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 מבוא .1

 חוזה( היא "הרשימה"פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: 

 בין:

 ("המבטח"מגדל חברה לביטוח בע"מ )להלן: 

 לבין:

 ("המבוטח"המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: 

הביטוח הנקובים ברשימה לשפות את -לפיו מסכים המבטח תמורת התחייבות המבוטח לתשלום דמי

המבוטח בגין מקרה ביטוח כמוגדר להלן, שאירע בתקופת הביטוח כהגדרתה להלן, בכפוף לסכומי הביטוח, 

 הכלולים בה., והחריגים הפוליסה גבולות האחריות, תנאי

פוליסה זו הוצאה על ידי המבטח על סמך הצעת ביטוח של המבוטח וצרופותיה ו/או בהסתמך על כל 

 זו.בסיס וחלק בלתי נפרד מפוליסה  מסמך או מידע אחר שהוגש למבטח בכתב, המהווים

מותנה בזה כי הכיסוי על פי כל פרק מפרקי הפוליסה ו/או חלק של פרק ו/או הרחב הנתון לבחירה, יהא 

 ברשימה כי הוא בתוקף.בתוקף בתנאי שצוין במפורש 
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 לכל פרקי הפוליסה הגדרות כלליות .2

 המשמעות כדלקמן: תהאלמטרת פוליסה זו למונחים הבאים 

פוליסה זו, לרבות הרשימה, וכל תוספת או נספח לה כפי שצורפו  "הפוליסה" 2.1

 אליה.

"התחום  2.2

 הטריטוריאלי"

שטחי מדינת ישראל לרבות השטחים המוחזקים על ידה, וכן תחומי 

האזורים כמשמעותם בחוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל 

ישובים שטחי  1995-לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה

ישראליים וכן שטחי בסיסים ו/או עמדות צה"ל בתחום האוטונומיה 

"( יחשבו לשטחים מוחזקים לצורך פוליסה זו. למען C"-" וB)שטחי "

 " לא יחשב כשטח מוחזק של מדינת ישראל.Aהסר ספק, שטח "

התקופה הקבועה ברשימה או כל תקופה נוספת בהסכמת המבטח,  "תקופת הביטוח" 2.3

 הביטוח שנקבעו-שילם או הסכים לשלם המבוטח את דמי שעבורה

 תמורת תקופה נוספת זו.

חצרים כלשהם בתחום הטריטוריאלי המצויים בבעלות המבוטח ו/או  "חצרי המבוטח" 2.4

המוחזקים על ידי המבוטח ו/או בשליטתו ו/או הושכרו לו על ידי 

 אחרים ו/או אשר בגינם אחראי המבוטח כמתואר ברשימה.
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 וסיכונים נלווים ביטוח רכוש

 ביטוח נזקי אש מורחב - פרק א' .3

 לפרק א' תהגדרו .3.1

 המשמעות כדלקמן:תהא למונחים הבאים  הז פרקב

נכסים פיזיים מכל סוג כמתואר ברשימה אשר בבעלות  "הרכוש המבוטח" 3.1.1

הוא  המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או

 אחראי בגינם.

אובדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח או לחלק ממנו בעת  "מקרה הביטוח" 3.1.2

 ידי הסיכונים המבוטחים-הימצאו בחצרי המבוטח, על

בתנאי שהסכום המפורטים בפרק זה, בתקופת הביטוח, 

ידי המבטח עבור כל פריט ופריט ברשימה לא -שישולם על

בצידו ולא יעלה בכללו על סכום יעלה על הסכום הרשום 

הביטוח הכללי הנקוב בה, ובכל מקרה לא יעלה על הנזק 

 שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק.

 נזק שאינו כפוף לביטוח חסר. "נזק ראשון" 3.1.3

 סיכונים מבוטחים .3.2

 סיכונים מבוטחים בפוליסה .3.2.1

מכסה אובדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח מאחד ו/או  פרק זה מוסכם בזה כי

 יותר מהסיכונים המפורטים והמוגדרים להלן:

 אש .3.2.1.1

 ברק .3.2.1.2

 עשן .3.2.1.3

או אדים בלתי צפויים הנפלטים מאש או מכל תהליך של  עשן או פיח

 חימום.

 התפוצצות .3.2.1.4

 התפוצצות .3.2.1.4.1

לחץ כלי חימום יתר של: דוודים, והימעכות, קריסה, היסדקות  .3.2.1.4.2

 ותת לחץ.

נזקי כדי להרחיב את הכיסוי ל בסיכון זהלמען הסר ספק, אין 

נגרמה עקב מקרה ביטוח המכוסה  התמוטטות, אלא אם ההתמוטטות

 .סעיף זהעל פי 

 נזקי נוזלים והתבקעות .3.2.1.5
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 שמקורם של מים ו/או נוזלים אחרים ו/או גזים, הימלטות .3.2.1.5.1

ת, ברזים, מתקנים מכל סוג לשתיית ורונידוודים, מיכלים, צב

 למעט נזק .מתקני ביוב ,מתקני מיזוג אוויר והסקה מים,

הנוזלים ו/או  עצמם לרבות אובדן למתקנים האמורים

זילה, גלישה, עקב התבקעותם וכן עקב נהגזים מהם, 

 .על גדותיהם של הנ"ל עלייהשפיכה או  דליפה,

נזקי מים שייגרמו על ידי נזק תאונתי במתקני זילוף  .3.2.1.5.2

, אך למעט נזק במבנה המבוטחאוטומטיים )ספרינקלרים( 

אשר נגרם בעת ביצוע תיקונים או עבודות הרחבה של 

 ולמעט נזק למתקני הזילוף עצמם. מתקני הזילוף,

מתקני הזילוף יתוחזקו במצב תפעולי תקין,  על המבוטח לוודא כי

 יתוקנו בהם ליקויים שנתגלו ויבוצעו בדיקות תקופתיות כנדרש.

של מתכת חמה ו/או חומרים  בלתי צפויהפתאומית ופריצה  .3.2.1.5.3

 הנמצא בתהליךאחר  מותך ו/או כל חומר מותכים פלסטיים

למעט נזק למתקן עצמו מהמתקן בו הם נמצאים,  ,ייצור

ואביזריו מבוטחים  אלא אם המתקן עצמו ,ולכל אביזריו

 .במסגרת פרק זה

לעיל  3.2.1.5.3 סעיףתת אחריותו של המבטח על פי 

 על בסיס נזק ראשון. -₪  100,000-מוגבלת ל

 כלי טייס .3.2.1.6

 לוויינים  חלליות, כגון: מתקני תעופה אחרים או  ידי כלי טייס-פגיעה על

בום על קולי מ  כתוצאהנזק . חפצים שנפלו מהם )למעט חומרי נפץ( ו/או

 .י כלי טייס יד-נגרם עלייחשב לנזק ש

 )אימפקט( התנגשות .3.2.1.7

 פגיעה ו/או נפילה על ידי או מ:

ו/או נזק שנגרם מנפילתם של  מכשירי הרמה כלשהםו רכב, ציוד נייד-כלי

בעלי חיים  ידי-עלאו נפילת כל משא או חפץ מהם, או חבלה כלים אלו ו/

שאינו מוחרג על פי חריגי כל אובדן או נזק פיזי אחר וכן כלשהם, 

בחצרי הטענתו  ו/או תו, פריקתוהעברבעת  ,הפוליסה, לרכוש המבוטח

אינם מכוסים  לכלי הרכב עצמםשנגרמו נזקי התנגשות  .המבוטח

 .בפוליסה זו

אם נערכה על שם המבוטח או לטובתו פוליסה אחרת שהינה ייעודית 

הפוליסה "לכיסוי סיכון זה או שנרשם בה שהיא ראשונית )להלן: 

 (, אזי יהוו סכומי הביטוח שנקבעו לכיסוי הניתן על פי פוליסה זוהאחרת"

סכום עודף מעל לסכום הביטוח שנקבע לכיסוי זה תחת הפוליסה  -

 האחרת.
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 שביתות פרעות ונזק בזדון .3.2.1.8

 שביתות ופרעות .3.2.1.8.1

פעולת אדם כלשהו הלוקח חלק עם אחרים  .3.2.1.8.1.1

בהפרעת שלום הציבור )בין אם בקשר 

לשביתה או השבתה בין אם לאו( ושאינה 

מלחמה )" 18.2 בחריגמהווה אירוע המוזכר 

 (."וטרור

פעולת רשות חוקית כלשהי תוך כדי דיכוי או  .3.2.1.8.1.2

ניסיון לדכא הפרעה כזאת או להקטין את 

 תוצאותיה.

שובת או מושבת  עובדפעולה מכוונת של  .3.2.1.8.1.3

שנעשתה לקידום שביתה או מתוך התנגדות 

וכן פעולת רשות חוקית כלשהי  להשבתה

י מניעה או ניסיון למנוע פעולה כאמור דתוך כ

או להקטין את תוצאותיה. וכן פעולת רשות 

י מניעה או ניסיון למנוע דחוקית כלשהי תוך כ

וכן  פעולה כאמור או להקטין את תוצאותיה.

פעולת רשות חוקית כלשהי תוך כדי מניעה 

להקטין את  או ניסיון למנוע פעולה כאמור או

 תוצאותיה.

אובדן או נזק פיזי  מכסה רק המוסכם כי סעיף זלמען הסר ספק, 

עקב פעולה פיזית מכוונת הפוגעת ברכוש הנ"ל ולא לרכוש המבוטח 

 או כללית או חלקית, ,עבודהההפסקת  כל אובדן או נזק הנובע מעצם

של תהליך או פעילות מוחלטת או זמנית  מהפסקהאו  האטהמ

 כלשהם.

 נזק בזדון .3.2.1.9

ידי פעולת זדון של אדם כלשהו )בין אם הפעולה נעשתה -נזק שנגרם על

ושאינה פעולה שהיא בגדר בשעת הפרעה של שלום הציבור ובין אם לאו( 

 .("מלחמה וטרור") 18.2 אירוע המוזכר בחריג

 3.3.2 סעיף על פי או שניתן לכסותו נזק המכוסהה: סעיף זה אינו מכס

ריצה פ גניבה שאינה בגדר וכן )בין אם נרכש ובין אם לא(פריצה ושוד 

 כהגדרתה בפוליסה.
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 סיכונים נוספים מבוטחים בפוליסה, באם צויינו במפורש ברשימה .3.3

 רק אם צוינו במפורש ברשימה. יכוסו בפוליסההסיכונים הנוספים המפורטים להלן 

מוסכם בזה, כי פוליסה זו תורחב לכסות אובדן או נזק פיזי שיגרם לרכוש המבוטח כתוצאה 

 מהסיכונים המפורטים להלן:

 נזקי טבע .3.3.1

 רעידת אדמה .3.3.1.1

ואש תת  הר געש, לרבות אש התפרצות ו/אואדמה, רעש אדמה -רעידת

 ידם.-נגרמו עלוצונאמי אשר  קרקעית

)רעידת  18.4 מובהר למען הסר ספק, כי ככל שנרכש כיסוי זה, חריג

 מבוטל בהתאם. ,אדמה(

 לעניין סיכון זה:

שעות רצופות  72תוך פרק זמן של  ושאירערעידות אדמה  .3.3.1.1.1

 כאירוע וב, יחשלראשונה רעידת אדמה אחרי שנרשמה

 אחד.

שא המבוטח י, יאבדן או נזק  שנגרם ע"י סיכון זהבקרות  .3.3.1.1.2

 רשימה.כנקוב ב בהשתתפות עצמית

 .רציף אחד"אתר" יחשב כחצרים הסמוכים זה לזה בשטח  .3.3.1.1.3

 סערה וסופה .3.3.1.2

 קשר, רעם. 30שמהירותה עולה על  רוח

 גשם, שלג וברד .3.3.1.3

גשם ו/או שלג ו/או ברד בעת ירידתם ו/או קריסת גגות ו/או מבנים עקב 

 עומס יתר מחמת הצטברות שלג ו/או ברד ו/או מי גשם.

 נחשול .3.3.1.4

פרצות הר שאינו נובע מרעידת אדמה ורעש אדמה ו/או התגל מים גדול 

 געש ו/או צונאמי.

 שיטפון .3.3.1.5

 למעט צונאמי, גדותיהם או גובהם הרגיל של: ים,עליה על  .3.3.1.5.1

 .סכריםו אגירה או וואדי, בריכותאגם, נהר, נחל 

, של מי לה או מתחת עהקרק על הצטברות או זרימה, .3.3.1.5.2

 זרימתם הרגיל. שלגים או ברד מחוץ לנתיב גשמים או
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 :לעיל 3.3.1.5-3.3.1.2 לעניין הסיכונים המפורטים בסעיפים קטנים .3.3.1.6

שעות  72רק זמן של אובדן או נזק שארע תוך פכל  .3.3.1.6.1

, כתוצאה מאותו אירוע האובדן או הנזק רצופות מתחילת

 .או כתוצאה מאותו סוג אירוע, יחשב כאירוע אחד

מו נמשך צלמען הסר ספק מובהר בזה כי אם האירוע ע

שעות ללא הפסקה ייחשב כל פרק הזמן מתחילת  72 מעל

 האירוע ועד סופו לאירוע אחד.

 סיכונים אלו לא יכסו אובדן או נזק לצמחייה. .3.3.1.6.2

 שודופריצה  .3.3.2

 שוד או ניסיון לכך. ,פריצה

 :פרושה"פריצה"  .3.3.2.1

כולל  הרכוש המבוטח נמצאבהם  גניבת רכוש מתוך המבנים .3.3.2.1.1

גניבת חלקים מהמבנה או רכוש אחר המחובר אליו דרך 

לאחר  קבע, בין אם בתוך המבנה ובין אם על המבנה מבחוץ,

 בתנאי כי החדירה או היציאה, המבוטחים חדירה לחצרים

ו/או מהחצרים, בוצעו באלימות ובכוח ונותרו  מהמבנים

 .סימנים המעידים על החדירה או היציאה כאמור

 ידי שימוש במפתחות העסק-על למבנה ו/או לחצרים חדירה .3.3.2.1.2

שהושגו, הועתקו או  ו/או בכרטיסים מגנטיים או אלקטרוניים

 תאמו שלא כדין.הו

על אף האמור לעיל, הרחבה זו תכסה גם גניבת רכוש המחובר דרך קבע 

לחצרים  ובכוח המצוי על המבנה מבחוץ, מבלי שבוצעה חדירה באלימות

ובלבד שגניבת הרכוש כאמור בוצעה , לפי העניין או למבנה, המבוטחים

 באלימות ובכוח ונותרו סימנים המעידים על כך. 

 פירושו:"שוד"  .3.3.2.2

או  חצריםוגניבת רכוש מתוך ה החצריםהמבנים ו/או תוך חדירה ל

המבוטח  ידי שימוש באלימות או איום באלימות כלפי-על ושנעשהמבנים, 

 ו/או מי מטעמו. ומי מעובדיו/או 

המכוסה לפי סעיף זה, על המבוטח גילוי נזק  קרות הנזק או עםעם 

באמצעים סבירים  להודיע למשטרה בהקדם האפשרי על האירוע ולנקוט

 .להקטין את הנזק עים שהמבטח הורה לו לנקוט על מנתאו באמצ

ברשימה  המצוין לסכום תסעיף זה מוגבל פי-אחריותו של המבטח על

יס נזק ראשון, אלא אם סכום זה הינו על בס למקרה ולתקופת ביטוח.

 ברשימה. צוין אחרת

פיזי למבנה ו/או נזק כולל  מוסכם בזה כי נזק פיזי לרכוש שלא נגנב,

פריצה או  אלימה, שנגרם במהלךלחצרים כתוצאה מכניסה או יציאה 

פי סעיף -על מכוסה לעניין פוליסה זו ואין הוא , ייחשב כנזק בזדוןשוד

 זה.
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 לפרק א' רחבותה .3.4

כל ההרחבות שלהלן כפופות לכל תנאי הפוליסה וחריגיה, אלא אם נאמר בהן במפורש 

 אחרת.

 הרחבות הכלולות בסכום הביטוח .3.4.1

אין י לכסות אובדן או נזק כמפורט להלן. יובהר, כ פרק זה מורחבמוסכם, כי 

המבוטח מעבר לסכום/י הביטוח בהרחבות המפורטות להלן, בכדי לשפות את 

 הנקוב/ים ברשימה.

 חריכה וצריבה .3.4.1.1

למעט למלאי ו/או למוצרים חריכה וצריבה בלתי צפויים לרכוש המבוטח, 

 היצור.ייצור, שניזוקו כתוצאה מתהליכי בתהליך ה

 , על בסיס נזק ראשון.₪ 100,000לסך של עד הכיסוי מוגבל 

 רכוש בחצרים .3.4.1.2

ואשר  המבוטח של המבוטח הנמצא בחצריכל רכושו  הפוליסה מכסה את

בתנאי שלא אף אם לא הוזכר במפורש ברשימה,  נכלל בסכום הביטוח,

 ידי חריג או תנאי מפורש.-הוצא מהביטוח על

 רכוש מחוץ לחצרי המבוטח .3.4.1.3

גם פרק זה בלבד, ב טח מכוסה בפני הסיכונים המבוטחיםהרכוש המבו

)העברה לעניין  ההעברלמעט בעת המבוטח בעת הימצאו מחוץ לחצרי 

קווי ) 3.5.8 כמפורט בסעיף רכושולמעט זה כולל חניית ביניים( 

ובלבד שהיותו מחוץ בתחום הטריטוריאלי בכל מקום  תמסורת וחלוקה(,

 לצורך עסקו של המבוטח. הייתהלחצרי המבוטח 

"פריצה" כמפורט  ק, הרחבה זו תחול גם על סיכון שללמען הסר ספ

 .כש סיכון פריצה וצוין בדף הרשימהבאם נר 3.3.2 בסעיף

מסכומי הביטוח  5%-ל מוגבלתהרחבה זו  פי-עלהמבטח ו של אחריות

ציוד ומלאי המצויים קבוצות פריטים הכלולים בלכל לכל פריט או 

 .על בסיס נזק ראשון ,ברשימה

 תכולת מקררים קלקול .3.4.1.4

קלקול תכולת המקררים החשמליים כתוצאה מנזק מורחב לכסות פרק ה

 .פרק זהעל פי שייגרם למתקני הקירור על ידי הסיכונים המבוטחים 

 :המבטח לא יהיה אחראי עבור נזק

פסקת פעולתו של מתקן הקירור נגרם כתוצאה מהה .3.4.1.4.1

 שעות. 12-פחות מ במשך

 כתוצאה מהפסקת זרם החשמל.נגרם ה .3.4.1.4.2

 נגרם כתוצאה מאחסון לקוי או חומרי אריזה לקויים.ה .3.4.1.4.3
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הכיסוי על פי הרחבה זו אינו חל על חדרי קירור או  למען הסר ספק,

 בבתי קירור.

מסכום הביטוח  5%-מוגבלת להרחבה זו  פי-עלאחריותו של המבטח 

על בסיס נזק ראשון, אלא אם  מביניהם נמוךה ₪, 30,000או  לתכולה,

 ן אחרת במפורש ברשימה.צוי

 התמוטטות מדפים .3.4.1.5

 או התמוטטותם.מדפים ת אובדן או נזק לרכוש המבוטח הנובע מנפיל

הנמוך מביניהם,  ,₪ 40,000-או ל תכולהמשווי ה 5%-הכיסוי מוגבל ל

 על בסיס נזק ראשון.

 שבר זכוכית מראות ושלטים .3.4.1.6

 ות, הנמצאכהגדרתן להלן השמשותהעובר דרך כל עובי  שבר תאונתי

 .בחצרי המבוטח

שמשות למבוטח הוצאות הרכבה והתקנה של הישלם המבטח כמו כן, 

 .ואו ניזוק ושאבד

 הינה: "שמשות"לצורך הרחבה זו הגדרת 

, חלון ראווה או כל זכוכית כל לוח זכוכית המהווה דלת, חלון .3.4.1.6.1

 במסגרות ולרבות מראות.לרבות זכוכיות הקבועות אחרת, 

 שלטי פרסומות, עמודי פרסומת, שלטים מוארים, כתובות. .3.4.1.6.2

או ו/ מסכום ביטוח התכולה 5%-מוגבל לעל פי הרחבה זו הכיסוי 

, אלא על בסיס נזק ראשון, בפרק זה המבוטחים ,לפי העניין המבנה,

 ה.אם צוין אחרת ברשימ

 של עובדים ו/או אורחים חפצים אישיים .3.4.1.7

ם אורחי המבוטח וכן רכוש חפצים אישיים של עובדי מכסההפוליסה 

המבוטח בעת הימצאם בחצרי בחצרי  הרשאים על פי דין להימצא

בתנאי כי אחריותו של המבטח בגין , בפני הסיכונים המבוטחים המבוטח

₪  5,000-ולא יותר מ ₪ 500חפציו של אדם אחד לא תעלה על סך 

 .₪ 200של  כפוף להשתתפות עצמית סעיף זה. לכל תקופת הביטוח

 כל הסיכוניםהרחבת  .3.4.1.8

מוסכם בזה כי הפוליסה מורחבת לכסות אובדן או נזק פיזי תאונתי, 

פתאומי ובלתי צפוי הנגרם לרכוש המבוטח, מסיבה כלשהי, שלא נכללה 

ברשימה מכיסוי  ושאינה מוחרגת 3.3-3.2 בסעיפיםהמבוטחים בסיכונים 

 .כמפורט להלןו/או 
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 הרחבה זו אינה מכסה:

 ן או החלפה של הרכוש המבוטח עקב:תיקו .3.4.1.8.1

תכנון, חומרים או עבודה לקויים או בלתי  .3.4.1.8.1.1

הרכוש , פגם מטבעו של מתאימים

(INHERENT VICE ,הרעה הדרגתית )

 פחת ובלאי טבעי.

שקיעת קרקע הדרגתית, שקיעה הדרגתית  .3.4.1.8.1.2

 של מבנים ותשתית, התמוטטות של מבנים.

או נזק הנגרם כתוצאה מתהליך של אובדן  .3.4.1.8.1.3

 תיקון או שיפוץ של הרכוש המבוטח.ניקוי, 

לעלות התיקון או ההחלפה של  יםהחריגים לעיל מוגבל

עקב הסיבות המנויות לעיל, ואינם חלים  הרכוש המבוטח

הסיבות האמורות, אשר יהיה על נזק אחר הנגרם עקב 

 לא אם כן סויג בהרחבה זו במפורש.ה, אמכוס

קורוזיה, החלדה, שינויים או תנאים קיצוניים  .3.4.1.8.1.4

בטמפרטורה או שינוי אוירה 

(Atmospheric Change ,לחות, יובש ,)

משקל, עובש, הצטמקות, התאדות, אובדן 

, זיהום זיהום )מבלי לפגוע בכלליות האמור

מצב כלשהוא של הרכוש המבוטח  משמעו

הנגרם על ידי ו/או החשוד שנגרם על ידי 

נוכחות של גורם זר ו/או מזהם ו/או חומר 

מסוכן ו/או רעל ו/או רעלן ו/או חומר או גוף 

וירוסים  אופתוגני ו/או חיידקי ו/או בקטריה ו/

למחלות(, מיהול, שינויי ו/או כל גורם אחר 

צבע מרקם או גמר, השפעת אור, מכרסמים, 

 חרקים או שריטות.

 מפריצה ושוד כהגדרתם בפוליסה. כתוצאה או נזקאובדן  .3.4.1.8.2

גניבה, העלמות, או נזק הנגרם לרכוש המבוטח עקב אובדן  .3.4.1.8.3

בספירת מלאי, תיוק שנתגלה מוסבר או חוסר חוסר בלתי 

אספקת חומרים, או או אחסון שגוי של מידע, מחסור ב

 חוסר הנובע מטעות או ממעילה באמון.

ו/או  שבר מכני, פעולה חשמליתאובדן או נזק עקב  .3.4.1.8.4

אלקטרונית ו/או מכנית בלתי תקינה ו/או קצר חשמלי, אלא 

מית אם הנזק האמור נגרם עקב פגיעה פיזית חיצונית פתאו

ובמקרה כאמור תוגבל  שסיבתה לא הוחרגה בהרחבה זו

 המבטח לנזק שנגרם עקב כך בלבד.אחריות 
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כתוצאה ישירה מהיותם  או נזק הנגרם למלאיםאובדן  .3.4.1.8.5

או ו/ו/או עיבוד ו/או עקב תסיסה עצמית  בתהליך היצור

 .מיהול

או פעולה שגויה, עיבוד העדר פעולה אובדן או נזק עקב  .3.4.1.8.6

לתוכנה או מידע, הנובעים מכשל מערכות שגוי, נזק 

 נם.מחשב, והוצאות למניעתם ותיקו

 ., בניה ופירוקאו נזק לרכוש בהקמהו/אובדן  .3.4.1.8.7

 או נזק לרכוש בהעברה./אובדן  .3.4.1.8.8

אובדן ו/או נזק המוחרג מכיסוי בהתאם לאמור בחריגים  .3.4.1.8.9

 של הפוליסה.

 צמחייה.אובדן או נזק ל .3.4.1.8.10

הנקוב אחריות המבטח לאירוע על פי הרחבה זו מוגבלת לסכום 

 ברשימה.

 סעיף שומה .3.4.1.9

מסכומי  5%מוסכם בזה כי אם סכום האובדן או הנזק אינו עולה על 

לעניין  -ק המבטח , יסתפמבין השנייםהנמוך ₪  500,000או  הביטוח

בהצהרתו של המבוטח בדבר ערכו של הרכוש המבוטח  תנאי ביטוח חסר

 שלא ניזוק.

 למניעת מקרה ביטוחהוצאות  .3.4.1.10

שהוצאו למניעת אובדן או נזק מסיכון הוצאות סבירות  מכסה הפרק

מבוטח, אף אם לא נגרם אובדן או נזק בפועל לרכוש המבוטח וזאת 

לשמירה על שלמות הרכוש בתנאי כי הוצאות אלה היו חיוניות 

בהיותו נתון לסיכון מיידי וממשי וסבירות ביחס לגובה הנזק המבוטח 

  שנמנע.

 הוצאות פינוי הריסות .3.4.1.11

לאחר  ופינויהשמדה, הרחקה הריסה, ניקוי, יישור, להוצאות  מכסה פרקה

, לרבות אובדן המכוסה בפוליסה אובדן או נזק לרכוש המבוטח עקב סיכון

 או נזק עקב פעולות אלה.

ובכפוף  נזק ראשון בסיס הינה על הרחבה זועל פי המבטח  אחריות

ברשימה הנקוב בהעדר סכום ביטוח  .לסכום הביטוח הנקוב ברשימה

אך לא )מערך הנזק  10%-לריות המבטח לפי הרחבה זו תוגבל אח

 .(₪ 1,000,000-יותר מ
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 ואחרים הוצאות שכר אדריכלים .3.4.1.12

תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של  בגיןהוצאות  לכסותמורחב פרק ה

אלא אם למעט שמאים  ,אדריכלים, מהנדסים, יועצים ומומחים אחרים

ובכתב של המבטח הן לעצם מינוי השמאי והן ניתנה הסכמה מראש 

עזר עירוניים או אחרים, -, וכן הוצאות הנובעות מחוקילשכר טרחתו

אובדן הכינון  ובלבד שההוצאות נועדו לשם אישורי בנייה וכדומה, תקנות,

 .מבוטחמסיכון  אובדן או נזק כתוצאה נזק עקבהאו 

ובכפוף  ראשוןהינה על בסיס נזק הרחבה זו פי -עלאחריות המבטח 

ברשימה תוגבל  ביטוח . בהעדר סכוםלסכום הביטוח הנקוב ברשימה

         אך לא יותרמערך הנזק  5%-לאחריות המבטח לפי הרחבה זו 

 .הנמוך בין השניים₪,  200,000-מ

 לגבי מבנים ובנינים בלבד -דמי שכירות  .3.4.1.13

 דמי שכירות תשלום מכסה פרק זה, ככל שלא צוין אחרת ברשימה

עקב קרות  ניזוקאבד או והוצאות נוספות במקרה שהמבנה המבוטח 

 כמפורט להלן: מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה

 למבוטח שהינו בעל המבנה שניזוק: .3.4.1.13.1

דמי שכירות ו/או דמי ניהול אשר ידרשו  .3.4.1.13.1.1

מבנה שהיה לתשלום עבור מבנה חילופי ל

 מבוטח.בבעלות ה

סכום נוסף שיידרש עבור התאמתו של  .3.4.1.13.1.2

 ופי לצרכי המבוטח.המבנה החיל

 למבוטח שהינו שוכר של המבנה שניזוק: .3.4.1.13.2

דמי שכירות אשר המבוטח חייב בפועל  .3.4.1.13.2.1

בתשלומם, על פי הסכם השכירות, עבור 

המבנה שניזוק אשר יצא מכלל שימוש 

בתנאי כי לא שולמו תגמולי ביטוח כמצוין 

 לעיל. 3.4.1.13.1 בסעיף

כום נוסף שיידרש עבור התאמתו של ס .3.4.1.13.2.2

 .המבוטח חילופי לצרכימבנה 

דמי השכירות בגין המבנה  הפרש שביןה .3.4.1.13.2.3

השכירות  שבשכירות שניזוק לבין דמי

ת מבנה חילופי שישלם המבוטח בגין שכיר

, ובלבד שניזוקבעל מאפיינים דומים למבנה 

 .שההפרש הינו סביר

 המבוטח כתוצאה מנזק רכושמוסכם כי מניעת גישה ל ו,ז הרחבהלעניין 

חשב כנזק ים, תלרכוש השכן לחצרי המבוטח ידי סיכון מבוטח-עלשנגרם 

, ובמקרה כאמור המבוטח יהיה זכאי לשיפוי כאמור המבוטח רכושל

 .בהרחבה זו
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אינו ניתן  עוד המבנה המבוטחעיל יהיה תקף כל הכיסוי האמור ל

וסה"כ  חודשים מיום קרות מקרה הביטוח 12-אך לא יותר מלשימוש 

מסכום הביטוח של המבנה  10% לפי סעיף זה לא יעלה על השיפוי

ובכל מקרה לא יותר מדמי שכירות הכרחיים והוצאות מבוטח ה

התאמה שישולמו בפועל. כמו כן מוסכם בזה כי באם במקום דמי 

יהיה על המבוטח לשלם בהתאם לחוזה עם בעל המבנה  שכירות

 ת לצורך סעיף זה.הוצאות תפעול, תחשבנה הוצאות אלו כדמי שכירו

 לתכולת משרדים בלבד -גניבה שלא על ידי פריצה  .3.4.1.14

)פריצה  3.3.2 אם צוין במפורש ברשימה כי נרכש כיסוי על פי סעיף

 פרק זההינו משרד בלבד,  פרק זההעסק המבוטח לפי ש ובלבדושוד(, 

מורחב לכלול סיכון גניבה שלא על ידי פריצה )על ידי אדם שנכנס למשרד 

 למעט המקרים הבאים:בין באופן חוקי ובין באופן בלתי חוקי( 

 גניבת חפצים אישיים של המבוטח או עובדיו. .3.4.1.14.1

המבוטח ו/או שהוא  שהינם רכושו של גניבת כספי העסק .3.4.1.14.2

: מזומנים בשטרות ובמעות, שיקים, המחאות, אחראי עבורו

 .ניירות ערך, שטרות, המחאות דואר, בולי דואר

גניבה ממשרדים שהם כולם או בחלקם מושאלים,  .3.4.1.14.3

 מושכרים, או מושכרים בשכירות משנה.

