזב יכ הרקמב וב םייק אצממ דח יעמשמ עיבצמה לע ךכ ןיאש ךרוצ םויקב רוריבה
	 ןעמל רסה קפס רהבומ תאזב יכ הרקמב וב םייק אצממ דח יעמשמ עיבצמה לע ךכ ןיאש ךרוצ םויקב רוריבה

	 ינושארה וא/ו רוריב חטשב אלא תלועפ ץוליח ,הפוחד חטבמה השעי לכ ותלוכיבש לועפל םדקהב  ירשפאה.ץוליחה עוצבל
	 ינושארה וא/ו רוריב חטשב אלא תלועפ ץוליח ,הפוחד חטבמה השעי לכ ותלוכיבש לועפל םדקהב  ירשפאה.ץוליחה עוצבל

	 רחאל תקספה תולועפה רותיאל חטובמה תועצמאב תחלשמ שופיחה טרופמכ  ףיעסב6.3.4 ,ליעל ךשמלו הפוקת לש השש םישדוח םיפסונ :ןלהל( תשש םישדוחה )םיפסונה ךישמי חטבמה עוציבב רוריב חטשב דבלבו אלש  עדונ .חטובמה לש ותומ רבד
	 רחאל תקספה תולועפה רותיאל חטובמה תועצמאב תחלשמ שופיחה טרופמכ  ףיעסב6.3.4 ,ליעל ךשמלו הפוקת לש השש םישדוח םיפסונ :ןלהל( תשש םישדוחה )םיפסונה ךישמי חטבמה עוציבב רוריב חטשב דבלבו אלש  עדונ .חטובמה לש ותומ רבד
	6.3.5

	.םמויסל ואובי הז ףיעס יפ לע ויתובוחו איהש הלועפ לכ חטבמה קיספי םיפסונה םישדוחה תשש םותב
	.םמויסל ואובי הז ףיעס יפ לע ויתובוחו איהש הלועפ לכ חטבמה קיספי םיפסונה םישדוחה תשש םותב
	6.3.6

	 ןעמל רסה קפס רהבומ רהצומו תאזב יכ חטבמה עצבי תולועפ רותיאל חטובמה טרופמכ ףיעסב הז םלוא ןיא
	 ןעמל רסה קפס רהבומ רהצומו תאזב יכ חטבמה עצבי תולועפ רותיאל חטובמה טרופמכ ףיעסב הז םלוא ןיא
	6.3.7

	 תובייחתהב חטבמה םאתהב ףיעסל הז ידכ חיטבהל תא ורותיא לש .חטובמה יא ורותיא לש חטובמה אל  בשחי
	 תובייחתהב חטבמה םאתהב ףיעסל הז ידכ חיטבהל תא ורותיא לש .חטובמה יא ורותיא לש חטובמה אל  בשחי

	 .חטבמה דצמ הסילופ יאנת יולימ יא וא/ו הרפהל
	 .חטבמה דצמ הסילופ יאנת יולימ יא וא/ו הרפהל

	:חטובמה ץוליח
	:חטובמה ץוליח
	6.3.8

	 היה חטובמהו רתואי ךלהמב תופוקת שופיחה רבתסיו יכ וניא לוכי עיגהל תוחוכב ומצע םוקמל םיחטבמ לשב
	 היה חטובמהו רתואי ךלהמב תופוקת שופיחה רבתסיו יכ וניא לוכי עיגהל תוחוכב ומצע םוקמל םיחטבמ לשב

	 העיגפ ובצמב יתואירבה וא/ו הלבגמ תינפוג תרחא הסוכמ י”פע יאנת ,הסילופה לעפי חטבמה בטימכ ותלוכי  ץוליחל .חטובמה
	 העיגפ ובצמב יתואירבה וא/ו הלבגמ תינפוג תרחא הסוכמ י”פע יאנת ,הסילופה לעפי חטבמה בטימכ ותלוכי  ץוליחל .חטובמה

	:יברמה חוטיבה םוכס
	:יברמה חוטיבה םוכס
	6.3.8.1

	 תורקב הרקמ חוטיבה אשיי חטבמה תואצוהב רותיאל ץוליחו חטובמה י”פע הבחרה וז םוכסב אלש הלעי
	 תורקב הרקמ חוטיבה אשיי חטבמה תואצוהב רותיאל ץוליחו חטובמה י”פע הבחרה וז םוכסב אלש הלעי

	 )”יברמה חוטיבה םוכס“ :ןלהל( וז הסילופב םייוסיכה תיצמתב בוקנה םוכסה לע םע יוצימ םוכס חוטיבה ,יברמה היהי חטבמה יאשר קיספהל לכ הלועפ רותיאל וא/ו ץוליח  חטובמה.םייתסת הז ףיעס י”פע חטבמה תובחו בלש לכב , וז הבחרה יפ לע ןעמל רסה קפס רהבוי יכ םושב הרקמ אל ומלושי ילומגת חוטיבה וא קלח ןהמ חטובמל וא ימל
	 )”יברמה חוטיבה םוכס“ :ןלהל( וז הסילופב םייוסיכה תיצמתב בוקנה םוכסה לע םע יוצימ םוכס חוטיבה ,יברמה היהי חטבמה יאשר קיספהל לכ הלועפ רותיאל וא/ו ץוליח  חטובמה.םייתסת הז ףיעס י”פע חטבמה תובחו בלש לכב , וז הבחרה יפ לע ןעמל רסה קפס רהבוי יכ םושב הרקמ אל ומלושי ילומגת חוטיבה וא קלח ןהמ חטובמל וא ימל

	 ומעטמ חטבמהו םלשי תא םוכס חוטיבה יברמה קפסל תורישה המעטמ דבלב רחאל הרשיאש  תא
	 ומעטמ חטבמהו םלשי תא םוכס חוטיבה יברמה קפסל תורישה המעטמ דבלב רחאל הרשיאש  תא

	 .בתכו שארמ וז הסילופ יפ לע ץוליחו רותיא תואצוהה
	 .בתכו שארמ וז הסילופ יפ לע ץוליחו רותיא תואצוהה

	6.3.8.2:םישופיחה תפוקת םות
	6.3.8.2:םישופיחה תפוקת םות

	 םע םות תפוקת םישופיחה הרקמבו חטובמהש אל רתוא וא/ו ץלוח עידוי חטבמה ןבל החפשמ בורק לש  ךותב וירחא שופיחה תולועפ תא קיספמ חטבמהו רתוא אל חטובמה יכ חטובמה15 העדוה ןתמ םוימ םימי 
	 םע םות תפוקת םישופיחה הרקמבו חטובמהש אל רתוא וא/ו ץלוח עידוי חטבמה ןבל החפשמ בורק לש  ךותב וירחא שופיחה תולועפ תא קיספמ חטבמהו רתוא אל חטובמה יכ חטובמה15 העדוה ןתמ םוימ םימי 

	לע תקספה ,םישופיחה חלשי חטבמה דחאל ינבמ החפשמה םיבורקה חוד וב וטרופי תולועפה ועצובש לע ידי חטבמה רותיאל חטובמה תוחול םינמזה םהיפל ועצוב תולועפה תועידי ולבקתהש תודוא םוקמ  ותוהש
	לע תקספה ,םישופיחה חלשי חטבמה דחאל ינבמ החפשמה םיבורקה חוד וב וטרופי תולועפה ועצובש לע ידי חטבמה רותיאל חטובמה תוחול םינמזה םהיפל ועצוב תולועפה תועידי ולבקתהש תודוא םוקמ  ותוהש

	 .חטובמה לש תואירבה בצמ תודוא הלבקתה םא , הלבקתהש העידי לכו )ולבקתה םא( חטובמה לש
	 .חטובמה לש תואירבה בצמ תודוא הלבקתה םא , הלבקתהש העידי לכו )ולבקתה םא( חטובמה לש

	:וז הבחרהל םידחוימ םיגירח
	:וז הבחרהל םידחוימ םיגירח
	6.3.9 


	 ףסונב םיגירחל םייללכה הסילופב חטבמה אל יהי יארחא לע יפ הבחרה וז אלו אשיי םולשתב ילומגת ,חוטיבה  לכב: םיאבה םירקמהמ דחא
	 ףסונב םיגירחל םייללכה הסילופב חטבמה אל יהי יארחא לע יפ הבחרה וז אלו אשיי םולשתב ילומגת ,חוטיבה  לכב: םיאבה םירקמהמ דחא

	6.3.9.1
	 חטבמה אל םלשי ילומגת חוטיב לע יפ חפסנ הז ןיגב הרקמ חוטיב עראש תחאב תונידמהמ :ןלהל תחא תונידממ ,ברע ,ןטסינגפא ,הינטירואמ ,היזלמ ,היזנודניא ,ןמוא ,ר’זינ ,הילמוס ,ןאדוס ,דא’צ הקילבופרה לש זכרמ ,הקירפא ,יטובי’ג האירוק ,תינופצה ,ןמית תנידמ ביוא וא הנידמ הניאש תרשפאמ תא תוליעפ  רותיאה.תיניטסלפה תושרה לש לוהינ וא הטילשבש םיחטש וא המוחתב ץוליחהו

	6.3.9.2 
	תופתתשה הליעפ לש חטבמה תוליעפב ,תיאבצ ,תיתמחלמ ,תיתרטשמ ,הכפהמ ,דרמ ,תוערפ ,תומוהמ.תיקוח יתלב תוליעפ וא הלבח השעמ

	6.3.9.3 
	6.3.9.3 
	הרקמ וב חטובמה ברסמ ףתשל הלועפ םע יגיצנ חטבמה וא/ו םע ןב החפשמ בורק וא/ו בוריס רוזחל

	6.3.9.4
	 . לארשיל
	.ואל םא ןיבו יקוח ןפואב םא ןיב הללשנ חטובמה לש ותוריח וב הרקמב

	6.3.9.5
	 חטבמה היהי רוטפ ויתויובייחתהמ לע יפ הבחרה וז םא ררבתי יכ רחאל תאצוה הסילופה וא ךומסב התאצוהל הלח הכיפה וא/ו יוניש רטשמב וא/ו יוניש יאבצ וא/ו ינידמ וא/ו רחא ענומה תא תורשפא  הסינכה .הז ףיעס יפ לע ויתויובייחתה תא עצבל חטבמהמ ענומ וא ץרא התואב האיציה וא/ו




	6.4 
	6.4 
	הייזה ימסב שומיש לש הרקמב לארשיל הרבעהל יוסיכ

	6.4.1- )1973
	תורדגה ימס  הייזה
	םימס םאתהב םתרדגהל תדוקפב םימסה םינכוסמה חסונ שדח ג”לשתה(
	 וא/ו םירמוח וכיספ .ןיאורה טעמל םירחא םייביטקא

	6.4.2
	חוטיבה הרקמ העיגפ ,תילאטנמ המרגנש חטובמל תפוקתב ,חוטיבה האצותכ שומישמ ימסב היזה םינוש תויהב חטובמה  ל”וחב .חטובמה לש תיטופישה תורשכה העגפנ ולא םימסב שומישמ האצותכ רשאו

	6.4.3 6.4.3.1
	חטבמה תובייחתה
	לארשיל חטובמה תרבעה תואצוה

	 $15,000
	 חטבמה אשיי תואצוהב תרבעה חטובמה לארשיל דע ךסל לש
	 ב״הרא ללוכ .הוולמ ןפוא  תרבעה.חטובמה לש ישפנה ובצמ לע שורדה עדימ תלבק רחאל דבלב חטבמה ידי לע עבקי לארשיל חטובמה היה רבתסיו יכ וניא לוכי עיגהל תוחוכב ומצע הרזחב לארשיל לשב ובצמ ,ישפנה לעפי חטבמה  בטימכ

	.לארשיל הרזחב ותאבהו חטובמה ץוליחל ותלוכי לכב ,הרקמ חטבמה אל אשיי תואצוהב העיסנה לארשיל חטובמהש היה ביוחמ אלמלא עריא  הרקמ.חוטיבה
	.לארשיל הרזחב ותאבהו חטובמה ץוליחל ותלוכי לכב ,הרקמ חטבמה אל אשיי תואצוהב העיסנה לארשיל חטובמהש היה ביוחמ אלמלא עריא  הרקמ.חוטיבה

	6.4.3.2 2,000 
	רהבוי יכ יוסיכה יפל ףיעס הז השעיי לע ידי חטבמה וא/ו קפס ומעטמ וניהו ףופכ תופתתשהל תימצע  ףסבלש
	 הרקמל $.חוטיב 

	6.4.3.3 
	ףסונב םיגירחל םיללכה לש ,הסילופה חטבמה אל היהי בייח תואצוהב לע יפ ףיעס הז הרקמב וב חטובמה.לארשיל ותאבה וא ץוליחה לש יקוח עוציב חטבמה יגיצנמ עונמל ידכ וב שיש ישפנ וא ינפוג בצמב אצמנ



	7
	7
	  קרפ
	ישילש דצ יפלכ תובח -

	קרפ הז היהי לולכ הסילופב לע םש ,חטובמה קלחכ דבורמ חוטיבה ,ןושארה אלא םא שקיב חטובמה וריסהל תעב  תשיכר.הסילופה
	קרפ הז היהי לולכ הסילופב לע םש ,חטובמה קלחכ דבורמ חוטיבה ,ןושארה אלא םא שקיב חטובמה וריסהל תעב  תשיכר.הסילופה

	  רשא חוטיבה תפוקתב ל”וחב ועריא רשא שוכר וא ףוג קזנ רובע ישילש דצל חטובמה םרגש קזנ ןיגב חטובמה תא הפשי חטבמה . ןיקיזנה תדוקפ י”פע ישילש דצל חטבמה בח םניגב.הז קרפ יפל יוסיכ דצל הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה םוכס לע הלעת אל הז ףיעס יפ לע חטבמה תוירחא
	  רשא חוטיבה תפוקתב ל”וחב ועריא רשא שוכר וא ףוג קזנ רובע ישילש דצל חטובמה םרגש קזנ ןיגב חטובמה תא הפשי חטבמה . ןיקיזנה תדוקפ י”פע ישילש דצל חטבמה בח םניגב.הז קרפ יפל יוסיכ דצל הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה םוכס לע הלעת אל הז ףיעס יפ לע חטבמה תוירחא

	7
	7
	  קרפל םיגירח
	ישילש דצ יפלכ תובח :

	7.1 7.1.1
	אל ומלשי ילומגת חוטיב יפל קרפ הז רשאכ ותובח לש חטבמה יפלכ דצ ישילש הניה תובח תויובחהמ ןלהל וא תועבונ :ןהמ ןיפיקעב וא ןירשימב
	.חטובמה לש בורק החפשמ ןב יפלכ תובח וא תיזוח תובח ,םידיבעמ תובח

	7.1.2 
	7.1.2 
	.יקוח יתלב השעמ וא , ןודזב השעמ ,ןווכמ השעמ בקע תובח

	7.1.3 7.1.4
	.ותחגשה תחת וא ותקזחהב ,ותטילשב םיאצמנה וא חטובמל םיכיישה םייח ילעב ןיגב תובח
	.עוצקמ וא קסע ,די תחלשמ בקע תובח

	7.1.5 
	תובח בקע תולעב וא הקזח וא שומיש עקרקב םינבמ, טעמל( אלא םא םתסיפת איה ךרוצל םירוגמ ןפואב ,)ינמז ילכב .טיש ילכב וא סיט ילכ ,יעונמ בכר

	7.213.7
	תונשייתה לע ףא רומאה  ףיעסב
	 םיאנתל םייללכה לש ,הסילופה תובח יפלכ דצ ישילש הניא תנשייתמ לכ דוע אל הנשייתה  תעיבת.חטובמה דגנ ישילשה דצה
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	8
	  קרפ
	תובחרה -

	םש לע הסילופב הלולכ העיבתה אושנ הבחרהה יכ המישרה ףדב שרופמב ןיוצש יאנתב קר לוחת הז קרפב תובחרהמ תחא לכ .חוטיבה הרקמ תורק דעומב ,חטובמה  ןיבל הסילופה לש םייללכה םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמ לכבו הסילופה לש םייללכה םיאנתל תופופכ תובחרהה יאנת יכ רהבוי .הבחרהה יאנת ולוחי ,הבחרהה יאנת
	םש לע הסילופב הלולכ העיבתה אושנ הבחרהה יכ המישרה ףדב שרופמב ןיוצש יאנתב קר לוחת הז קרפב תובחרהמ תחא לכ .חוטיבה הרקמ תורק דעומב ,חטובמה  ןיבל הסילופה לש םייללכה םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמ לכבו הסילופה לש םייללכה םיאנתל תופופכ תובחרהה יאנת יכ רהבוי .הבחרהה יאנת ולוחי ,הבחרהה יאנת

	8.1 
	8.1 
	העיסנ רוציק וא לוטיבל הבחרה

	8.1.1
	העיסנ לוטיב

	 חטבמה הפשי תא חטובמה הוולמו דחא דבלב הרקמב לש לוטיב העיסנה ןיגב ןדבוא תונודקיפ םניאש םירזחומ וא םימולשת ומלושש שארמ וא הלחש הבוח לע חטובמה םמלשל דע ךסל בוקנה ףדב המישרה ש”ע חטובמה  ןיגב.רוכש בכרו העיסנ סיטרכ ,)שפונ רפכ ,שפונ תריד ,החראה תיב ,ןולמ( הניל תואצוה תמגודכ ,וז הבחרה
	 חטבמה הפשי תא חטובמה הוולמו דחא דבלב הרקמב לש לוטיב העיסנה ןיגב ןדבוא תונודקיפ םניאש םירזחומ וא םימולשת ומלושש שארמ וא הלחש הבוח לע חטובמה םמלשל דע ךסל בוקנה ףדב המישרה ש”ע חטובמה  ןיגב.רוכש בכרו העיסנ סיטרכ ,)שפונ רפכ ,שפונ תריד ,החראה תיב ,ןולמ( הניל תואצוה תמגודכ ,וז הבחרה

	8.1.1.1
	 לע חטובמה תושעל תדימב ותלוכי לע תנמ לטבל תא העיסנה דעומב ןושארה וב היה וילע לטבל תא .)המודכו הפועת תורבח ,ןולמ תיב ,תועיסנ ןכוס( ותעיסנ לוטיב לע םייטנוולרה םימרוגל עידוהלו העיסנה ההתשה חטובמה תריסמב העדוה ללכל םימרוגה םייטנוולרה האצותכו ךכמ םרגנ קזנ ףסונ לע ךרד  לש.וז הסילופ יפ לע יאכז ול רזחההמ ףסונה קזנה זזוקי ,רחא קזנ לכ וא רתוי םיהובג לוטיב ימד

	8.1.1.1.18.1.1.1
	 אל המיוק הבוחה תרכזנה  ףיעסב
	 ליעל ,הדעומב המויקו היה רשפאמ  חטבמלןיטקהל ,ותבוח ןיא אוה בייח ילומגתב חוטיבה הלא הדימב היהש בייח םהב וליא המיוק ,הבוח  הארוה וז : הלאמ תחא לכב לוחת אל .תוקדצומ תוביסמ רוחיאב המיוק וא המיוק אל הבוחה.רוריבה לע דיבכה אלו ותובח רוריב תא חטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא

	8.1.1.1.2 
	השע חטובמה וא בטומה ןווכתמב רבד היהש וב ידכ עונמל ןמ חטבמה תא רוריב ותובח  ואדיבכהל.רבד ותוא השענ אל וליא םהב בייח היהש הדימב הלא חוטיב ילומגתב בייח חטבמה ןיא ,וילע

	8.1.1.2 
	8.1.1.2 
	חטבמה הפשי תא חטובמה לע יפ ףיעס הז ןיגב לוטיב ךא קרו בקע דחא םירקמהמ םיאבה ועריאש ךלהמב

	8.1.1.2.1
	 :חוטיבה תפוקת
	.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ בורק החפשמ ןב וא חטובמה לש ותומ

	8.1.1.2.2 24 
	הלחמ לש חטובמה וא ןב החפשמ בורק הניאש הלולכ יגירחב ,הסילופה הניגבו  זפשואתוחפל
	םדקש עובשב תאזו חטובמה לש קותיר בייחמ ליגרה הכלהמש הלחמ וא םילוח תיבב תועש .העיסנה דעומל

	8.1.1.2.3 
	לוטיב תוסיט לש תורש םיסוטמ רידס בקע ,הפיגמ תוערפ תומוהמו וא בקע  המחלמהזרכוהש.הסיטה םויק תוענומה דעיה תוצראב ימשר ןפואב

	8.1.1.2.414
	 לוטיב העיסנ  ךות
	 םוי ינפל דעומ ,העיסנה םא ותיבב לש חטובמה ועריא  ,הפירש,תוצצופתה קזנ ,ןודזב ,הרעס ,ןופטיש ומכ ןכ םא השרדנ ותוחכונ תישיאה לש חטובמה  ךרוצל הריקח.וקסע וא ותיבל הצירפל ןויסינ וא הצירפ בקע תיתרטשמ

	8.1.1.2.587
	 לוטיב העיסנ בקע סויג םורח לש חטובמה תורשל םיאולימ לע יפ וצ האירק דחוימ וא/ו  וצ
	י”ע םרוג יאבצ ךמסומ ךלהמב העיסנה וא הקלח דבלבו וצהש ןתינ חטובמל הפוקתב  לש
	  םימי.ל”וחל חטובמה תאיצי לש ןנכותמה ירוקמה דעומל ומדקש

	8.1.1
	 תובייחתה חטבמה הרקמב לש לוטיב העיסנ לע יפ  ףיעס
	 אל הלעת לע ךס בוקנה תיצמתב  םייוסיכה .הז יוסיכ דצל הסילופב הלולכה

	8.1.2
	העיסנ רוציק חטבמה הפשי תא חטובמה הוולמו דחא דבלב הרקמב לש רוציק העיסנ יחרכה יתלבו ענמנ ןיגב קלחה יסחיה לש תואצוה ןלהלש ומלושש י”ע חטובמה אלו ןתינ לבקל םניגב רזחה בשוחמ ןפואב יסחי רובע לכ םוי לש  העיסנה .וז הבחרה ןיגב חטובמה ש”ע המישרה ףדב בוקנה ךסל דע תאזו דבאש ןנכותמה

	:םניה הז ףיעס יפ לע תוסוכמה תואצוהה
	:םניה הז ףיעס יפ לע תוסוכמה תואצוהה

	8.1.2.1 
	ןדבוא תונודקיפ םניאש םירזחומ וא םימולשת ומלושש שארמ וא הלחש לע חטובמה הבוח םמלשל רובע .רוכש בכרו )שפונ תריד ,החראה תיב( ןולמ יתב תנמזה תמגודכ חטובמה תעיסנל תורושקה תואצוה

	.חטבמה תבוטל וחמוי הוולמה וא/ו חטובמה דיב ויהש העיסנ יסיטרכ חטובמה היהי יאכז יופישל לע יפ ףיעס הז ןיגב רוציק העיסנ ךא קרו בקע דחא םירקמהמ םיאבה  ועראש :חוטיבה תפוקת ךלהמב
	.חטבמה תבוטל וחמוי הוולמה וא/ו חטובמה דיב ויהש העיסנ יסיטרכ חטובמה היהי יאכז יופישל לע יפ ףיעס הז ןיגב רוציק העיסנ ךא קרו בקע דחא םירקמהמ םיאבה  ועראש :חוטיבה תפוקת ךלהמב