הכיסוי על פי הרחב זה מוגבל למשרדי המבוטח ואינו חל על חדרי 

שירותים הנמצאים מחוצה לו, על מוסכים או על בנייני עזר ולא על רכוש 

 הנמצא על מרפסת, גג, חדר מדרגות, מרתף, חצר וגינה.

 .₪ 10,000עלה על תעל פי הרחב זה לא  אחריות המבטח

 וטחמחשבים ניידים בכיסוי מחוץ לחצרי המב .3.4.1.15

מורחב הכיסוי לכלול מחשבים ניידים גם בעת  צוין במפורש ברשימה,אם 

כתוצאה  המבוטח, בכל מקום בעולם עסקנשיאתם אל מחוץ לתחומי ה

 .3.3-3.2 בסעיפיםמהסיכונים המבוטחים 

 קיום התנאים הבאים:להכיסוי כפוף 

היה המחשב הנייד כאשר מקרה הביטוח אירע כאשר  .3.4.1.15.1

בתא המטען הכיסוי יחול רק אם המחשב היה ברכב, 

ה ובתנאי שהאירוע קרבלבד, כשהרכב סגור ונעול 

 .בשעות היום ונותרו סימני פריצה

היה המחשב הנייד כאשר מקרה הביטוח אירע כאשר  .3.4.1.15.2

הכיסוי  ,מעובדיו מי או בביתו של המבוטח או , בחדר מלון

 ובתנאייחול רק אם מקום הימצאו של המחשב היה נעול 

 נותרו סימני פריצה.ש

הכיסוי יחול בכל מקום אחר, כאשר מקרה הביטוח אירע  .3.4.1.15.3

המחשב הנייד  מקרה הביטוח אירע כאשר םא אך ורק

 השגחה תמידית של המבוטח.היה תחת 



 

 2020 - 510120001                                                        "עסק"מגדל ל מגדל חברה לביטוח בע"מ |

18 

 לסכום הביטוח הרחבות מעבר .3.4.2

לכסות מעבר לסכום/י הביטוח הנקוב/ים ברשימה,  פרק זה מורחבמוסכם, כי 

 כמפורט להלן:

 הגדלת סכום הביטוח עקב שינויים ברכוש המבוטח .3.4.2.1

, סכומים נוספים וב לסכומי הביטוח המפורטים מכסה, מעבר הפרק

 בעליית ערך הרכוש המבוטח לאחר יום תחילת הביטוח כתוצאה שמקורם

 למעט מלאי עסקי,שינויים, הרחבות או תוספות פיזיות לרכוש המבוטח מ

ידי הרשויות -היטלים ומיסים נוספים שהוטלו עלמ או כתוצאה

עליות בערך הרכוש כתוצאה מהמוסמכות על הרכוש כאמור, ו/או 

 כתוצאה משינויים בלתי צפויים.

עליית ערך על  למבטחהמבוטח תנאי לתחולת כיסוי זה הוא דיווח של 

הביטוח -דמי בפועל של הרכוש המבוטח, תוך זמן סביר ותשלום

 .בגין הרחבה זושהמבטח דרש יחסיים ונוספים 

מסכומי  10%-פי הרחבה זו לא תעלה על-אחריותו של המבטח על

 .כל סעיףבגין  הביטוח המפורטים

 מסמכיםהוצאות שחזור  .3.4.2.2

תכניות, שרטוטים, יד, -וצאות שחזור של מסמכים, כתבה מכסה פרקה

(, סרטים מגנטיים, אלקטרוניתרשימים, נתוני ענ"א )עיבוד נתונים 

דיסקים, אמצעי אגירת מידע אחרים, פנקסי חשבונות, דפוסים וספרי 

דרישה למען הסר ספק  .מכוסהניזוקו עקב סיכון  שאבדו או עסק,

 .רך אינפורמטיבי לא מכוסהעלתשלום בגין 

ובכפוף  המבטח על פי הרחבה זו הינה על בסיס נזק ראשון אחריותו

. בהעדר סכום ברשימה תוגבל אחריות לסכום הביטוח הנקוב ברשימה

 .₪ 300,000 שללפי הרחבה זו לסך  טחהמב

למען הסר ספק יובהר כי כיסוי זה לא יחול על הוצאות לשחזור בגין 

 למידע או מסמכים כתוצאה מאחד הגורמים הבאים:אובדן או נזק 

 כניסה בלתי מורשית למחשבי המבוטח; .3.4.2.2.1

 שימוש בלתי מורשה במחשבי המבוטח; .3.4.2.2.2

פעולה בלתי מורשית של החדרה, שליפה, שעתוק,  .3.4.2.2.3

העברה, מחיקה, חשיפה, השחתה או שינוי נתונים 

 המצויים במחשבי המבוטח;

מורשים, או אובדן כל גישה, שימוש, גילוי או שידור בלתי  .3.4.2.2.4

או השחתה של נתונים שהם תחת אחריותו או שליטתו של 

 המבוטח.

השגה או ניסיון להשיג התחייבות, מידע, טובין, כסף, דמי  .3.4.2.2.5

כופר, או דבר ערך מהמבוטח על ידי איום בביצוע מעשה 

כלשהו או ביצוע מעשה מכוון כלשהו של פגיעה במידע או 

 .במסמכים
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 קהוצאות מיוחדות לאחר נז .3.4.2.3

הפרק מורחב לכלול הוצאות מיוחדות, כמפורט להלן, שהוצאו על ידי 

 :פרק זהפי -המבוטח עקב קרות מקרה ביטוח המכוסה על

מסכן את אשר הוצאות הכרחיות לשם השמדת רכוש שניזוק ו .3.4.2.3.1

 עובדי המבוטח ו/או את הרכוש המבוטח.

עבור עבודה בשעות נוספות,  הוצאות הכרחיות מיוחדות .3.4.2.3.2

בשבתות ובחגים וכן נסיעות בעלי מקצוע ומשלוחים אוויריים 

 דחופים.

הוצאות תפעול נוספות סבירות הנחוצות על מנת לאפשר את  .3.4.2.3.3

המשך תפקודו השוטף של העסק המבוטח במשך התקופה 

 .החלפה או תיקון של הרכוש שניזוקהדרושה לביצוע 

רכוש המבוטח שלא ניזוק הוצאות הכרחיות לשם התאמת ה .3.4.2.3.4

 לרכוש שהחליף את הרכוש שניזוק.

 עלה עליפי סעיף זה לא -אחריות המבטח בגין סך כל ההוצאות על

₪  40,000סעיף זה או  המגיעים למבוטח ללא מתגמולי הביטוח 10%

 הנמוך בין השניים.

 לפרק א'ם חריגי .3.5

במישרין ו/או בעקיפין על ידי פרק זה אינו מכסה אובדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח 

 אחד או יותר מהגורמים הבאים:

 זיהום .3.5.1

אך חריג זה לא יחול בגין זיהום שנגרם עקב סיכון שמכוסה מפורשות זיהום, 

 בפוליסה, או בגין נזק מסיכון שמכוסה מפורשות בפוליסה שנגרם עקב זיהום.

 נכסים שאינם כלולים בביטוח .3.5.2

ן אחרת נכסים המפורטים להלן, אלא אם צוילביטוח זה אינו מכסה אובדן או נזק 

 ברשימה:

 י מתכת יקרה שהינה חלק ממכשיר או מציודמתכת יקרה, למעט לגב .3.5.2.1

 המשמש לייצור בעסק המבוטח. או ממלאי

 לפריט ובסה"כ₪  4,000יצירות אומנות בסכום העולה על סך של  .3.5.2.2

 שאינן נמצאות בחצרייצירות אומנות לכל הפריטים יחד, או ₪  20,000

 המבוטחים.

אבנים יקרות, ניירות ערך, שטרי התחייבות, מסמכים סחירים כלשהם,  .3.5.2.3

 בולים, מזומנים, מטבעות והמחאות.

 כמלאי עסקי.כלי הרכב מהווה אלא אם  )למעט מלגזות( כלי רכב מנועי .3.5.2.4

 כלי שייט וכלי טייס .3.5.2.5

 גידולים חקלאיים, ובעלי חיים.קרקע,  .3.5.2.6
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 מים.מקורות מים )כולל מי תהום(, מקווה  .3.5.2.7

 חומרי נפץ. .3.5.2.8

 גניבה בעת קרות מקרה הביטוח או אחריו. .3.5.3

 ביטוח זה אינו מכסה נזקים כדלקמן: .3.5.4

 חריג נזק תוצאתי .3.5.4.1

 .מכל סוג שהוא( CONSEQUENTIAL LOSSאובדן או נזק תוצאתי )

 נזק לרכוש שאינו מוחשי .3.5.4.2

כל  בכלל זהו ,נזק לנתונים או לתוכנה או למידעאובדן או  .3.5.4.2.1

שינוי בנתונים, בתכנה, במידע או בתכנות המחשב, 

שנגרם בשל מחיקה, השחתה או עיוות של המבנה 

אלא אם הנזק הינו תוצאה ישירה של הנזק  המקורי שלהם,

 הפיזי שנגרם לרכוש המוחשי המבוטח.

אי לכך, למען הסר ספק, הנזקים הבאים אינם מכוסים על 

 פי פוליסה זו:

ם או לתכנה או למידע, בפרט כל אובדן או נזק לנתוני .3.5.4.2.2

שינוי לרעה בנתונים, בתוכנות במידע או בתכנות המחשב 

שנגרם בשל מחיקה, השחתה או עיוות של המבנה 

 המקורי שלהם;

אובדן או נזק הנובעים מליקוי בתפקוד, בזמינות, בטווח  .3.5.4.2.3

השימוש או בנגישות של הנתונים, התוכנות או המידע או 

 תכנות המחשב.

 חריג חשמל .3.5.5

אובדן או נזק לכל מכונה ו/או מכשיר חשמלי ו/או מתקן חשמלי או לחלק שלהם 

 :מהגורמים הבאים על ידם שנגרמו על ידי אש שפרצה כתוצאה

מתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית, התחממות עצמית שנגרמו מכל 

סיבה שהיא לרבות ברק, ובלבד שהגבלה זו תחול רק על אותה מכונה חשמלית 

ספציפי שנפגע, או על חלק  אותו מכשיר חשמלי או על אותו מתקן חשמליאו על 

 .שלו, ולא על מכשירים אחרים

 נזק בפקודת רשות ציבורית .3.5.6

 לרכוש המבוטח שנגרם כתוצאה ישירה מפקודת רשות ציבורית. אובדן או נזק

 נזק לסחורה המונחת על הרצפה .3.5.7

אחרים(, שהיה מונח על נזק שנגרם על ידי מים לרכוש המבוטח )סחורה וחומרים 

, ולמעט נזק שנגרם לרכוש צמוד לקירות חיצוניים של המבנה/או הרצפה ו

 .המבוטח שמטבעו להיות מונח על הרצפה
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 קווי תמסורת וחלוקה .3.5.8

אובדן או  ובכלל זה,מתחת או מעל פני הקרקע  ,אובדן או נזק למוליכים כלשהם

תרנים, אנטנות וכל רכוש אחר טים, כבלים, עמודים מתקני תליה, נזק לחו

להלן: ) המהווה חלק מהם או מחובר אליהם כולל תחנות משנה ותחנות השנאה

 התמלאו כל התנאים המפורטים להלן:, למעט אם קווי תמסורת ו/או חלוקה(

 .קווי התמסורת והחלוקה המבוטחים צוינו במפורש ברשימה .3.5.8.1

 .והחלוקה שייכים למבוטח או נמצא באחריותוקווי התמסורת  .3.5.8.2

   לא יותרבשטח חצרי המבוטח או  מיםממוקקווי תמסורת והחלוקה  .3.5.8.3

 .לגדר החיצונית של חצרי המבוטח מטר מחוץ 500-מ

מוליכים של קווי לעניין סעיף זה, "קווי תמסורת וחלוקה" לרבות 

ו תמסורת וחלוקה של אנרגיה חשמלית ושל כל תקשורת טלפונית א

 טלגרפית ו/או כל תקשורת אחרת בין ויזואלית ובין קולית.

 חריג רכוש שאין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים .3.5.9

אובדן או נזק שנגרם עקב רוח סוערת, סערה וסופה ו/או רוח החזקה מהן, 

 3.3.1.5-3.3.1.2 ענן, שלג וברד, כמוגדר בסעיפים-שיטפון, נחשול, גשם, ושבר

הימצאו תחת כיפת השמיים  ין ברשימה, לרכוש שניזוק בעתבאם צובפרק זה, 

 כאשר אין מטבעו להימצא תחת כיפת השמים.

 ביטוח ימי .3.5.10

אובדן או נזק לרכוש המבוטח, אשר בעת קרות האובדן או הנזק, הינו מכוסה ובר 

 ידי המבוטח או לטובתו.-בביטוח ימי שנערך עלפיצוי 

 לפרק א'כלליים תנאים  .3.6

 בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה(יהיה )סעיף זה  שעבוד .3.6.1

ברשימה, לפי  המצויניםלבנקים/מוסדות , ישולם פרק זהכל תשלום לפי  .3.6.1.1

 זכות ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם לסכומים שיעור

 הפוליסה. הוראותלכל ובכפוף  ברשימה, הנקובים

בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה, בדבר ביטול  הקבועכל חרף  .3.6.1.2

תשלום של דמי ביטוח או חלק מהם, או בדבר זכות -הביטוח עקב אי

תנאי הפוליסה, לא יהיה תוקף לביטול לפי ביטול הפוליסה על ידי המבטח 

ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב  הביטוח אלא

 יום לפני מועד הביטול. 30, לפחות ברשימה המצויניםלבנקים/מוסדות 

להתחייבות מוקדמת הביטוח תהיה פרמיות התחייבות המבוטח לתשלום  .3.6.1.3

למבטח שמורה ו ,המבטח לתשלום בגין תביעות וכל שעבוד ו/או חוב אחר

מקרה  כל סכום שיש לשלמו בגיןמכלפיו הזכות לנכות את חובות המבוטח 

 ביטוח המכוסה בפוליסה, ובכלל זה סכומים שיש לשלמם מכוח שעבוד.
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 תגמולי הביטוחחישוב אופן  .3.6.2

, ישפה המבטח את פרק זהבקרות אובדן או נזק לרכוש המבוטח, על פי 

 :המבוטח כדלקמן 

להלן  3.6.4 סעיףבלעניין מלאי המבוטח על בסיס הצהרה: כמפורט  .3.6.2.1

 .)תנאי הצהרה למלאי(

 לעניין מלאי אחר: .3.6.2.2

עלות רכישה מחדש ביום  -בגין חומרי גלם וחומרי אריזה  .3.6.2.2.1

 הנזק.

ת רכישה מחדש של חומרי עלו -בגין מלאי מוצרים בתהליך  .3.6.2.2.2

בגין  הנזק בתוספת ההוצאות שהושקעו בפועלגלם ביום 

 עד אותו יום. עיבוד המוצרים שבתהליך

הנזק  ביום מכירהערך  -בגין מלאי מוצרים מוגמרים  .3.6.2.2.3

 .הוצאות נחסכותו רווח בניכוי

סעיף ערך ) 3.6.3 סעיףבכמפורט  על בסיס ערך כינוןלעניין רכוש אחר  .3.6.2.3

 ערך שיפוי. אלא אם המבוטח ביקש לבטח על בסיס (כינון

ערך ריאלי של הרכוש )חדש בניכוי בלאי ו/או הינו  - "ערך שיפוי"

 .הנזקביום  פחת(

 סעיף ערך כינון .3.6.3

מבטח ה, ישפה פרק זה, על פי מלאילמעט בקרות אובדן או נזק לרכוש המבוטח, 

של אותו רכוש או של רכוש מאותו סוג, אופי או  את המבוטח עבור עלות הכינון

בתנאי כי אחריות המבטח מוגבלת לעלות איכות של הרכוש שאבד או ניזוק, 

ו אירע הנזק, של רכוש מאותו סוג או טיפוס של הרכוש ב הכינון באותו מקום

 משופר מאותו רכוש בעת שהיה חדש.שאבד או ניזוק, ושאינו 

הקמה מחדש או  - תיקון, בנזק מלא )טוטאלי( -בנזק חלקי  "כינון":לעניין סעיף זה 

החלפה ברכוש זהה, או החלפה ברכוש דומה אחר שאינו משופר מהרכוש המבוטח 

בעת היותו חדש, ובלבד שהמבטח נתן את אישורו בכתב להחלפה ברכוש דומה 

 כאמור.

המבטח את המבוטח בגין הוצאות עבור שינויים ותוספות ר לעיל, ישפה האמו על אף

)אך למעט דרישות ינון, אגב ביצוע הכ הכרחיים שידרשו על ידי הרשויות המוסמכות

שסך  לפני קרות האובדן או הנזק, ובלבדידם -מיגון אש(, בתנאי שלא נדרשו על 

 הנזק.מערך  10%על ההוצאות עבור השינויים והתוספות הללו לא יעלה 

מלא )טוטאלי(, המבוטח רשאי במקרה של נזק  מובהר בזה כי חרף האמור לעיל

 ד שאחריות המבטח לא תגדל עקב כך.הנזק במקום אחר ובלב לכונן

 בכפוף לסכומי הביטוח המפורט ברשימה. הכיסוי בסעיף זה
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החילוף במהירות  על המבוטח להתחיל ולבצע את עבודות הכינון או .3.6.3.1

חודשים ממועד האובדן  24סבירה, ובכל אופן יש להשלים אותן תוך 

ו המפורשת בכתב של או הנזק, או תוך פרק זמן נוסף לפי הסכמת

תוך תקופת הכינון האמורה, שאם לא כן המבטח לא המבטח שתינתן 

 .לפי ערכי כינון ישפה את המבוטח

ל הרכוש שאבד או שניזוק, כל עוד לא נשא המבוטח בהוצאות הכינון ש .3.6.3.2

 המבטח לא ישפה את המבוטח לפי ערכי כינון;

הזמנת רכוש או הזמנת עבודות לצורך כינון הרכוש שאבד או ניזוק תחשב 

 כהוצאה שהמבוטח נשא בה לעניין סעיף זה.

מוסכם, כי אם הרכוש שאבד או ניזוק אינו נמצא כיום בשוק, אזי תוגבל  .3.6.3.3

של רכוש הנמצא בייצור שוטף מטיפוס  המבטח לעלות הכינוןאחריות 

 קרוב לרכוש שאבד או ניזוק, בעת שהיה חדש, ואינו נופל ממנו.

במקרה שבו כל הרכוש המכוסה על פי סעיף זה אבד, ובתקופת הכינון  .3.6.3.4

מסכום הכינון עולה על הסכום המבוטח בעת שאירע מקרה  90%

מסכום הכינון, על  90%-הביטוח, אזי המבטח ישפה את המבוטח ב

בכל  יישאאף שסכום זה גבוה מהסכום המבוטח, ואילו המבוטח 

 .הפרש מעבר לכך

 תוקף בגין:-סעיף זה לא יהיה בר .3.6.3.5

מכונות, דוודים או ציוד שיצאו מכלל שימוש שוטף טרם  .3.6.3.5.1

 שנים. 10מעל הנזק או שגילם 

חודשים מקרות  6תוך  רכוש שלגביו לא הודיע המבוטח .3.6.3.5.2

כל תקופה נוספת לפי הסכמה מפורשת של  הביטוח )או

לבסס את תביעתו לפי ערכי המבטח בכתב(, על כוונתו 

 כאמור בסעיף זה. כינון

לכונן או רכוש שאינו ניתן  המבוטח אינו מעונייןרכוש ש .3.6.3.5.3

 לכוננו.

שנים לגביו יחושב  10-ציוד ומכונות שגילם למעלה מ .3.6.3.5.4

השיפוי לפי ערך ממשי על ידי ניכוי בלאי מתאים מערכו 

 של הפריט כחדש ביום קרות נזק.

היה ערך הרכישה של הרכוש החליפי נמוך מערך התיקון של הרכוש  .3.6.3.6

אחריות המבטח לערך הרכישה של הרכוש  שאבד או ניזוק, תוגבל

 החליפי.
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 תנאי הצהרה למלאי .3.6.4

 על בסיס הצהרה. ה תקף אך ורק באם יש כיסוי למלאיסעיף ז

הביטוח בגין סעיף המלאי ברשימה הינם ארעיים ומחושבים בתחילת -דמי .3.6.4.1

מסכומי הביטוח הנקובים ברשימה )להלן:  75% הביטוח על יסודתקופת 

(, דמי הביטוח האמורים כפופים להתאמה בתום "דמי ביטוח ארעיים"

להלן, המבוטח ימציא למבטח  3.6.4.1.2 תקופת הביטוח כאמור בסעיף

 :המבוטח כמפורט כדלהלןהצהרות בכתב בדבר המלאי 

רבעון, וזאת תוך  תפרט את ערך המלאי בתום כלשהצהרה  .3.6.4.1.1

באם ההצהרה לא תימסר למבטח  כל רבעון.יום מתום  60

לראות בכך כאילו  אי המבטחרשתוך התקופה האמורה, אזי 

הביטוח הנקוב ברשימה, בגין הצהיר המבוטח על מלוא סכום 

 אותו רבעון.

הביטוח הסופיים המגיעים למבטח יותאמו לאחר תום -דמי .3.6.4.1.2

הביטוח בסכום -ידי הכפלת שיעור דמי -תקופת הביטוח על

"דמי )להלן: הרבעוני לתקופת הביטוח המלאי הממוצע 

 (.ביטוח סופיים"

 פוליסה זו, אזי בכפוף לאמור בסעיף לקרה של ביטובכל מ .3.6.4.1.3

19.3.9   ( תיערך התאמה כאמור לעיל בגין הביטוח)ביטול

 התקופה שבה הייתה בתוקף.

המבוטח מתחייב לשלם למבטח, והמבטח מתחייב להחזיר  .3.6.4.1.4

הביטוח -בהתאם לעניין את ההפרש שבין דמילמבוטח, 

בתנאי כי בכל מקרה , הביטוח הסופיים-הארעיים לבין דמי

מדמי הביטוח  50%-לא יפחתו דמי הביטוח הסופיים מ

 הארעיים.

הבסיס לקביעת ערך המלאי המבוטח לצורך מתן ההצהרות ולצורך  .3.6.4.2

 חישוב תגמולי הביטוח יהיה כדלקמן:

עלות הרכישה מחדש במועד  -בגין חומרי גלם וחומרי אריזה  .3.6.4.2.1

 .הקובע

מחדש של חומרי גלם עלות רכישה  -בגין מוצרים בתהליך  .3.6.4.2.2

 בתוספת הוצאות שהושקעו בתהליך, במועד הקובע.

ערך המכירה בניכוי הרווח במועד  -בגין מוצרים מוגמרים  .3.6.4.2.3

 הקובע.

 פירושו: ""המועד הקובע לעניין סעיף זה המונח .3.6.4.3

היום האחרון של החודש עליו נמסרה  - לצורך הצהרה .3.6.4.3.1

 ההצהרה.
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 תגמולי ביטוח:לצורך חישוב  .3.6.4.3.2

מועד עריכת ההצהרה או מועד הרכישה/הייצור מחדש לאחר 

ובלבד שהרכישה קרות מקרה הביטוח, בהתאם לעניין, 

חודש מיום הנזק וסכום התשלום  12מחדש תתבצע תוך 

מסכום השיפוי  10%שה לא יעלה על הנוסף עקב הרכי

 בגין המלאי ביום קרות הנזק.

)השבת סכום הביטוח  19.1.7 סעיףבבכפוף לאמור  .3.6.4.3.3

בגין הכיסוי מוסכם בזה כי סכום הביטוח המירבי  לקדמותו(

לא יופחת עקב מקרה ביטוח, והמבוטח מתחייב למלאי 

ביטוח נוספים יחסיים לתגמולי הביטוח ששולמו, -לשלם דמי

 ת מקרה הביטוח עד לתוםה מיום קרוולתקופה שנותר

ביטוח נוספים אלה -תקופת הביטוח הנקובה ברשימה. דמי

הביטוח הסופיים -לא יובאו בחשבון בעת עריכת התאמת דמי

 .המגיעים

של המבטח בגין מלאי המכוסה לפי סעיף  המרביתהחבות  .3.6.4.3.4

 על סכום הביטוח הנקוב ברשימה.זה לא תעלה 

טעונה הסכמה  פי סעיף זה-כל הגדלה של סכום הביטוח על

ם דמי ביטוח בכתב של המבטח שתצוין בפוליסה, ותשלו

 נוספים בגין ההגדלה.

בסמוך לקרות  היה הסכום האחרון שהוצהר על ידי המבוטח .3.6.4.3.5

מבוטח להצהיר נמוך מהסכום שהיה על ה מקרה הביטוח,

תפחת חבות המבטח בשיעור היחסי בהתאם לאמור לעיל, 

ן הסכום שהיה על שבין הסכום שעליו הוצהר בפועל לבי

המבוטח להצהיר לגביו. האמור בסעיף זה לא יחול במקרה 

מלוא צהרה על של אי מסירת הצהרה, שאז יש לראות בכך ה

 ל.ילע 3.6.4.1 סכום הביטוח כאמור בסעיף

היה בשעת קרות מקרה ביטוח, סכום הביטוח הנקוב  .3.6.4.3.6

בוטח נמוך מערכו של המלאי ברשימה בגין המלאי המ

, תפחת חבות המבטח לעיל 3.6.4.2 בסעיף כמפורט

לבין סכום הביטוח  שבין ערכו של המלאי בשיעור היחס

 הנקוב ברשימה.

 ביטוח חסר .3.6.5

משוויו של הרכוש  -90%היה ובשעת קרות אובדן או נזק, סכום הביטוח קטן מ

המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין 

משווי הרכוש בשעת קרות האובדן או הנזק. כל פריט ופריט ברשימה כפוף  90%

 לתנאי זה בנפרד.

( אינו חל לגבי סעיפים שלגביהם צוין במפורש כי הם על בסיס 3.6.5תנאי סעיף זה )

)תנאי  3.6.4 אשר לגביו יחול האמור בסעיף נזק ראשון וכן לגבי מלאי הצהרתי,

 .בתנאים הכלליים לפרק זה 3.6.4.3.5 הצהרה למלאי( תת סעיף
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 אש מורחב אובדן תוצאתי מנזקיביטוח  - פרק ב' .4

 לפרק ב' הגדרות .4.1

 המשמעות כדלקמן: תהאלמטרת פרק זה למונחים הבאים 

"מחזור  4.1.1

 הכנסות"

כספים ששולמו למבוטח או עומדים לתשלום למבוטח עבור 

טובין אשר שנמכרו וסופקו ועבור שירותים שניתנו במהלך 

 .פעילותו העסקית של המבוטח

סך כל התמורה המשתלמת לכל עובדיו השכירים של המבוטח,  "שכר עבודה" 4.1.2

לרבות ההוצאות הסוציאליות, למעט עובדים ששכרם נכלל 

 .בהוצאות הנהלה וכלליות

"צמצום במחזור  4.1.3

 הכנסות"

הסכום שבו קטן מחזור ההכנסות בפועל במשך תקופת השיפוי 

 .לעילביחס למחזור ההכנסות התקני כהגדרתו 

"שיעור הרווח  4.1.4

 *הגולמי"

היחס שבין הרווח הגולמי למחזור בשנת הכספים שקדמה 

 .למועד קרות מקרה הביטוח

"שיעור שכר  4.1.5

 *עבודה"

היחס בין שכר העבודה למחזור במשך שנת הכספים שקדמה 

 .למועד קרות מקרה הביטוח

אשר עליו תעשנה אותן התאמות הדרושות בהתאם למגמת *

התפתחות העסק ובהתאם לשינויים בעסק והנסיבות האחרות 

המשפיעות על העסק אלמלא קרה הנזק או עלולים היו להשפיע 

על העסק אלמלא ארע הנזק, כך שהסכומים המותאמים ייצגו 

במידה הסבירה האפשרית את התוצאות שהיו מושגות 

 בתקופה היחסית אלמלא הנזק )להלן: "ההתאמות"(.

החודשים שקדמו לתאריך קרות מקרה  12המחזור במשך  *שנתי""מחזור  4.1.6

 .הביטוח

 12המחזור באותה תקופה המקבילה לתקופת השיפוי בתוך  *"מחזור תקני" 4.1.7

החודשים שקדמו למועד קרות מקרה הביטוח, מותאם יחסית 

 .חודשים 12במידה ותקופת השיפוי עולה על 

"תקופת  4.1.8

 השיפוי"

מתחילה עם קרות מקרה הביטוח ומסתיימת לא התקופה אשר 

 .יאוחר מפרק הזמן הנקוב ברשימה כתקופת שיפוי

סכום המתקבל מסך כל מחזור הכנסות עסקו של המבוטח,  "רווח גולמי" 4.1.9

בתוספת מלאי הסגירה. זאת, בניכוי סכום הוצאות העיבוד 

)ההוצאות המשתנות(, הבלתי מבוטחות, המפורטות ברשימה 

 .( בתוספת מלאי פתיחה"הוצאות העיבוד": )להלן

מובהר בזאת, כי הוצאות העיבוד אינן בגדר "רשימה סגורה" 

ובלבד שפורטו ההתאמות, כהגדרתן להלן,  וגם עליהן תעשנה

 .ברשימה
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סכום הביטוח הבסיסי בפרק זה הוא הרווח הגולמי השנתי של  "סכום הביטוח" 4.1.10

 בתוספת שכר עבודה. העסק

אם תקופת השיפוי קצרה משנה, על סכום הביטוח לשקף את 

 המלא. הרווח הגולמי השנתי

היה ותקופת השיפוי ארוכה משנה, על סכום הביטוח לשקף את 

 הרווח הגולמי של מלוא תקופת השיפוי.