	 עוריא יאופר עראש ל”וחב חטובמל וא/ו ,הוולמל רשא לע יפ רושיא אפור ךמסומ  ל”וחבץלאנ חטובמה וא הוולמה תונשל תא דעומ ותרזח ןנכותמה לארשיל אלו ןתינ היה  שמתשהל סיטרכב .שכרנש ירוקמה העיסנה.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ ,הוולמה וא/ו חטובמה לש ותומ.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ הלחמ וא הנואת בקע בורק החפשמ ןב זופשא.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ ,הלחמ וא הנואת בקע בורק החפשמ ןב לש תוומ
	 עוריא יאופר עראש ל”וחב חטובמל וא/ו ,הוולמל רשא לע יפ רושיא אפור ךמסומ  ל”וחבץלאנ חטובמה וא הוולמה תונשל תא דעומ ותרזח ןנכותמה לארשיל אלו ןתינ היה  שמתשהל סיטרכב .שכרנש ירוקמה העיסנה.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ ,הוולמה וא/ו חטובמה לש ותומ.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ הלחמ וא הנואת בקע בורק החפשמ ןב זופשא.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ ,הלחמ וא הנואת בקע בורק החפשמ ןב לש תוומ
	 עוריא יאופר עראש ל”וחב חטובמל וא/ו ,הוולמל רשא לע יפ רושיא אפור ךמסומ  ל”וחבץלאנ חטובמה וא הוולמה תונשל תא דעומ ותרזח ןנכותמה לארשיל אלו ןתינ היה  שמתשהל סיטרכב .שכרנש ירוקמה העיסנה.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ ,הוולמה וא/ו חטובמה לש ותומ.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ הלחמ וא הנואת בקע בורק החפשמ ןב זופשא.הסילופה יגירחב הלולכ הניאש הביסמ ,הלחמ וא הנואת בקע בורק החפשמ ןב לש תוומ
	8.1.2.1.18.1.2.1.2 8.1.2.1.3 8.1.2.1.4

	 וז הבחרה תיניערג החפשמ השכר וב הרקמב העיסנ רוציק וא לוטיבל תואכז השכר החפשמ תיניערג הבחרה לוטיבל העיסנ וא רוציקל העיסנ לכל דחא ינבמ החפשמה דחאו ינבמ החפשמ יאכז ילומגתל חוטיבה ןיגב דחא םירקמהמ םייונמה הסילופב ןיינעל הבחרה ,וז ויהי םיאכז ילומגתל חוטיב םג רתי  ינב .תיניערגה החפשמה
	 וז הבחרה תיניערג החפשמ השכר וב הרקמב העיסנ רוציק וא לוטיבל תואכז השכר החפשמ תיניערג הבחרה לוטיבל העיסנ וא רוציקל העיסנ לכל דחא ינבמ החפשמה דחאו ינבמ החפשמ יאכז ילומגתל חוטיבה ןיגב דחא םירקמהמ םייונמה הסילופב ןיינעל הבחרה ,וז ויהי םיאכז ילומגתל חוטיב םג רתי  ינב .תיניערגה החפשמה
	8.1.3

	:הז קרפל םידחוימ םיגירח ףסונב לע תולבגהה םיגייסה םיגירחהו הסילופב ,וז ולוחי לע הבחרהה וז ,תולבגה םיגייסה םיגירחהו  םידחוימה:םיאבה
	:הז קרפל םידחוימ םיגירח ףסונב לע תולבגהה םיגייסה םיגירחהו הסילופב ,וז ולוחי לע הבחרהה וז ,תולבגה םיגייסה םיגירחהו  םידחוימה:םיאבה
	8.1.4

	 לויטה תוינכת תוכמסנ וילעש םדא לכ לש לארשיב ילילפה ןידה יפל ,יניירבע וא ילילפ השעמב תופתתשה.טפשמ תיבב דיעהל הנמזה תמחמ בוכיע טעמל
	 לויטה תוינכת תוכמסנ וילעש םדא לכ לש לארשיב ילילפה ןידה יפל ,יניירבע וא ילילפ השעמב תופתתשה.טפשמ תיבב דיעהל הנמזה תמחמ בוכיע טעמל
	8.1.4.1 

	העיבת רזחהל יסחי רובע סיטרכ העיסנ ירוקמ לצונש םשל האיצי הרזחו לארשיל וא ףלחוהש רחאב י”ע .התקספה וא העיסנ רוציק , רוחיאב הביש לש הרקמב ליבומה
	העיבת רזחהל יסחי רובע סיטרכ העיסנ ירוקמ לצונש םשל האיצי הרזחו לארשיל וא ףלחוהש רחאב י”ע .התקספה וא העיסנ רוציק , רוחיאב הביש לש הרקמב ליבומה
	8.1.4.2 

	.המישרה ףדב עובקה יפ לע ,חוטיבה תשיכר דעוממ לחת וז הבחרהל תואכזה
	.המישרה ףדב עובקה יפ לע ,חוטיבה תשיכר דעוממ לחת וז הבחרהל תואכזה

	  עובש דע תחטובמל ןוירהל הבחרה32 
	  עובש דע תחטובמל ןוירהל הבחרה32 
	8.2

	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הרמחהל ןוירהל ש”ע תחטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו  דע .וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל
	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הרמחהל ןוירהל ש”ע תחטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו  דע .וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל

	:חוטיבה הרקמ.חוטיבה תפוקת ךלהמב ל”וחב יאופר לופיט תלבק בייחמה תחטובמל יתרגש ןוירה ךלהמ לש היופצ יתלב הרמחה
	:חוטיבה הרקמ.חוטיבה תפוקת ךלהמב ל”וחב יאופר לופיט תלבק בייחמה תחטובמל יתרגש ןוירה ךלהמ לש היופצ יתלב הרמחה
	8.2.1 

	תורקב הרקמ חוטיבה הפשי חטבמה תא תחטובמה לע יפ יאנת דבור יחוטיבה ןושארה רובע םייוסיכה םיקרפבש:ןלהל םיטרופמה םיפיעסבו  קרפ2ל”וחב תויאופר תואצוה - קרפ3זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה - קרפ4- ףיעס4.1 חוטיבה תפוקתל רבעמ ל”וחב תוהש בקע תואצוה רזחה  ףיעס4.2 ל”וחב חטובמה לש וזופשא םוקמל הוולמ תסטה תואצוה  ףיעס4.3 .הפוג תרבעה 
	תורקב הרקמ חוטיבה הפשי חטבמה תא תחטובמה לע יפ יאנת דבור יחוטיבה ןושארה רובע םייוסיכה םיקרפבש:ןלהל םיטרופמה םיפיעסבו  קרפ2ל”וחב תויאופר תואצוה - קרפ3זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה - קרפ4- ףיעס4.1 חוטיבה תפוקתל רבעמ ל”וחב תוהש בקע תואצוה רזחה  ףיעס4.2 ל”וחב חטובמה לש וזופשא םוקמל הוולמ תסטה תואצוה  ףיעס4.3 .הפוג תרבעה 
	8.2.2 

	.חטובמה ידי לע השכרנ םא ,העיסנ רוציק וא/ו העיסנ לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה
	.חטובמה ידי לע השכרנ םא ,העיסנ רוציק וא/ו העיסנ לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה

	 רהבוי יכ תרגסמב זופשא תואצוהו תויאופר לע יפ םיקרפ 2 3-ו וסוכי תואצוה תויאופר תורושקה ןוירהל , הדיל תמדקומ ללוכו תואצוה תורושקה לופיטל וא/ו זופשא דלווה וא רבועה וא גפה דלונש הסטהו תיאופר . תואצוה ולא וסוכי לע ידי חטבמה םג הרקמב וב ןיא תלוכיב תחטובמה בושל הצרא הביסמ תיאופר העריאש ינפל  עובש32 לש ןוירהה דלווהו
	 רהבוי יכ תרגסמב זופשא תואצוהו תויאופר לע יפ םיקרפ 2 3-ו וסוכי תואצוה תויאופר תורושקה ןוירהל , הדיל תמדקומ ללוכו תואצוה תורושקה לופיטל וא/ו זופשא דלווה וא רבועה וא גפה דלונש הסטהו תיאופר . תואצוה ולא וסוכי לע ידי חטבמה םג הרקמב וב ןיא תלוכיב תחטובמה בושל הצרא הביסמ תיאופר העריאש ינפל  עובש32 לש ןוירהה דלווהו

	 וא/ו גפה דלונ רחאל  עובש,הז אלו רתוי םוכסמ בוקנה תיצמתב םייוסיכה ןיגב תואצוה ,ולא אל רתוי  עובקהמ .וז הבחרה ןיגב הסילופב םייוסיכה תיצמתב
	 וא/ו גפה דלונ רחאל  עובש,הז אלו רתוי םוכסמ בוקנה תיצמתב םייוסיכה ןיגב תואצוה ,ולא אל רתוי  עובקהמ .וז הבחרה ןיגב הסילופב םייוסיכה תיצמתב

	וז הבחרהל םיגירח ףסונב לע תולבגהה םיגייסה  םיגירחהוםיטרופמה הסילופב ,וז ולוחי לע הבחרה וז ,תולבגה םיגייסה םיגירחהו:םיאבה םידחוימה
	וז הבחרהל םיגירח ףסונב לע תולבגהה םיגייסה  םיגירחהוםיטרופמה הסילופב ,וז ולוחי לע הבחרה וז ,תולבגה םיגייסה םיגירחהו:םיאבה םידחוימה
	8.2.4

	  :ב הרושקה וא/ו תעבונה העיבת ןיגב יארחא היהי אלו םלשי אל חטבמה .המוזי הלפהםדוק יאופר בצמ לש הרמחהל הבחרה
	  :ב הרושקה וא/ו תעבונה העיבת ןיגב יארחא היהי אלו םלשי אל חטבמה .המוזי הלפהםדוק יאופר בצמ לש הרמחהל הבחרה
	8.3

	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הרמחהל לש בצמ יאופר םדוק ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב  המישרה
	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הרמחהל לש בצמ יאופר םדוק ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב  המישרה

	 .וז הבחרהב הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל דע לכהו
	 .וז הבחרהב הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל דע לכהו

	חוטיב הרקמ
	חוטיב הרקמ
	8.3.1 

	.חוטיב תפוקת ךלהמב חטובמב םייק יאופר בצמ לש הרמחה
	.חוטיב תפוקת ךלהמב חטובמב םייק יאופר בצמ לש הרמחה

	 תורקב הרקמ חוטיב הפשי חטבמה תא חטובמה לע יפ דבורה ןושארה רובע םייוסיכה םיקרפבש םיפיעסבו:ןלהל םיטרופמה  קרפ2ל”וחב תויאופר תואצוה - קרפ3זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה - קרפ4- ףיעס4.1 חוטיבה תפוקתל רבעמ ל”וחב תוהש בקע תואצוה רזחה 
	 תורקב הרקמ חוטיב הפשי חטבמה תא חטובמה לע יפ דבורה ןושארה רובע םייוסיכה םיקרפבש םיפיעסבו:ןלהל םיטרופמה  קרפ2ל”וחב תויאופר תואצוה - קרפ3זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה - קרפ4- ףיעס4.1 חוטיבה תפוקתל רבעמ ל”וחב תוהש בקע תואצוה רזחה 
	8.3.2 


	4.2 4.3 
	  ףיעס
	ל”וחב חטובמה לש וזופשא םוקמל הוולמ תסטה תואצוה  ףיעס
	.הפוג תרבעה 

	.חטובמה ידי לע השכרנ םא ,העיסנ רוציק וא/ו העיסנ לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה לע ףא רומאה ,ליעל רהבוי יכ תואצוה תוסוכמה לע יפ הבחרה וז ןניה קר ולא ואצוהש היהו חרכה ןעוציבב אלו  ןתינ .רתוי םדקומ דעומב וא ,שארמ ןנכותמה ובוש דעומב םא ןיב ,לארשיל חטובמה לש ובוש דע ,ןתוחדל היה
	.חטובמה ידי לע השכרנ םא ,העיסנ רוציק וא/ו העיסנ לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה לע ףא רומאה ,ליעל רהבוי יכ תואצוה תוסוכמה לע יפ הבחרה וז ןניה קר ולא ואצוהש היהו חרכה ןעוציבב אלו  ןתינ .רתוי םדקומ דעומב וא ,שארמ ןנכותמה ובוש דעומב םא ןיב ,לארשיל חטובמה לש ובוש דע ,ןתוחדל היה

	8.3.3
	וז הבחרהל םיגירח

	8.3.3.1
	 ףסונב לע תולבגהה םיגייסה םיגירחהו םיטרופמה הסילופב ,וז ולוחי לע הבחרה וז ,תולבגה םיגייסה  םיגירחהו : םיאבה םידחוימה
	ואב אלש בל בצוק תלתשה ,בל חותינ.ל”וחב ועריאש בל רירש םטואל ךומסב 

	8.3.3.2 
	תוקידב ,תויתרגש תוקידב רקס וא ,רוריב וא תוקידב םילופיטו ןתינש היה ןתוחדל דע ובוש לש חטובמה .ותעיסנ םרט חטובמל ועבקנש םיליגר םילופיטו תופורת וא/ו ליעל רומאכ לארשיל

	ףרוח טרופסל הבחרה
	ףרוח טרופסל הבחרה

	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה טרופסל ףרוח ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו דע  ךסל .וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה
	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה טרופסל ףרוח ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו דע  ךסל .וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה

	8.4.1
	תורדגה

	snowshoeing,
	 טרופס :ףרוח השילג תרזעב ,םיישלגמ ,דרובונס  ,תולחזמ
	 השילג רושימב סורק( -ירטנאק  יקס )הכילה .ךכל םידעוימה םילולסמבו רתאה לש תוזרכומה תוליעפה תועשב ךכל דעוימה רתאב התשענ רשא ,גלש יעונפואו

	8.4.2 4-
	:ןהל םיטרופמה םיפיעסבו םיקרפבש םייוסיכה רובע ןושארה דבורה יאנת יפ לע חטובמה תא הפשי חוטיבה הרקמ תורקב ל”וחב תויאופר תואצוה - 2 קרפ זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה - 3 קרפקרפ

	4.1 4.2 4.3 4.412 
	 ףיעס
	חוטיבה תפוקתל רבעמ ל”וחב תוהש בקע תואצוה רזחה  ףיעס
	ל”וחב חטובמה לש וזופשא םוקמל הוולמ תסטה תואצוה  ףיעס
	.הפוג תרבעה  ףיעס
	 עובש דע ןוירה 
	.ל”וחב הנושארל ןחבואש 

	.חטובמה ידי לע השכרנ םא ,העיסנ רוציק וא/ו לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה
	.חטובמה ידי לע השכרנ םא ,העיסנ רוציק וא/ו לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה


	8.4.3
	8.4.3
	 ףסונב לע תולבגהה םיגייסה םיגירחהו םיטרופמה הסילופב ,וז ולוחי לע הבחרה וז ,תולבגה םיגייסה םיגירחהו

	  :םיאבה םידחוימה .תוליעפה התייה הב תרגסמה וא רתאה לש םיידוסיה תוחיטבה יללכל םאתהב אלש גהנ חטובמה וב הרקמ
	  :םיאבה םידחוימה .תוליעפה התייה הב תרגסמה וא רתאה לש םיידוסיה תוחיטבה יללכל םאתהב אלש גהנ חטובמה וב הרקמ

	ירגתא טרופסל הבחרה
	ירגתא טרופסל הבחרה

	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה טרופסל ירגתא לע םש חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו  דע.וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל
	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה טרופסל ירגתא לע םש חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו  דע.וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל


	8.5.1
	8.5.1
	 :תורדגה

	 טרופס ירגתא :ותועמשמ תוליעפ טרופס הלולכה תמישרב יפנע טרופס ,ירגתא תמייקה רתאב טנרטניאה  לש.חטובמה לש הסילופה תשיכר דעומל הנוכנ רשאו , הרבחה
	 טרופס ירגתא :ותועמשמ תוליעפ טרופס הלולכה תמישרב יפנע טרופס ,ירגתא תמייקה רתאב טנרטניאה  לש.חטובמה לש הסילופה תשיכר דעומל הנוכנ רשאו , הרבחה

	8.5.2 4-
	תורקב הרקמ חוטיבה הפשי תא חטובמה לע יפ יאנת דבורה יחוטיבה ןושארה רובע םייוסיכה םיקרפבש םיפיעסבו :ןלהל םיטרופמה ל”וחב תויאופר תואצוה - 2 קרפ זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה - 3 קרפקרפ

	4.1 4.2 4.3 
	 ףיעס
	חוטיבה תפוקתל רבעמ ל”וחב תוהש בקע תואצוה רזחה  ףיעס
	ל”וחב חטובמה לש וזופשא םוקמל הוולמ תסטה תואצוה  ףיעס
	.הפוג תרבעה 

	 .חטובמה ידי לע השכרנ םא ,העיסנ רוציק וא/ו העיסנ לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה
	 .חטובמה ידי לע השכרנ םא ,העיסנ רוציק וא/ו העיסנ לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה

	8.5.312 
	: םיאבה םיגירחהו םיגייסה ,תולבגה וז הבחרהה לע ולוחי ,וז הסילופב םיטרופמה םיגירחהו םיגייסה תולבגהה לע ףסונב
	  עובש דע ןוירה טעמל . ןוירהב תחטובמהש ךכמ הרושקה וא/ו תעבונה העיבת
	.ל”וחב הנושארל ןחבואש 

	יתורחת טרופסל הבחרה
	יתורחת טרופסל הבחרה

	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה טרופסל יתורחת ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו דע ךסל .וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה
	 ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה טרופסל יתורחת ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו דע ךסל .וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה


	8.6.1 
	8.6.1 
	תורדגה

	8.4
	8.5
	8.6
	-
	 טרופס יתורחת
	קוסיע טרופסב תוברל ןומיא תארקל תורחת ל”וחב וא/ו הנחמ םינומיא ל”וחב וא/ו הכרדה תארקל תורחת ל”וחב רשקב םע תורחת ,טרופס ןיב םא תרגסמב הדוגא תצובק טרופס וא ןפואב יאמצע ףופכבו  תמישרל.תעל תעמ ןכדועתש יפכ חטבמה לש טנרטניאה רתאב םירכזומה יתורחתה טרופסה יפנע

	8.6.24-
	 חטבמה םלשי חטובמל ןיגב תורק עוריא שחרתהש ךלהמב תפוקת חוטיבה תינכותל וז בוקנכ ףדב יטרפ חוטיבה וב עגפנ חטובמה ל”וחב האצותכ ותוליעפמ תרגסמב טרופס יתורחת םאתהב תוארוהל םיקרפה םיפיעסהו  םיאבה :ןושארה דבורה יאנת יפלע םהמ דחא לכל תוירחאה לובג תרקתל דעו דבלב ל”וחב תויאופר תואצוה - 2 קרפ זופשא תעב אלש תויאופר תואצוה - 3 קרפקרפ

	4.1 4.2 4.3 4.412 
	 ףיעס
	חוטיבה תפוקתל רבעמ ל”וחב תוהש בקע תואצוה רזחה  ףיעס
	ל”וחב חטובמה לש וזופשא םוקמל הוולמ תסטה תואצוה  ףיעס
	.הפוג תרבעה  ףיעס
	 עובש דע ןוירה 
	.ל”וחב הנושארל ןחבואש 

	.חטובמה ידי לע השכרנ םא העיסנ רוציק וא/ו לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה
	.חטובמה ידי לע השכרנ םא העיסנ רוציק וא/ו לוטיב ןיגב םימולשת דספהל הבחרה


	8.6.3
	8.6.3
	 יתורחת טרופסל םיגירח

	 ףסונב לע תולבגהה םיגייסה םיגירחהו םיטרופמה הסילופב וז ולוחי לע הבחרה וז תולבגה םיגייסה םיגירחהו  םידחוימה :םיאבה.תוליעפה התייה הב תרגסמה וא רתאה לש םיידוסיה תוחיטבה יללכל םאתהב אלש גהנ חטובמה וב הרקמ לכ תוליעפ טרופס יתורחת אלש הלולכ תמישרב יפנע טרופסה יתורחתה רתאב טנרטניאה לש חטבמה טעמל  םא .חוטיב יטרפ ףדב שרופמב הניוצו שארמ הרשוא
	 ףסונב לע תולבגהה םיגייסה םיגירחהו םיטרופמה הסילופב וז ולוחי לע הבחרה וז תולבגה םיגייסה םיגירחהו  םידחוימה :םיאבה.תוליעפה התייה הב תרגסמה וא רתאה לש םיידוסיה תוחיטבה יללכל םאתהב אלש גהנ חטובמה וב הרקמ לכ תוליעפ טרופס יתורחת אלש הלולכ תמישרב יפנע טרופסה יתורחתה רתאב טנרטניאה לש חטבמה טעמל  םא .חוטיב יטרפ ףדב שרופמב הניוצו שארמ הרשוא

	9-
	 קרפ
	)הוולנ ישיא ןעטמ( הדובכל הבחרה

	 קרפ הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הדובכל ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו דע ךסל בוקנה  תיצמתב.וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה הרקמב וב התייה הדובכ תוירחאב ליבומ ומלושי ילומגת חוטיבה רבעמ םוכסל םלושיש לע םדי דעו ךסל בוקנה תיצמתב  םייוסיכה.וז הבחרה דצב הסילופל
	 קרפ הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הדובכל ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו דע ךסל בוקנה  תיצמתב.וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה הרקמב וב התייה הדובכ תוירחאב ליבומ ומלושי ילומגת חוטיבה רבעמ םוכסל םלושיש לע םדי דעו ךסל בוקנה תיצמתב  םייוסיכה.וז הבחרה דצב הסילופל

	 חטבמה הפשי תא חטובמה הרקמב לש ןדבוא וא הבינג וא/ו קזנ עריאש ונעטמל הוולנה ךלהמב תפוקת חוטיבה הבוקנה המישרב דע ךסל יברמ בוקנה תיצמתב םייוסיכה הסילופל וז ךא אל רתוי וכרעמ ישממה לש ןעטמה יוכינב יאלב בשוחיש לע
	 חטבמה הפשי תא חטובמה הרקמב לש ןדבוא וא הבינג וא/ו קזנ עריאש ונעטמל הוולנה ךלהמב תפוקת חוטיבה הבוקנה המישרב דע ךסל יברמ בוקנה תיצמתב םייוסיכה הסילופל וז ךא אל רתוי וכרעמ ישממה לש ןעטמה יוכינב יאלב בשוחיש לע
	 חטבמה הפשי תא חטובמה הרקמב לש ןדבוא וא הבינג וא/ו קזנ עריאש ונעטמל הוולנה ךלהמב תפוקת חוטיבה הבוקנה המישרב דע ךסל יברמ בוקנה תיצמתב םייוסיכה הסילופל וז ךא אל רתוי וכרעמ ישממה לש ןעטמה יוכינב יאלב בשוחיש לע
	9.1