אם הרווח הגולמי ושכר העבודה יבוטחו כפריטים נפרדים תחול 

 בנפרד. הוראה זו על כל פריט

הפסד הנובע מהפרעה או מהפסקה במהלך עסקו של המבוטח,  "מקרה הביטוח" 4.1.11

כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המבוטח בפרק א' לפוליסה זו )כיסוי 

אש מורחב( )להלן: פרק א'( הנובע מהסיכונים המכוסים בפרק 

ובלבד שאינם מוחרגים עפ"י פרק א' או על פי פרק זה א', 

 .תנאי פוליסה זו לרבות החריגים הכלולים בהובהתאם לכל 

 לפרק ב' היקף הכיסוי .4.2

 יחושבו כדלהלן: בגין מקרה הביטוחתגמולי הביטוח 

 רווח גולמי  .4.2.1

 בגין סעיף רווח גולמי מוגבל לאובדן רווח גולמי עקב: יהביטוחהכיסוי  .4.2.1.1

 צמצום המחזור. .4.2.1.1.1

 הגדלת הוצאות התפעול. .4.2.1.1.2

 כדלהלן: תגמולי הביטוח עבור רווח גולמי יחושבו .4.2.1.2

 :בגין צמצום המחזור .4.2.1.2.1

הסכום המתקבל מהכפלת שיעור הרווח הגולמי בצמצום 

 השיפוי.במשך תקופת  עקב מקרה הביטוח המחזור

 :בגין הגדלת הוצאות התפעול .4.2.1.2.2

סכום ההוצאות הנוספות הנחוצות והסבירות, אשר הוצאו 

בלעדית לשם מניעת או הקטנת הצמצום במחזור, אשר עלול 

 .עקב מקרה הביטוח תקופת השיפוי היה להיגרם במשך

על הסכום המתקבל מהכפלת  שעולההוצאה  לעניין סעיף זה, חזקה היא כי

שאובדנו נמנע על ידי ההוצאה  ,שיעור הרווח הגולמי באותו חלק של המחזור

הנוספת הזו, בניכוי כל סכום שנחסך בתקופת השיפוי, בגין אותן הוצאות ועלויות 

עקב מקרה  אשר הוקטנו או הופסקו ,של העסק המשולמות מתוך הרווח הגולמי

 ., היא בלתי סבירה בנסיבות הענייןהביטוח
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 רד ברשימה(שכר עבודה )באם בוטח בנפ .4.2.2

 שכר עבודה עקב:לשיפוי בגין מוגבל  "שכר עבודה"הביטוח בגין סעיף  .4.2.2.1

 צמצום במחזור. .4.2.2.1.1

 הגדלת הוצאות התפעול. .4.2.2.1.2

על פי "שכר עבודה על בסיס תגמולי הביטוח עבור שכר עבודה יחושבו  .4.2.2.2

 כדלהלן:(" DUAL BASISכפול )

 :צמצום המחזורבגין  .4.2.2.2.1

 :תקופת שיפוי מלא .4.2.2.2.1.1

שכר  סכום המתקבל מהכפלת שיעור

 במשך אותו החלק העבודה בצמצום המחזור

המתחיל עם קרות מקרה  תקופת השיפוימ

הביטוח ומסתיים לא יאוחר מתום מספר 

ן יהיה ההשבועות שצוין ברשימה כשבועות ב

כל חסכון בשכר העבודה שיפוי מלא, בניכוי 

 עקב מקרה הביטוח, במשך אותה תקופה.

 :תקופת שיפוי חלקי .4.2.2.2.1.2

שיעור שכר  סכום המתקבל מהכפלת

 במשך יתרת העבודה בצמצום המחזור

שכר  %-בתקופת השיפוי והכפלת סכום זה 

המבוטח  %-המצוין ברשימה כ העבודה

כל חסכון  בניכוי ,תקופת השיפויליתרת 

בשכר העבודה עקב מקרה הביטוח, במשך 

 אותה תקופה.

זה את ניתן להוסיף לסכום  במידת הצורך

כה הסכום שנחסך בשכר העבודה ושנו

 כחיסכון בהתאם לאמור בסיפא של סעיף

4.2.2.2.1.1 .)תקופת שיפוי מלא( 

 :לחלופין

 מוארכתתקופת שיפוי מלא אפשרות ל .4.2.2.2.1.3

(Consolidated Period) שילוב בין סעיף 

4.2.2.2.1.1 לסעיף 4.2.2.2.1.2 ( תקופה"

 .(מאוחדת"

 ופי בחירת-מוסכם כי המבוטח רשאי על

להגדיל את מספר השבועות בהם יקבל 

 4.2.2.2.1.1 שיפוי מלא כמפורט בסעיף

ין ל, עד למספר השבועות המוסכם המצולעי

ברשימה, וזאת במקום תקופת השיפוי 

לעיל,  4.2.2.2.1.2 החלקי כמפורט בסעיף



 

 2020 - 510120001                                                        "עסק"מגדל ל מגדל חברה לביטוח בע"מ |

29 

 בשכר העבודה שנחסך כל חסכוןי ובניכ

ושנוכה כחסכון ובהתאם לאמור בסיפא של 

 .4.2.2.2.1.1 סעיף

 :בגין הגדלת הוצאות התפעול .4.2.2.2.2

שכר העבודה הנוסף, הנחוץ והסביר שהוצא בלעדית לשם 

אשר עלול היה להיגרם  ,מחזורבצמצום המניעה ו/או הקטנת 

 במשך תקופת השיפוי עקב מקרה הביטוח.

אשר היה  יעלה על הסכוםהסכום הנוסף הנ"ל לא בתנאי כי 

בגין "צמצום המחזור"  4.2.2.1.1 סעיףמשתלם כשיפוי לפי 

 הוצא שכר העבודה הנוסף הנ"ל. אלמלאלעיל 

אחריות המבטח לא תעלה בשום מקרה על הסכום הנקוב ב"רשימה" לגבי כל 

 .פרק זהסעיף המוזכר בה ובסה"כ על סכום הביטוח לפי 

 היקף הכיסויתנאים מיוחדים לעניין  .4.2.3

במקום אחר מאשר  אם בתקופת השיפוי יימכרו סחורות או יינתנו שירותים .4.2.3.1

ידי אחרים עבורו, -המבוטח או בין על ידי-על ביןבחצרים בהם ארע הנזק, 

)הכספים שהתקבלו מהמכירות  כספיםהאזי של העסק,  ושיהיו לתועלת

ירותים ששולמו או שיעמדו לתשלום עקב מכירות או ש באתר שלא ניזוק(

 ., יילקחו בחשבון לצורך קביעת המחזור בתקופת השיפויאלה

 א'רק פי פ-פי פרק זה שולמה למבוטח על-המכוסה על כלשהיבאם הוצאה  .4.2.3.2

 ,הז רקפי פ-לא ישלם המבטח עבור אותה הוצאה על ,ין ברשימההמצו

לבין מה  א'פרק למעט הפרשים באם יש כאלו, בין מה ששולם על פי 

 )אך לא באם הם נובעים מביטוח חסר(. הז פרקשמגיע על פי 

 הרחבות לפרק ב' .4.3

 :הוצאות הכנת תביעה .4.3.1

אחרים של המבוטח חשבון, מומחים ויועצים -חוצות עבור שכרם של רואיההוצאות הנ

ו/או הוצאות תקורה הנחוצות לצרכי הכנה ו/או הגשה ו/או אישור של נתונים או מידע 

ידי  תיעוד והוכחות אחרות, הנדרשים עלהמצויים בספרי או מסמכי המבוטח או כל 

 .בגין קרות מקרה ביטוח לצורך הגשת דרישת תשלוםהמבוטח בעקבות מקרה ביטוח, 

בות שכר טרחה או תשלום הביטוח על פי הרחבה זו, לא יכסה עלות כלשהי, לר .4.3.2

 אחר בגין:

פעילות כלשהי שנעשתה לצורך הגשת תביעה לבית משפט כנגד  .4.3.2.1

שת תביעה לבית משפט כנגד המבטח, וזאת המבטח, או ששימשה להג

בין אם בעת ביצוע הפעילות היה בכוונת המבוטח להגיש תביעה לבית 

 משפט ובין אם לאו.

המועסקים על ידי  , יועצים או בעלי מקצוע אחריםשמאים ,עורכי דין .4.3.2.2

 המבוטח בתביעה מול המבטח.
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משא ומתן בנושאי כיסוי ביטוחי או ניהול  יועצים המספקים שרותי ייעוץ .4.3.2.3

 .התביעה מול המבטחדרישת התשלום ו/או על 

אחריות המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת עד לסך הנקוב ברשימה, על בסיס  .4.3.3

 נזק ראשון.

 הפסקת שירותים ציבוריים .4.3.4

מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של  מוסכם בזה, כי פרק זה

המבוטח עקב הפסקה בלתי מתוכננת בהספקת זרם החשמל הציבורי ו/או גז, או 

בהספקת מים לחצרי המבוטח, ו/או בהספקת שרותי תקשורת הניתנים ע"י רשות 

 נזק פיזי לרכוש הרשויות הנ"ל ציבורית כלשהי ו/או אחרים, הנגרמת מאובדן או

 סיכון המצוין בפרק א'. שנגרם ע"י

        מסכום הביטוח או 10%-אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת ל

הנמוך מבין השניים. סעיף זה כפוף להשתתפות עצמית  לפי₪,  1,000,000-ל

ימי עבודה ראשונים  3-של המבוטח, שתיקבע לפי סכום הנזק שנגרם למבוטח ב

 -ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה מקרות ההפרעה או ההפסקה או לסכום 

היה וההשתתפות העצמית נקובה במספר ימים יישא המבוטח  .מבניהםהגבוה 

בסכום המשקף את תוצאות ההפרעה או ההפסקה במשך מספר הימים הראשונים 

 שלאחר קרות מקרה הביטוח הנקובים ברשימה.

 הרחבת ספקים/לקוחות .4.3.5

-מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח עקב אי פרק זה

ישירים ו/או כתוצאה מאי רכישות מוצרים  ידי ספקים-גלם על-אספקת חומרי

מוגמרים על ידי לקוחות ישירים, כתוצאה מנזק או אובדן שנגרם לרכוש ספקים ו/או 

לפוליסה   לרכוש לקוחות המבוטח כתוצאה מהתממשות הסיכונים הנקובים בפרק א'

, ובתנאי כי מידת כאמור ואשר בגינם נמנע מהם לספק למבוטח או לרכוש ממנו

השפעתם של ספקים ו/או לקוחות אלה על מחזור המכירות של המבוטח אינה 

רע אצל הספק תקופת השיפוי להרחבה זו תחול מהמועד בו הנזק שאי. 25%עולה 

רות הנזק אצל הספק או על העסק המבוטח ולא ממועד ק או הלקוח החל להשפיע

הלקוח. מניין ימי ההשתתפות העצמית לפרק זה אף הוא יחול ממועד השפעת הנזק 

 על העסק המבוטח.

מסכום  10%-ל אחריותו של המבטח על פי הרחבה זו מוגבלת לסך השווה

לפי הנמוך מבין השניים והיא כפופה לתנאים  ₪, 600,000 הביטוח או לסך של

 הבאים:

ק נגרם עקב רעידת אדמה, המבוטח ישא בדמי במקרה שבו הנז .4.3.5.1

עצמית בהם היה נושא לו היה נפגע האתר הגדול ביותר השתתפות 

 של המבוטח בישראל.

ם עקב נזקי טבע, לרבות הרחבה זו לא תחול בגין נזק או אבדן שנגר .4.3.5.2

ת שאירע מחוץ לתחום רעידת אדמה, לרכוש ספקים ו/או לקוחו

 הטריטוריאלי.
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 מניעת גישה .4.3.6

פרק זה מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח, עקב אובדן או 

מסיכון המבוטח בפרק א', ואשר  לרכוש השכן לחצרי המבוטח, שנגרם נזק פיזי

אחריותו של כתוצאה ממנו תימנע הגישה או יכולת השימוש ברכוש המבוטח. 

 ₪, 600,000כום הביטוח או לסך של מס 10%-זו מוגבלת ל המבטח עפ"י הרחבה

 הנמוך מבין השניים.

 התאמת דמי הביטוח בתום תקופת הביטוח .4.4

 פופים להתאמה בתום תקופת הביטוח.מוסכם בזאת כי דמי הביטוח הנקובים ברשימה כ

החשבון -יום מתום תקופת הביטוח, אישור מאת רואה 90המבוטח ימציא למבטח, בתוך 

בענייניו של המבוטח, בו יפורטו סכומי הרווח הגולמי ושכר העבודה )כמוגדר  המטפל

בפוליסה(, שנתקיימו בפועל במשך תקופת הביטוח; היה ויתברר שסכומי הרווח הגולמי ו/או 

נים בפוליסה )במכפלת תקופת השיפוי אם היא מהסכומים המצוי שכר העבודה בפועל נמוכים

סך ההחזר בטח למבוטח דמי ביטוח בהתאם, בכל מקרה, (, יחזיר המיםחודש 12עולה על 

 .מדמי הביטוח 40%לא יעלה על 

 תנאים לכיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע, ככל שצוין במפורש ברשימה  .4.5

מכסה נזקי טבע ו/או רעידת אדמה, כמפורט  ככל שצוין במפורש ברשימה, כי פרק זה

ושיעור  )נזקי טבע( 3.3.1 בפרק א', יחולו על פרק זה התנאים, כמפורט בסעיף

 .)השתתפות עצמית( 19.3.2.3 ההשתתפות העצמית, כמפורט בסעיף

 לפרק ב' םחריגי .4.6

 פרק זה אינו מכסה הפסד שנגרם למבוטח:

, המכסה את הנזק ףלביטוח נזקי אש מורחב תק ארק הפסד באם למבוטח אין פ .4.6.1

 הפיזי שגרם לנזק התוצאתי.

הארכה של תקופת ההפרעה או ההפסקה במהלך עסקו של המבוטח כל  .4.6.2

משיפורים, שינויים או שיפוצים שבוצעו בעת תיקון או קימום או החלפה  יםהנובע

 בשל הנזק הפיזי שנגרם לרכוש המבוטח.

)הרחבת כל  3.4.1.8 כל הפסד הנובע מהסיכונים המבוטחים במסגרת סעיף .4.6.3

 .הסיכונים(

 )חריג 3.5.5 חריגכל הפסד הנובע מאירוע המוחרג עפ"י  מכסהלא  פרק זה .4.6.4

 .(חשמל

 בסעיףכהגדרתם גניבה כל הפסד שמקורו בפריצה ו/או  מכסהפרק זה לא  .4.6.5

3.3.2. 

 .הפסד בגין נזק לרכוש בהקמהכל  מכסהפרק זה לא  .4.6.6

 .כל הפסד בגין נזק לרכוש בהעברה מכסהפרק זה לא  .4.6.7



 

 2020 - 510120001                                                        "עסק"מגדל ל מגדל חברה לביטוח בע"מ |

32 

 תנאי מיוחד .4.7

המתקבל מהסכום הביטוח, סכום הביטוח הכולל יפחת  היה ובשעת קרות מקרה .4.7.1

מהכפלת שעור הרווח הגולמי בסכום המחזור השנתי ו/או באם שכר עבודה בוטח 

בנפרד, גם שיעור שכר העבודה בסכום המחזור השנתי, יופחת השיפוי המשתלם 

באופן יחסי, ביחס שבין סכום הביטוח לבין הסכום המתקבל מהכפלת שעור הרווח 

 הגולמי כאמור.

 ודש, תוגדל מכפלת המחזור השנתי באופן יחסי.ח 12היה ותקופת השיפוי עולה על  .4.7.2
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 ביטוח אובדן הכנסה - 1פרק ב' .5

 מקרה הביטוח .5.1

המבוטח עקב נזק העסק הנובע מהפסקה בתפעול  להפסד הכנסותאובדן או נזק הגורם 

המצוין ברשימה הנגרם על ידי מקרה  העסקבעת היותו בתחום א' לרכוש המבוטח בפרק 

של פרק זה  חריגים, והכל בהתאם לתנאים, להגדרות ולא'ביטוח המכוסה על פי פרק 

 ולתנאים הכלליים של הפוליסה.

תנאי מוקדם לחבות המבטח לפי פרק זה הוא כי בזמן קרות הנזק לרכוש יהיה קיים 

של פוליסה זו המכסה את זיקתו של המבוטח לרכוש שניזוק  א'ביטוח על פי פרק 

של המבוטח, וכי שולמו תגמולי ביטוח עבור הנזק או שהוכרה  עסקוהמשמש לניהול 

 אחריות המבטח לגבי הנזק לרכוש שניזוק.

 1לפרק ב'הגדרות  .5.2

 המשמעות כדלקמן:תהא למטרת פרק זה למונחים הבאים 

"הפסקה  5.2.1

 בתפעול"

ומלאה של פעילות העסק המבוטח במקום  הפסקה מוחלטת

 המבוטח.

מכפלת ימי ההפסקה בפועל בסכום הפיצוי היומי המצוין  "סכום הפיצוי" 5.2.2

 .ברשימה

התקופה בה מושפעות תוצאות העסק מהנזק, המתחילה  "תקופת הפיצוי" 5.2.3

יום  120-מהיום הרביעי מקרות הנזק והמסתיימת לא יותר מ

 לאחר מכן.

"תקופת  5.2.4

 ההפסקה"

 משך תקופת ההפסקה המוחלטת בתפעול העסק יקבע על ידי

 .שמאי המטפל בנזק המבוטח לפי פרק א'

 1לפרק ב'חריגים  .5.3

 -הביטוח לפי פרק זה אינו מכסה 

-של פוליסה זו, וכמוא' על פי פרק  מכוסהבאירוע שאינו  ושמקור ,הכנסות הפסד .5.3.1

 של פוליסה זו אינו בתוקף. א' כן כאשר פרק

 הנגרם על ידי פריצה או גניבה.זה על פי פרק  מקרה ביטוח .5.3.2

בפירוק העסק, העברתו לידי מפרק או לידי כונס נכסים  ושמקור הכנסות הפסד .5.3.3

 ו/או חיסול של פעילות העסק.

על ידי האירועים הבאים אשר אירעו במהלך תקופת הכנסות שנגרם הפסד  .5.3.4

 השיפוי:

 ו על ידי רשות ציבורית, מקומית או ממשלתית.הגבלות שהוטל .5.3.4.1

 שיפורים, שינויים או שיפוצים בעת תיקון או החלפת הרכוש שניזוק. .5.3.4.2

 תגמולי ביטוח .5.4

תגמולי הביטוח ישולמו בגין אובדן הכנסה שנגרם למבוטח בתקופת ההפסקה במהלך תקופת 

 ברשימה.בכל מקרה לא ישולם סכום העולה על גבול האחריות הנקוב הפיצוי. 
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 הרחב נזקי טרור - פרק ג' .6

ביחס לפרק ו/או הפרקים בפוליסת  , וזאת אך ורקכיסוי זה יחול רק אם צוין במפורש ברשימה

זה כדי להרחיב את הכיסויים שנרכשו בפוליסת  הרחבהרכוש המצוינים ברשימה. אין באמור ב

 .הרכוש אלא אם נכתב אחרת במפורש

, הפוליסה תורחב לכסות נזקי טרור בכפוף למפורט האמור ברשימת החריגים לחבות המבטח על אף

 להלן בלבד:

 ארע בתקופת הביטוח.שאת המבוטח בגין מקרה הביטוח, כמוגדר להלן,  ישפה המבטח

 לפרק ג' הגדרות .6.1

 המשמעות כדלקמן:תהא למטרת פרק זה למונחים הבאים 

לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שימוש באלימות  "פעולת טרור" 6.1.1

שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו, על ידי איש או 

אנשים, בין אם הם פועלים מטעם או בקשר עם ארגון כלשהוא 

 ובין אם לא העוין את המדינה.

רק אישור מפורש של משטרת ישראל או של משרד הביטחון או 

גדר בחוק מס רכוש וקרן של מנהל מס רכוש וקרן פיצויים כמו

על כל תיקוניו, המאשר כי הנזק נגרם במישרין  1961 -פיצויים 

 .על ידי פעולת טרור, ישמש הוכחה להיות הנזק מכוסה

"מקרה  6.1.2

 הביטוח"

אובדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח המתואר בפרק א'  .6.1.2.1

)ביטוח מבנה ותכולה( או לחלק ממנו הנובע במישרין 

 מפעולת טרור.

הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של המבוטח המתואר  .6.1.2.2

בפרק ב' )ביטוח אובדן תוצאתי( אשר נובעת מנזק פיזי 

לרכוש המבוטח בפרק א' כתוצאה מפעולת טרור 

 שארעה בתקופת הביטוח.

חצרים סמוכים זה לזה בשטח אחד רצוף, אלא אם צוין אחרת  "אתר" 6.1.3

 .במפורש ברשימה

 לפרק ג' חריגים .6.2

זה בפרק בנוסף לחריגים המופיעים בפוליסה, המבטח לא יכסה מקרה ביטוח כהגדרתו 

 תשל אחד מהגורמים או מהנסיבושנגרם או הנובע או שהינו תוצאה, במישרין או בעקיפין, 

 המפורטים להלן:

 המכוסה במסגרת ההרחבות המפורטות להלןאובדן או נזק פיזי לרכוש המבוטח  .6.2.1

 (:" )ככל שמכוסותשהרכו"בפוליסת  א' שבפרק

 .המבוטחים רכוש מחוץ לחצרים .6.2.1.1

 רכוש בהעברה. .6.2.1.2
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 טרור.פריצה, גניבה, או שוד על ידי בני אדם הנוטלים חלק בפעולות  .6.2.1.3

 נזק לרכוש מחוץ לחצרים המבוטחים המצוינים במפורש בפרק הרכוש. .6.2.1.4

 כל נזק לרכוש בהקמה. .6.2.2

בפוליסת  ב'שבפרק המפורטות להלן ההרחבות מכוסה במסגרת אובדן רווחים ה .6.2.3

 (:הרכוש )ככל שמכוסות

 ספקים ו/או לקוחות.אובדן או נזק ל .6.2.3.1

 מניעת גישה. .6.2.3.2

חשמל, מים, גז,  הפסקת שירותים ציבוריים, לרבות אך לא מוגבל ל: .6.2.3.3

 ותקשורת. דלק

 לפרק ג' כללייםתנאים  .6.3

, אלא ביחס לפעולת טרור )מלחמה וטרור( 18.2 זה כדי לבטל את חריגבכיסוי על פי פרק אין 

 זה.בפרק כמפורט 

 סכום הביטוח ותגמולי הביטוח .6.3.1

זה עבור כל פריט ופריט פרק ם שישולם על ידי המבטח על פי הסכו .6.3.1.1

 הכללי לפרק א'. סכום הביטוח בכללו עלברשימה, לא יעלה 

זה בגין אובדן רווחים לא פרק הסכום שישולם על ידי המבטח על פי  .6.3.1.2

 לפרק ב'. גבול האחריות הכללי יעלה על

הנזק  תגמולי הביטוח שישולמו למבוטח לא יעלו בשום מקרה על .6.3.1.3

 זה. פרקהאה ממקרה ביטוח המכוסה על פי שנגרם למבוטח כתוצ

או  מכסה אך ורק את הסכומים העודפים מעבר לכל סכום ששולם זהפרק  .6.3.2

 ה.זפרק בגין נזק המכוסה לפי  על ידי רשות כלשהיא שהמבוטח זכאי לקבלו,

בפוליסת ב' על פרק ו/או א' פרק זה כפוף ליתר הסייגים והתנאים הכלליים החלים על  פרק

 .הרכוש
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 בהעברה ביטוח סחורה - פרק ד' .7

 לפרק ד' הגדרות .7.1

 המשמעות כדלקמן: תהאלמונחים הבאים  הז פרקלמטרת 

העברת הרכוש המבוטח בכלי רכב מהמקום בו הוא נמצא עד  "העברה" 7.1.1

כולל בזמן טעינתו ופריקתו ליעדו הסופי בתחום הטריטוריאלי, 

, בין אם על ידי שימוש באמצעים הישירים על ומכלי הרכב המוביל

 או בלעדיהם, וכולל בזמן חניית ביניים תוך כדי הובלה.מכניים 

חנייה מחוץ לשעות העבודה לא תחשב כחניית ביניים תוך כדי 

 הובלה.

 למניעת ספק מובהר בזה כי:

העברה לעניין פוליסה זו מתחילה בעת טעינה ישירה של  .7.1.1.1

המטען על הרכב המוביל ומסתיימת עם פריקת המטען 

 מהרכב המוביל.

פנימית בשטח חצרי המבוטח לא תחשב העברה  .7.1.1.2

 כהעברה לעניין פוליסה זו.

השארת רכב לחניית לילה בין אם בשטח העסק ובין  .7.1.1.3

אם לא, לאחר הטענתו על מנת להתחיל בנסיעה 

 בבוקר לא תחשב לחניה אגב הובלה.

"מקרה  7.1.2

 הביטוח"

אובדן או נזק פיזי תאונתי, שנגרם לרכוש מוחשי, המבוטח 

ת העברתו בשטח הטריטוריאלי כהגדרתו בפוליסה בפוליסה, בע

במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, והכל בכפוף לכך שאינו 

 .מוחרג בחריגי הפוליסה

"סכום  7.1.3

 הביטוח"

סכום הביטוח לרכב ו/או לאירוע למקרה ביטוח אחד, כמפורט 

ברשימה, ייחשב כגבול האחריות הכללי של המבטח לכל כלי הרכב 

מקרי הביטוח בתקופת הביטוח על פי חלק זה. סכומי הביטוח ולכל 

המצוינים ברשימה הינם על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לביטוח 

 חסר.

הרכב המוביל, -גניבת הרכוש המבוטח או חלק ממנו מתוך כלי "פריצה" 7.1.4

הרכב,  -שבוצעה לאחר חדירה באלימות ובכוח לתוך אותו כלי

נשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות ובתנאי מפורש כי 

או בכוח במקום החדירה, וכן גניבת הרכוש האמור או חלק ממנו 

 תוך כדי ביצוע שוד.

למען הסר ספק גניבת כלי הרכב המוביל ביחד עם הרכוש 

המבוטח, תחשב לעניין זה כפריצה, אך גניבת כלי רכב 

שהושאר ללא השגחה כאשר המפתח בפנים, לא תחשב 

 יצה.כפר
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גניבת רכוש מהרכב המוביל תוך שימוש באלימות )או איום  "שוד" 7.1.5

 לשימוש באלימות( כלפי המבוטח ו/או מי מעובדיו.

 לפרק ד' ם לחבות המבטחיגיחר .7.2

 אובדן או נזק:בגין  יחוב לפי פוליסה זו המבטח לא

 כספים .7.2.1

, שהוא, מסמכים, בולים ערך מכל סוג-ניירות מטבעות, שטרות, המחאות,כסף, 

 אמנות.-מתכת יקרה או חפצי-תכשיטים, אבנים יקרות, מטילי

 ידי פחת, בלאי או קלקול הדרגתי.-שנגרם על .7.2.2

 שהינו: .7.2.3

הם חלק , אלא אם שבירת חרסינה, זכוכית, קרמיקה ודומיהם .7.2.3.1

כן לא -כמו המבוטח. המובל לטובת ממכשיר, מכונה או ציוד אחר

או התבקעות של משטחים מכוסים נזקים של שריטות, קילוף, חריצים 

 ממורקים ו/או צבועים.

על פי חוק בסימול מיוחד )דלקים, גזים, חומרי נפץ  המחויביםמטענים  .7.2.3.2

 וכו'(, אלא אם סחורות אלו שייכות למבוטח ומשמשות לתהליך הייצור.

דליקים או חומרים חומרים מסוכנים לרבות חומרי נפץ, חומרים  .7.2.3.3

ות טולם, ואובדן או נזק לסחורות אחרהנוטים להתפוצץ בעת טל

 שנגרמו על ידי החומרים הנ"ל.

 .כלשהם נזילה של מיכליםעקב חוסר  .7.2.3.4

 בעלי חיים. .7.2.3.5

 הסיבות הבאות:או יותר מ הנובע מאחת .7.2.4

כלי הרכב עליו מוטען הרכוש המבוטח אינו במצב תקין או שאינו  .7.2.4.1

מוטען מעל המשקל המותר מתאים להובלת הרכוש המבוטח או שהוא 

 .הרכב שיוןיעל פי ר

או רכב השיון בר תוקף לנהיגת כלי ישאינו בעל רנהג נוהג בכלי הרכב  .7.2.4.2

 תחת השפעת סמים.כאשר הנהג היה

 בדיקה, ניסוי או מבחן.ב נמצא הרכב עליו מוטענת הסחורהכלי  .7.2.4.3

הרכוש המבוטח הובל שלא על פי הוראות פקודת התעבורה, לרבות  .7.2.4.4

 לעניין מטען חריג.

 , כולו או חלקו, יחול רק אם המבוטח ידע על כך(7.2.4) חריג זה

, או היה שהרכוש המבוטח הובל שלא על פי הוראות פקודת התעבורה

 .על כך עליו לדעת
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 חריג מרמה, הונאה וגניבה .7.2.5

 כתוצאה של:נזק שנגרם על ידי או 

מרמה, מעילה או הונאה של עובדי המבוטח, קבלן או שליח המועסקים  .7.2.5.1

 בשירות המבוטח ו/או בעזרתם ו/או תוך קשירת קשר עמהם.

 .או שוד גניבה שלא תוך כדי פריצהשנגרם על ידי  .7.2.5.2

 חריג חבויות .7.2.6

חבות כלשהי, למעט חבותו של המבוטח לשפות בגין נזק ממשי שנגרם לרכוש 

 המבוטח.

 נזק תוצאתי חריג .7.2.7

נזק תוצאתי מכל סוג, לרבות הפסד רווחים עקב השהייה, אובדן שוק או קנסות, 

פיגור או האטה של עבודה או תהליך כלשהו, או הפסקתו, אובדן שכר וקלקול 

 מטען המובל בקירור.

 חריג נטישה .7.2.8

מקרה של נטישת הסחורה כל אובדן ו/או נזק שיקרה או בגין אחריות כלשהי ב

 בעקבות פעילות עויינת ו/או מעשי איבה ו/או טרור.בות לר המבוטחת

 זיהום .7.2.9

אך חריג זה לא יחול בגין זיהום שנגרם עקב סיכון שמכוסה מפורשות זיהום, 

 פורשות בפוליסה שנגרם עקב זיהום.בפוליסה, או בגין נזק מסיכון שמכוסה מ

 חריג ביטוח ימי .7.2.10

אובדן או נזק כלשהו לרכוש המבוטח, אשר בעת קרות האובדן או הנזק, הינו 

 ,שנערך על ידי המבוטח או לטובתו.מכוסה ובר פיצוי בביטוח ימי 

 לפרק ד'תנאים כלליים  .7.3

 מותנה בקיום כל התנאים המפורטים להלן: פריצהכיסוי נזקי  .7.3.1

ו/או העברת הרכוש המבוטח בתא המטען של מכוניות פרטיות בלבד  .7.3.1.1

בכלי רכב מסחרי בעל ארגז סגור המהווה חלק בלתי נפרד מהרכב 

המוביל, עשוי מחומר קשיח ואטום אשר כל פתחיו ניתנים לסגירה 

 .ולנעילה

 .המפורטות בדף הרשימההרכב יהיה מוגן בהתאם לדרישת ההגנות  .7.3.1.2

נקיטת אמצעי המיגון המפורטים לעיל הינה תנאי מהותי לכיסוי 

האמצעים שפורטו, לרבות אי הפעלתם, במועד קרות אי קיום . פריצה

פריצה ו/או גניבה, עלול לגרום להפחתה משמעותית או שלילה מלאה 

לחוק חוזה  21-ו 18של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיפים 

 .1981ביטוח, תשמ"א 
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כדי למנוע היעדר כיסוי ביטוחי או הפחתה משמעותית בתגמולי 

עליך להקפיד על מילוי האמצעים  -ח הביטוח בקרות מקרה הביטו

 במלואם.

 חישוב השיפוי .7.3.2

הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פוליסה זו יחושבו בהתאם לסוג הרכוש כמפורט -תגמולי

 להלן:

לפי ערך רכישה מחדש של מלאי חומרי הגלם ביום  -מלאי חומרי גלם  .7.3.2.1

 הנזק.