	  ףיעס יפ10.4 .ןלהל 
	  ףיעס יפ10.4 .ןלהל 

	ילומגת חוטיב םייברמה ןיגב הדובכה ויהי ףופכב תלבגמל םוכס חוטיבה קרפל ולוכ יפיעסלו יוסיכה ,וב טרופמכ :ןלהל טרופמל םאתהבו ,הסילופל םייוסיכה תיצמתב9.1.1.1 .תורדגה קרפב םתרדגהכ - ךרע ירבד
	ילומגת חוטיב םייברמה ןיגב הדובכה ויהי ףופכב תלבגמל םוכס חוטיבה קרפל ולוכ יפיעסלו יוסיכה ,וב טרופמכ :ןלהל טרופמל םאתהבו ,הסילופל םייוסיכה תיצמתב9.1.1.1 .תורדגה קרפב םתרדגהכ - ךרע ירבד
	9.1.1 

	.קנרא וא/ו קית וא/ו הדווזמ ךרע.בכרמ הצירפ וא הבינג הרקמב יברמ יוסיכ
	.קנרא וא/ו קית וא/ו הדווזמ ךרע.בכרמ הצירפ וא הבינג הרקמב יברמ יוסיכ
	9.1.1.2 9.1.1.3 

	.הסילופל תורדגה קרפב םתרדגהכ - םיכמסמ רוזחש ןיגב יופיש
	.הסילופל תורדגה קרפב םתרדגהכ - םיכמסמ רוזחש ןיגב יופיש
	9.1.1.4

	 רוחיא תעגהב הדובכ-דע םוכסל בוקנה תיצמתב םייוסיכה ,הסילופב יאנתב יכ ךשמ רוחיאה אהי  לעמ24 תועש תעמ תעגה חטובמה ודעיל ,ל”וחב ףופכב תאצמהל רושיא תרבח הפועתה לע רוחיא ,הז חטובמהו איצמה תולבק לש תשיכר  ךות ודי לע ושכרנש דבלבו םיינויח םיצפח72 .הדעיל הדובכה תעגה דעוממ רחואי אלו ודעיל ותעגה דעוממ תועש 
	 רוחיא תעגהב הדובכ-דע םוכסל בוקנה תיצמתב םייוסיכה ,הסילופב יאנתב יכ ךשמ רוחיאה אהי  לעמ24 תועש תעמ תעגה חטובמה ודעיל ,ל”וחב ףופכב תאצמהל רושיא תרבח הפועתה לע רוחיא ,הז חטובמהו איצמה תולבק לש תשיכר  ךות ודי לע ושכרנש דבלבו םיינויח םיצפח72 .הדעיל הדובכה תעגה דעוממ רחואי אלו ודעיל ותעגה דעוממ תועש 
	9.2

	 לע חטובמה ףרצל ח”וד הרטשמהמ תימוקמה וא/ו רושיא הרטשמה תימוקמה רבדב תשגה הנולת הרטשמל לע עוריאה םוקממ עוריאה ל”וחב הרקמבו לש העיבת תקזחב ,ליבומ הנולת תרבחל הפועתה וא דרשמל יארחאה לע ילכ בכר  ירוביצ .הדובכה הקוזינ ותקזחבש וא/ו הבנגנ ונממ רחא
	 לע חטובמה ףרצל ח”וד הרטשמהמ תימוקמה וא/ו רושיא הרטשמה תימוקמה רבדב תשגה הנולת הרטשמל לע עוריאה םוקממ עוריאה ל”וחב הרקמבו לש העיבת תקזחב ,ליבומ הנולת תרבחל הפועתה וא דרשמל יארחאה לע ילכ בכר  ירוביצ .הדובכה הקוזינ ותקזחבש וא/ו הבנגנ ונממ רחא

	טלבאט/אשינ ישיא בשחמ לש הבינג/ןדבואל הבחרה ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הדובכל לע םש חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו דע ךסל  בוקנה
	טלבאט/אשינ ישיא בשחמ לש הבינג/ןדבואל הבחרה ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הדובכל לע םש חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו דע ךסל  בוקנה
	9.3

	.וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב
	.וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב

	 ףסונב יוסיכל עובקה קרפב הדובכה תרגסמב יוסיכה ירבדל ךרע הפשי חטבמה תא חטובמה ןיגב ןדבא וא הבינג לש
	 ףסונב יוסיכל עובקה קרפב הדובכה תרגסמב יוסיכה ירבדל ךרע הפשי חטבמה תא חטובמה ןיגב ןדבא וא הבינג לש
	9.3.1

	 בשחמ ישיא טלבאט/אשינ ויטרפש םימושר העצהב , םא ןדבאה וא הבינגה ל"נה ועריא ל"וחב ךותב תפוקת חוטיבה יאנתבו חטובמהש איצמה ח"וד הרטשמהמ תימוקמה וא/ו רושיא הרטשמה תימוקמה רבדב תשגה תנולת  חטובמהטלבאט/אשינ ישיא בשחמ םגדו הבינגה תוביסנ תא טרפי רשא הבינגה עוריא לע
	 בשחמ ישיא טלבאט/אשינ ויטרפש םימושר העצהב , םא ןדבאה וא הבינגה ל"נה ועריא ל"וחב ךותב תפוקת חוטיבה יאנתבו חטובמהש איצמה ח"וד הרטשמהמ תימוקמה וא/ו רושיא הרטשמה תימוקמה רבדב תשגה תנולת  חטובמהטלבאט/אשינ ישיא בשחמ םגדו הבינגה תוביסנ תא טרפי רשא הבינגה עוריא לע

	 םוכס יופישה יברמה רשא םלושי לע ידי חטבמה חטובמל ןיגב, קזנ הבינג וא/ו ןדבא לש בשחמ ישיא טלבאט/אשינ לע יפ ףיעס הז אל הלעי לע ךסה בוקנה ףדב תיצמת םייוסיכה הסילופל לכבו הרקמ אל הלעי ךרע יופישה לע וכרע
	 םוכס יופישה יברמה רשא םלושי לע ידי חטבמה חטובמל ןיגב, קזנ הבינג וא/ו ןדבא לש בשחמ ישיא טלבאט/אשינ לע יפ ףיעס הז אל הלעי לע ךסה בוקנה ףדב תיצמת םייוסיכה הסילופל לכבו הרקמ אל הלעי ךרע יופישה לע וכרע
	9.3.2

	  ךסב תימצע תופתתשהל ףופכב .טלבאט/אשינה ישיאה בשחמה לש ישממה.$100 
	  ךסב תימצע תופתתשהל ףופכב .טלבאט/אשינה ישיאה בשחמה לש ישממה.$100 


	9.3.3
	 חטובמה היהי יאכז ילומגתל חוטיב לע יפ הבחרה ,וז לע יפ יאנת תבחרה הדובכה יפכ ונקותש הבחרהב ,וז דבלבו חטובמהש טקנ יעצמאב תוריהז םיריבס הנגהל לע בשחמה טלבאט/ישיאה ינפמ הבינג לע, ידי החגשה הדומצ  לש.רחא רומשו חטבואמ םוקמב וא תפסכב וא טלבאט/אשינ ישיא בשחמה לע חטובמה

	9.3.4 
	ןעמל רסה קפס רהבוי יכ הבחרה וז הניא הסכמ קזנ לכמ גוס אוהש בשחמל ישיא אשינ וא טלבאט ןיב םא וניה רישי.ילמשח וא ינכמ לוקלק וא רבש תוברל, יתאצות אוה םא ןיבו

	9.4GPS 
	  וא ירלולס רישכמ לש הבינג/ןדבאל הבחרה

	ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הדובכל הבחרהו וז לע םש חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו  דע.וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל
	ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה הדובכל הבחרהו וז לע םש חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב ףדב המישרה לכהו  דע.וז הבחרה דצב הסילופל םייוסיכה תיצמתב בוקנה ךסל

	9.4.1GPSGPS.
	 ףסונב יוסיכל עובקה קרפב הדובכה תרגסמב יוסיכה ירבדל ךרע הפשי חטבמה תא חטובמה ןיגב ןדבוא וא הבינג לש רישכמ ירלולס  וא
	 ויטרפש םימושר ,העצהב םא  ןדבואהוא הבינגה ל"נה ועריא ל"וחב ךותב תפוקת חוטיבה יאנתבו חטובמהש איצמה ח"וד הרטשמהמ תימוקמה וא/ו רושיא הרטשמה תימוקמה רבדב תשגה תנולת חטובמה  וא יראלולסה רישכמה םגדו הבינגה תוביסנ תא טרפי רשא הבינגה עוריא לע

	9.4.2GPS GPS.$ 30
	 םוכס יופישה יברמה רשא םלושי לע ידי חטבמה חטובמל ןיגב, קזנ הבינג וא/ו ןדבא לש רישכמה יראלולסה  וא
	לע יפ ףיעס הז אל הלעי לע ךסה בוקנה ףדב תיצמת םייוסיכה הסילופל לכב הרקמ אל הלעי ךרע יופישה לע וכרע  וא יראלולסה רישכמה לש ישממה
	 לש ךסב תימצע תופתתשהל ףופכב 

	9.4.3GPSGPS
	 חטובמה היהי יאכז ילומגתל חוטיב לע יפ הבחרה וז םאתהבו יאנתל ,הבחרהה דבלבו חטובמהש טקנ יעצמאב תוריהז םיריבס הנגהל לע רישכמ ירלולס  וא
	 ינפמ הבינג לע, ידי החגשה הדומצ לש חטובמה לע רישכמה יראלולסה וירזיבאו וא תפסכב וא םוקמב חטבואמ רומשו .רחא רהבומ יכ הרקמב וב  רישכמ/טווינה
	 וניה רישכמ .חטבמה ידי לע הסוכת לוענ בכרמ ותבינג הז הרקמבש ירה בכרב בכרומ/ ןקתומ רשא

	9.4.4 GPS
	ןעמל רסה קפס רהבוי יכ הבחרה וז הניא הסכמ קזנ לכמ גוס אוהש ןופלטל דיינה וא רישכמל  -ה
	 ןיב םא וניה רישי.ילמשח וא ינכמ לוקלק וא רבש תוברל, יתאצות אוה םא ןיבו

	:ב תו/הרושקה וא תעבונה תו/העיבת םלשי אל חטבמה
	:ב תו/הרושקה וא תעבונה תו/העיבת םלשי אל חטבמה
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	  קרפ
	 קרפ ,הדובכ תובחרהל םיגירח -
	ליעל 


	 ףסכ ,ןמוזמ תואחמה לכמ ,גוס ,םילוב יטרס ,םוליצ םיסיטרכ םהינימל יסיטרכ( הסיט םניאש םינתינ ,רוזחשל ,תבכר
	 ףסכ ,ןמוזמ תואחמה לכמ ,גוס ,םילוב יטרס ,םוליצ םיסיטרכ םהינימל יסיטרכ( הסיט םניאש םינתינ ,רוזחשל ,תבכר
	10.1

	 ,סובוטוא ןורטאית םיעפומו םירחא ,)ב"ויכו תנכות ,בשחמ ,םיטקסיד ,םירוטילקת ןדבוא וא קזנ ילכל הדובע םייקסע
	 ,סובוטוא ןורטאית םיעפומו םירחא ,)ב"ויכו תנכות ,בשחמ ,םיטקסיד ,םירוטילקת ןדבוא וא קזנ ילכל הדובע םייקסע

	 וא/ו ןיבוט םיירחסמ ללוכ תואמגוד ,תויקסע ירצומ ,ןוזמ תואקשמ , ,תוירגיס ,םייפקשמ תושדע ,עגמ םירישכמ
	 וא/ו ןיבוט םיירחסמ ללוכ תואמגוד ,תויקסע ירצומ ,ןוזמ תואקשמ , ,תוירגיס ,םייפקשמ תושדע ,עגמ םירישכמ