לפי ערך עלות  -מלאי מוצרים בתהליך יצור ומלאי מוצרים מוגמרים  .7.3.2.2

 המלאי ביום הנזק.

בהתאם לעלות הכינון של אותו רכוש או של רכוש מסוג,  - רכוש אחר .7.3.2.3

מאותו  משופראופי או טיפוס של הרכוש שאבד או ניזוק, ובלבד שאינו 

 רכוש בעת שהיה חדש, ובכל מקרה לא יותר מסכום הביטוח.

 -תיקון, בנזק מלא )טוטאלי(  -משמעו: בנזק חלקי  "כינון"לעניין סעיף זה 

 .הקמה מחדש או חילוף
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 ביטוח כל הסיכונים כספים -פרק ה  .8

 לפרק ה תהגדרו .8.1

 :המשמעות כדלקמןתהא , למונחים הבאים הז פרקלמטרת 

-דואר, בטחונות, תלושי תשלום, שטרי-מזומנים, שטרות, המחאות "כספים" 8.1.1

חשבון ודואר וכן אגרות מכל -ערך, בולי-חליפין, ניירות-שטרי חוב,

למעט המחאות סוג וכל נייר סחיר אחר בעל ערך כספי נקוב. 

ריקות )שלא צוין בהן סכום(, המחאות או כל מסמך סחיר אחר 

המזויפים באופן חלקי או מלא, ואמצעי תשלום אלקטרוני מסוג 

 .כלשהו

 .מדליות, שטרי כסף, תלושי קנייה, תלושי שי ותלושי דלקמטבעות,  "מזומנים" 8.1.2

"מקרה  8.1.3

 הביטוח"

אובדן או נזק פיזי לכספים המבוטחים כתוצאה מאירוע בלתי צפוי, 

בעת המצאם בחצרי המבוטח בתחום הטריטוריאלי או בעת 

ידי המבוטח לכל מקום בתחום הטריטוריאלי במהלך -העברתם על

הנזק או האובדן או האירוע אינם תקופת הביטוח, ובתנאי ש

 .מוחרגים בפוליסה

"סכום  8.1.4

 הביטוח"

ידי המבטח עבור כל סעיף וסעיף המפורט -הסכום שישולם על

ברשימה, ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום הרשום בו בצידו, 

ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי. סכומי הביטוח הנקובים 

 .ק ראשוןברשימה הינם על בסיס נז

ובתנאי גניבת הכספים המבוטחים מתוך חצרי המבוטח,  "פריצה" 8.1.5

שהחדירה לחצרים או היציאה מהם בוצעו באלימות ובכוח, 

ונשארו סימנים המעידים על שימוש באלימות או בכוח במקום 

 .החדירה או היציאה

באלימות( גניבת הכספים תוך שימוש באלימות )או איום לשימוש  "שוד" 8.1.6

 .כלפי המבוטח

 לפרק ה ם לחבות המבטחחריגי .8.2

פוליסה זו אינה מכסה אובדן או נזק לכספים המבוטחים הנובעים או הקשורים, במישרין 

 או בעקיפין, באחד או יותר מהגורמים הבאים:

 ,או מעילה באמון מצד עובד המבוטח תרמית באמון מעילה וא תרמיתחריג  .8.2.1

למעט עובד המשמש כשליח להעברת כספים אצל המבוטח השולח ידו בכספים 

 ובורח עימם.

אובדן או נזק או חוסר כלשהו שלא ניתן לייחסו  אובדן או נזק בלתי מוסבר .8.2.2

חוסר שנגרם על ידי טעות, מחדל או השמטה או חוסר בלתי  למקרה ביטוח

 מוסבר.

 כלי רכבאובדן או נזק מ .8.2.3

 .רכב שאינו תחת השגחה-כלימתוך אובדן או נזק 



 

 2020 - 510120001                                                        "עסק"מגדל ל מגדל חברה לביטוח בע"מ |

41 

 נזק תוצאתי .8.2.4

 מכל סוג שהוא. (CONSEQUENTIAL LOSS) אובדן או נזק תוצאתי

 בלאי .8.2.5

התבלות הדרגתית כלשהי או תנאי  חרקים,כנימה, בלאי, עש,  עקבנזק אובדן או 

 .אקלים

 גניבה .8.2.6

גניבה שלא תוך כדי פריצה עקב אובדן או נזק לכספים בהיותם בחצרי המבוטח 

 שוד. ו/או עקב הנ"ללחצרים 

 לפרק ה תהרחבו .8.3

 ההרחבות שלהלן כפופות לתנאי הפרק וחריגיו, אלא אם נאמר בהם במפורש אחרת.

 בבתי מנהליםכספים  .8.3.1

מורחב לכסות גם כספים הנמצאים בבתי מנהלים ו/או פקידים בכירים ו/או  רקהפ

סכומי הביטוח ל מטעם המבוטח, בכפוף סוכנים ו/או גובים ו/או אחראים על כספים

 כדלקמן:

 סכום הביטוח של סעיף "כספים בהעברה".במלוא  - בפני סיכון אש ושוד .8.3.1.1

מסכום הביטוח של  25%עד  -בפוליסה  המכוסה ראחסיכון בפני כל  .8.3.1.2

 .₪ 20,000-סעיף "כספים בהעברה" אולם לא יותר מ

 נזק לכספת .8.3.2

אובדן או נזק שיגרם לכסות  יורחב הפרקאם צוין הדבר במפורש בדף הרשימה, 

או ו/כתוצאה מסיכוני אש, התפוצצות המבוטחים,  שבה מוחזקים הכספיםלכספת 

 סיכוני פריצה, שוד או כל ניסיון לכך.

מסכום ₪  10,000-ולא יותר מ 10%סכום הביטוח להרחבה זו לא יעלה על 

 הביטוח הנקוב ברשימה לגבי ביטוח כספים.
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 הנדסי ביטוח

 שבר מכני - פרק ו' .9

 לפרק ו' תהגדרו .9.1

 המשמעות כדלקמן:תהא למונחים הבאים  זה פרקלמטרת 

"הרכוש  9.1.1

 המבוטח"

נכסים פיזיים מכל סוג, כמתואר ברשימה, אשר בבעלות המבוטח 

 .ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ו/או הוא אחראי בגינם

"מקרה  9.1.2

 הביטוח"

אובדן או נזק פיזי תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח או 

לחלק ממנו המצריך תיקון או החלפה, בעת הימצאו בחצרי 

המבוטח, במהלך תקופת הביטוח והנובע מכל סיבה שאינה כלולה 

 .בחריגי פרק זה ו/או בהוראה אחרת בפוליסה

"סכום  9.1.3

 הביטוח"

ידי המבטח עבור כל פריט ופריט ברשימה, -הסכום שישולם על

ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו ולא יעלה 

בכללו על סכום הביטוח הכללי הנקוב בה, ובכל מקרה לא יעלה על 

 .הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק

 לפרק ו' ם לחבות המבטחיגירח .9.2

ידי אחד או -בגין אובדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין עליהיה אחראי  המבטח לא

 :יותר מהגורמים הבאים

 בפרק א'הסיכונים המכוסים  .9.2.1

או המצויינים " ביטוח נזקי אש מורחב" - 'בפרק אהמכוסים  סיכוניםה .9.2.1.1

, דהיינו: אש, בפרק א'כמשמעותם בו כסיכונים שניתן לרכוש אותם 

ברק, עשן, התפוצצות, נזקי נוזלים והתבקעות, כלי טייס, התנגשות 

)אימפקט(, תסיסה והתחממות עצמית, פרעות, נזק בזדון, שקיעת 

 ואו המצויינים בקרקע, נזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה ושוד 

 .כסיכונים שניתן לרכוש אותם

 .סיון לגניבהיגניבה או נ .9.2.1.2

 ברכוש המבוטחעומס יתר ושימוש אחר  .9.2.2

 שימוש ברכוש המבוטח לצורך ביצוע ,של הרכוש המבוטח עומס יתר במתכוון

 רכוש המבוטח שלא למטרות להן נועד.ב או כל שימוש אחר ניסוייםוניסיונות, 

 אחריותו של צד שלישי לרכוש המבוטח .9.2.3

אחראי כדין מי שייצר את הרכוש המבוטח או סיפק אותו או ביצע בו בגינם 

נובעת מכוח  הצד השלישישל  אחריותואם בין  - )להלן: "צד שלישי"(תיקונים 

אחרת. חלק  עילה ובין שהיא נובעת מכוח מכוח חוזה נובעתבין שהיא  ,החוק

שהמבוטח יסב תנאי לתשלום תגמולי הביטוח הוא על אחריותו,  הצד השלישי

הצד כל זכות חוזית שיש לו כלפי  שללמבטח את תעודת האחריות שברשותו ו

 .השלישי
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 פגמים או ליקויים .9.2.4

במועד תחילת ברכוש המבוטח כתוצאה מפגמים או ליקויים אשר היו קיימים 

 אלא אם לא היו ידועים למבוטח באותו מועד. הז רקשל פ התוקפ

 :אחד או יותר מהפריטים הבאיםאובדן או נזק שנגרמו ל .9.2.5

החלפה, לפי טיבם, כגון תבניות, מקדחים, -אביזרים מתכלים או ברי .9.2.5.1

מבלטים, משוריות, גלילים, רצועות, חגורות, חבלים, כבלים, שרשרות, 

 צמיגים, מברשות.מצברים, סוללות חשמל, 

חומרי הפעלה )כגון שמן, סיכה, דלק, ממריצים( חומרי קירור )בין אם  .9.2.5.2

אם חומרי ההפעלה וחומרי קירור  בצורת נוזל ובין אם בצורת גז(, אלא

 תקופתי.אלה אינם מוחלפים באופן 

ת אלה העשויים מחומר פלסטי קשיח מתכתיים זול-חומרים בלתי .9.2.5.3

 וחלקי קרמיקה.

אם האובדן או הנזק שנגרם לפריטים המצויינים בסעיף זה נגרם כתוצאה אולם 

ישפה  נגרם נזק לרכוש המבוטח,, ואשר במסגרתו פרק זהבמכוסה ה מאירוע

ערכו של , לפי הנזק לפריטים המצוינים בסעיף זה המבטח את המבוטח גם בגין

 ., בניכוי בלאי מתאיםהפריט כחדש ביום קרות האובדן

 יסודות, לבנים ומבנים .9.2.6

מכל סוג שהוא אלא אם כן נכללו במפורש ברכוש  למבנים לבניםויסודות, 

 .כפי שהוא מתואר ברשימה ,המבוטח

עבודה רגילה ו/או השפעה מתמשכת של גורם חיצוני, לרכוש נזק ישיר משימוש,  .9.2.7

 המבוטח

בלאי, חלודה,  :ה משימוש ו/או עבודה רגילה )כגוןישירכתוצאה אובדן או נזק 

השפעה  ו/או םכימיקלי של( ו/או כל השפעה מתמשכת ו/או אבנית קורוזיה/שיתוך

שניזוק  חריג זה מוגבל לאותו חלק .על הרכוש המבוטח אטמוספרית מתמשכת

 או אבד כתוצאה מגורמים אלה.

תוצאתי אובדן או נזק לחומרים במהלך עיבודם לרבות אובדן שימוש ואובדן  .9.2.8

 .הנובע מנזק כזה

 נזק שלא תוקן .9.2.9

 ךלפריט מפריטי הרכוש המבוטח כתוצאה ישירה של המש םאובדן או נזק שנגר

 נזק שלא תוקן. יודעין לאחר קרותהפעלתו ב

 יצרןתקופת הרצה והוראות  .9.2.10

נזק שנגרם לרכוש מבוטח, שלא עבר בהצלחה, לפני תחילת הפעלתו אובדן או 

 אצל המבוטח, תקופת הרצה ובדיקת ביצועים כמתחייב מהוראות היצרן.
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 לפרק ו'כלליים תנאים  .9.3

 הפעלת הרכוש המבוטח .9.3.1

אך  , בכל עת,כל פריט של הרכוש המבוטח יופעלעל המבוטח לוודא כי  .9.3.1.1

 .לכךמוסמך הורק על ידי מפעיל 

על המבוטח לבצע במועד בדיקה תקופתית הנדרשת על ידי היצרן ו/או  .9.3.1.2

 בדו"ח מבחן המאשר הפעלת הציוד.ולהחזיק כנדרש בחוק 

 ביקורת נציגי המבטח .9.3.2

יהיו רשאים לבקר ולבדוק את הרכוש המבוטח   יוונציגהמבטח באי כוח  .9.3.2.1

 והמסמכים את כל המידעלמסור להם  בכל עת סבירה על המבוטח

או לצורך כל מטרה  הערכת הסיכוןצורך ל נדרשים על ידםשברשותו ה

 .אחרת סבירה

-באי תעל המבוטח לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא אותם לבדיק .9.3.2.2

 המבוטח חייב לאפשרידו. בכל מקרה -כח המבטח או שמאים שימונו על

 המבטח לבדוק את האבדן או הנזק, לפני שייעשו כל תיקונים. כח-לבאי

 חישוב השיפוי .9.3.3

בתנאי כי בקרות אובדן או נזק, ישפה המבטח את המבוטח, בהתאם למפורט להלן, 

בכל מקרה, לא תעלה אחריותו של המבטח על סכום הביטוח הנקוב ברשימה 

 בגין כל פריט:

 נזק הניתן לתיקון .9.3.3.1

ה פוטח ניתן לתיקון, ישבמקרים בהם הנזק לפריט מב .9.3.3.1.1

המבטח את המבוטח בגין כל ההוצאות ההכרחיות כדי 

להחזיר את הפריט בתוך זמן סביר למצב פעולה כפי שהיה 

 מיד לפני קרות הנזק, ללא ניכוי בגין חלקים שהוחלפו.

המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות הפירוק וההקמה  .9.3.3.1.2

ההובלה  מחדש, שהוצאו לשם ביצוע התיקונים וכן את דמי

הרגילים לבית המלאכה, והיטלים שאינם ברי החזרה, ככל 

 שיחולו.

בוצעו התיקונים בבית מלאכה שבבעלות המבוטח, ישפה  .9.3.3.1.3

המבטח את המבוטח בגין עלות החומרים ושכר העבודה 

שהוצאו לשם ביצוע התיקונים בתוספת אחוזים סבירים 

 משכר העבודה, לכיסוי ההוצאות הכלליות.

למעט שינויים  את המבוטח בגין שינויים המבטח לא ישפה .9.3.3.1.4

, תוספות, שיפורים או שיפוצים כלליים אשר יבוצעו הכרחיים

 .פרקפי ה-בעת ביצוע תיקונים המכוסים על

המבוטח יישא על חשבונו בעלותם של תיקונים ארעיים  .9.3.3.1.5

כלשהם, אלא אם הם מהווים חלק מעלות התיקונים הסופיים 

 .פרקהמוכסים על פי ה
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 אבדן מוחלטנזק מסוג  .9.3.3.2

בקרות אבדן מוחלט של פריט מפריטי הרכוש המבוטח,  .9.3.3.2.1

ישפה המבטח את המבוטח לפי ערכו הממשי הכספי של 

 הפריט כפי שהיה סמוך לפני קרות האבדן.

למען הסר ספק, יובהר כי ערכו הממשי של הפריט יחושב  .9.3.3.2.2

תוך ניכוי בלאי מתאים מערכו של הפריט כחדש ביום קרות 

 האבדן.

, "אבדן מוחלט" של פריט מפריטי הרכוש זה פרקלעניין  .9.3.3.2.3

המבוטח, משמעו מקרה בו עלות התיקונים של הפריט, על 

פי חישוב השיפוי, כמפורט בסעיף שלעיל, שווה או עולה על 

 הערך הכספי הממשי של הפריט, עובר לקרות האבדן.

לעניין סעיף זה, פריט משמעו פריט הנזכר ברשימה לפוליסה  .9.3.3.2.4

המכונות ו/או הציוד המצורפים לפוליסה  בנפרד ו/או ברשימת

ברשימת פריטים מבוטחים ו/או פריט המצוין בדוח הסקר 

 שנערך אצל המבוטח כפריט לביטוח בנפרד.

 ניצולת .9.3.3.3

ואשר בגינו זכאי המבוטח  פרק זהפי -קרה מקרה ביטוח המכוסה על

לתגמולי ביטוח, רשאי המבטח, על פי שיקול דעתו, לפעול בקשר עם 

דלקמן: להפחית את ערכה של הניצולת, אם היא בעלת ערך הניצולת כ

למבוטח, מתגמולי הביטוח בגין הרכוש שניזוק; או לקבל לבעלותו את 

הניצולת. במצב דברים זה, לא יופחת ערך הניצולת מתגמולי הביטוח בגין 

 הרכוש שניזוק.

משמעה שרידי הרכוש המבוטח שבגינו תובע  "ניצולת"לעניין סעיף זה, 

 טח תגמולי הביטוח.המבו

 ביטוח חסר .9.3.3.4

"בסיס -היה ובעת תחילת הביטוח הסכום הנקוב ברשימה כ .9.3.3.4.1

מעלות ההחלפה של הרכוש המבוטח  90%-הביטוח" נמוך מ

ברכוש חדש באותו מועד, תפחת חבות המבטח בשיעור 

"בסיס -יחסי שהוא כיחס בין הסכום הנקוב ברשימה כ

ברכוש  הביטוח" לבין עלות ההחלפה של הרכוש המבוטח

חדש. סעיף זה חל על כל פריט מפריטי רשימת הציוד 

 בנפרד.

משמעו עלות החלפה של  "בסיס הביטוח"לעניין סעיף זה,  .9.3.3.4.2

הרכוש המבוטח ברכוש חדש מאותו סוג ומאותו כושר 

תפוקה בעת תחילת הביטוח, כשעלות זו כוללת דמי הובלה, 

ל הוצאות הקמה והיטלים אם יחולו. האמור לעיל יחול על כ

פריט המפורט ברשימה ו/או במפרט הפוליסה בנפרד. יובהר 

פי -כי "בסיס הביטוח" אינו מהווה בסיס לחישוב השיפוי על

 .פרק זה
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 ביטוח ציוד אלקטרוני - פרק ז' .10

 א'לפרק ביטוח שיורי  - ביטוח חומרה .10.1

 10.1 לסעיףת הגדרו .10.1.1

 :המשמעות כדלקמןתהא למונחים הבאים  זה פרקלמטרת 

"הרכוש  10.1.1.1

 המבוטח"

נכסים פיזיים מכל סוג כמתואר ברשימה, אשר 

בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו ו/או 

 .בחזקתו ו/או הוא אחראי בגינם

אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שיגרם לרכוש המבוטח  "מקרה הביטוח" 10.1.1.2

או חלק ממנו, מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת על 

פי חריגי פרק זה ו/או בהוראה אחרת בפוליסה בעת 

למעט הסיכונים המכוסים הימצאו בחצרי המבוטח, 

ידי -בפרק א' "אש מורחב" )בין אם נרכשו על

, בתנאי שהסכום שישולם אם לאו(המבוטח ובין 

ידי המבטח עבור כל פריט ופריט ברשימה, -על

ובלבד שסכום זה לא יעלה על הסכום הרשום בצידו 

ולא יעלה בכללו על סכום הביטוח הכללי הנקוב בה, 

ובכל מקרה לא יעלה על הנזק שנגרם למבוטח 

 .מחמת שהרכוש המבוטח אבד או ניזוק

ידי המבטח עבור כל פריט -הסכום שישולם על סכום הביטוח"" 10.1.1.3

ופריט ברשימה, ובלבד שסכום זה לא יעלה על 

הסכום הרשום בצידו ולא יעלה בכללו על סכום 

הביטוח הכללי הנקוב בה, ובכל מקרה לא יעלה על 

הנזק שנגרם למבוטח מחמת שהרכוש המבוטח 

 .אבד או ניזוק

 10.1 לסעיףם לחבות המבטח חריגי .10.1.2

אינה מכסה מקרה ביטוח, אובדן או נזק הנובעים או הקשורים, במישרין  פרק זה

 או בעקיפין, באחד או יותר מהגורמים הבאים:

"ביטוח נזקי אש מורחב" כמשמעותם  -' המכוסים בפרק א הסיכונים .10.1.2.1

, דהיינו: אש, ברק, עשן, התפוצצות, נזקי נוזלים והתבקעות, בפרק א'

כלי טייס, התנגשות )אימפקט(, תסיסה והתחממות עצמית, פרעות, 

נזק בזדון, שקיעת קרקע, נזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה ושוד או 

 .כסיכונים שניתן לרכוש אותם והמצוינים ב

 גניבה .10.1.2.2

 .גניבה שלא תוך כדי ביצוע פריצה או שוד כהגדרתם בפוליסה
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נזק מפגמים או ליקויים שהיו קיימים ברכוש המבוטח במועד תחילת  .10.1.2.3

 הביטוח

פגמים או במישרין או בעקיפין, כתוצאה אובדן או נזק שנגרמו, 

אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפה של  ברכוש המבוטח ליקויים

 לא היו ידועים למבוטח באותו מועד.הללו , אלא אם הז פרק

 בלאי .10.1.2.4

התבלות, בלאי, שיתוך )קורוזיה(, כתוצאה מאובדן או נזק ישיר 

 באופןחלודה, של כל חלק מהרכוש המבוטח או שנגרמו או נבעו 

בהרעה טבעי משימוש רגיל או עבודה רגילה, או שסיבתם נעוצה 

 הדרגתית. חריג זה מוגבל לאותו חלק שניזוק או אבד.

 הוצאות לתיקון ליקויים .10.1.2.5

הוצאות הכרוכות והקשורות בתיקון ליקויים תפעוליים ו/או כל ה

בהרחקתם, פרט לליקויים שנוצרו כתוצאה מאובדן או נזק אחר 

 .הז פרקהמכוסה תחת 

 אחזקה הוצאות .10.1.2.6

ההוצאות הכרוכות והקשורות באחזקה שוטפת או תקופתית של כל 

המופיעים ברשימה. חריג זה חל גם על חלקים הרכוש פריטי 

 שהוחלפו במסגרת פעולות אחזקה.

 אחריות יצרן ו/או ספק ו/או מתקן הרכוש, לנזק .10.1.2.7

מי שייצר את הרכוש המבוטח או אובדן או נזק שעבורם אחראי כדין 

בין שאחריותו נובעת מכוח החוק או  -תיקונים סיפק אותו או ביצע בו 

היצרן/הספק/מבצע התיקונים  אחרת. חלקמכוח עילה מכוח חוזה או 

, פרק זהבהתאם לתנאי ישפה המבטח את המבוטח על אחריותו, 

האחריות שברשותו ו/או כל  -בתנאי שמבוטח יסב למבטח את תעודת

 זכות חוזית שיש לו כלפי היצרן, הספק או המתקן.

 כוש הנישא בכלי טייס או בכלי שייטר .10.1.2.8

טיס -מורכב או נישא בכלישהרכוש סיבה כלשהי בעת אובדן או נזק מ

 שיט.-או בכלי

 נזק תוצאתי .10.1.2.9

 מכל סוג שהוא. (CONSEQUENTIAL LOSS)נזק תוצאתי אובדן או 

 , שמנים וכימיקליםמתכליםאביזרים  .10.1.2.10

 מתכליםרצועות ואביזרים אובדן או נזק לנורות, שפופרות, סרטים, 

לחלקים  תאונתי נזק נגרמו  עקב אלא אם אחרים, שמנים וכימיקלים, 

ערכם ובכל מקרה השיפוי בגינם מוגבל ל של הרכוש המבוטח אחרים

 הממשי בהתחשב ב"תוחלת החיים" שנותרה להם 
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 חריג פגמים אסטטיים .10.1.2.11

נזק המכוסה מ כתוצאהנגרמו פגמים אלו פגמים אסטטיים, אלא אם 

 לחלקים אחרים של הרכוש.שנגרם , הז פרקעל פי 

 פסק-חריג היעדר מערכת אל .10.1.2.12

כשל או אי סדירות בשירות או באספקת חשמל ציבורית. חריג זה לא 

 פסק.-יהיה בתוקף אם קיימת מערכת אל

 10.1 לסעיףתנאים מיוחדים  .10.1.3

 חישוב השיפוי .10.1.3.1

המבטח את המבוטח בהתאם למפורט ישפה , אובדן או נזקבקרות 

בתנאי כי בכל מקרה לא תעלה אחריותו של המבטח על סכום להלן, 

 ברשימה בגין כל פריט:הנקוב הביטוח 

 ניתן לתיקון )נזק חלקי(הנזק  .10.1.3.1.1

ט מבוטח ניתן לתיקון, ישפה שבו נזק לפריבמקרה 

ההכרחיות כל ההוצאות את המבוטח בגין  המבטח

למצב פעולה, כפי שהיה תוך זמן סביר הפריט  להחזרת

 .או שימוש ללא ניכוי עבור פחת ,קרות הנזקל סמוך

וההקמה  הוצאות הפירוק ישפה את המבוטח בגין המבטח

החזרה, -אינם ברישוכן היטלים,  הובלה , דמימחדש

 לשם ביצוע התיקונים.שיוצאו 

ישפה  ,המבוטח של מלאכה-בבית בוצעו התיקונים

העבודה -עלות החומרים ושכר המבוטח בגין המבטח את

 לשם ביצוע התיקונים. יוצאוש

המבטח לא ישפה את המבוטח בגין שינויים, תוספות, 

, אשר )להלן: "שיפורים"( שיפורים או שיפוצים כלליים

המכוסים תיקונים הביצוע  ברכוש המבוטח אגבבוצעו י

נמנעת -תוצאה בלתיהינם אלא אם השיפורים , הז פרקב

 .ניםשל ביצוע התיקו

 מוחלט(אובדן נזק שאינו ניתן לתיקון ) .10.1.3.1.2

במקרה שבו נגרם אובדן מוחלט לפריט מפריטי הרכוש 

עלות ההחלפה המבוטח, ישפה המבטח את המבוטח לפי 

ש חדש אחר בעל אותו שניזוק ברכוהרכוש בפועל של 

הוצאות הובלה, -דמיכשעלות זו כוללת עושר תפוקה, 

הקמה והיטלים, ושאינם ברי החזרה. היה ולא ניתן להשיג 

חריות המבטח לעלות חדש כאמור, אזי תוגבל ארכוש 

רוב ככל האפשר בביצועיו חדש, הק ההחלפה של רכוש

ולא נופל  כפי שהיה במצבו כחדש לרכוש שאבד ובתפוקתו

 .ממנו
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לעניין סעיף זה, "אובדן מוחלט" של פריט מפריטי 

הרכוש המבוטח, משמעו כי הפריט הושמד כליל או 

ניזוק במידה שאי אפשר לתקנו או כי עלות התיקון של 

 הפריט על פי חישוב תגמולי הביטוח כמפורט בסעיף

10.1.3.1.1  לעיל, שווה או עולה על הערך הממשי של

 הפריט בסמוך לפי קרות האובדן.

 ניצולת .10.1.3.1.3

ערכה של הניצולת הניתנת לשימוש על המבוטח יופחת 

מסכום השיפוי שעל המבטח לשלם או לחילופין רשאי 

לקבל את הניצולת המבטח על פי שיקול דעתו לבחור 

 לרשותו ולשפות את המבוטח ללא ניכוי ערך הניצולת.

לעניין סעיף זה, "ניצולת" משמעה שרידי הרכוש 

 טח שבגינו תובע המבוטח.והמב

 מס ערך מוסף .10.1.3.2

כי באם המבוטח רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( אזי לא בזה מוסכם 

אך באם המבוטח  .מע"מה את שווי בגינם השיפויוהביטוח  תגמולייכללו 

 אינו רשאי לקזז מס תשומות )מע"מ( מכל סיבה שהיא בגין הרכוש

את  גם בגינם השיפויוהביטוח תגמולי כולו או חלקו, אזי יכללו  המבוטח

 מע"מ. שווי

 הוצאות מיוחדות .10.1.3.3

ידי המבוטח -שהוצאו עלהוצאות  בגין נזק או אובדן כוללהמבוטח שיפוי 

הנמוך ₪, 400,000 הניזוק אומערך הפריט  20%עד לשיעור של 

בודה בשבתות, חגים נוספות וע-בגין משלוח אווירי, שעות ,ביניהםמ

 ישראל.-ומועדי

 ביטוח חסר .10.1.3.4

משוויו של  90%-היה ובשעת קרות אובדן או נזק, סכום הביטוח קטן מ

הרכוש המבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין 

משווי הרכוש בשעת קרות האובדן או הנזק. כל  90%סכום הביטוח לבין 

 פריט ופריט ברשימה כפוף לתנאי זה בנפרד.

 שחזור נתונים ותוכנה .10.2

 זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימהסעיף 

 יהכיסו .10.2.1

 מנזק פיזי לחומרהשיחזור נתונים ותוכנה  .10.2.1.1

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות שיחזור הנתונים והתוכנה 

ביטוח שיורי  -)ביטוח חומרה  10.1 סעיףברכוש המבוטח עפ"י האגורים 

אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח עקב נזק מכוסה לרכוש לפרק א'( 

 הנ"ל. 10.1 סעיףהמבוטח עפ"י 
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 (COMPREHENSIVE SOFTWARE COVER)שיחזור נתונים מורחב  .10.2.1.2

ין במפורש ברשימה, ישפה המבטח את המבוטח גם בגין הוצאות אם צו

 10.1 סעיףשיחזור הנתונים והתוכנה האגורים ברכוש המבוטח עפ"י 

עקב אחד או יותר מהגורמים אשר אבדו או ניזוקו בתקופת הביטוח 

 :הבאים

 ליקוי תקשורת. .10.2.1.2.1

 תופעות אלקטרוסטטיות ו/או אלקטרומגנטיות, נזק מברק. .10.2.1.2.2

 כשל או אי סדירות באספקת החשמל כולל שינויי מתח. .10.2.1.2.3

 לקוי של תוכנות.התקנה או יישום  .10.2.1.2.4

 נזקי טבע. .10.2.1.2.5

נזק מכוון ע"י צדי ג' כולל באמצעות  -( Hacker) פצחןנזקי  .10.2.1.2.6

בלתי מורשית לקבצי מחשב וחומרה של המבוטח,  חדירה

דרך קווי ורשתות תקשורת לרבות רשת האינטרנט ,תוך 

עקיפה של מערכות אבטחה המופעלות אצל המבוטח 

למעט וירוס מכל סוג  למניעת חדירה בלתי מורשית,

 .שהוא

הינו בגובה  (10.2.1.2.6) סכום הביטוח לעניין סעיף זה

על  הקבוע ברשימה ובכל מקרה לא יעלה סכום הביטוח

 לאירוע ובסה"כ לתקופה.₪  500,000

 הפעלה לקויה. .10.2.1.2.7

 בסיס השיפוי .10.2.1.3

עבור ההוצאות  סכומי הביטוחהמבטח ישפה את המבוטח במסגרת 

כזה  ששחזורשאבדו או ניזוקו, בתנאי  והתוכנה בפועל לשיחזור הנתונים

חודשים מיום קרות האובדן או הנזק או בתוך  12יבוצע בפועל תוך 

 תקופה ארוכה יותר, שהמבטח הסכים עליה במפורש בכתב.

משמעו הזנת נתונים אוטומטית  "שיחזור נתונים ותוכנה"לעניין זה 

מסמכי מקור ותוכנות  הזנה ידנית של נתונים מתוך אומתוך קבצי גיבוי, 

 מקור.

 10.2 לסעיףת הגדרו .10.2.2

 :המשמעות כדלקמןתהא , למונחים הבאים זה סעיףלמטרת 

נתונים או קודים, המיועדים להרוס  תוכנה, תוכנית "וירוס" 10.2.2.1

קבצי מחשב וחומרה של המבוטח, המופצים או 

מפיצים את עצמם באמצעות שימוש בנתוני קווי 

 .ורשתות תקשורת לרבות רשת האינטרנט
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 "מסמכי מקור" 10.2.2.2

(SOURCE 

DOCUMENTS) 

מסמכים מקוריים המהווים את הבסיס להזנת 

הנתונים למחשב, לרבות חשבוניות, הזמנות, 

 קבלות, רשימת תוכנות, רשימות נתונים וכיו"ב.

יחידות מיזוג אוויר, מחוללי זרם אשר משמשים  "מערכות שרות" 10.2.2.3

פסק(,  -מכשיר אל - UPSכמקור מתח בלתי תלוי )

יחידות מתח לחירום, מחליפי תדר, וכן כל יחידה 

אשר עוזרת לשמור על מצב העבודה של היחידה 

 .האלקטרונית

מידע הניתן לקריאה באמצעות מיכון מתאים ואשר  "נתונים ותוכנה" 10.2.2.4

נאגרים מחוץ לזיכרון הפנימי )יחידת העיבוד 

 ( וכוללים:CPUהמרכזית 

 .מאגר המידענתוני  .10.2.2.4.1

( ומערכת SYSTEM) תוכנות מערכת .10.2.2.4.2

 .הפעלה

תוכנות סטנדרטיות וחבילות תוכנה  .10.2.2.4.3

 מסדרות ייצור שוטפות.

 תוכנות משתמש מתכנות עצמי. .10.2.2.4.4

תוכנות בלתי " 10.2.2.5

 חוקיות"

תוכנות שהועתקו ללא הרשאת יוצריהן, ותוכנות 

שהועתקו של תוכנות מתוך ספריות תוכנה 

(PUCLIC DOMAIN SOFTWARE -  תוכנות

 ברשות הציבור( ותוכנות גנובות

 10.2 לסעיףחריגים לחבות המבטח  .10.2.3

-המבטח לא יכסה אובדן או נזק שנגרם במישרין או בעקיפין לרכוש המבוטח על

 ידי:

 חריג ליקויים ידועים למבוטח .10.2.3.1

 סעיףשל  אשר היו קיימים במועד תחילת תוקפופגמים או ליקויים 

 באותו מועד., אלא אם לא היו ידועים למבוטח זה

 חריג מקרה ביטוח לאחר תום תקופת הביטוח .10.2.3.2

מקרה ביטוח שהתגלה לאחר שישה חודשים ממועד תום תקופת 

 הביטוח.

 חריג נוהל גיבוי לנתונים ותוכנה .10.2.3.3

נוהלים ל בהתאםאי החזקת גיבויים לנתונים ולתוכנה  .10.2.3.3.1

 שיקבע המבטח.

על ש הרי ,אם לא נקבעו על ידי המבטח נוהלים לגיבוי

 :הבאהמבוטח לנהוג לפי הנוהל 
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שבועי ל המבוטח להחזיק שני "דורות" של גיבוי ע

 וחודשי מלאים לנתונים דהיינו:

העתקי גיבוי של אחת לשבוע ואחת לשבועיים לכל 

 תאריך נתון.

העתקי גיבוי של אחת לחודש ואחת לחודשיים לכל 

 תאריך נתון.

 חריג תוכנות הגנה .10.2.3.4

חדירה על ידי צד שלישי ואי הפעלת אי הפעלת תוכנות למניעת 

 תוכנת וירוס.

 חריג וירוס .10.2.3.5

 וירוסים מכל סוג וצורה שהיא.

 "אל פסק" חריג .10.2.3.6

 (.UPSאי הפעלת מערכת "אל פסק" )

 תוכנות נתונים ועלויות שאינם מבוטחים .10.2.3.7

( CPUנתונים האגורים ביחידת הזיכרון של המחשב ) .10.2.3.7.1

 .10.2 סעיףהגדרות לבוכן נתונים שאינם מוגדרים 

נתונים שאבדו עקב שימוש בתוכנה שטרם נסתיימה  .10.2.3.7.2

 כתיבתה וטרם הושלם שלב תיקון השגיאות שבה.

תוכנות בלתי נתונים מתוכנות אשר טרם שווקו או  .10.2.3.7.3

 .חוקיות

 תוכנות של משחקים. .10.2.3.7.4

ם מבוטחים אשר נעשה רת נתוניינתונים או אמצעי אג .10.2.3.7.5

שהוא לאחר קרות מקרה  שיפור מכל סוגבהם שינוי או 

 הביטוח.

 ניקוי תוכנה משגיאות. .10.2.3.7.6

 תיקון נתונים אשר הוזנו ידנית. .10.2.3.7.7

 הוצאות תפעול נוספות .10.3

 זה בתוקף רק אם צוין במפורש ברשימה סעיף

 הכיסוי .10.3.1

המבטח ישפה את המבוטח עבור הוצאות התפעול הנוספות שהוצאו בפועל במשך 

תקופת השיפוי המצוינת ברשימה, ואשר נבעו משימוש באמצעים חלופיים, כתוצאה 

 א'ביטוח שיורי לפרק  - חומרהביטוח  10.1 סעיףמאבדן או נזק לרכוש המבוטח לפי 

 ."הוצאות תפעול נוספות"( - )להלן של פוליסה זו
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 השיפוי .10.3.1.1

מועד תחילת השיפוי ייחשב מועד תחילת השימוש כ .10.3.1.1.1

 .באמצעים החלופיים

בכל תביעה ישלם המבטח לכל יום מתקופת השיפוי את  .10.3.1.1.2

בפועל שנשא בהן המבוטח הנוספות  תהיומיו וצאותהה

, הנמוך ברשימהאו את סכום הביטוח היומי, כפי שצוין 

 .מבין השניים

 תקופת השיפוי .10.3.1.2

)ביטוח  10.1 סעיףפי -התקופה בה מושבת הרכוש המבוטח על

( או חלק ממנו, והמתחילה עם תום תקופת ההשתתפות חומרה

העצמית הנקובה ברשימה, ומסתיימת בתום תקופת השיפוי הנקובה 

ברשימה או במועד סיום התיקון או ההחלפה של הרכוש הנ"ל, 

 .מבניהםהמוקדם 

לחילופין, באם צוין הדבר במפורש ברשימה, ישולמו תגמולי הביטוח 

לפי תקופת השיפוי, אלא, בהתאם לסך ההוצאות בפועל עד לא 

 לגובה סכום השיפוי הנקוב ברשימה.

 )הוצאות תפעול נוספות( 10.3 לסעיףחריגים  .10.3.2

 המבטח לא יהיה אחראי עבור:

 10.1 חריגים מסעיף .10.3.2.1

 (.ביטוח חומרה) 10.1 סעיףאבדן או נזק המוחרגים על פי 

 הגבלות רשות ציבורית או ממשלתית .10.3.2.2

ידי רשות ציבורית או -אבדן או נזק הנובע מהגבלות כלשהן שהוטלו על

 ממשלתית כלשהי.

 תלות ברשות ציבורית .10.3.2.3

 ברשות ציבורית כזו.אבדן או נזק הנובע משינויים או עיכובים התלויים 

 נזק משיפוץ, תיקון או שיפור החלפת הרכוש שניזוק .10.3.2.4

אבדן או נזק הנובע משיפוצים, שיפורים אשר בוצעו בעת תיקון או 

 החלפת הרכוש המבוטח אשר ניזוק או נהרס.

 ז' פרקתנאים כלליים לכל  .10.4

 בתוקף אך ורק אם צוין הדבר במפורש ברשימה( יהיה שעבוד )סעיף זה .10.4.1

, ישולם לבנקים/מוסדות המצוינים ברשימה, לפי פרקלפי הכל תשלום  .10.4.1.1

שיעור זכות ההנאה שיש להם ברכוש המבוטח ו/או בהתאם לסכומים 

 .פרקה הוראות לכל בכפוףברשימה ו הנקובים
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בפוליסה ו/או בתוספת כלשהי לפוליסה, בדבר ביטול  הקבועכל חרף  .10.4.1.2

מי ביטוח או חלק מהם, או בדבר זכות הביטוח עקב אי תשלום של ד

הפוליסה, לא  ם הכלליים שלתנאיה לפיביטול הפוליסה על ידי המבטח 

יהיה תוקף לביטול הביטוח אלא ביום ובשעה המצויינים בהודעה 

יום לפני  30, לפחות המצוינים ברשימהשתימסר בכתב לבנקים/מוסדות 

 מועד הביטול.

 מוקדמתביטוח תהיה הפרמיות התחייבות המבוטח לתשלום  .10.4.1.3

 ,להתחייבות המבטח לתשלום בגין תביעות וכל שעבוד ו/או חוב אחר

בכל סכום שיש  כלפיו למבטח שמורה הזכות לנכות את חובות המבוטחו

המכוסה בפוליסה, ובכלל זה סכומים שיש  לשלמו בגין מקרה ביטוח

 .לשלמם מכוח שעבוד
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 (יא'-פרקים ח')הגדרות וחריגים לכל פרקי החבויות  .11

 לכל פרקי החבויותהגדרות  .11.1

 המשמעות כדלקמן:תהא למונחים הבאים  אלו, יםלמטרת פרק

 "גבולות אחריות למקרה ביטוח" .11.1.1

 למקרה ביטוח. הסכום הקבוע ברשימה

 "גבול אחריות לתקופת ביטוח" .11.1.2

הקבוע ברשימה בגין כלל מקרי הביטוח שאירעו במשך תקופת  הסכום המירבי

 הביטוח.

 ים לכל פרקי החבויותחריגים כללי .11.2

 בותו של המבוטח בגין או בקשר עם:את ח יםמכס םאינ פרקים אלו

 התחייבות וולנטרית על פי הסכם .11.2.1

התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו לפי הסכם, אלא אם  .11.2.1.1

כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהיעדר  כן התחייבות או אחריות

 הסכם זה.

אי לתבוע מגורם כלשהו, והוא סכום כלשהו אשר המבוטח היה רש .11.2.1.2

 מכך לפי הסכם שהוא צד לו. מנוע

המבוטח ישפה את המבטח בגין כל סכום ששילם המבטח ויכול היה 

 לגבותו בהיעדר הסכם כזה.

 (Asbestos or Silicosis) חריג אזבסט .11.2.2

ה או סיבתה נובעים במישרין או בעקיפין ו/או שהינה קשורה בדרך תביעה מקור

כלשהי באזבסט או בחומרים כלשהם המכילים אזבסט בכל צורה וכמות ובלבד 

 שמקרה הביטוח הושפע מתכונותיו המסוכנות של אזבסט.

 צורנית )סיליקוזיס( .11.2.3

 חבות או נזק כלשהם הנובעים ו/או הקשורים בצורנית )סיליקוזיס(.

 תשלומים עונשיים .11.2.4

 .עיצומים כספיים ופיצויים לדוגמאפיצויי ענישה, קנסות, 

 מזיהום נזק כתוצאה .11.2.5

למעט מזיהום אויר, מים או קרקע, מחוץ לחצרי המבוטח, אולם  נזק כתוצאה

 צפוי מראש.-זיהום שהינו תוצאה של אירוע תאונתי, פתאומי ובלתי

ע בארה"ב או בקנדה, אין לכסות מקרה ביטוח שאיר /והורחב והפרק/יםבמידה 

 כיסוי לזיהום הנובע מכל סיבה שהיא.
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 ביטוח חבות מעבידים -פרק ח'  .12

 מהות הכיסוי הביטוחי .12.1

חייב לשלם למי  עשוי להיות בעד הסכומים אשר המבוטחהמבטח ישפה את המבוטח, 

בתחום הטריטוריאלי במהלך שיתרחש  ביטוח מקרהמ פיצויים מכוח החוק, כתוצאהכמעובדיו 

 .תקופת הביטוח

בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל 

חבותו, וזאת אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת ביטוח 

 .פוליסהב

 לפרק ח' תהגדרו .12.2

 כדלקמן:המשמעות תהא הבאים  םלמונחי פרק זה למטרת

חוק האחריות למוצרים פגומים  פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או "חוק" 12.2.1

 .1980-תש"ם

"חוק הביטוח  12.2.2

 הלאומי"

 .1995-, תשנ"ה(נוסח משולב)חוק הביטוח הלאומי 

 .היזק גופני, נפשי או שכלי או מוות "נזק" 12.2.3

המבוטח, כתוצאה מתאונה שאירעה נזק לאחד או יותר מעובדי  "מקרה הביטוח" 12.2.4

תוך כדי או עקב עבודתו בעסקו של המבוטח וכן כתוצאה 

 .ממחלה אשר אירעה תוך כדי ועקב עבודתו בעסקו של המבוטח

 לפרק ח'ם חריגי .12.3

מכסה חבות או נזק הנובעים במישרין או בעקיפין, מאחד או יותר מהגורמים  פרק זה אינו

 הבאים:

 ביטוח לאומי .12.3.1

די המוסד לביטוח לאומי. אשר ייתבע מהמבוטח על יסכום כלשהו  .12.3.1.1

לא יחול לגבי תביעות כאמור אם עילתן נובעת ממחדל של חריג זה 

דעת משפטית שהומצאה לו -המבוטח בתום לב ובהסתמכו על חוות

 בדבר היותו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בגין אותם עובדים.

ן מקרה הביטוח או סכום כלשהו שהמוסד לביטוח לאומי חייב בו בגי .12.3.1.2

קיום הוראה או הוראות -מחמת אי חייב בו אך לא שילמושהמוסד 

או מחמת שלא בחוק הביטוח הלאומי, או בתקנותיו על ידי המבוטח 

 הוגשה לו דרישה כלל.

חריג זה לא יחול אם המחדל בקיום הוראות החוק או בהגשת 

דעת -לב מצד המבוטח, ובהסתמך על חוות-הדרישה נעשו בתום

שפטית שהומצאה לו בדבר היותו פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי מ

 בגין אותם עובדים או בדבר הגשת הדרישה.
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סכום כלשהו, בו יחויב המבוטח, עקב מקרה ביטוח לפצות עובד שאין  .12.3.1.3

חלה על המבוטח חובת תשלום דמי ביטוח לאומי לגביו. המבטח 

ל מה יפצה את המבוטח בגין תביעות כאלה רק בסכום העודף ע

לאומי בהתאם לחוק  ידי המוסד לביטוח-שעשוי היה להשתלם, על

 .הביטוח הלאומי

 נזק שחובה לבטחו על פי פקודת ביטוח רכב מנועי. .12.3.2

שחובה לבטחה על פי כל דין בגין כלי רכב מנועי, לרבות גופים ומוסדות  חבות

-פי פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ תש"ל-הפטורים מחובת ביטוח על

1970. 

 עובדי שטחים .12.3.3

עובדי המבוטח, שהינם תושבי השטחים המוחזקים, בעת העסקתם בשטחים  .12.3.4

 המוחזקים.

לעניין סעיף זה, "השטחים המוחזקים" משמעם הישובים והאתרים הצבאיים 

פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, -כמשמעותם בהסכם הביניים הישראלי

לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד' בתשרי שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל 

 (, לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו אליו;1995בספטמבר  28תשנ"ו )

 אחזקת כלי נשק ללא רישיון .12.3.5

ידי -ידו או על-נשק על-חבותו של המבוטח מאחזקה ו/או שימוש כלשהו בכלי

ל מש בו לא היה בעעובדיו, כאשר בקרות מקרה הביטוח מחזיק הנשק או המשת

 נשק מאותו סוג.-לנשיאת כלי תוקף-רישיון בר

 נזק לבעל השליטה .12.3.6

על ידי המבוטח באם מקרה שכיר המועסק כמנהל במבוטח, נזק לבעל שליטה 

 .כאמור הביטוח נגרם עקב רשלנות רבתי של בעל השליטה

 לפרק ח' תהרחבו .12.4

 כפיצויים מורחב לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם פרק זה

מכוח החוק, כמפורט להלן, בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה, אלא אם נאמר במפורש 

 אחרת:

אין בהרחבות המפורטות להלן, בכדי לשפות את המבוטח מעבר לגבולות  יובהר, כי

 האחריות הנקובים ברשימה.

 פעולות לוואי לעבודה .12.4.1

 גם מקרה ביטוח כדלהלן: מקרה הביטוח יורחב לכלול 

 ;עבודהה במהלך שעות הבעת הפסק שנגרם מקרה ביטוח .12.4.1.1

בחזרה  ואבדרך לעבודה  מקרה ביטוח שנגרם בעת שהעובד היה .12.4.1.2

 ;ממנה
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בפעילויות ספורטיביות  ףהשתת מקרה ביטוח שנגרם בעת שהעובד .12.4.1.3

וכר ה שמקרה הביטוח לפי סעיף זהובלבד המבוטח  מטעם וחברתיות

 על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה.

 שיפוי מכוח הדין החל בשטחים המוחזקים .12.4.2

י בית משפט ישראלי כי קבע על ידאירע אירוע נזק העונה על הגדרת מקרה ביטוח, ונ

על המועסקים  ,השטחים המוחזקים על המבוטח לשלם בגינו פיצויים לעובדיו, תושבי

 הלא יחול הדין הישראלי, תשונה הגדרת החוק הקבוע בשטחים המוחזקים,ידו 

 .בשטחים המוחזקיםבפוליסה זו, לחוק הרלוונטי החל בעניין זה 

 לעיל. 12.3.1 בחריג, אין באמור בהרחבה זו כדי לגרוע מהאמור למען הסר ספק

מתגמולי  10%כפוף להשתתפות עצמית בשיעור של הכיסוי על פי הרחבה זו 

 הגבוה מהשניים למקרה לנפגע. ₪ 30,000הביטוח או 

 שהות זמנית מחוץ לתחום הטריטוריאלי .12.4.3

מחוץ  הזמניתבעת שהותם  בגין מקרה ביטוח של המבוטח כלפי עובדיואחריותו 

פי דיני מדינת ישראל ובתחום -ובלבד שהחבות היא על לתחום הטריטוריאלי

 .השיפוט שלה

הרחבה זו לא תחול על מקרה ביטוח שאירע במהלך ו/או עקב תאונת דרכים 

 מחוץ לתחום הטריטוריאלי.

 (INJURY PERSONALפגיעה אישית ) .12.4.4

אישית )להבדיל מפגיעה גופנית  זה מורחב לכסות חבות בגין פגיעה פרק

ותוצאותיה( הנגרמת לעובד המבוטח תוך כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח בשל 

לשון הרע, העלבת אדם, מעצר פגיעה בפרטיות(, ט )לרבות חדירה לתחום הפר

 לב.וכן חבות בשל הפרה של חובת סודיות, ובלבד שהמבוטח פעל בתום  שווא,

למען הסר ספק, הרחבה זו לא מכסה פגיעה אישית בשל הטרדה מינית ו/או 

 פגיעה בזכויות קניין רוחני.

בגין מקרה ₪  5,000 בגין הרחבה זו לא תעלה על סך של אחריות המבטח

הרחבה זו אינה כפופה להשתתפות  וח אחד ובסה"כ לכל תקופת הביטוח.ביט

 עצמית.

 לפרק ח' תנאים מיוחדים .12.5

  ו/או למספר עובדים לשכר העבודה השנתי ביטוחההתאמת דמי  .12.5.1

 אומדןדמי הביטוח הנקובים ברשימה הינם ארעיים ומחושבים על יסוד  .12.5.1.1

 שישולם על ידי המבוטח במשך תקופת הביטוחשכר העבודה השנתי 

 ל ידי המבוטח במשך תקופת הביטוח.ו/או מספר העובדים המועסקים ע

התאמת דמי הביטוח בהתאם לשכר בתום תקופת הביטוח, תיערך 

על פי דרישת  .ו/או מספר העובדים המועסקים בפועל  ששולם בפועל

מתחייב המבוטח להמציא הצהרות בדבר השכר הכולל המבטח, 

בהתאם ו/או סך כל העובדים שהועסקו מדי חודש  ששולם מידי חודש

 חליפו.או  106ווח למוסד לביטוח לאומי על פי טופס ילד
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, משום ויתור על התאמת דמי הביטוח ו, או בחידושזהבפרק אין  .12.5.1.2

כאמור בסעיף זה לעיל ו/או למספר העובדים  לשכר העבודה השנתי

 לגבי תקופת ביטוח כלשהי שקדמה לתקופת הביטוח.
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 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - פרק ט' .13

 מהות הכיסוי הביטוחי .13.1

חייב לשלם לצד שלישי עשוי להיות המבטח ישפה את המבוטח בעד הסכומים אשר המבוטח 

בתחום הטריטוריאלי במהלך תקופת  יתרחשכפיצויים על פי דין, כתוצאה ממקרה ביטוח ש

 הביטוח.

בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל 

ול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת ביטוח חבותו וזאת אף מעבר לגב

 בפוליסה.

 'טלפרק  תהגדרו .13.2

 :המשמעות כדלקמןתהא למונחים הבאים  פרק זהלמטרת 

 .דיני מדינת ישראל "דין" 13.2.1

צפוי שגרם לנזק או לסדרת נזקים הנובעים ממקור -אירוע בלתי "מקרה הביטוח" 13.2.2

 .אחת, הקשור לעיסוקו של המבוטחאחד או מסיבה מקורית 

היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני,  13.2.3.1 "נזק" 13.2.3

 נפשי או שכלי.

היזק ו/או אובדן לרכוש צד שלישי, לרבות נזק שהינו  13.2.3.2

 תוצאה ישירה שלהם.

 לפרק ט'ם חריגי .13.3

או בקשר , הנובעת במישרין או בעקיפין, בגין מכסה את חבותו של המבוטח ואינ הז פרק

 עם:

 רכב מנועי פי פקודת ביטוח-ק שחובה לבטחו עלנז .13.3.1

גופים ומוסדות  פי כל דין בגין כלי רכב מנועי, לרבות-שחובה לבטחה עלחבות 

-תש"ל [,נוסח חדש]רכב מנועי  ביטוח פקודתפי -הפטורים מחובת ביטוח על

1970. 

 נזק לעובדי המבוטח .13.3.2

כדי ו/או עקב עבודתם נזק לעובדי המבוטח תוך  נזק לעובדי המבוטח .13.3.2.1

 אצל המבוטח.

 , בגין תשלום לנפגע כאשר:מוסד לביטוח לאומיתביעת שיבוב של ה .13.3.2.2

המבוטח נדרש ולא שילם דמי ביטוח לאומי בגין הנפגע  .13.3.2.2.1

או לא דיווח למוסד לביטוח לאומי על הנפגע כעובדו, 

 כנדרש על פי דין;
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 אחריות נושאי משרה ,אחריות מקצועית ,חבות מוצר .13.3.3

 הנובע מ:נזק 

ידי -מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו או שווקו על .13.3.3.1

בשירותו, לאחר שאותם שהמבוטח או בקשר עימו, או כל איש 

 מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח.

רותו, בשל יכל איש שבש אחריותו המקצועית של המבוטח ו/או .13.3.3.2

במסגרת ג' שניתנו על ידו לצד  ,פיקוחאו /ותכנון  ו/או שירותי ייעוץ

מקצועו ו/או עיסוקו של המבוטח וכן אחריותו המקצועית בשל 

רפואה לרבות שירותי רפואיים כלשהם -שירותים רפואיים ופרה

 משלימה ורפואה אלטרנטיבית.

רותו הניתנת יאחריותו הניהולית של המבוטח ו/או כל איש שבש .13.3.3.3

 פוליסת ביטוח חבות נושאי משרה.פי -לכיסוי על

 בחזקה, פיקוח, השגחהרכוש נזק ל .13.3.4

 או בשליטתו, של המבוטח.ו/ או בפיקוחו,ו/בחזקתו, נמצא ה נגרם לרכוש,שנזק 

שנגרם כתוצאה מהרכוש האמור ואשר מכוסה על חריג זה לא יחול על כל נזק 

 .פרקפי תנאי ה

 נזק לרכוש עליו פועלים .13.3.5

בו בעת פעלו פועלים או או כל איש בשירותו  ,שהמבוטחנזק לאותו חלק רכוש 

 , בתנאי, שהנזק נגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה.קרות מקרה הביטוח

 זעזוע או החלשת משען .13.3.6

שייגרם על ידי זעזוע או החלשת משען של  נזק לקרקע או לרכוש או לבניין

 קרקע או של רכוש או של בניין.

 עבודות קבלניות .13.3.7

יות, שינויים, לחול בקשר עם, או כתוצאה של ביצוע עבודות קבלנחבות העשויה 

, וכל נזק לרכוש או לבניין בבית העסק לרכוש כלשהותיקונים או תוספות 

, אלא אם צוין אחרת במפורש הנמצאים בשכנות לחצרים שייגרם כתוצאה מכך

חריג זה לא יחול לגבי עבודות אחזקה שוטפות בבית העסק  ברשימה.

 .המבוטח

 פיננסיזק נ .13.3.8

 .כלשהו שאינו נזק פיזי ישיר לרכוש צד שלישינזק כספי 

 שיוןיללא ר כלי נשק אחזקת .13.3.9

ידי -ידו או על-נשק על-כליב ו של המבוטח מאחזקה ו/או שימוש כלשהוחבות

לא היה  או המשתמש בו הנשק מחזיק ביטוחהמקרה עובדיו, כאשר בקרות 

 .מאותו סוג נשק-כלי תוקף לנשיאת-שיון בריבעל ר

 



 

 2020 - 510120001                                                        "עסק"מגדל ל מגדל חברה לביטוח בע"מ |

62 

 יםישדות אלקטרומגנטו קרינהנזק מ .13.3.10

 או שדות אלקטרומגנטים.ו/הנובע מקרינה נזק 

 נזק בקשר לכלי תחבורה .13.3.11

 חבות הנובעת משימוש בכלי רכב מנועי, בגין נזק לרכוש צד שלישי. .13.3.11.1

חבות כלשהי, שעשויה לחול עקב שימוש ברכבת, כלי טיס וכלי שיט  .13.3.11.2

 מנועי.

 לפרק ט' תהרחבו .13.4

לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב לשלם  פרק זה מורחבמוסכם, כי 

ריגיה, אלא אם לצד שלישי כפיצויים על פי דין, כמפורט להלן, בכפוף לכל תנאי הפוליסה וח

 נאמר במפורש אחרת:

אין בהרחבות המפורטות להלן, בכדי לשפות את המבוטח מעבר לגבולות  יובהר, כי

 האחריות הנקובים ברשימה.

 אחריות צולבת .13.4.1

 פרק זהפי -לעאו גוף משפטי אחד, יחול הכיסוי אם שם המבוטח כולל יותר מאדם 

 ,למעט קבלנים וקבלני משנה, )אחריות צולבת( על כל אחד מיחידי המבוטח בנפרד

א נפרד ו, כשהווהוראותי ו, החרגותיועל תנאי הז פרקשמו בלבד  עלכאילו הוצא 

 לשפות אולם אחריותו של המבטחובלתי תלוי בקיומם של המבוטחים האחרים, 

 הנקובים לא תעלה על גבולות האחריותביחד או לחוד, כל יחידי המבוטח את 

 ברשימה.

 אחריות שילוחית .13.4.2

מחדליו ממעשיו או של המבוטח הנובעת מ מכסה את אחריותו השילוחית פרק זה

 .הפועל מטעמו עבור העסק המבוטחשל כל אדם או גוף 

 םכוש עובדיר .13.4.3

רכוש , זהפרק ל )נזק לרכוש בחזקה, פיקוח, השגחה( 13.3.4 אף האמור בסעיף על

 .הז פרקהשייך לעובדי המבוטח, ייחשב כרכוש צד שלישי לעניין 

 אחריות שילוחית מחוץ לתחום הטריטוריאלי .13.4.4

בגין נזקים שנגרמו מחוץ לתחום  חבות המבוטח מכוח אחריותו השילוחית

הטריטוריאלי ע"י אנשים הנשלחים מטעמו באופן זמני מחוץ לתחום הטריטוריאלי, 

 .ובלבד שהחבות היא על פי דיני מדינת ישראל ובתחום השיפוט שלה

הרחבה זו לא תחול על היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או 

 ונת דרכים מחוץ לתחום הטריטוריאלי.שכלי, במהלך ו/או עקב תא
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 חברה אירועי .13.4.5

כצד שלישי בעת  ומוזמנים אחרים ייחשבובני משפחותיהם עובדי המבוטח ו

חברתיים ו/או קהילתיים, לרבות אירועים ספורטיביים  השתתפותם באירועים

לגבי עובדי המבוטח, ידי המבוטח לרווחת עובדיו ו/או הקהילה. -המאורגנים על

אם המקרה לא יוכר על ידי המוסד לביטוח פי סעיף זה יחול אך ורק -הכיסוי על

 לאומי כתאונת עבודה.

 של המבטחתחלוף הויתור על זכות  .13.4.6

בעלי כלפי  של המבוטח, בשרותוזכות תחלוף כלפי אנשים  כל המבטח מוותר על

כל אדם או גוף אשר  וכלפי ,המבוטח חברי דירקטוריוןכלפי  מניותיו של המבוטח,

מבוטח בכתב כי ביטוחיו יכללו ויתור על זכות הקודם לקרות מקרה הביטוח התחייב 

 .תחלוף כלפיוה

לא תפגע עקב כך שהמבוטח, לפני קרות  פרק זהפי -זכות המבוטח לקבלת שיפוי על

מקרה הביטוח ויתר בכתב על זכות תביעה כלפי אדם ו/או גוף כלשהו ו/או התחייב 

אשר אלמלא אותו ויתור או התחייבות עשויה הייתה להיות למבטח  כתב לשפותו,ב

 זכות תחלוף כלפי אותו אדם או גוף.

אדם אשר גרם למען הסר ספק, יובהר כי הוויתור על זכות התחלוף לא יחול כלפי 

 למקרה הביטוח בזדון.

עם  שיפוי בגין התחייבויות המבוטח לבטח חבות של אדם או גוף משפטי בקשר .13.4.7

 .עיסוקו ו/או נכסיו של המבוטח

 פרק זה ,פי הסכם( התחייבות וולונטרית עלחריג ) 11.2.1 על אף האמור בסעיף

לפני קרות מקרה  מורחב לשפות כל אדם או גוף משפטי שהמבוטח התחייב בכתב,

הביטוח, לבטח את חבותו בביטוח אחריות כלפי צד שלישי ו/או התחייב בכתב 

בגין פעילות הנעשית על ידי אותו אדם או גוף עבור המבוטח ו/או על  וזאת לשפותו,

ידי המבוטח עבורו ו/או במשותף עמו )למעט קבלנים וקבלני משנה( בקשר לעיסוקו 

של המבוטח ו/או לעניין נכסים השכורים על ידי המבוטח ו/או נכסים שהמבוטח 

 משכיר לאחרים.