	 םייאופר תוברל םייניש ,תובתות רישכמ ,העימש הפורת ,ןעטמ ןופאלפ וא/ו לכ רישכמ יראלולס רחא טעמל( םא
	 םייאופר תוברל םייניש ,תובתות רישכמ ,העימש הפורת ,ןעטמ ןופאלפ וא/ו לכ רישכמ יראלולס רחא טעמל( םא

	 השכרנ הבחרה ,)המיאתמ ,הירטמ ,הישמש ירבד ,תונמוא לכ תאז ןיב םא קזנה וא/ו ןדבואה ו/ערא טירפל דרפנב  וא
	 השכרנ הבחרה ,)המיאתמ ,הירטמ ,הישמש ירבד ,תונמוא לכ תאז ןיב םא קזנה וא/ו ןדבואה ו/ערא טירפל דרפנב  וא

	.ולוכ ןעטמה תרגסמב
	.ולוכ ןעטמה תרגסמב

	 ןעמל רסה קפס רהבוי יכ אל וסוכי םירקמ םיעבונה יאלבמ ,ליגר ,הקיחש תולבתה ,תיתגרדה רבש וא לוקלק ינכמ וא
	 ןעמל רסה קפס רהבוי יכ אל וסוכי םירקמ םיעבונה יאלבמ ,ליגר ,הקיחש תולבתה ,תיתגרדה רבש וא לוקלק ינכמ וא
	10.2 

	.העקפה וא/ו המרחה ,שע י"ע םרגנה קזנ ,ילמשח
	.העקפה וא/ו המרחה ,שע י"ע םרגנה קזנ ,ילמשח

	 ןדבוא וא קזנ םרגנה ירבדל ךרע םתרדגהכ ,הסילופב רשא וקזחוה אלש לע ופוג לש חטובמה וא אלש קיתב די דומצה
	 ןדבוא וא קזנ םרגנה ירבדל ךרע םתרדגהכ ,הסילופב רשא וקזחוה אלש לע ופוג לש חטובמה וא אלש קיתב די דומצה
	10.3

	 וילא וא אלש ורמשנ תפסכב הלוענ וא םוקמב חטבואמ .רחא רהבומ יכ גירח הז וניא ללוכ םיצפח אלש ריבס  ואשנייש
	 וילא וא אלש ורמשנ תפסכב הלוענ וא םוקמב חטבואמ .רחא רהבומ יכ גירח הז וניא ללוכ םיצפח אלש ריבס  ואשנייש

	.הממיהמ לודג קלח שומישב םניא םתוהמב רשא םיטירפ וא ןמז ךרואל חטובמה לש ופוג לע
	.הממיהמ לודג קלח שומישב םניא םתוהמב רשא םיטירפ וא ןמז ךרואל חטובמה לש ופוג לע

	 ןכומכ רהבומ יכ גירח הז וניא ללוכ הרקמ וב  רישכמ/טווינהGPS וניה רישכמ רשא בכרומ/ןקתומ בכרב ותבינגו העריא
	 ןכומכ רהבומ יכ גירח הז וניא ללוכ הרקמ וב  רישכמ/טווינהGPS וניה רישכמ רשא בכרומ/ןקתומ בכרב ותבינגו העריא

	 .לוענ בכרמ
	 .לוענ בכרמ

	 הרקמב שוכרהש קוזינה היה שדח ידיבו חטובמה תולבק הינק תודיעמה לע ,ךכ ךרעוי קזנה י"ע חטבמה אלל( יוכינ
	 הרקמב שוכרהש קוזינה היה שדח ידיבו חטובמה תולבק הינק תודיעמה לע ,ךכ ךרעוי קזנה י"ע חטבמה אלל( יוכינ
	10.4

	 רובע .)יאלב םוכסמ יוציפה אל הכוני סמ ךרע ףסומ גוהנה הנידמב הב שכרנ רצומה תולעמ הדובכה םא חטובמה
	 רובע .)יאלב םוכסמ יוציפה אל הכוני סמ ךרע ףסומ גוהנה הנידמב הב שכרנ רצומה תולעמ הדובכה םא חטובמה

	 םליש ותוא תעב תשיכר .טירפה הרקמב ןיאו חטובמל תולבק הינק םיכיראתמ םימדוק ךיראתל ,קזנה ךרעוי וכרע
	 םליש ותוא תעב תשיכר .טירפה הרקמב ןיאו חטובמל תולבק הינק םיכיראתמ םימדוק ךיראתל ,קזנה ךרעוי וכרע

	 לש שוכרה קוזינה י"ע ,חטבמה םלוא לכב הרקמ היהי םולשתה יברמה םלושיש ןיגב ןדבוא וא קזנ ןעטמל והשלכ
	 לש שוכרה קוזינה י"ע ,חטבמה םלוא לכב הרקמ היהי םולשתה יברמה םלושיש ןיגב ןדבוא וא קזנ ןעטמל והשלכ

	 לש יאלב יוכינב שדחכ טירפה לש וכרע .35%
	 לש יאלב יוכינב שדחכ טירפה לש וכרע .35%

	 הרקמב לש ירבד ךרע תכתממ ,הרקי ,םולהי ,םיטישכת ןבא ןח ןועשו די ךרעוי וכרע לש שוכרה קוזינה יפל
	 הרקמב לש ירבד ךרע תכתממ ,הרקי ,םולהי ,םיטישכת ןבא ןח ןועשו די ךרעוי וכרע לש שוכרה קוזינה יפל

	 הכרעה לש ךירעמ החמומ ינפל תורק הרקמ חוטיבה םולשתהו היהי דע הרקתל הבוקנה תיצמתב םייוסיכה
	 הכרעה לש ךירעמ החמומ ינפל תורק הרקמ חוטיבה םולשתהו היהי דע הרקתל הבוקנה תיצמתב םייוסיכה

	 .ךרע ירבדל הסילופב
	 .ךרע ירבדל הסילופב

	 הדובכ התייהש תקזחב ליבומ ,יריווא הרקמב הז אהת תבוח חטובמה תונפהל תא העיבתה ליבומל וא דצל .ישילש
	 הדובכ התייהש תקזחב ליבומ ,יריווא הרקמב הז אהת תבוח חטובמה תונפהל תא העיבתה ליבומל וא דצל .ישילש
	10.5

	 חטבמהו הפשי תא חטובמה קר לעמ םוכס יופישה םלושיש י"ע ליבומה דעו לובגל ותוירחא לש חטבמה לע יפ הסילופ
	 חטבמהו הפשי תא חטובמה קר לעמ םוכס יופישה םלושיש י"ע ליבומה דעו לובגל ותוירחא לש חטבמה לע יפ הסילופ

	 .וז הרקמב וב אל לביק חטובמה תא םוכס יופישה ליבומהמ וא דצהמ ישילשה ןלהל( םוכס" יופישה )"ליבומהמ ךות
	 .וז הרקמב וב אל לביק חטובמה תא םוכס יופישה ליבומהמ וא דצהמ ישילשה ןלהל( םוכס" יופישה )"ליבומהמ ךות

	 קרפ ןמז ריבס םוימ תשגה ותעיבת ליבומל וא/ו דצל ישילשה םלשת הרבחה תא ילומגת חוטבה דע הרקתה הבוקנה
	 קרפ ןמז ריבס םוימ תשגה ותעיבת ליבומל וא/ו דצל ישילשה םלשת הרבחה תא ילומגת חוטבה דע הרקתה הבוקנה

	 תיצמתב םייוסיכה הסילופבש ףופכב תמיתחל חטובמה לע לכ םיכמסמה םישרדנה לע תנמ לבקל רזחה םוכס
	 תיצמתב םייוסיכה הסילופבש ףופכב תמיתחל חטובמה לע לכ םיכמסמה םישרדנה לע תנמ לבקל רזחה םוכס

	 יופישה .ליבומהמ רהבוי יכ םע םולשת ילומגת חוטבה לע יפ ףיעס הז חטובמל רובעת תוכז חטובמה תלבקל םוכס
	 יופישה .ליבומהמ רהבוי יכ םע םולשת ילומגת חוטבה לע יפ ףיעס הז חטובמל רובעת תוכז חטובמה תלבקל םוכס

	  .הרבחל יופשה
	  .הרבחל יופשה


	10.6 
	.םהשלכ םייתאצות םיקזנל יארחא היהי אל חטבמה

	.המרחה וא העקפה בקע המלצמל וא/ו טלבאט/ישיא בשחמל םימרגנה הבינג וא ןדבוא
	.המרחה וא העקפה בקע המלצמל וא/ו טלבאט/ישיא בשחמל םימרגנה הבינג וא ןדבוא
	.המרחה וא העקפה בקע המלצמל וא/ו טלבאט/ישיא בשחמל םימרגנה הבינג וא ןדבוא
	10.7

	 ןדבוא וא קזנ וא תבינג הנכות וא/ו תונכות ןניהש קלח בשחממ ישיא טלבאטה/אשינה וא תונכות ןניאש תורושק וילא.תורישי
	 ןדבוא וא קזנ וא תבינג הנכות וא/ו תונכות ןניהש קלח בשחממ ישיא טלבאטה/אשינה וא תונכות ןניאש תורושק וילא.תורישי
	10.8 

	קזנ וא הרקמ חוטיב םרגנש רשאכ ותוגהנתה לש חטובמה תגרוח טרדנטסמ תוגהנתה לש חטובמ ריבס חטובמהשכו
	קזנ וא הרקמ חוטיב םרגנש רשאכ ותוגהנתה לש חטובמה תגרוח טרדנטסמ תוגהנתה לש חטובמ ריבס חטובמהשכו
	10.9 

	תויתפכא יא וא תוזיזפ לש ישפנ בצמב התוול רשא יתבר תונלשרב לעפ.חוטיב הרקמ תורקל המרג ותלועפו 
	תויתפכא יא וא תוזיזפ לש ישפנ בצמב התוול רשא יתבר תונלשרב לעפ.חוטיב הרקמ תורקל המרג ותלועפו 

	לע ףא רומאה רהבומ יכ חטבמה אל גירחי קזנ וא הרקמ חוטיב רשאכ תונלשר יתבר המרת רועישב  יקלח
	לע ףא רומאה רהבומ יכ חטבמה אל גירחי קזנ וא הרקמ חוטיב רשאכ תונלשר יתבר המרת רועישב  יקלח

	.חוטיב הרקמ תורקל
	.חוטיב הרקמ תורקל
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	11 
	  קרפ
	רוכש בכרל תימצע תופתתשה ימד לוטיבל הבחרה -



	ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה וז ש"ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב תיצמתב םייוסיכה ףדב המישרה לכהו דע  ךסל .וז הבחרהל הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה
	ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה וז ש"ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב תיצמתב םייוסיכה ףדב המישרה לכהו דע  ךסל .וז הבחרהל הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה

	11.1 
	תורדגה

	10.1.1 
	 .וז הבחרה תרגסמב חטובמה הרכשהה תרבח םע הרכשהה םכסהב בוקנ ומשש םדא :חטובמה

	10.1.2 
	10.1.2 
	10.1.2 
	10.1.2 
	11.211.3
	 .בכרה תוריכש םכסהל םאתהב בכרל םרגיש קזנ וא הבינג ןיגב האצוהב חטובמה לש וקלח תימצע תופתתשה ימד
	חוטיב הרקמ חטבמה הפשי תא חטובמה רובע ימד תופתתשה תימצעה םהב חטובמה אשנ וא וילע ,תאשל הרקמב לש קזנ יתנואת שוכרל עריאש בכרל וא תוברל תבינג בכרה וא קזנ יתנואת שוכרל לש דצ ישילש האצותכ שומישמ בכרב תעב ותויה רוכש י"ע חטובמה תרבחמ הרכשהה ושומישל ל"וחב תורטמל ,תויתרבח תויטרפ וא/ו תועיסנל ךלהמב םיקסע רשאו  ועריא .הסילופב םייוסיכה תיצמתב בוקנה םוכסל דע ,חוטיבה יטרפ ףדב בוקנכ ,וז תינכותל חוטיבה תפוקת ךלהמב
	רוכש בכרל תימצע תופתתשה ימד לוטיב הבחרהל םיגירח