 (INJURY PERSONALפגיעה אישית ) .13.4.8

להבדיל מפגיעה גופנית אישית )פגיעה  מורחב לכסות חבות בגין פרק זה

הנגרמת לצד שלישי כלשהו תוך כדי ועקב פעילותו של המבוטח בשל ותוצאותיה( 

שון הרע, העלבת אדם, מעצר פגיעה בפרטיות(, ל לרבותחדירה לתחום הפרט )

 .לב, ובלבד שהמבוטח פעל בתום וכן חבות בשל הפרה של חובת סודיותשווא, 

ת ו/או למען הסר ספק, הרחבה זו לא מכסה פגיעה אישית בשל הטרדה מיני

 .פגיעה בזכויות קניין רוחני

בגין מקרה  ₪ 5,000לא תעלה על סך של בגין הרחבה זו אחריות המבטח 

הרחבה זו אינה כפופה להשתתפות תקופת הביטוח. כל ביטוח אחד ובסה"כ ל

 עצמית.
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 הרחב עבודות חוץ .13.4.9

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .13.4.9.1

מורחב לכסות ביצוע עבודות מחוץ  זהפרק אם צוין במפורש ברשימה, 

( על ידי המבוטח בכפוף "עבודות חוץ" -לחצרי המבוטח )להלן 

 להרחבות ולחריגים המפורטים להלן:

חריג צינורות, כבלים, מתקנים או התקנים תת קרקעיים  .13.4.9.1.1

 כלשהם

אובדן או נזק לצינורות, במקרה של  .13.4.9.1.1.1

כבלים, מתקנים או התקנים תת 

קרקעיים כלשהם )להלן: "אביזרים תת 

ישפה המבטח את המבוטח (, "קרקעיים

יקון אך ורק בגין ההוצאות הישירות לת

למען הסר הנזק לאביזרים תת קרקעיים. 

זה אינו ספק, יובהר כי הכיסוי לפי סעיף 

 חל על נזק תוצאתי כלשהו.

 ה את המבוטח לפי סעיףהמבטח ישפ .13.4.9.1.1.2

13.4.9.1.1.1  לעיל, אך ורק אם בטרם

החלו העבודות, בדק המבוטח אצל 

דבר המיקום הרשויות המתאימות את 

ק של אביזרים תת קרקעיים המדוי

 באזור של אתר העבודות.

 חריג הפסקת עבודה .13.4.9.1.2

 יום. 21הפסקת עבודה רצופה של המבוטח מעל 

 הרחבת רכוש עליו עובדים במישרין .13.4.9.1.3

)"נזק לרכוש עליו  13.3.5 בניגוד לאמור בחריג

ותו של המבוטח מורחב לכסות את חב הפרקפועלים"( 

לאותו חלק הרכוש עליו מתבצע  בגין אובדן או נזק

 התיקון ו/או שיפוץ ו/או החלפה.

 .₪ 20,000ול האחריות להרחבה זו לא יעלה על גב

 אחריות מקצועיתביטוח  .13.4.9.2

אחריות מקצועית מבוטל עד  13.3.3.2חריג  ברשימה,אם צוין במפורש 

לגבול אחריות הנקוב בדף הרשימה למקרה ובסה"כ לכל תקופת 

 הביטוח.

 יכסה:הרחב זה לא 

אובדן שימוש או עיכוב הנובעים מאי עמידה בלוח  .13.4.9.2.1

 זמנים מצד המבוטח.
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שכר טרחה והוצאות שהמבוטח  -החזר שכר טרחה  .13.4.9.2.2

 .גבה מלקוחותיו ונדרש להחזירם

הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח בגין  -תיקונים ושינויים  .13.4.9.2.3

העבודה עצמה שביצע, בטרם ארע תיקון ו/או שינוי של 

 מקרה הביטוח.

כל תביעה או דרישה שתוגש נגד המבוטח  - ערבות .13.4.9.2.4

בגין ערבות כלשהי שניתנה על ידו ולכל התוצאות 

 הנובעות מכך.

 ביטוח אחריות המוצר  13.4.9.3

באופן מבוטל  13.3.3.1 אם צוין במפורש ברשימה, חריג .13.4.9.3.1

חלקי, עד לגבול אחריות הנקוב בדף הרשימה למקרה 

 כדלקמן: ובסה"כ לכל תקופת הביטוח,

החריג יחול באופן מלא על מוצרים  .13.4.9.3.1.1

שנמכרו, סופקו או שווקו על ידי המבוטח 

 או בקשר עמו. 

לעניין מוצרים שתוקנו  החריג מבוטל .13.4.9.3.1.2

טופלו או הורכבו על ידי המבוטח או כל 

איש בשירותו, ובלבד שהנזק אירע 

לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקו 

העבודה הישירה של המבוטח ולאחר ש

 הושלמה ונמסרה לצד שלישי.

על ות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלו גבולות אחרי .13.4.9.3.2

 הסכום הנקוב בדף הרשימה למקרה וסה"כ לכל

המקרים בתקופת הביטוח והם כלולים בגבולות 

 האחריות של צד שלישי.

 חריגים להרחבה זו: .13.4.9.3.3

 חריג מוצר פגום שיוצר בידיעת המבוטח .13.4.9.3.3.1

מוצר אשר הורכב או  .13.4.9.3.3.1.1

טופל או הותקן, בניגוד 

לכל חוק, תקנה או כללי 

הבטיחות, למעט 

 לב.-טעויות בתום

מוצר שיצא מחזקת  .13.4.9.3.3.1.2

המבוטח בידיעה שהוא 

 פגום.
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 חריג המוצר עצמו .13.4.9.3.3.2

אי התאמת המוצרים   .13.4.9.3.3.2.1

 לייעודם.

חריג זה לא יחול על 

נזקים פיזיים לגוף או 

לרכוש צד שלישי 

שנגרמו על ידי 

 המוצרים.

החלפה או תיקון של  .13.4.9.3.3.2.2

 מוצרים ו/או עלותם.

עלות מיון ו/או החזרת  .13.4.9.3.3.2.3

 (.Recallמוצרים )

מוצר שלא אושר על ידי  .13.4.9.3.3.2.4

המוסמכות הרשויות 

)לרבות אב טיפוס או 

 מוצר ניסיוני(.

למניעת ספק, מובהר  .13.4.9.3.3.2.5

בזה כי נזק למוצר 

עצמו לא ייחשב כנזק 

 לרכוש צד שלישי.

כפוף ליתר תנאי הפוליסה הרחב זה 

וחריגיה עד כמה שלא שונו במפורש 

 כאמור לעיל.
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 ביטוח חבות המוצר - פרק י' .14

ות חייב לשלם לצד שלישי בעד הסכומים אשר המבוטח עשוי להי המבוטח,המבטח ישפה את 

ום ם, כתוצאה ממקרה ביטוח, שאירע בתחהחל בתחום הגבולות הטריטוריאלייפי כל דין -כפיצויים על

 הטריטוריאלי במהלך תקופת הביטוח.

חבותו בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל 

 ביטוח בפוליסה. תוזאת אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופ

 לפרק י' תהגדרו .14.1

 המשמעות כדלקמן:תהא למטרת פרק זה למונחים הבאים 

היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או  .14.1.1.1 "נזק" 14.1.1

 שכלי.

לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי,  היזק ו/או אובדן .14.1.1.2

 .רבות נזק שהינו תוצאה ישירה שלהםל

 תובענה שהוגשה לבית משפט. .14.1.2.1 "תביעה" 14.1.2

דרישה של צד שלישי מהמבוטח או מסירת מידע  .14.1.2.2

למבוטח, ממקור כלשהו, בדבר כוונה של צד שלישי 

להגיש תובענה כנגד המבוטח, ובלבד שהמבוטח מסר 

 תקופת הביטוח. על כך הודעה למבטח במהלך

אם הפגם במוצרים ו/או חלקיהם שגרמו לנזק למספר תובעים, נובע 

מסדרת ייצור אחת, אזי ייחשבו כל התביעות שיוגשו בגין הנזק 

 האמור כתביעה אחת.

"תאריך  14.1.3

 רטרואקטיבי"

 תאריך הקודם לתקופת הביטוח ומצוין ברשימה.

וחוק האחריות למוצרים פגומים  פקודת הנזיקין )נוסח חדש( "דין" 14.1.4

 1980-התש"ם

"מקרה  14.1.5

 הביטוח"

תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח 

בתחום בגין נזק שנגרם עקב מוצר שבגינו אחראי המבוטח, 

הטריטוריאלי, לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין ברשימה או 

, לאחר תחילת אם לא צוין ברשימה תאריך רטרואקטיבי כזה

 תקופת הביטוח המצוינת ברשימה.

כל מוצר מוחשי לרבות רכיבים שלו הנכלל בענף פעילותו של  "המוצר" 14.1.6

המבוטח כמצוין ברשימה ואשר לא היה בחזקתו הישירה של 

המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, 

במפורש, כולל רכיבים שלו, לרבות כל מוצר מוחשי המצוין ברשימה 

 דוגמת חומר פרסומי, הוראות שימוש, אריזה או מיכל.

זיקת המבוטח למוצר כאמור עשוי לנבוע מהיותו יצרן ו/או יצואן ו/או 

יבואן ו/או מפיץ ו/או משווק של המוצר ו/או מספק המוצר למשתמש 

בו ,לרבות פעילות התקנה ו/או הרכבה ו/או טיפול ו/או תיקון של 

 וצר אגב אספקת המוצר.המ
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 לפרק י' ם לחבות המבטחחריגי .14.2

או נזק או מקרה ביטוח הנובע או הקשור באחד או יותר  מכסה את חבות ואינ הז פרק

 הבאים:מהגורמים 

 נזק לעובדי המבוטח .14.2.1

 המבוטח. ידי-העסקתו על ועקב תוך כדי נזק לגופו של כל אדם הנגרם

 פגום שיוצר בידיעת המבוטחחריג מוצר  .14.2.2

 בניגוד לכלאו סופק ו/או הופץ ו/או שווק ו/ ו/או יובא מוצר אשר יוצר .14.2.2.1

 לב.-בתום הפרת הוראות כל דין , למעטדין

 שהוא פגום.של המבוטח מוצר שיצא מחזקת המבוטח בידיעה  .14.2.2.2

 חריג הוראות שימוש ששונו במכוון .14.2.3

עקב הוראות שימוש לא אחריות החלה על המבוטח בהיותו משווק או יבואן 

 נכונות או שונות מההוראות של היצרן המקורי למעט טעויות בתום לב.

 יעודויאי התאמת המוצר ל .14.2.4

או לשימושם  עודםיאי התאמת המוצרים לינזק כספי שנגרם לצד ג' עקב 

 .התפעולי או המסחרי

כדי לשלול כיסוי בגין אחריות המבוטח הנובעת חריג זה למען הסר ספק, אין ב

 על ידי המוצרים. םלגוף או לרכוש צד שלישי שנגרנזק פיזי מ

 נזק למוצר עצמו .14.2.5

החלפה או תיקון חבות כלשהי בגין נזק למוצר עצמו, לרבות נזקים הנובעים מ

למען הסר ספק,  .או שוויים של המוצרים עצמם עלותם או חבות בגיןמוצר השל 

 נזק למוצר עצמו לא ייחשב כנזק לרכוש צד שלישי.

 (.Recallו/או החזרת מוצרים )מיון  .14.2.6

 של המבוטחאו בבעלותו חריג רכוש שנמצא בחזקתו  .14.2.7

חבות בקשר לנזק הנגרם לרכוש, אשר בעת קרות מקרה הביטוח נמצא 

 בבעלותו או בחזקתו של אחד מיחידי המבוטח.

 כלי טייס .14.2.8

 חלקיהם/או כלי טייס ו

 נזק פיננסי .14.2.9

 .שלישינזק כספי כלשהו שאינו נזק פיזי ישיר לרכוש צד 

 קרינה ו/או שדות אלקטרומגנטיים .14.2.10

 .או שדות אלקטרומגנטיםו/קרינה נזק הנובע מ
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 נזקים אחרים .14.2.11

 "הפרה המשוגעת"מחלת  .14.2.11.1

B.S.E. Bovine Spongiform Encephalopathy. 

 נזק שנגרם ממוצר המשלב הנדסה גנטית. .14.2.11.2

מיוצר ו/או נלקח  נזק שנגרם במישרין ו/או בעקיפין משימוש במוצר .14.2.11.3

 מגוף האדם.

 אב טיפוס".נזק שנגרם במישרין ו/או בעקיפין מ " .14.2.11.4

 לפרק י' תהרחבו .14.3

מוסכם, כי פרק זה מורחב לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב 

לשלם לצד שלישי  כפיצויים על פי דין, כמפורט להלן, בכפוף לכל תנאי הפוליסה וחריגיה, 

במפורש אחרת: יובהר, כי אין בהרחבות המפורטות להלן, בכדי לשפות אלא אם נאמר 

 את המבוטח מעבר לגבולות האחריות הנקובים ברשימה.

 (Vendorsהרחבת משווקים ) .14.3.1

כל אדם או גוף ששמו לכסות  מורחב פרק זההביטוח לפי אם צוין במפורש ברשימה 

 המבוטח כמפורטרשימה בגין אחריות הנובעת משיווק מוצריו של דף הצוין ב

 שתצורף לפוליסה. Vendors Endorsement"))" ברשימה

 תקופת גילוי .14.3.2

או אי  למעט אם הביטולחודש על פי הוראת המבטח, פרק יבוטל או לא יהיה וה

ו/או מרמה ו/או הפרת חובת גילוי של  החידוש נבעו מאי תשלום דמי הביטוח

ח בגין תביעות מוסכם בזה כי המבטח מתחייב לשפות את המבוט, המבוטח

בגין חודשים שלאחר תום תקופת הביטוח  שישהשתוגשנה נגדו לראשונה במשך 

שלא נערך  ובלבדמקרה ביטוח שנגרם לפני הפסקת הביטוח, ביטולו או אי חידושו, 

וזאת בגין מוצרים שנמכרו או שווקו עד ביטוח אחר המבטח את אותה החבות 

 הנ"ל.הביטול או אי החידוש  למועד

 צולבת אחריות .14.3.3

על פי  ד או גוף משפטי אחד, יחול הכיסויאם שם המבוטח כולל יותר מאדם אח

למעט קבלנים וקבלני  )אחריות צולבת( בנפרד ,על כל אחד מיחידי המבוטח רקהפ

והוראותיו, כשהוא  חריגיו, פרק זה על תנאיועל שמו בלבד  , כאילו הוצאהמשנה

אולם אחריותו של המבטח ם, בקיומם של המבוטחים האחרי נפרד ובלתי תלוי

לשפות את כל יחידי המבוטח ביחד או לחוד, לא תעלה על גבולות האחריות 

 .ברשימה הנקובים
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 לפרק י' מיוחדיםתנאים  .14.4

 הפסקת ייצור והשבת מוצרים פגומים .14.4.1

עלול לגרום נזק, כתוצאה  שבגינו הוא אחראי , כי מוצרנודע למבוטח .14.4.1.1

 בהרכבו או בתהליך ייצורו אוכלשהו או מתקלה כלשהי  מפגם

, יפסיק המבוטח מיד את ייצורו, בתהליך שיווקו או בתהליך אספקתו

 ., לפי הענייןוהספקתו, שיווקו, מכירתו, ייבואו

כל מוצר  של לידיולשם החזרה על המבוטח לנקוט באמצעים סבירים  .14.4.1.2

מפני  רלבנטייםה פגום כזה, שיצא משליטתו, ולהזהיר את הצרכנים

 שימוש בו.

הוצאות או הפסדים כלשהם, הכרוכים בהחזר מוצרים כאמור, יהיו על  .14.4.1.3

 .חשבון המבוטח

הינו תנאי מוקדם לאחריות המבטח על פי  (14.4.1) קיומו ושמירתו של סעיף זה

 .הז פרק

 תחלוףזכות  .14.4.2

גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד  מקרה הביטוחתה למבוטח בשל יהי .14.4.2.1

שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם 

 למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן  .14.4.2.2

מעל שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי 

 לתגמולים שקיבל מהמבטח.

קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח  .14.4.2.3

 ביצע ויתר או התפשר המבוטחלפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח. 

 פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

משפחתו המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד בני  .14.4.2.4

של המבוטח, כל עובד של המבוטח, מועצת הדירקטוריון, בעלי מניותיו 

של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף משפטי 

שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב 

 כל בתנאי שהנזק לא נגרם במתכוון.וה לפני הנזק,

 התאמת דמי ביטוח .14.4.3

יטוח הנקובים ברשימה על פי פרק זה, חושבו על יסוד אומדן במידה ודמי הב

הכנסות המבוטח מהעיסוק המפורט ברשימה, דמי הביטוח הסופיים המגיעים על 

יותאמו על ידי הכפלת שיעור דמי הביטוח הנקובים ברשימה במחזור  פרק זה,פי 

הכנסותיו של המבוטח בתום כל חודש בתקופת הביטוח. המבוטח מתחייב 

את ההפרש שבין  -בהתאם למקרה  -למבטח, והמבטח מתחייב להחזיר  לשלם

דמי הביטוח הארעיים לבין דמי הביטוח הסופיים המגיעים, ובכפוף לפרמיה 

 הנקובה ברשימה.מינימאלית 
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 ביטוח אחריות מקצועית - פרק יא' .15

 מהות הכיסוי הביטוחי .15.1

 צד שלישיחייב לשלם ל עשוי להיותבעד הסכומים אשר המבוטח  המבטח ישפה את המבוטח,

טריטוריאלי, במהלך תקופת בתחום השאירע  ,מקרה ביטוחמכתוצאה  דין כפיצויים על פי

 הביטוח.

בנוסף, המבטח ישפה את המבוטח גם בגין הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל 

אף מעבר לגבול האחריות למקרה ביטוח ו/או גבול האחריות לתקופת ביטוח  ,חבותו וזאת

 .בפוליסה זו

 לפרק יא' תהגדרו .15.2

 המשמעות כדלקמן:תהא למונחים הבאים  פרק זה, למטרת

 .כמפורט ברשימה, עובדיו, עובדיו לשעבר, שותפיו, שותפיו לשעבר המבוטח"" 15.2.1

 .פקודת הנזיקין )נוסח חדש( "דין" 15.2.2

 תובענה שהוגשה לבית משפט. .15.2.3.1 "תביעה" 15.2.3

דרישה של צד שלישי מהמבוטח או מסירת מידע  .15.2.3.2

למבוטח, ממקור כלשהו, בדבר כוונה של צד שלישי 

להגיש תובענה כנגד המבוטח, ובלבד שהמבוטח מסר 

 .על כך הודעה למבטח במהלך תקופת הביטוח

"תאריך  15.2.4

 רטרואקטיבי"

 .הביטוח ומצוין ברשימהתאריך הקודם לתקופת 

"מקרה  15.2.5

 הביטוח"

תביעה שהוגשה לראשונה כנגד המבוטח במהלך תקופת הביטוח 

בגין הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה רשלנות, טעות או 

השמטה, במסגרת מקצועו ועיסוקו של המבוטח כמפורט ברשימה 

ובכפוף לדינים החלים עליו, שנעשו לאחר התאריך הרטרואקטיבי 

המצוין ברשימה או אם לא צוין ברשימה תאריך רטרואקטיבי כזה, 

 .לאחר תחילת תקופת הביטוח המצוינת ברשימה

 לפרק יא' םחריגי .15.3

מקרה ביטוח, חבות, תביעה, דרישה, אובדן או נזק הנובעים או  מכסה פרק זה אינו

 :הקשורים, במישרין או בעקיפין, באחד או יותר מהגורמים הבאים

 המבוטחנזק לעובדי  .15.3.1

 חבות בגין נזק גוף לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח.

 ופגיעה בפרטיות הוצאת דיבה .15.3.2

 השמצה, הוצאת דיבה או שם רע או לשון הרע או פגיעה בפרטיות.

 ן מסמכיםדחריג אוב .15.3.3

 אובדן מסמכים, אובדן יכולת או זכות השימוש בהם או עיכובם.
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 במתכווןמעשה  .15.3.4

חריגה מעילה באמון,  אי יושר, כל מעשה פלילי, זדוני, פשע, תרמית, הונאה,

 , וכן מקרה ביטוח שנגרם במתכוון.המבוטחעל ידי שנעשו מסמכות ביודעין 

 חבות המוצר .15.3.5

הנובעת מ: מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, תביעה  .15.3.5.1

הורכבו, יובאו או שווקו על ידי המבוטח או בקשר עימו, או כל איש 

 .בשירותו, לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו הישירה של המבוטח

גם אם טרם יצא ת מהחלפתו ו/או תיקונו של המוצר הנובעתביעה  .15.3.5.2

 מחזקת המבוטח.

 עיכובאובדן שימוש או  .15.3.6

 אובדן שימוש או עיכוב הנובעים מאי עמידה בלוח זמנים מצד המבוטח.

 התחייבות לספק חומרים, מוצרים או שירותים .15.3.7

ו שירותים מקצועיים מהתחייבות לספק חומרים, מוצרים א חבות הנובעת

 במועד כלשהו.

 החזר שכר טרחה .15.3.8

 .שכר טרחה והוצאות שהמבוטח גבה מלקוחותיו ונדרש להחזירם

 תיקונים ושינוים .15.3.9

צמה הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח בגין תיקון ו/או שינוי של העבודה ע

 .שביצע ,בטרם ארע מקרה הביטוח

 כספים .15.3.10

אובדן כספים, המחאות מכל סוג שהוא, שקים ושטרות לרבות כספים 

 שהתקבלו בנאמנות.

 אי יכולת סילוק חובות .15.3.11

רעון של המבוטח ימחדלות פ רעון חובותיו אוילעמוד בפאי יכולתו של המבוטח 

 או מפשיטת רגל שלו.

 ערבות .15.3.12

כל תביעה או דרישה שתוגש נגד המבוטח בגין ערבות כלשהי שניתנה על ידו 

 ולכל התוצאות הנובעות מכך.

 נושאי משרה .15.3.13

 היותו נושא משרה בתאגיד.

 פטנטים וקניין רוחני .15.3.14

פטנט,  או כל מעשה או מחדל אשר בקשר עם נטענתהפרה הפרה בפועל או 

זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות, סימן רשום; גניבת עין; גניבה או 

שימוש שלא כדין במידע סודי או קניין רוחני אחר, מערכות מחשב או תוכנות 

 של אחרים.
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 ידיעה מוקדמת .15.3.15

ש עילה נסיבות כלשהן שהמבוטח ידע לפני תחילת תקופת הביטוח, כי עלולות לשמ

לתביעה נגדו על פי פוליסה זו. ידיעה של המבוטח לצורך חריג זה הינה ידיעה של 

 .מי מהנהלת המבוטח

 לפרק יא' תהרחבו .15.4

לשפות את המבוטח בגין סכומים אשר המבוטח יהיה חייב  מורחב פרק זהמוסכם, כי 

ריגיה, לשלם לצד שלישי  כפיצויים על פי דין, כמפורט להלן, בכפוף לכל תנאי הפוליסה וח

 אלא אם נאמר במפורש אחרת:

ולא  לגבולות האחריות הנקובים ברשימה כפופותיובהר, כי בהרחבות המפורטות להלן, 

 .מעבר להם

 אובדן מסמכים .15.4.1

 )חריג אובדן מסמכים( 15.3.3 אמור בחריג, על אף הצוין במפורש ברשימה אם

חבותו של המבוטח על פי דין בשל אובדן מסמכים  פרק זה מורחב לכסות את

אשר  ,ואמצעי מידע אחרים שטרות ומסמכים סחירים אחרים( ,)למעט מזומנים

 חבות של המבוטח בגין כוללתהרחבה זו אינה  .הופקדו בידיו במהלך עיסוקו

אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מהתבלות, בלאי, או הרעה הדרגתית הנובעת 

 מתנאים אקלימיים או אטמוספריים רגילים.

מגבול  20%סה"כ גבול אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא יעלה על סך של 

 אחריות למקרה המצוין ברשימה.

 תקופת גילוי .15.4.2

חודש על פי הוראת המבטח, מוסכם בזה כי המבטח הפרק יבוטל או לא יהיה ו

מתחייב לשפות את המבוטח בגין תביעות שתוגשנה נגדו לראשונה במשך שישה 

שנגרם לפני הפסקת  מקרה ביטוחחודשים שלאחר תום תקופת הביטוח בגין 

 אותה לא נערך ביטוח אחר המכסה אתובלבד ש ,או אי חידושוביטולו הביטוח 

 .חבות

תשלום דמי -חידושה נובע מאי-תחול אם ביטול הפוליסה או אי הרחבה זו לא

 .ו/או הפרת חובת הגילוי של המבוטח ביטוח ו/או מרמה

 לפרק יא' מיוחדיםתנאים  .15.5

 התאמת דמי ביטוח .15.5.1

במידה ודמי הביטוח הנקובים ברשימה על פי פרק זה, חושבו על יסוד אומדן 

הכנסות המבוטח מהעיסוק המפורט ברשימה, דמי הביטוח הסופיים המגיעים על פי 

, יותאמו על ידי הכפלת שיעור דמי הביטוח הנקובים ברשימה במחזור פרק זה

ח מתחייב לשלם הכנסותיו של המבוטח בתום כל חודש בתקופת הביטוח. המבוט

את ההפרש שבין דמי  -בהתאם למקרה  -למבטח, והמבטח מתחייב להחזיר 

ובכפוף לפרמיה מנימאלית הביטוח הארעיים לבין דמי הביטוח הסופיים המגיעים, 

 הנקובה ברשימה.
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 ת לפרקי החבויותהרחבה מיוחד .16

 ומנהליים עקב מקרה ביטוח פלילייםהגנה בהליכים  - יא'-ח' הרחבה לפרקים .16.1

 הרחבה זו תחול רק במידה ונרכש כיסוי ביטוח עפ"י הפרק הרלוונטי.

לשפות את המבוטח בגין הוצאות להגנה משפטית בהליכים פליליים  הפרק מורחב .16.1.1

 באופן ובהיקף כדלקמן:כהגדרתם להלן, או מנהליים 

לרשות המבוטח ו/או לרשות מי מעובדיו,  על חשבונו, יעמיד המבטח, .16.1.1.1

, או מנהליים עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים פליליים

הפרק  על פימכוסה הביטוח הנגד מי מהם, בעקבות מקרה  פתחושי

 שאירע בתקופת הביטוח.

, על חשבונו, לרשות המבוטח ו/או לרשות מי יעמיד כמו כן, המבטח .16.1.1.2

ערעור, על הכרעת דין ו/או גזר דין  לשם הגשת מעובדיו עורך דין 

 ישאיואו על החלטת הרשות המנהלית שיוטל עליהם בהליכים פליליים 

 גם בהוצאות הערעור.

הינו הגשת ערעור כאמור, צורך תנאי מוקדם להעמדת עורך דין, ל .16.1.1.3

מאת עורך דין, כי יש בסיס ענייני מנומקת בכתב קבלת חוות דעת 

 וסיכוי טוב להצלחת הערעור.

היה והמבוטח אינו מעוניין בשירותיו של עורך הדין שהעמיד לרשותו  .16.1.1.4

על פי בחירתו. במקרה כזה, אחר לפנות לעורך דין הוא המבטח, רשאי 

ששולמו על ידי  בהוצאות משפט סבירותישפה המבטח את המבוטח 

ובכל מקרה בסך שלא יפחת משכר טרחת עורך דין שיהיה המבוטח, 

 לרשות המבוטח. דשל עורך דין שהעמי המבטח משלם בגין שירותיו

בכפוף לכך שחבותו של המבטח לא תעלה על גבול האחריות על פי 

 .הרחבה זו

למקרה ולסה"כ ₪,  100,000על תעלה אחריות המבטח על פי הרחבה זו לא 

 המקרים בתקופת הביטוח.

 הגדרות לעניין הרחבה זו .16.1.2

הליכים " 16.1.2.1

 "פליליים

פלילית, לרבות  הליכים בהם נפתחה חקירה

חקירת סיבת מוות ו/או הליכים שבהם מוגש 

כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה 

נגד המבוטח או מי מעובדיו בגין מקרה ביטוח 

 המכוסה בפרק.

הליכים בהם נמסרה למבוטח הודעה על הכוונה  "הליך מנהלי" 16.1.2.2

להטיל עליו עיצום כספי על ידי רשות מנהלית 

או מי מטעמה נגד המבוטח או מי מוסמכת 

 .מעובדיו בגין מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה
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הוצאות הגנה " 16.1.2.3

 )כולל ערעור("

אגרות, דמי ביול מסמכים, העתקת פרוטוקולים, 

מומחים כפי שיקבע על ידי בית  שכר עדים ושכר

הפלילי  המשפט או בהתאם לקבוע בסדרי הדין

הנדרשים בעבור הגנה בהליכים פליליים או 

מנהליים כולל ערעור על פסק דין, אך למעט 

קנס, פיצוי, עיצום או תשלום עונשי המוטלים 

בגזר הדין או במסמך אחר במסגרת ההליך 

 הפלילי או המנהלי.

חריג לעניין  16.1.2.4

 הרחבה זו

על אף האמור בהרחבה זו, המבטח לא יהיה 

דין להגנה משפטית ו/או  חייב להעמיד עורך

לשאת בתשלום כלשהו, לרבות הוצאות הגנה, 

באם ההליך הפלילי או המנהלי הינו כלפי 

קבלנים ו/או קבלני משנה של המבוטח ו/או מי 

 מעובדיהם.
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 ביטוח תאונות אישיות -פרק יב'  .17

 לפרק יב' תהגדרו .17.1

 המשמעות כדלקמן:תהא , למונחים הבאים הז פרקלמטרת 

"מקרה  17.1.1

 הביטוח"

תאונה שארעה במהלך תקופת הביטוח וגרמה באופן ישיר 

ובלעדי למותו של המבוטח, או שכתוצאה ישירה ובלעדית ממנה 

נגרמה למבוטח נכות צמיתה או אי כושר מלא זמני או אי כושר 

חלקי זמני של המבוטח לעסוק בעבודתו, או במשלח ידו המפורט 

 ברשימה.

אובדנו של איבר בשל הפרדתו הפיזית מן הגוף או אובדן מוחלט  "נכות" 17.1.2

 או חלקי של כושר פעולתו הפונקציונלית של איבר מאברי הגוף.

"נכות מלאה  17.1.3

 צמיתה"

נכות רפואית מלאה תמידית )שאינה לזמן מוגבל ואינה זמנית( 

 שתקבע על פי סעיף קביעת נכות צמיתה שלהלן.

"נכות חלקית  17.1.4

 צמיתה"

נכות רפואית חלקית תמידית )שאינה לזמן מוגבל ואינה זמנית( 

 שתקבע על פי סעיף קביעת נכות צמיתה שלהלן.

פיזי בלבד כתוצאה  חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כח "תאונה" 17.1.5

מאירוע פתאומי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש, שארע בתוך 

תקופת הביטוח, הנגרם במישרין, על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, 

המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה, 

 הישירה והמיידית לחבלה הגופנית למבוטח.

מחלה ו/או למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי פגיעה כתוצאה מ

-כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות )מיקרו

טראומה( לאורך תקופה ו/או כתוצאה מהשפעה אלימות 

מילולית ו/או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית ו/או אמוציונאלית 

ו/או לחץ נפשי ו/או ויכוח ו/או התרגזות, ו/או הזדעזעות המוח 

לוי ו/או שבר )הרנייה( או העצבים שאינה מלווה בהיזק גופני ג

וסיבוכים הנובעים מהם ו/או מיחושי שרירים או עצבים שאינם 

מלווים בשינויים פתולוגיים, לא יחשבו כ"תאונה" על פי פרק 

 זה, לרבות בסיס לתשלום תגמולי ביטוח על פי פרק זה.

"אי כושר  17.1.6

 זמני"

 אובדן כושר של המבוטח לעסוק/לתפקד בעבודתו, במקצועו או

במשלח ידו המפורט ברשימה, באורח מלא או באורח חלקי וזאת 

 לפרק זה. 17.4.6-17.4.4 במשך התקופה, המוגדרת בסעיפים

"אי כושר מלא  17.1.7

 זמני"

 .100%אי כושר זמני של המבוטח בשיעור של 

"אי כושר חלקי  17.1.8

 זמני"

ופחות  לפחות 25%בשיעור של אי כושר זמני של המבוטח 

 .100%משיעור של 

"תחום  17.1.9

 טריטוריאלי"

 .בתחומי מדינת ישראל ובכל מקום בעולם
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 סעיף קביעת נכות רפואית .17.2

תקבע  פרק זההנכות הצמיתה שנגרמה למבוטח עקב מקרה ביטוח על פי  שיעור .17.2.1

באחוזים על פי המבחנים הרלבנטיים לנכות רפואית שנקבעו לליקויים או הפגימות 

 שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת 11מהסוג הנדון בחלק א' אשר בתוספת לתקנה 

 .("המבחנים" -, )להלן 1956-דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז

 שעור הנכות הצמיתה כאמור בסעיף זה, כפוף לתנאי הפוליסה ולאישור החברה.

אה כלשהי מתוך אין בקביעת נכות צמיתה כאמור כדי להחיל על פוליסה זו הור

 ו/או תקנותיו. 1995-)נוסח משולב(, התשנ"ח חוק הביטוח הלאומי

במקרה שנגרמה למבוטח באותה תאונה  - פגיעה רב מערכתית / מספר פגיעות

יותר מנכות צמיתה אחת המהווה מקרה ביטוח, יחושב שיעור הנכות הצמיתה על פי 

 כדלקמן: פרק זה

מכפלת סכום הביטוח בסך כל דרגות הנכות הצמיתה שנקבעו למבוטח בגין כל ליקוי 

ות אך לא יותר מסכום הביטוח למקרה של נכ או פגימה כנקוב בסעיף זה לעיל,

 מתאונה הנקוב בדף פרטי הביטוח.

 דוגמא לחישוב:

וביד  20% בגובה צמיתה ברגל נכות ע"י רופא מומחה, על פי המבחנים, שיעור נקבע

 יקבל 100,000הנו  הביטוח פרטי הנקוב בדף המירבי הביטוח וסכום 30%בגובה 

 לפי החישוב שלהלן:₪  50,000המבוטח במקרה זה 

(100,000 X 20%+ ) (100,000X  30%) 

עם מיצוי סכום הביטוח על פי האמור בסעיף זה, לא זכאי המבוטח לסכום ביטוח 

 נוסף בגין מקרה הביטוח שארע עקב אותה התאונה.

 לא יילקח בחשבון כל מום, פגם, אובקביעת שיעור הנכות הצמיתה של המבוטח  .17.2.2

ליקוי מלידה או כתוצאה ממחלה או מתאונה אחרת או מכל סיבה אחרת שהיו 

לפני התאונה שבקשר איתה מוערך שיעור הנכות הצמיתה של המבוטח וכן לא 

 אה ממחלה, או מתאונה אחרת או מכליילקח בחשבון כל מום, פגם או ליקוי כתוצ

 אונה.סיבה אחרת אחרי התאונה כאמור, אם אינם תוצאה ישירה מאותה ת

תופחת בעת קביעת  למען הסר ספק, נכות קיימת לפני קרות מקרה הביטוח

לצורך סעיף זה נכות עקב  -שיעור הנכות הצמיתה על פי פרק זה. "נכות קיימת" 

תאונה או מחלה או ליקוי בריאותי כלשהו אשר שיעורה נקבע למבוטח על ידי 

המוסד לביטוח לאומי, או בהעדר קביעה כאמור, על ידי בית משפט. באם לא 

נקבע שיעור הנכות על ידי המוסד לביטוח לאומי או בית משפט יחול שיעור 

 ל המבוטח.הנכות הקיימת המתועד בתיק הרפואי ש

 לא יכללו בחישוב שיעור הנכות הצמיתה נכות בגין צלקת אסתטית ו/או נפשית. .17.2.3
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 וח לאומי עקב מקרה הביטוח, תחייבהיתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביט .17.2.4

 הקביעה של המוסד לביטוח לאומי על פי המבחנים הרלוונטיים שנקבעו בסעיף

17.2.1  שלעיל, לגבי שיעור נכותו של המבוטח, הנובעת ממקרה הביטוח, גם את

לתקנות המוסד לביטוח  15-16אולם למעט קביעה לפי תקנה  ,לפרק זההצדדים 

 ת לאחרשינוי אחוז נכו. 1956-לאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז

ששולמו תגמולי ביטוח או חלקם גם אם השינוי נקבע על פי חוק הביטוח הלאומי 

יוגש על ידי המבוטח למבטח,  או התקנות מכוחו 1995-]נוסח משולב[, התשנ"ה

כהשלמה לתביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין אותו מקרה הביטוח, כל עוד התביעה 

מצד המבוטח לביטוח הלאומי, מובהר בזאת כי עצם הגשת תביעה לא התיישנה. 

לא יהיה בכך בכדי לעכב את בירור תביעת המבוטח למבטח לקבלת תגמולי 

ביטוח, אלא אם כן הסכימו המבטח והמבוטח לחכות לקביעת הביטוח הלאומי 

 כאמור וכל עוד התביעה לא התיישנה.

 אשר נכות בשיעור ביטוח על פי פרק זה, צמיתה עקב מקרה נגרמה למבוטח נכות .17.2.5

והנכות איננה לעיל,  17.2.1 פי המבחנים בהתאם לסעיף-איננו ניתן לקביעה על

מהסוג הקבוע במבחנים, מהות הנכות ושיעורה יקבעו על ידי רופא מומחה לתחום 

 .100%חוז נכות מחוץ למבחנים"( ובלבד שאחוז הנכות לא יעלה על )"אהנכות 

 לפרק יב'ם חריגי .17.3

 המבטח לא יכסה מקרה ביטוח כתוצאה מ:

 חריג התאבדות .17.3.1

התאבדות, ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון 

 )פרט לניסיון להציל חיי אדם(.

 חריג סמים .17.3.2

 שימוש על פי הוראות רופא. שימוש בסמים פרט למקרה של

 חריג מלחמה ופעולות איבה .17.3.3

עוינים או פעולת איבה של כוחות  לחמתיתמלחמה או סכסוך מזויין, או פעולה מ

סדירים או בלתי סדירים, או פעולה על רקע לאומני, מלחמת אזרחים, מרד, 

למעט מקרים אך מהומות אזרחיות, התקוממות צבאית או עממית, מהפיכה 

 המבוטח אינו נוטל חלק פעיל בהם.שבהם 

 חריג שירות בצבא .17.3.4

השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות או טרום צבאיות כלשהן, למעט 

תאונה בזמן שירותו הצבאי של המבוטח במילואים שאינה תוצאה של 

 השתתפות בתרגילים או בפעילויות צבאיות.

 חריג טייס .17.3.5

ת המבוטח בכלי טייס שאינו בר טיסת המבוטח בכלי טייס כאיש צוות, או טיס

 רישיון טייס מתאים שהוצא על ידי גורמי הרישוי.
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 חריג השתייכות לקבוצת ספורט .17.3.6

לפי חוק הספורט  ספורטבאגודת פעילותו של המבוטח כספורטאי רשום 

 .בין שיש שכר בצד פעילות זו ובין אם לאו, 1988-התשמ"ח

 חריג ספורט אתגרי .17.3.7

 אחד או כלל בדרך וכוללים סיכון בהם שיש ספורט פעילותו של המבוטח בענפי

. )אתגרי" "ספורט :ולהלן לעיל(וסכנה  גובה, מהירות: הבאים מהמרכיבים יותר

ענפי ספורט המהווים ספורט אתגרי מפורטים ברשימה הקיימת באתר 

 , ואשר נכונה למועד התאונה. www.migdal.co.ilהאינטרנט של החברה 

 חריג מצב רפואי קודם .17.3.8

מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח  -"מצב רפואי קודם"  .17.3.8.1

לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה; לעניין 

בדרך של אבחנה רפואית מתועדת, או  -זה, "אובחנו במבוטח" 

החודשים שקדמו  6-בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיימו ב

 למועד ההצטרפות לביטוח.

המבטח יהיה פטור מתשלום תגמולי  -חריג בשל מצב רפואי קודם  .17.3.8.2

ביטוח או תשלום תגמולי הביטוח יהיו מופחתים בשל מקרה ביטוח 

של "מצב רפואי קודם", אשר גורם ממשי לו היה מהלכו הרגיל 

 ואשר אירע למבוטח בתקופה שבה חל החריג.

 תוקף החריג .17.3.8.3

לתקופה שלא תעלה על שנה אחת מיום תחילת  .17.3.8.3.1

הביטוח למבוטח, שגילו במועד תחילת הביטוח פחות 

 שנים. 65-מ

לתקופה שלא תעלה על חצי שנה מיום תחילת הביטוח  .17.3.8.3.2

 שנים או יותר. 65למבוטח, שגילו 

לעיל, חריג לחבות המבטח או להיקף הכיסוי בשל על אף האמור  .17.3.8.4

מצב רפואי מסוים שפורט ברשימה לגבי מבוטח מסוים, יהיה תקף 

 לתקופה שצוינה ברשימה לצד אותו מצב רפואי מסוים.

על אף האמור לעיל, חריג בשל מצב רפואי קודם, לא יהיה תקף אם  .17.3.8.5

המבוטח הודיע למבטח על מצב בריאותו הקודם, והמבטח לא 

חריג במפורש ברשימה את המצב הרפואי המסוים הנזכר בהודעת ה

 המבוטח.

 חריג תאונה חוזרת .17.3.9

תאונה כלשהי, אם אירעה בתקופה שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח על 

, אם נגרמה התאונה כתוצאה מאי הכושר שבגינו זכאי המבוטח פרק זהפי 

 לתגמולי ביטוח כאמור.

 חריג פרעות .17.3.10

 המבוטח באופן פעיל.פרעות שבהם השתתף 

file:///C:/Users/alonal/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.migdal.co.il
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 חריג הריון או לידה .17.3.11

 מוות, או נכות או אי כושר לעבודה שנגרמו למבוטחת כתוצאה מהריון או לידה.

 לפרק יב' תנאים נלווים -תשלום תגמולי ביטוח  .17.4

 המבטח ישלם למבוטח/מוטב תגמולי ביטוח על פי מקרה הביטוח כמפורט להלן:

 מוות .17.4.1

ובהיעדר קביעת מוטב על ידי  -ברשימה ין ישלם המבטח למוטב ששמו מצו

אולם ין ברשימה למקרה מוות, את סכום הביטוח המצו -ו החוקיים המבוטח, ליורשי

ו/או מקרה ביטוח אחר במהלך  אם שולמו למבוטח עקב אותו מקרה ביטוח

, או נכות חלקית צמיתהתגמולי ביטוח בגין נכות מלאה  תקופת הביטוח

ל המבוטח רק את ההפרש, אם יש כזה, שבין , ישלם המבטח במותו שצמיתה

 .צמיתה הסכום המגיע לפי סעיף זה לבין הסכום ששולם כאמור בגין נכות

תגמולי ביטוח לא ישולמו ליורשיו החוקיים של המבוטח לפני מתן ירושה או צו 

עיזבון או צוואה שקיבלה תוקף של בית משפט כצוואתו האחרונה של המבוטח 

 שנפטר, לפי העניין.

 וצמיתהנכות מלאה  .17.4.2

 צמיתהין ברשימה למקרה נכות מלאה וישלם המבטח את סכום הביטוח המצו

שנגרמה אך ורק בגלל התאונה. משנקבעה למבוטח נכות מלאה וצמיתה, לא 

יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר מלא או חלקי זמני עקב אותו מקרה 

כל סכום ששולם בגין אי  הביטוח.ה ביטוח אחר במהלך תקופת ו/או מקר ביטוח

הנכות המלאה קביעת  עבור תקופה שלאחרבזמני מלא או חלקי כושר 

הצמיתה, יופחת מתגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח בגין נכות מלאה ו

 .וצמיתה

 וצמיתהנכות חלקית  .17.4.3

, אך ורק בגלל התאונהבמקרה ביטוח שבו נגרמה למבוטח נכות חלקית וצמיתה 

עקב מקרה  ,קבע למבוטחישיעור אחוז הנכות שב תגמולי ביטוחישלם המבטח 

, בין אם צמיתהין ברשימה למקרה נכות מלאה והמצומתוך סכום הביטוח  ,הביטוח

משנקבעה למבוטח נכות חלקית וצמיתה, לא  מדובר במקרה ביטוח אחד או יותר

רה יהיה זכאי עוד לפיצוי על בסיס אי כושר מלא או חלקי זמני עקב אותו מק

 מלא או חלקי כל סכום ששולם בגין אי כושר ביטוח במהלך תקופת הביטוח.

צמיתה, יופחת מתגמולי הנכות החלקית והקביעת עבור תקופה שלאחר בזמני  

 הביטוח להם זכאי המבוטח בגין נכות חלקית צמיתה.

 אי כושר מלא זמני  .17.4.4

 תאונה,במקרה ביטוח שבו נקבע למבוטח אי כושר מלא זמני אך ורק בגלל ה

ין ברשימה כפיצוי שבועי בגין אי כושר מלא לעבודה ישלם המבטח את הסכום המצו

בניכוי השתתפות עצמית הנקובה ברשימה. במידה ולא נקובה ברשימה 

    מהיוםההשתתפות עצמית, אזי הפיצוי השבועי בגין אי כושר מלא לעבודה יחל 

ובכפוף  אי הכושרשלאחר קרות מקרה הביטוח וכל עוד נמשכת תקופת  15-ה

 לתקופה בגינה ישולמו תגמולי ביטוח בגין אי כושר מלא כמפורט להלן:
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 24לא תעלה על  - במועד התאונהשנה  65למבוטח שגילו עד  .17.4.4.1

 .לכל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח יםחודש

 12לא תעלה על  - במועד התאונה שנה 65למבוטח שגילו מעל  .17.4.4.2

 .במהלך תקופת הביטוח לכל מקרי הביטוח שאירעו יםחודש

 אי כושר חלקי זמני .17.4.5

 במקרה ביטוח שבו נקבע למבוטח אי כושר חלקי אך ורק בגלל התאונה,

ועי בשיעור אי כושרו ישלם המבטח פיצוי שב 25%במקרה של אי כושר העולה על 

 בניכויין ברשימה כפיצוי שבועי בגין אי כושר מלא לעבודה מהסכום המצו

השתתפות עצמית הנקובה ברשימה, במידה ולא נקוב ברשימה השתתפות עצמית, 

, שלאחר קרות מקרה הביטוח וכל 15-חל מהיום האזי הפיצוי השבוע בגין אי כושר י

 .ין נכות צמיתה למבוטחאו עוד נמשכת תקופת אי הכושר

 התקופה שבגינה ישולמו תגמולי ביטוח בגין אי כושר חלקי:

 24לא תעלה על  - במועד התאונה שנה 65עד למבוטח שגילו  .17.4.5.1

 .לכל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח יםחודש

 12לא תעלה על  - במועד התאונה שנה 65למבוטח שגילו מעל  .17.4.5.2

 .לכל מקרי הביטוח שאירעו במהלך תקופת הביטוח יםחודש

 הבהרות לאי כושר )מלא/חלקי( .17.4.6

יר לחזור לעיסוקיו הרגילים וקבע רופא מוסמך שהמבוטח כש תה תאונהקר

)כהגדרתם ברשימה( ותוך זמן סביר לאחר מכן נקבעה למבוטח שוב תקופה של אי 

, לא תחשב אותה תקופת באופן ישיר ובלעדי אך ורק מהתאונהכושר הנובעת 

ביניים שבה נקבע שהמבוטח כשיר לעיסוקיו הרגילים, כהפסקה ברצף תקופת 

סבירות התפתחות רפואית זו. תגמולי התביעה, בתנאי שרופא מוסמך יאשר 

רק לתקופות בהן קבע רופא  הפרק,הביטוח למקרה כזה ישולמו על פי תנאי 

 שהמבוטח אינו כשיר.

 לפרק יב' תנאים נלווים -הגשת תביעה  .17.5

בקרות מקרה הביטוח, על המבוטח לפנות מיד אל רופא מוסמך ולפעול לפי  .17.5.1

 למבטח.הוראותיו, ולהודיע על כך בהקדם האפשרי 

 תביעה לתשלום תגמולי ביטוח תוגש בכתב בצירוף תעודת רופא. .17.5.2

על בסיס המידע המצוי בידו, להיבדק  פעםהמבטח רשאי לדרוש מהמבוטח מפעם ל .17.5.3

על ידי רופא שיתמנה לשם כך על ידי המבטח ועל בבדיקה סבירה, בנסיבות העניין, 

ויותיו, המוקנות לו , כי המבוטח רשאי בכל עת לבקש למצות את זכמובהר חשבונו.

 מכוח הפוליסה, בבית משפט.

 הודעה על קרות מקרה הביטוח .17.5.4

קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו, ועל 

המוטב להודיע למבטח, מיד לאחר שנודע לו, על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי 

 מחובתו.הביטוח; מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרר את השני 
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 בירור חבותו של המבטח .17.5.5

משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב  .17.5.5.1

לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור 

 חבותו.

ין, למסור למבטח, תוך זמן סביר יעל המבוטח או על המוטב, לפי הענ .17.5.5.2

והמסמכים הדרושים לבירור החבות,  לאחר שנדרש לכך, את המידע

 ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם.

 הכשלה של בירור החבות .17.5.6

במועדה,  17.5.5.2 או לפי סעיף 17.5.4 לא קויימה חובה לפי סעיף .17.5.6.1

וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי 

הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו 

 לא תחול בכל אחת מאלה:

 או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות; החובה לא קויימה .17.5.6.1.1

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו  .17.5.6.1.2

 ולא הכביד על הבירור.

עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח  .17.5.6.2

או להכביד עליו, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח  את בירור חבותו

 אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר.

 מרמה בתביעת תגמולים .17.5.7

, או שנעשה דבר כאמור 17.5.5.2 או לפי סעיף 17.5.4 הופרה חובה לפי סעיף

או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות, או  ,17.5.6.2 בסעיף

דות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר שהעלימו ממנו עוב

 .פטור המבטח מחובתו -בכוונת מרמה נעשה 

 לפרק יב'תנאים כלליים  .17.6

 היקף מירבי של חבות המבטח .17.6.1

המגיעים למלוא שילם המבטח, עקב מקרה ביטוח אחד או יותר, תגמולי ביטוח 

 - וצמיתה מלאהן ברשימה למקרה מוות או למקרה נכות סכום הביטוח המצוי

 .פרק זהיפקע תוקף הכיסוי על פי  -הגבוה מבין שני הסכומים 

 מוטבים .17.6.2

בהצעת הביטוח או בהודעה בכתב המבוטח רשאי לקבוע מוטב אחר זולתו, 

 באין קביעה כאמור, המוטבים יהיו יורשיו של המבוטח על פי כל דין. .למבטח

 המועד לתשלום תגמולי הביטוח .17.6.3

יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע  30תוך תגמולי הביטוח ישולמו  .17.6.3.1

 לשם בירור חבותו. הנדרשיםוכל המסמכים, הפרטים והראיות 
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תגמולי הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדד שפורסם לאחרונה  .17.6.3.2

לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום 

 למבוטח.

קבוע בחוק חוזה הביטוח, לתגמולי הביטוח תתווסף ריבית בשיעור ה .17.6.3.3

שהיה בידו כל המידע  , מתום שלושים ימים מיום1981-התשמ"א

 .והמסמכים הדרושים

 מקדמות על חשבון תגמולי הביטוח .17.6.4

ימים מתאריך קרות מקרה  30עלתה תקופת אי כושר לעבודה על  .17.6.4.1

ן, זכאים לקבל יהביטוח, יהיה המבוטח, או המוטב, הכל לפי העני

ל שלושים ימים על חשבון תגמולי הביטוח מהמבטח מקדמה בתום כ

 שיגיעו מהמבטח עקב מקרה הביטוח.

לעיל, ינוכו  17.6.4.1סעיף סכומים ששולמו למבוטח או למוטב מכוח  .17.6.4.2

 מתגמולי הביטוח הסופיים כשישולמו.

חישוב הניכוי ייעשה תוך הצמדת המקדמה למדד המוסכם, מיום  .17.6.4.3

 תשלום המקדמה עד יום תשלום תגמולי הביטוח הסופיים.
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 פרקי הפוליסה חריגים כלליים לכל .18

 ידי:-אובדן או נזק או חבות שנגרמו במישרין ו/או בעקיפין על פוליסה זו אינה מכסה

 סיכונים גרעיניים וחומרים ביולוגיים וכימיים .18.1

 חומר גרעיני כלשהו, קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או .18.1.1

 מפסולת גרעינית כלשהי ו/או מבעירת דלק גרעיני.

תהליך כלשהו של  , המונח "בעירת דלק גרעיני" כולללמטרת סעיף זה בלבד

 ביקוע גרעיני המכלכל את עצמו.

לא יחול על שימוש בקרני רנטגן, ועל , למעט החלק הנוגע לדלק גרעיני, חריג זה

צוע אקטיביים במעבדות מחקר ובתי חולים ולשם בי-שימוש בחומרים רדיו

 בדיקות לא הרסניות בתעשייה.

 חומרים ביולוגים או כימיים, שנעשה בהם שימוש שלא למטרות שלום. .18.1.2

 וטרורמלחמה  .18.2

לות מסוג פעולות מלחמה )בין אם אויב זר, מעשה איבה או פעו מלחמה, פלישה, פעולת

מרד, התקוממות צבאית או עממית, מרי,  (, מלחמת אזרחים,בין אם לאוהוכרזה או 

מרידה, מהפכה, פעולת אנשים הפועלים בשם ו/או בקשר לארגון פוליטי, שלטון צבאי או 

אורעות או גורמים או מצב של מצור או מ שלטון שתפסוהו באופן בלתי חוקי, משטר צבאי

ת מחבלים, פעול ב של מצור,לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצכלשהם המביאים 

, השחתה או גרימת נזק לרכוש בפקודת ננים, טרור, החרמה, הפקעה, תפיסהפעולת מסת

 השלטון או בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

"טרור" כאמור לעיל משמעו: שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות  - לצורך חריג זה

בין  די איש או אנשיםשימוש באלימות שמטרתו להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על י

 .כלשהו ובין אם לא, העוין את המדינהפועלים מטעם או בקשר עם ארגון אם הם 

או של משרד הביטחון או של מנהל מס רכוש וקרן וין כי רק אישור של משטרת ישראל יצ

ק נגרם על כל תיקוניו, המאשר כי הנז 1961פיצויים כמוגדר בחוק מס רכוש וקרן פיצויים 

 ישמש עילה לדחיית תביעה לשיפוי בגין נזקי טרור. ידי פעולת טרור, במישרין על

 קל"-"פל .18.3

קל -קל". ו/או התמוטטות תקרת פל-אובדן או נזק או חבות הנובע מבנייה בשיטת ה"פל

 במבנה שבבעלות ו/או בחזקת של המבוטח. 

 רעידת אדמה .18.4

ו/או אש תת  רעידת אדמה ורעש אדמה ו/או התפרצות הר געש ו/או אש שנגרמה על ידם

 קרקעית ו/או צונאמי.

 עקב רשלנות רבתינזק שנגרם  .18.5

ברשלנות רבתי המלווה ביסוד נפשי של פזיזות או על ידי המבוטח נזק ו/או אובדן שנגרם 

 ופעילותו גרמה למקרה הביטוח. באי איכפתיות

 משמעה: סטייה חמורה מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר. "רשלנות רבתי"לעניין זה 

אף האמור לעיל חריג זה לא יחול כאשר רשלנותו של המבוטח כאמור תרמה רק ל ע

 בשיעור חלקי לקרות מקרה הביטוח.



 

 2020 - 510120001                                                        "עסק"מגדל ל מגדל חברה לביטוח בע"מ |

85 

 תנאים כלליים .19

 ז' )ביטוח רכוש וסיכונים נלווים וביטוח הנדסי(-לפרקים א'תנאים כלליים  .19.1

 חהודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה לתשלום תגמולי ביטו .19.1.1

קרה מקרה הביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח תוך  .19.1.1.1

 המקרה ועל זכותו לתגמולי ביטוח. זמן סביר מעת שנודע לו על קרות

ה תוגש למבטח על ידי פי הפוליס-כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על .19.1.1.2

 .המבוטח בכתב

משנמסרה למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב  .19.1.1.3

לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור 

 חבותו.

על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח תוך זמן סביר  .19.1.1.4

מעת שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לברור החבות 

 יו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם.והיקפה, ואם אינם ברשותו, על

יובהר כי המבוטח יהיה רשאי להגיש העתק של המסמכים האמורים 

באופן דיגיטאלי, ולכל הפחות, באמצעות דואר אלקטרוני 

shamut@migdal.co.il במסרון, ובחשבון האישי המקוון של ,

 .המבוטח, ככל שישנו כזה

על המבוטח לשמור על הפריטים הניזוקים ולהמציא אותם לבדיקה לבאי  .19.1.1.5

כח המבטח או לשמאים שימונו על ידו. בכל מקרה חייבת להינתן 

האפשרות לבאי כח המבטח לבדוק את האובדן או הנזק לפני שיעשו כל 

 .התיקונים

 הכשלה של בירור החבות .19.1.2

במועדה, וקיומה היה לעיל  19.1.1 לא קויימה חובה לפי סעיף .19.1.2.1

אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא למבטח להקטין חבותו, מאפשר 

תחול לא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו 

 בכל אחת מאלה:

קויימה או קויימה באיחור מסיבות החובה לא  .19.1.2.1.1

 מוצדקות;

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור  .19.1.2.1.2

 חבותו ולא הכביד על הבירור.

עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן  .19.1.2.2

המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייב 

אותו  לא נעשה לובתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אי

 דבר.
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 זכויות המבטח לניצולת .19.1.3

 זכאי בגינו ואשר פרק/ים אלו פי על המכוסה ביטוח מקרה קרה .19.1.3.1

 לפעול, דעתו שיקול פי על ,המבטח רשאי, ביטוח לתגמולי המבוטח

 :כדלקמן צולתיהנ עם בקשר

 ערך בעלת היא אם, הניצולת של ערכה את להפחית .19.1.3.1.1

 .שניזוק הרכוש בגין הביטוח מתגמולי למבוטח

 ;או

 יופחת לא, זה דברים במצב. הניצולת את לבעלותו לקבל .19.1.3.1.2

 .שניזוק בגין הרכוש הביטוח מתגמולי הניצולת ערך

 הרכוש שרידי "ניצולת" משמעהזה  סעיף לעניין

 .הביטוח תגמולי המבוטח תובע שבגינו המבוטח

, רשאי פי פרק/ים אלו עלבקרות אובדן או נזק לרכוש כלשהו המבוטח  .19.1.3.2

 המבטח:

 להיכנס לבניין או לחצרים בהם קרה האובדן או הנזק. .19.1.3.2.1

לקבל לידיו רכוש של המבוטח שלגביו תובע המבוטח  .19.1.3.2.2

 תגמולי ביטוח.

להחזיק בחזקתו כל רכוש כזה, לבדוק אותו, למיינו,  .19.1.3.2.3

בדרך אחרת, לכל מטרה  בו לסדרו, להעבירו, או לטפל 

 סבירה ובצורה סבירה כלשהי.

למכור ניצולת לצד שלישי בעקבות אובדן או נזק כנ"ל,  .19.1.3.2.4

אלא אם הניצולת הופחתה מתגמולי הביטוח כאמור 

 לעיל. 19.1.3.1.1 בסעיף

ו תללא הסכמ לנטוש ניצולת,המבוטח לא יהיה רשאי בשום אופן  .19.1.3.3

בין אם המבטח כבר קיבל אותה לרשותו או  המפורשת של המבטח,

 בין אם לאו.

לא יפגע ייעשה באופן שפי תנאי זה -ניצול זכויותיו של המבטח על .19.1.3.4

 בניהול עסקיו של המבוטח או במוניטין שלו.

 תחלוף .19.1.4

הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד  .19.1.4.1

שלישי שלא מכח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם 

 למבוטח או למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופן  .19.1.4.2

הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן 

 לתגמולים שקיבל מהמבטח.
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קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח  .19.1.4.3

 להעבירו למבטח. סעיף זה, עליולפי 

התפשר המבוטח, ויתר או ביצע פעולה אחרת הפוגעת בזכות 

ובה הנזק שנגרם שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך, בג

 למבוטח.

בני משפחתו  המבטח מוותר על זכותו לתחלוף שעלולה להתעורר נגד .19.1.4.4

כל עובד של המבוטח, מועצת הדירקטוריון, בעלי מניותיו של המבוטח, 

של המבוטח וכן בני משפחותיהם וכן נגד כל אדם או גוף משפטי 

שהמבוטח ויתר על זכות התביעה כלפיהם או התחייב לשפותם בכתב 

 והכל בתנאי שהנזק לא נגרם במתכוון. לפני הנזק,

 מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת .19.1.5

 א', ג', ד', ה', ו', ז' רקיםתנאים לפ .19.1.5.1

יהיה המבוטח  ,מקרה ביטוח המכוסה בפוליסהבקרות  .19.1.5.1.1

זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית 

וזאת על  ,הנזק לקבל שירות לתיקוןשתאפשר לו 

חשבון הכספים שיגיעו לו מהמבטח לפי תנאי פוליסה 

 זו.

מקדמה כזו תנוכה מסכום השיפוי הסופי שישולם 

 למבוטח.

ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך -תגמולי .19.1.5.1.2

שנמסרה למבטח תביעה בכתב  שלושים ימים מהיום

נים לתביעה בנפרד הביטוח והם נית-לתשלום תגמולי

 מיתר התגמולים.

ועל  ידי המבטח-מינוי שמאי לטיפול בנזקים, יעשה על .19.1.5.1.3

השמאי ימונה תוך תאום מלא עם המבוטח. . חשבונו

השמאי יתבקש למסור למבטח דו"ח ראשוני בהקדם 

לפי  מסווגיםהאפשרי, כשסכומי האובדן או הנזק, 

 הסעיפים בפוליסה.