	11.3.1
	 ףסונב םיגייסל םיגירחהו הסילופב ,תיסיסבה חטבמה אל היהי יארחא אלו םלשי ילומגת חוטיב יפל תינכת ,וז ןיגב  תו/העיבת :םהילא רשקהב וא םכלהמב העראש וא םיאבה םירקמהמ דחא לכמ ףיקע וא/ו רישי ןפואב תו/תעבונה
	.אוהש גוס לכמ יתאצות קזנ


	11.3.2
	11.3.2
	 שומיש בכרב רשאכ חטובמל גהנש אל היה ןוישיר ףקת ץראל .עוריאה הרקמב ץראבש עוריאה ןיא ךרוצ ןוישירב הגיהנ ףקת ילכל בכרה ,יטנוולרה ןתניי יוסיכ לע יפ תינכות וז קר םא חטובמל היה ןוישיר ילארשי ףקת וא/ו  ןוישיר.חטובמה גהנ ובש בכרה ילכ גוסל ףקת ימואלניב
	 שומיש בכרב רשאכ חטובמל גהנש אל היה ןוישיר ףקת ץראל .עוריאה הרקמב ץראבש עוריאה ןיא ךרוצ ןוישירב הגיהנ ףקת ילכל בכרה ,יטנוולרה ןתניי יוסיכ לע יפ תינכות וז קר םא חטובמל היה ןוישיר ילארשי ףקת וא/ו  ןוישיר.חטובמה גהנ ובש בכרה ילכ גוסל ףקת ימואלניב




	11.3.3 
	11.3.3 
	.יתנואת עוריאמ האצותכ וקוזינ םא טעמל םיגימצל קזנ ,בכרב תינכמ היעב

	11.3.4 
	.הרכשה םכסהב םכסומל דוגינב בכרב שומיש

	11.3.5 
	.אוהש גוס לכמ תורחת תורטמל בכרב שומיש

	11.3.6 11.3.7
	.גהנה וא/ו רכושה י״ע השענש ילילפ השעמ וא/ו ןודז השעמ
	.בכרה יגוס לכב שומישל ידועיו לולס שיבכב אלש בכרב שומיש

	12
	  קרפ
	 הנואתמ האצותכ התימצו האלמ תוכנ/ תוומ תוישיא תונואתל הבחרה -

	ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה וז ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב תיצמתב םייוסיכה ףדב המישרה לכהו דע  ךסל .וז הבחרהל הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה
	ףיעס הז ףקת לוחיו קר םא השכרנ הבחרה וז ש”ע חטובמה רבדהו ןיוצ שרופמב תיצמתב םייוסיכה ףדב המישרה לכהו דע  ךסל .וז הבחרהל הסילופה לש םייוסיכה תיצמתב בוקנה

	12.1.$20,000 
	חוטיבה םוכס  חטבמה תוירחא לובג - הנואתמ האצותכ התימצו האלמ תוכנ וא תוומ - יוסיכה
	 .תימצע תופתתשה אלל

	12.2
	חוטיבה הרקמ

	 .50100%.$20,000 -
	 תוומ וא תוכנ האלמ התימצו האצותכ הנואתמ ל"וחב השחרתהש ךלהמב תפוקת חוטיבה
	 םשל השחמה חטובמ  ןב
	 לעב  לש רועישב תוכנ יזוחא ול ועבקנ רשא התימצו האלמ תוכנ
	 לש םולשתל יאכז היהי 
	 םלוש םוכס חוטבה ןיגב תוכנ האלמ התימצו האצותכ הנואתמ
	גופת הפקות לש הבחרה .וז רהבומ תאזב יכ אל םלושי םוכס

	12.3
	  .התימצו האלמ תוכנ ןיגב חוטיבה ילומגת ומלושש רחאל עראש תוומ ןיגב חוטיב .תיסיסבה הסילופב בוקנה חוטיב םוכס לכל ףסוותמ וז הבחרהב בוקנה םוכסה
	חטבמה תובייחתה תורקב הרקמ חוטיבה םלשי חטבמה ילומגת חוטיב חטובמל וא וישרויל םייקוחה הרקמב( לש )תוומ םאתהב םוכסל חוטיבה  .וז הבחרהל

	 ףסונב לע תולבגהה םיגייסה םיגירחהו םיטרופמה הסילופב וז ולוחי לע הבחרה וז תולבגה םיגייסה  םיגירחהו םידחוימה: םיאבה
	 ףסונב לע תולבגהה םיגייסה םיגירחהו םיטרופמה הסילופב וז ולוחי לע הבחרה וז תולבגה םיגייסה  םיגירחהו םידחוימה: םיאבה

	 חטבמה אל היהי יארחא אלו םלשי ילומגת חוטיב יפל הבחרה וז ןיגב תו/העיבת תו/עבונה ןפואב רישי וא/ו ףיקע לכמ  דחא
	 חטבמה אל היהי יארחא אלו םלשי ילומגת חוטיב יפל הבחרה וז ןיגב תו/העיבת תו/עבונה ןפואב רישי וא/ו ףיקע לכמ  דחא

	:םהילא רשקהב וא םכלהמב העראש וא םיאבה םירקמהמ הרקמ חוטיבה וניה האצות לש הנואת בקע שומיש ,עונפואב עונפוא ,םי ילכ וד ילגלג לעב עונמ ,רזע ,ןורוטקרט םירזייר .דחא לכב עסונכ ןיבו גהנכ ןיב דרוברבוה ,סדיילברלור ,טניקרוק יווגאס
	:םהילא רשקהב וא םכלהמב העראש וא םיאבה םירקמהמ הרקמ חוטיבה וניה האצות לש הנואת בקע שומיש ,עונפואב עונפוא ,םי ילכ וד ילגלג לעב עונמ ,רזע ,ןורוטקרט םירזייר .דחא לכב עסונכ ןיבו גהנכ ןיב דרוברבוה ,סדיילברלור ,טניקרוק יווגאס

	13 
	  קרפ
	הסילופה לש םיללכ םיאנת -

	13.1 
	ילבמ עוגפל םיגירחב םיעובקה לכב קרפ ףסונבו םהילע אל םלשי חטבמה ילומגת חוטיב יפל הסילופ וז ןיגב תו/העיבת:םהילא רשקב וא םכלהמב העראש וא םיאבה םירקמהמ דחא לכמ תו/תעבונה

	13.1.1 
	הנירק ,תנניימ עוקיב ,יניערג ךותיה ,יניערג םוהיז יביטקא-וידר וא הנירק תיביטקאוידר לכמ גוס ,אוהש הסיט וא טיש

	13.1.2
	 .תונוטלשה י”ע רשואמה ליגר םיסוטמ תורישב עסונכ אלש
	.אוהש גוס לכמ םייאבצ םורט וא םייאבצ םינומיאב וא םיליגרתב וא תיאבצ תוליעפב תופתתשה

	13.1.3
	 תופתתשה הליעפ לש חטובמה תולועפב ןוגכ :ולא ,המחלמ ,השילפ תולועפ ביוא ,רז ישעמ ,הביא הלועפ תיתמחלמ ןיב( םא הזרכוה המחלמ וא ןיב ,)ואל תמחלמ ,םיחרזא ,תוממוקתה ,הכפהמ ,דרמ ,ירמ ןוטלש יאבצ וא ןוטלש והוספתש אלש ,ןידכ ,תומוהמ ,תוערפ ישעמ הלבח ,רורטו ,תולועפ ,םידיקפת םיליגרת וא םינומיא םייאבצ וא  םורט.אוהש גוס לכמ םייאבצ

	13.1.4 
	דוביא תעדל וא ןויסינ ךכל ףוריט ,תעד שומיש םימסב השענש אלש י”פע תוארוה ,אפור שומיש תופורתב תוכירצמה

	13.1.5
	 .ךמסומ אפור ידילע ומשרנ אל רשאו ושכרנ הב ץראב םשרמ
	.)סדייא( שכרנה ינוסיחה לשכה תנומסתב םילוח וא םיאשנ םניאש םיחטובמל יתעינמ יתפורת לופיט

	13.1.6 
	טרופס ירגתא לולכה המישרב רתאבש טנרטניאה לש חטבמה וא/ו טרופס ,ףרוח לככ אלש השכרנ הבחרה

	13.1.7
	 .המיאתמ
	.הדיצב רכש רשא טרופס תדוגאב ןומיא וא טרופס תודוגא תרגסמב תיביטרופס תוליעפ

	13.1.8 
	םיקזנ/קזנ םייתאצות לכמ ןימ גוסו ,אוהש תוברל ילבמו עורגל תויללכמ ,רומאה דספה ,האנה באכ ,לבסו תמגוע ,שפנ.הלחמ ימיו רכש ,הדובע ימי ןדבוא ,תידועיס הרזע

	13.1.9 
	ףסונב אל וסוכי תואצוה הלכלכ וא/ו ןוזמ ואצוהש ךלהמב עוריאה יחוטיבה לע ידי חטובמה וא/ו הוולמל וא/ו ןבל.זופשאה תרגסמב וללכנ םה וב הרקמב טעמל .בורק החפשמ

	13.1.10
	 תנואת םיכרד רשאכ חטובמל גהנש ילכב בכרה אל היה ןוישיר ףקת ץראל .עוריאה הרקמב ץראבש עוריאה ןיא ךרוצ ןוישירב הגיהנ ףקת ילכל בכרה ,יטנוולרה ןתניי יוסיכ לע יפ הסילופ וז קר םא חטובמל היה ןוישיר ילארשי ףקת  וא/ו.חטובמה גהנ ובש בכרה ילכ גוסל ףקת ימואלניב ןוישיר

	13.1.11 
	תואצוה העיסנ ,תינומב ,תורשא ,תולמע ילטיה ,םיסימ תוחיש ,ןופלט חולשמ ,םיסקפ תואצוה תויטפשמ ט”כשו .’ודכו תוסנק ,תויאקנב תואצוה ,תיביר

	13.1.12 
	.םימסב שומיש וא/ו תורכש

	13.2
	העיבת תשגה

	13.2.1
	 הרק הרקמ חוטיבה ךורכה זופשאב לש חטובמה וא ,בטומה יפל ,ןיינעה לע חטובמה עידוהל חטבמל דימ לככ רשפאתמש רחאל עדונש ול לע ,ךכ לעו בטומה עידוהל חטבמל דיימ רחאל עדונש ול לע, תורק הרקמ חוטיבה לעו ותוכז ילומגתל  חוטיבהתונפהלו תא תיב םילוח וא אפור לפטמה לא חטבמה וא לא תרבח עויסה תלבקל רושיא לע.הסילופה יאנת יפ

	13.2.1.1 
	.א ורסמנשמ חטבמל העדוה לע תורק הרקמ חוטיבה העיבתו בתכב םולשתל ילומגת ,חוטבה לע.ותובח רוריבל שורדה תא דיימ תושעל חטבמה

	.ב לע חטובמה וא לע בטומה יפל ןינעה רוסמל, חטבמל ךות ןמז ריבס רחאל שרדנש ,ךכל תא עדימה .םגישהל לכויש לככ, חטבמל רוזעל וילע ותושרב םניא םא ,תובחה רוריבל םישורדה םיכמסמהו
	.ב לע חטובמה וא לע בטומה יפל ןינעה רוסמל, חטבמל ךות ןמז ריבס רחאל שרדנש ,ךכל תא עדימה .םגישהל לכויש לככ, חטבמל רוזעל וילע ותושרב םניא םא ,תובחה רוריבל םישורדה םיכמסמהו

	13.2.1.213.2.1.1
	 אל המיוק הבוחה יפל  ףיעס
	 ליעל הדעומב המויקו היה רשפאמ חטבמל ןיטקהל תא ,ותובח ןיא אוה בייח ילומגתב חוטיבה אלא הדימב היהש בייח םהב וליא המיוק ,הבוחה הארוה וז אל לוחת לכב  דחא :הלאמ

	 .תוקדצומ תוביסמ רוחיאב המיוק וא המיוק אל הבוחהחטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא.רוריב לע דיבכה אלו ותובח רוריב תא 
	 .תוקדצומ תוביסמ רוחיאב המיוק וא המיוק אל הבוחהחטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא.רוריב לע דיבכה אלו ותובח רוריב תא 

	13.2.1.3 
	השע חטובמה וא בטומה ןווכתמב רבד היהש וב ידכ עונמל ןמ חטבמה תא רוריב ותובח וא דיבכהל ,וילע

	 .רבד ותוא השענ אל וליא םהב בייח היהש הדימב אלא חוטיב ילומגתב בייח חטבמה ןיא.חוטיבה ילומגת םולשת רושיא וא/ו העיבתה רושיא הווהמ הניא המצעשכל העדוהה יכ תאזב רהבומ
	 .רבד ותוא השענ אל וליא םהב בייח היהש הדימב אלא חוטיב ילומגתב בייח חטבמה ןיא.חוטיבה ילומגת םולשת רושיא וא/ו העיבתה רושיא הווהמ הניא המצעשכל העדוהה יכ תאזב רהבומ

	13.2.1.4 
	חטובמה ,ףתשי הלועפ םע חטבמה ינפל ירחאו תשגה ותעיבת השעיו לכ ותלוכיבש ידכ רשפאל חטבמל.הפקיהו הסילופה י”פע םולשתל ותובח ררבל

	13.2.1.5 
	חטובמה וניא יאשר אלל המכסה לש חטבמה בתכב תודוהל, תובחב וא לוטיל תויובייחתה תובייחמה תא.חטבמה

	13.2.1.6
	 חטבמה אהי יאכז להנל םשב חטובמה לכ ךילה עבונה תובחמ יפל הסילופ וז וא רושק העיבתל וז חטבמה בייחתמ לועפל ףותישב הלועפ םע חטובמה ץמאמב רומשל לע םיסרטניאה םיימיטיגלה לש  חטובמה.בוטה ומש תוברל

	13.2.1.7 
	תשגה העיבת םאתהב הסילופל וז השעת םאתהב טרופמל יספטב תויחנהה תשגהל העיבת רתאב.הרבחה לש טנרטניאה

	13.2.1.8
	 ילבמ עורגל רומאהמ ,ליעל רוסמי חטובמה חטבמל בתכ רותיוו לע תוידוס תיאופר ריתמה לכל ויאפור וא/ו לכל ףוג וא דסומ רחא ץראב וא ל”וחב ריבעהל חטבמל לכ עדימ יאופר אצמנה ותושרב עגונהו .חטובמל שומישה בתכב רותיווה לע תוידוס תיאופר שמשי ךרוצל תלבק עדימ רוריבל תויוכז תובוחו לע  יפ .הסילופה

	תימצע תופתתשה
	תימצע תופתתשה

	 .חטובמה י”ע ושכרנ םא ,ןלהלש תובחרהה יפ לע חוטיב ירקמב לוחת תימצע תופתתשה
	 .חטובמה י”ע ושכרנ םא ,ןלהלש תובחרהה יפ לע חוטיב ירקמב לוחת תימצע תופתתשה

	.טלבאט/אשינ ישיא בשחמ לש הבינג/ןדבואל הבחרה
	.טלבאט/אשינ ישיא בשחמ לש הבינג/ןדבואל הבחרה

	.GPS 
	  רישכמ וא דיינ ןופלט לש הבנג/ןדבואל הבחרה

	 .היזה ימסב שומיש בקע לארשיל הרבעה ןיגב העיבת לש הרקמב
	 .היזה ימסב שומיש בקע לארשיל הרבעה ןיגב העיבת לש הרקמב

	תורחא תורבחב חוטיב
	תורחא תורבחב חוטיב

	 התיה חטובמל לשב הרקמ חוטיבה םג תוכז יופיש דצמ ישילש אלש, חוכמ הזוח ,חוטיב תרבוע תוכז וז הרבחל תעמ המלישש תא ילומגת חוטיבה רועישבו םילומגתה המלישש ילבמו עוגפל תוכזב חטובמה תובגל הליחת דצהמ ישילשה יופיש רבעמ ילומגתל חוטיבה לביקש יפלע הסילופ .וז לביק חטובמה דצהמ ישילשה יופיש היהש עיגמ הרבחל יפ-לע ףיעס ,הז וילע וריבעהל .הרבחל השע ,הרשפ רותיו וא הלועפ תרחא תעגופה תוכזב הרבעש ,הרבחל וילע התוצפל לשב .ךכ חטובמה בייחתמ ףתשל הלועפ לככ שרדייש ונמיה םשל שומימ התוכז לש הרבחה .רומאכ תוארוה ףיעס הז אל ולוחי םא הרקמ חוטיבה םרגנ אלש הנווכב ידיב םדא חטובמש ריבס אל היה עבות ונממ יוציפ וא ,יופיש תמחמ
	 התיה חטובמל לשב הרקמ חוטיבה םג תוכז יופיש דצמ ישילש אלש, חוכמ הזוח ,חוטיב תרבוע תוכז וז הרבחל תעמ המלישש תא ילומגת חוטיבה רועישבו םילומגתה המלישש ילבמו עוגפל תוכזב חטובמה תובגל הליחת דצהמ ישילשה יופיש רבעמ ילומגתל חוטיבה לביקש יפלע הסילופ .וז לביק חטובמה דצהמ ישילשה יופיש היהש עיגמ הרבחל יפ-לע ףיעס ,הז וילע וריבעהל .הרבחל השע ,הרשפ רותיו וא הלועפ תרחא תעגופה תוכזב הרבעש ,הרבחל וילע התוצפל לשב .ךכ חטובמה בייחתמ ףתשל הלועפ לככ שרדייש ונמיה םשל שומימ התוכז לש הרבחה .רומאכ תוארוה ףיעס הז אל ולוחי םא הרקמ חוטיבה םרגנ אלש הנווכב ידיב םדא חטובמש ריבס אל היה עבות ונממ יוציפ וא ,יופיש תמחמ

	 הסילופה עבטמ
	 הסילופה עבטמ

	 לכ םולשת עבטמב ילארשי לע יפ הסילופ וז עצובי יפל רעש ןיפילחה גיציה לש עבטמה עגונה ,ןיינעל םויב עוציב  םולשתה .חטבמה ידי לע חטובמל
	 לכ םולשת עבטמב ילארשי לע יפ הסילופ וז עצובי יפל רעש ןיפילחה גיציה לש עבטמה עגונה ,ןיינעל םויב עוציב  םולשתה .חטבמה ידי לע חטובמל

	תובחרה
	תובחרה

	 ,תורדגה םיגירחה םיאנתהו םיללכה דבורב יחוטיבה ןושארה םילח םג לע ,תובחרה לכב הרקמ ןניה ףקותב יאנתב  ושכרנש .ףקותב וניה ןושארה יחוטיבה דבורה דוע לכו המישרה ףדב שרופמב וניוצו חטובמה ידי לע
	 ,תורדגה םיגירחה םיאנתהו םיללכה דבורב יחוטיבה ןושארה םילח םג לע ,תובחרה לכב הרקמ ןניה ףקותב יאנתב  ושכרנש .ףקותב וניה ןושארה יחוטיבה דבורה דוע לכו המישרה ףדב שרופמב וניוצו חטובמה ידי לע

	תונשייתה
	תונשייתה

	3
	  איה חוטיב ילומגתל העיבת לש תונשייתהה תפוקת
	.חוטיבה הרקמ תורק םוימ םינש 

	חוטיבה תפוקת תכראה
	חוטיבה תפוקת תכראה

	13.8.1 ,
	 שקיב חטובמ תרבחמ חוטיבה ךיראהל תא תפוקת חוטיבה ינפל םות תפוקת ,חוטיבה ךיראת ול תרבח חוטיבה תא חוטיבה דע הפוקתל שקיבש וא דע םותל תפוקת חוטיבה תילמיסקמה
	 חוטיב רומאכ היהי יאנתב יוסיכ ריחמו ,םימוד םאתהב הסילופל תקוושמה לע ידי תרבח חוטיבה התואב ,תע אלל הניחב תשדוחמ לש בצמ יאופר ,םדוק אלל תפוקת הרשכא הרבחהו אל הנתת תא תכראה הפוקתה תמיתחב חטובמה לע הרהצה יכ אל עבתי תא  תרבח.דיתעב חוטיבה

	13.8.2.13.8.1 
	 שקיב חטובמ תרבחמ חוטיבה ךיראהל תא תפוקת חוטיבה ירחא םות תפוקת ,חוטיבה ךיראת ול תרבח חוטיבה תא חוטיבה דעוממ ותשקב דעו הפוקתל שקיבש וא דע םותל תפוקת חוטיבה ,תילמיסקמה הכראה רומאכ היהת  ףיעסב םיטרופמה םיאנתל םאתהב

	ל”וחב זופשא לש הרקמב חוטיב תפוקת תכראה
	ל”וחב זופשא לש הרקמב חוטיב תפוקת תכראה

	 ,
	 זפשוא חטובמה ל”וחב ךלהמבו וזופשא המת תפוקת חוטיבה לעש יפ הסילופ וז
	 אהת הסילופ וז אולמב הפקות לכ, דוע  אל.וז הסילופב עובקכ זופשאה ימי ומת זפשוא חטובמה ךלהמבו וזופשא המת תפוקת חוטיבה אוהו ררחוש תיבמ ,םילוחה םלוא אפורה לפטמה ,וב רושיאב אפור חטבמה ועבק יכ חטובמה וניא לוכי בושל לארשיל ןיגב בצמ ותואירב ךראות, תפוקת חוטיבה יפל הסילופ וז וא דע  דעומל .לארשיל רוזחל לוכי חטובמה יכ יאופר רושיאב עבקנש

	13.3 
	13.4
	13.513.613.713.8
	13.9
	 הכראה רומאכ ףיעסב הז ,ליעל ,עצובת רחאל ואצמויש ול לכ םיכמסמה םייאופרה םיעגונה ,זופשאל קרו י”פע ורושיא לש חטבמה .בתכב הרקמב ,הזכ קפות חטובמל הסילופ השדח תרומת ימד חוטיב םיפסונ םיאנתב תולבגמבו ועבקייש לע  ידי .חטבמה
	 הכראה רומאכ ףיעסב הז ,ליעל ,עצובת רחאל ואצמויש ול לכ םיכמסמה םייאופרה םיעגונה ,זופשאל קרו י”פע ורושיא לש חטבמה .בתכב הרקמב ,הזכ קפות חטובמל הסילופ השדח תרומת ימד חוטיב םיפסונ םיאנתב תולבגמבו ועבקייש לע  ידי .חטבמה

	13.10
	 הרקמב וב אל ומיוק תובוח חטבמה יוליגל יכ דבורה יחוטיבה ןושארה הניא הסכמ תואצוה תויאופר ל”וחב תועבונש בצממ יאופר ,םדוק יאכז היהי חטובמה שוכרל הבחרה וז ,ערפמל ףא םא הרק הרקמ חוטיב עבונה בצממ יאופר ,םדוק היהיו  בייח .וז הפוקת רובע חוטיבה ימד םולשתב

	13.11 
	הסילופ לוטיב

	13.11.1 13.11.2
	 ,
	 הלטוב הסילופה י”ע חטובמה ינפל ותאיצי ,ל”וחל אלו התייה אלו היהת תליע העיבת לע היפ
	 ורזחוי חטובמל ימד

	30 
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