שוכנע לעיל, אם  19.1.5.1.1 בסעיףבכפוף לאמור  .19.1.5.1.4

הנזק מכוסה ללא ספק על פי פוליסה זו, המבטח כי 

קדמות למבוטח מ ישלם המבטחובכפוף לביטוח חסר, 

 בשיעורים כדלקמן:

 - השמאילאחר קבלת דו"ח  ימים 14 .19.1.5.1.4.1

מסכום אומדן הנזק המכוסה,  30%

 כמפורט בדו"ח הנ"ל.

יום מהתשלום הראשון,  21כעבור  .19.1.5.1.4.2

מסכום אומדן הנזק  20%תשלום בשיעור 

 50%)דהיינו, סך הכל עד המכוסה 
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מסכום הנזק המכוסה(, כמפורט בדו"ח 

דו"חות שיתברר מתוך הנ"ל. במקרה 

ישנם שינויים נוספים, כי  שמאות

הראשוני שלפיו דוח מהותיים ביחס ל

המקדמות  יותאמושולמו המקדמות, 

 בהקדם.

במקרה שיתברר שהמקדמה/ות עולה/ות  .19.1.5.1.4.3

על סכום תגמולי הביטוח הסופיים שיגיעו 

טח את ההפרש, למבוטח, יחזיר המבו

כולל ריבית והצמדה בהתאם לחוק 

, 1961-פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א

 .מיד עם קבלת דרישה מהמבטח

 ב' תנאים לפרק .19.1.5.2

החודש הראשון לתקופת השיפוי ומדי חודש לאחר מכן, מתחייב  בתום

 75%המבטח לשלם למבוטח מקדמה על חשבון תביעתו בשיעור של 

ידי השמאי המטפל. -מסכום ההפסד החודשי המשוער, כפי שיוערך על

דעות בין המבוטח לבין המבטח בדבר גובה -בכל מקרה של חילוקי

המבטח לשלם את הסכום  פי פרק זה, מתחייב-התשלום המגיע על

שאינו שנוי במחלוקת, מבלי לפגוע בזכויות המבוטח או בזכויות 

 המבטח.

 הקטנת סכום הביטוח לאחר נזק .19.1.6

לאחר קרות אובדן או נזק, יוקטנו סכומי הביטוח ו/או גבולות אחריות המבטח 

השתתפות עצמית, המגיעים למבוטח בגין בגין בגובה תגמולי הביטוח לפני ניכוי 

 דן או הנזק.האוב

 השבת סכום ביטוח לקדמותו .19.1.7

ותמורת דמי ביטוח נוספים,  לעיל 19.1.6 סעיףבמוסכם בזה כי בהמשך לאמור 

יושב סכום הביטוח ו/או גבול אחריות המבטח לקדמותו לאחר קרות אבדן או נזק, 

מיום קימום הנזק בפועל, למעט גבול אחריות שהינו על בסיס נזק ראשון שלגביו 

תהיה מיום קרות הנזק,  ו/או גבולות האחריות לקדמותם של סכום הביטוח ההשבה

 אלא אם יורה המבוטח אחרת.

 ועד תום תקופת הביטוח. לקדמות דמי הביטוח הנוספים יחושבו מיום ההשבה

 על אף האמור לעיל:

ין ברשימה במפורש גבול אחריות כללי של מוסכם בזה כי באם צו .19.1.7.1

מסוימים או לגבי כל ( לגבי סיכונים LOSS LIMITהמבטח לתקופה )

הסיכונים המכוסים, לא תהיה הרחבה זו בתוקף לגבי אותם 

 סיכונים.

ין ברשימה במפורש כי גבולות אחריות לגבי מוסכם בזה כי באם צו .19.1.7.2

סיכון מסוים )על בסיס נזק ראשון( הם למקרה ולתקופה, לא תהיה 

 וקף לגבי אותו סיכון ו/או הרחבה.הרחבה זו בת
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דמי הביטוח בעד השבת סכומי הביטוח  להלן הנוסחה לחישוב .19.1.7.3

 לקדמותם:

A סכום התביעה בניכוי השתתפות עצמית = 

B דמי ביטוח שנתיים = 

C מספר הימים שנותרו מיום הנזק ועד ליום סיום הביטוח = 

D סכום הביטוח = 

E  =תקופת הביטוח הראשונית לפי ימים 

B        C   

        x        A x  
D        E   

 יא'-ח'לפרקים תנאים כלליים  .19.2

 מקרה ביטוחהודעה על  .19.2.1

קרות מקרה ביטוח מיד עם היוודע לו על  ,על המבוטח להודיע למבטח .19.2.1.1

 פי פוליסה זו.-העלול להוות עילה לתביעה על

של הליכים המבוטח יודיע למבטח, בהקדם האפשרי, על תחילתם  .19.2.1.2

או או על כל חקירה אחרת המתנהלת נגדו פליליים ו/או מנהליים 

נו תיתכן שעומדת להתנהל נגדו בקשר עם כל מקרה ביטוח, אשר בגי

 פי פוליסה זו.-תביעה על

 לעניין פרקים י', יא' .19.2.1.3

הודעה שנמסרה על ידי המבוטח בכתב למבטח במשך תקופת הביטוח 

, תחשב פרקים אלולשמש עילה לתביעה על פי  בדבר נסיבות העלולות

מבוטח במשך תקופת כתביעה שהוגשה נגד ה פרקים אלולעניין 

 הביטוח.

 העברת מסמכים למבטח .19.2.2

המבוטח יעביר למבטח, מיד עם קבלתם, כל מכתב, הזמנה לדין, צו והודעה על דיון, 

 .ו/או מנהליים הביטוח או הליכים פלילייםהליך כלשהו, בקשר עם קרות מקרה  או

על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע 

והמסמכים הדרושים לברור החבות, ואם אינם ברשותו עליו לעזור למבטח ככל 

יובהר כי המבוטח יהיה רשאי להגיש העתק של  שיוכל באופן סביר להשיגם.

המסמכים האמורים באופן דיגיטאלי, ולכל הפחות, באמצעות דואר אלקטרוני 

((havuyot@migdal.co.il במסרון, ובחשבון האישי המקוון של המבוטח, ככל ,

 שישנו כזה.

mailto:havuyot@migdal.co.il
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 הכשלה של בירור החבות .19.2.3

במועדה, וקיומה  לעיל 19.2.2-19.2.1 לא קויימה חובה לפי סעיף .19.2.3.1

אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אפשר למבטח להקטין חבותו, היה מ

ילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול א בהםאלא במידה שהיה חייב 

 בכל אחת מאלה:

החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות  .19.2.3.1.1

 מוצדקות;

אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור  .19.2.3.1.2

 חבותו ולא הכביד על הבירור.

עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי  .19.2.3.2

למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, 

אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה 

 לא נעשה אותו דבר. חייב בהם אילו

 , פשרה או התחייבות לפיצויאיסור הודאה .19.2.4

 הבטחה, , הצעה,(ADMISSION) הודאה לא יתנו מטעמו מי אוו/מבוטח 

. אין של המבטח מראש ובכתב והסכמת מבלי לקבל את, כלשהו פיצוי אוהתחייבות, 

משטרה או לכל גורם בהוראות סעיף זה חלות על מסירת עובדות מקרה הביטוח 

 וכן על מתן עדות במשפט פלילי.לפי דרישתו, פי כל דין,  -מוסמך על

 טיפול בתביעות .19.2.5

דרישת הצד  לפיו הוא רשאי ,פרקים אלוהכיר המבטח בחבותו על פי  .19.2.5.1

השלישי חייב הוא לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח 

ימים מראש  30ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח  חייב למבוטח,

והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו. אולם טענה שהמבטח יכול לטעון 

 כלפי מבוטח תעמוד כלפי הצד השלישי.

דעתו, -, יהיה רשאי לפי שיקולרקים אלופפי -הכיר המבטח בחבותו על .19.2.5.2

ליטול לידיו ולנהל בשם המבוטח את ההגנה כלפי כל תביעה או יישובה 

שיפוי, פיצוי, השתתפות, של כל תביעה וכן לתבוע ולקבל בשם המבוטח 

 נזק.-דמי

על במסגרת ניהול ההגנה,  מתחייב לשתף פעולה עם המבוטח המבטח

, לרבות שמו יים של המבוטחמנת לשמור על האינטרסים הלגיטימ

על המבוטח למסור למבטח את כל המידע שיש לו ולהושיט לו כל  .הטוב

 עזרה שתידרש ממנו בקשר עם ניהול ההגנה כאמור בסעיף זה.

יפעלו המבטח  ,היה וסך התביעה חורג מגבולות האחריות של המבטח .19.2.5.3

תינתן  ,והמבוטח תוך תיאום הדדי, ומבלי לגרוע בכלליות האמור

 בניהול ההגנה. ףלמבוטח זכות להשתת
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ו/או בחוסר תום לב לסילוק באופן בלתי סביר סירב המבוטח  .19.2.5.4

על ידי המבטח, תהא שהומלצה התביעה לרבות במסגרת פשרה, 

חבות המבטח מוגבלת לסכום אותו היה משלם המבטח אלמלא סירב 

עוד שבו אות המשפט עד למהוצ בצירוףהמבוטח להצעה כאמור, 

ובלבד שהודיע המבטח למבוטח על  ניתן היה לסלק את התביעה,

 .יום מראש והמבוטח סירב לאשר את הפשרה 30הפשרה המוצעת 

 תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה .19.3

יקרא כחוזה אחד, וכל מילה או ביטוי  -פוליסה זו, הרשימה וכל מסמך אחר המצורף לה 

תהא להם אותה  -מיוחדת בכל חלק של הפוליסה או של הרשימה שיוחסה להם משמעות 

 משמעות המיוחדת בכל מקום בו הם מופיעים.

 כותרת סעיפי הפוליסה נועדו לנוחות הקריאה ולא ישפיעו על תוכן הסעיפים לגופם.

 תחולת החוק .19.3.1

"חוק חוזה )להלן:  1981-התשמ"א חוק חוזה הביטוח,יחולו הוראות  זו פוליסהעל 

 .(הביטוח"

 השתתפות עצמית .19.3.2

 ז' ו', ה', ד', ג',א, פרקים  .19.3.2.1

בו יישא על פי כל אחד מפרקי הפוליסה,  הסכום הנקוב ברשימה

ביטוח בכל תביעה אשר הוגשה מכוח תגמולי ה מסךהמבוטח 

בגין כל מקרה ביטוח, תוגש תביעה  - למען הסר ספק הפוליסה.

 .נפרדת נפרדת ותשולם השתתפות עצמית

 מפרק ז')"הוצאות תפעול נוספות"(  10.3 סעיףפרק ב',  .19.3.2.2

במספר ימים, יישא המבוטח  וההשתתפות העצמית נקובההיה 

בסכום המשקף את תוצאות ההפרעה או ההפסקה במשך מספר 

 הימים הראשונים שלאחר קרות מקרה הביטוח הנקובים ברשימה.

, או תביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק ב' הסר ספק מובהר, כילמען 

  מפרק ז', לא תושפע מהיות האובדן או הנזק המכוסה 10.3 סעיף

 בה בו.פי פרק א' נמוך מההשתתפות העצמית הנקו-על

 רעידת אדמה נזקי טבע .19.3.2.3

ידי רעידת אדמה או -אובדן או נזק שנגרם על בקרות .19.3.2.3.1

יישא  )"נזקי טבע"( 3.3.1 נזק טבע כמוגדר בסעיף

 ח בהשתתפות עצמית כנקוב ברשימה.המבוט

בקרות אובדן או נזק שנגרם על ידי רעידת אדמה או  .19.3.2.3.2

, הן במסגרת פרק א' והן 3.3.1 נזקי טבע בסעיף

במסגרת פרק ב', ההשתתפות העצמית של המבוטח 

רבי הנקוב תעלה על הסכום המ לא ב'-בגין פרקים א' ו

 .ברשימה
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 יא' -השתתפות עצמית לפרקים ח' .19.3.2.4

סכום  בו יישא המבוטח מתוך הסכום הנקוב ברשימה, .19.3.2.4.1

וההוצאות שישולמו ע"י המבטח עקב מקרה  הפיצויים

כמו כן, המבוטח ישא  וח, המכוסה לפי פוליסה זו.ביט

בסכום ההשתתפות העצמית בגין הוצאות שכ"ט של 

ח במהלך מומחים ו/או ייצוג משפטי, שהוציא המבט

לפיצוי ו/או הודעה על כל  טיפול בתביעה ו/או דרישה

לתביעה על פי פוליסה זו, לגרום  מקרה ביטוח העלול

 בגינם. וזאת אף אם לא שולמו פיצויים

לגבי כל מקרה ביטוח בנפרד לעניין פרק ח' יתווסף:  .19.3.2.4.2

ולעניין "מחלה מקצועית", תחול ההשתתפות העצמית 

 .בגין כל עובד שנפגע בנפרד

אם הייתה התביעה שהוגשה  :יתווסף לעניין פרק יא' .19.3.2.4.3

נגד המבוטח תביעה ייצוגית, תחול לגביו השתתפות 

עצמית כפולה מן ההשתתפות העצמית המצוינת 

 ₪. 40,000-ברשימה ולא פחות מסך השווה ל

 בעניין מהותי וגילוי שינוי .19.3.3

הציג המבטח למבוטח לפני הוצאת הפוליסה, אם בטופס של הצעת  .19.3.3.1

ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע 

על נכונותו של מבטח סביר לכרות את חוזה הביטוח בכלל או לכרות 

(, על "עניין מהותי" -אותו בתנאים המפורטים בפוליסה זו )להלן 

תשובה מלאה וכנה. הסתרה  המבוטח להשיב על השאלה בכתב

בכוונת מרמה מצד המבוטח של עניין שהוא ידע כי הוא עניין מהותי, 

 כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה.דינה 

שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה 

 מחייבת תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה.

מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, יחולו ניתנה לשאלה בעניין  .19.3.3.2

 :אלה הוראות

המבטח רשאי תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על  .19.3.3.2.1

 את הביטוח, לבטל מקרה כך, וכל עוד לא קרה

 בכתב למבוטח. בהודעה הפוליסה

ביטל המבטח את הפוליסה כאמור, יהיה זכאי המבוטח 

להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר 

, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם המבוטח פעל הביטול

 בכוונת מרמה.
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קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף  .19.3.3.2.2

זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים 

בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו 

משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו, לבין 

 דמי הביטוח המוסכמים, והוא יהיה פטור כליל בכל

 :מאלה אחד

 .התשובה ניתנה בכוונת מרמה .19.3.3.2.2.1

 מתקשר היה מבטח סביר לא .19.3.3.2.2.2

אף בדמי ביטוח גבוהים  בפוליסה זו

המצב לאמיתו.  את יותר אילו ידע

במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי 

הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר 

ות קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצא

 .המבטח

לעיל בכל  19.3.3.2 המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף .19.3.3.3

יתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא הי

 :מרמה

הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו במועד  .19.3.3.3.1

כריתת הביטוח או שהוא גרם לכך שהתשובה לא 

 הייתה מלאה וכנה.

ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה העובדה שעליה  .19.3.3.3.2

חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא 

 השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה.

 אמצעים להקלת הסיכון .19.3.4

פי הפוליסה, -המבוטח ינקוט באמצעים להקלת הסיכון המבוטח על .19.3.4.1

המפורטים ברשימה, תוך הזמן שיקבע לכך בכתב או כפי שפורט 

 הביטוח תקופת במהלך תקין במצב להחזיקם וכן ידאג  ברשימה,

"נקיטת אמצעים להקלת דרוש )להלן:  שהדבר עת בכל ולהפעילם

 (.הסיכון"

 נקיטת אי על ובכתב מיד למבטח להודיע חובה חלה המבוטח על .19.3.4.2

 הסיכון. להקלת האמצעים

 רשאי הסיכון, באמצעים להקלת לנקוט חובתו את המבוטח קיים לא .19.3.4.3

 מהיום או כך על הודעה לו שנמסרה מהיום ימים 30 בתוך ,המבטח

 לבטל, הביטוח מקרה לא קרה עוד וכל, אחרת בדרך כך על לו שנודע

מכוח  החוזה את המבטח ביטל. למבוטח בכתב בהודעה החוזה את

 התקופה בעד ששילם הביטוח דמי להחזר המבוטח זכאי, זה סעיף

 ביטל לא ;מרמה בכוונת פעל המבוטח אם זולת, הביטול שלאחר

 .אף השינוי על קיומו להמשך כמסכים אותו רואים, החוזה את המבטח
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 חייב, זה סעיף מכוח החוזה שנתבטל לפני הביטוח מקרה קרה .19.3.4.4

 שבין כיחס שהוא, יחסי מופחתים בשיעור ביטוח בתגמולי המבטח

 לא ננקטו שבו במצב אצלו המקובל לפי משתלמים שהיו הביטוח דמי

 יהיה המבטח  .המוסכמים הביטוח דמי לבין הסיכון להקלת האמצעים

 :מאלה אחת בכל זו פוליסה פי על מתשלום פטור כליל

, והדבר נעשה 19.3.4.2 לא ניתנה הודעה לפי סעיף .19.3.4.4.1

 בכוונת מרמה;

מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי  .19.3.4.4.2

ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהמצב הוא כפי שהוא 

לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי 

 נוי.הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר השי

 -19.3.4.3 בסעיפים האמורות לתרופות זכאי יהיה לא המבטח .19.3.4.5

19.3.4.4 מאלה אחת בכל לעיל: 

 קרות על השפיעה לא הסיכון להקלת האמצעי נקיטת אי .19.3.4.5.1

 ;היקפה או המבטח חבות או על הביטוח מקרה

 של תוצאה היא הסיכון להקלת האמצעי נקיטת אי .19.3.4.5.2

 ;המבטח דעת על שננקט אמצעי

 הינה הסיכון להקלת אמצעי או המיגון אמצעי נקיטת אי .19.3.4.5.3

מניעת נזק חמור לגוף  לשם שננקט אמצעי של תוצאה

או לרכוש, ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על 

נקיטת האמצעי מיד לאחר שנקט אותו או שנודע לו 

 עליו.

 הקטנת נזק .19.3.5

ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה -אין המבטח חייב בתגמולי .19.3.5.1

בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת למנוע או להקטין 

 אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לו לנקוט.

 ,מכן לאחר או הביטוח מקרה בקרות ,המוטב או המבוטח הוציא .19.3.5.2

 כך לשם שהתחייב או, להקטנתו או הנזק למניעת סבירותת הוצאו

 הנזק נמנע אם בין ,לשפותם המבטח חייב, סבירות בהתחייבויות

 בלתי ההתחייבויות או ההוצאות היו ;לאו אם ובין הוקטן או

 ;העניין בנסיבות הסביר שיעורן כדי בשיפוי המבטח חייב, סבירות

 .הביטוח לסכום מעל אף והכל

 אחריםוסכומים תשלומי דמי הביטוח  .19.3.6

הביטוח וסכומים אחרים -אם לא סוכם אחרת בין הצדדים, דמי .19.3.6.1

ישולמו במלואם בשקלים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה 

 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח. 30תוך 
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הימים האמורים לעיל, אלא במועדים  30לא שולמו דמי הביטוח תוך  .19.3.6.2

אחרים עליהם הוסכם במפורש, ישא כל תשלום הפרשי הצמדה 

 מדד המחירים לצרכן בין למדד. הפרשי ההצמדה יחושבו לפי השינוי

ביום  הידוע מדד המחירים לצרכן לבין הביטוח תחילת ביום הידוע

 ובתוספת דמי אשראי, כקבוע ברשימה. בפועל, התשלום

לא שולמו דמי הביטוח ו/או סכומים אחרים המגיעים מהמבוטח  .19.3.6.3

 למבטח במועד המוסכם, יחולו ההוראות הבאות:

מיום  הפרשי הצמדה למדד,הסכום שבפיגור יישא ב .19.3.6.3.1

 ועד יום התשלום בפועל. לת הביטוחתחי

חישוב ההצמדה יעשה בהתאם ליחס שבין המדד הידוע  .19.3.6.3.2

ביום התשלום בפועל לבין המדד הידוע ביום תחילת 

 הביטוח.

ו/או סכומים אחרים  יישא כל תשלום דמי ביטוח .19.3.6.3.3

עבור תקופת  המגיעים מהמבוטח למבטח ריבית צמודה

-הפיגור בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א

 .והתקנות שהותקנו מכח חוק זה 1961

ימים לאחר  15לא שולם סכום כלשהו שבפיגור, כאמור, תוך  .19.3.6.4

שהמבטח דרש מהמבוטח בכתב לשלמו, רשאי המבטח להודיע 

ימים נוספים, אם  21למבוטח בכתב, כי הביטוח יתבטל כעבור 

הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן, ואם נקבע מוטב שאינו 

חוזרת, רשאי המבטח לבטל את -תה בלתיהמבוטח, והקביעה היי

הביטוח, אם הודיע למוטב בכתב על הפיגור האמור, והמוטב לא 

ימים מהיום שנמסרה לו  15סילק את הסכום שבפיגור תוך 

 ההודעה האמורה.

פי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק -אין בביטול הביטוח על .19.3.6.5

אמור, וכן את את הסכום שבפיגור, בגין התקופה שעד לביטול ה

 הוצאות המבטח.

 הצמדת סכומי הביטוח ודמי השתתפות עצמית .19.3.7

סכומי הביטוח וההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה ישתנו בהתאם ליחס שבין 

( "המדד היסודי" -מדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת תקופת הביטוח )להלן 

 לבין מדד המחירים לצרכן הידוע  במועד קרות מקרה הביטוח.

במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח, תהווה כל הגדלה כזו אם 

סכום בסיסי נוסף שעליו חלים תנאי ההצמדה דלעיל, כאשר המדד היסודי לגבי 

 סכום ההגדלה יהיה המדד הידוע במועד תחילת תוקף ההגדלה.
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 זכות הקיזוז .19.3.8

המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח, כל סכום שהמבוטח חייב 

 ו, כל זאת בכפוף להוראות כל דין.זמן פירעונ הגיעלו, ואשר 

כל סכומי הביטוח לרכוש  הממצה את תשלום תגמולי ביטוחבמקרה של 

פי פוליסה זו, רשאי המבטח לקזז את יתרת -על ,גבולות האחריות המבוטח ו/או

 הביטוח המגיעים לו, לפי פוליסה זו, גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.-דמי

 ביטול הביטוח .19.3.9

היא לפני תום תקופת המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת ש .19.3.9.1

 דעתו, ובלבד שמסר הודעה בכתב למבטח לפחות-שיקולהביטוח, לפי 

 תבטל הביטוח.לפני התאריך בו י ימים 3

היה והמבוטח דרש מהמבטח לחתום על  ,על אף האמור לעיל

לבטל הביטוח רק לאחר  המבטח מתחייבבהם שאישורי ביטוח 

, תבוטל הפוליסה רק לגורם הנקוב באישורהודעה מראש מתן 

 באותו אישור. המצוינתלאחר תום התקופה 

 במקרה כזה, בו המבוטח ביטל את הביטוח, יהיה המבוטח זכאי

להחזר החלק היחסי של דמי הביטוח ששילם למבטח בעד התקופה 

החלק היחסי כאמור  שלאחר ביטול הביטוח, בהתאם להוראות כל דין.

יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין מספר 

הימים שנותרו במועד הביטול עד תום תקופת הביטוח המקורית לבין 

 .ביטוח המקוריתמספר הימים הנכללים בתקופת ה

פי הוראה אחרת כלשהי -פי דין או על-מבלי לגרוע מזכויות המבטח על .19.3.9.2

בפוליסה,  רשאי המבטח לבטל את הביטוח בכל עת, לפני תום 

דעתו, ובלבד שהודעה על כך תשלח -תקופת הביטוח, לפי שיקול

ימים לפני התאריך בו יתבטל  30למבוטח בדואר רשום לפחות 

הביטוח -מבוטח יהיה זכאי להחזר דמיהביטוח, ובמקרה כזה ה

 ששילם למבטח בעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת  .19.3.9.3

והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות 

את כהחזר דמי הביטוח את המבטח, ישלם המבטח למבוטח 

דומה לאותו סוג ביטוח ביום הביטול, הסכום שהיה דורש ממבוטח 

 יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת.

 הביטוח הארכת .19.3.10

טעונה הסכמה מראש בכתב של  פי פוליסה זו-של תקופת הביטוח עלכל הארכה 

 אשר תינתן במפורש למטרה זו. ,ושל המבוטח המבטח
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 למטבע הפוליסההמרת תגמולי הביטוח  .19.3.11

בקרות מקרה ביטוח המכוסה על פי פוליסה זו, יחושבו תגמולי הביטוח על ידי 

המרת הסכומים שהוצאו בפועל למטבע הפוליסה, ככל שהם במטבע אחר, וזאת 

בהתאם לשער או שערים החלים במועד שבו נעשתה ההוצאה על ידי המבוטח 

 בפועל.

הפוליסה אינו שקלי, תשלום תגמולי על אף האמור לעיל, בפוליסה בה מטבע 

הביטוח על ידי המבטח ייעשה במטבע ישראלי בלבד בהתאם ל"שער" במועד 

 התשלום בפועל על ידי המבטח.

לעניין פוליסה זו פירושו, השער היציג של מטבע הפוליסה המתפרסם על  "שער"

 ידי בנק ישראל.

הביטוח, סכום  דמי המטבע שבו נקובים סכום הביטוח, -"מטבע הפוליסה" 

 .טוח, כל עוד לא נקבע אחרת ברשימהההשתתפות העצמית ותגמולי הבי

 תקופת ההתיישנות .19.3.12

 ז'-ים א'פרק .19.3.12.1

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים מיום 

 קרות מקרה הביטוח.

 יא'-'חים פרק .19.3.12.2

תביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת 

 השלישי נגד המבוטח.הצד 

 פרק יב' .19.3.12.3

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים לאחר 

עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח  הייתהשקרה מקרה הביטוח; 

ממחלה או מתאונה, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח 

 .זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח

 ביטוח כפל .19.3.13

ני סיכון אחד אצל יותר בפ , כולו או חלקו,רכוש המבוטחה בוטח .19.3.13.1

לתקופות חופפות, על המבוטח להודיע על כך למבטח  ממבטח אחד

בכתב, תוך זמן סביר לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו 

 על כך.

 הביטוח סכומי כל-סך ועלה כפל ביטוח , כולו או חלקו,רכוש בוטח .19.3.13.2

 אחד וכל המבוטח רשאים, הרכוש שווי על סביר בלתי באופן

 סכומי הפחתת לדרוש, הביטוח בתקופת עת בכל, מהמבטחים

 יפחתו, זו הפחתה נדרשה ;הדרישה בשעת הרכוש לשווי עד הביטוח

 הביטוח דמי גם יפחתו ובמקביל, שביניהם היחס לפי הביטוח סכומי

 .הדרישה מיום

 סכום לגבי ולחוד יחד המבוטח כלפי המבטחים אחראים כפל בביטוח .19.3.13.3

 .החופף הביטוח
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 סכומי שבין היחס לפי עצמם לבין בינם החיוב בנטל יישאו המבטחים .19.3.13.4

 .הביטוח

 מבוטח ראשי בפוליסה .19.3.14

מסכימים אם נרשמו בפוליסה מספר מבוטחים ונקבע מבוטח ראשי,  .19.3.14.1

לפעול למול המבטח  יהיה רשאיהמבוטח הראשי  כל המבוטחים כי רק

כל שינוי או תוספת במהלך  לבקשובכלל זה, בשם כל המבוטחים, 

בחתימתו על טופס ההצעה, על בקשות  יהיה דיכי ו .תקופת הביטוח

או על כל מסמך שיוציא ם בפוליסה במהלך תקופת הביטוח ו/לשינויי

 יטול( כדי לחייב את כל המבוטחים.הודעת ב )כוללהמבטח 

תגמולי ביטוח אשר אינם משולמים ישירות לצדדים שלישיים ישולמו  .19.3.14.2

 .טח הראשי בלבד או כפי שיורה המבוטח הראשי למבטחלמבו

כל הודעה אשר ישלח המבטח תשלח למבוטח הראשי בלבד ויראו  .19.3.14.3

 בכך כאילו נשלחה ההודעה לכל אחד מיחידי המבוטח/ים.

אם לא מצוין בפוליסה מבוטח ראשי, המבוטח ששמו מצוין ראשון  .19.3.14.4

 ברשימת המבוטחים יחשב כמבוטח ראשי.

 תאגידידיעת מבוטח שהוא  .19.3.15

באם המבוטח הוא תאגיד, ידיעת אחד המנהלים בתאגיד או האחראי על נושא 

 הביטוח בתאגיד תחשב לידיעת המבוטח לכל עניין לצורך פוליסה זו.

 הודעות .19.3.16

 הודעות למבוטח ולמוטב .19.3.16.1

הודעה של המבטח למבוטח או למוטב בכל הקשור לפוליסה תינתן 

 לפי מענם האחרון הידוע למבטח.

 הודעות למבטח .19.3.16.2

תינתן למבטח למען  -הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח  .19.3.16.3

משרדו, או לכל מען אחר בישראל עליו הודיע המבטח בכתב )אם 

 בכלל( למבוטח ולמוטב מזמן לזמן.

 כותרות .19.3.17

כותרות הסעיפים משמשות אך ורק לצורך נוחות ההגדרה וההפניה, ואין לראותן 

 ובסעיפים עצמם. כמשפיעות בצורה כלשהי על תוכן הכתוב בקטעים
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	1.
	1.
	 
	אובמ
	 

	 :ןלהל( הל ףרוצמה חוטיבה יטרפ ףד תוברל ,וז הסילופ"המישרה" איה )הזוח
	 :ןלהל( הל ףרוצמה חוטיבה יטרפ ףד תוברל ,וז הסילופ"המישרה" איה )הזוח
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	:ןיב
	 

	 :ןלהל( מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ"חטבמה")
	 :ןלהל( מ"עב חוטיבל הרבח לדגמ"חטבמה")
	 

	:ןיבל
	:ןיבל
	 

	 :ןלהל( המישרב בוקנ ומש רשא ,חטובמה"חטובמה")
	 :ןלהל( המישרב בוקנ ומש רשא ,חטובמה"חטובמה")
	 

	ימד םולשתל חטובמה תובייחתה תרומת חטבמה םיכסמ ויפל
	ימד םולשתל חטובמה תובייחתה תרומת חטבמה םיכסמ ויפל
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	 תא תופשל המישרב םיבוקנה חוטיבה ,חוטיבה ימוכסל ףופכב ,ןלהל התרדגהכ חוטיבה תפוקתב עריאש ,ןלהל רדגומכ חוטיב הרקמ ןיגב חטובמהיאנת ,תוירחאה תולובג הסילופה םיגירחהו ,.הב םילולכה
	 

	 לכ לע ךמתסהב וא/ו היתופורצו חטובמה לש חוטיב תעצה ךמס לע חטבמה ידי לע האצוה וז הסילופםיווהמה ,בתכב חטבמל שגוהש רחא עדימ וא ךמסמ  הסילופמ דרפנ יתלב קלחו סיסב.וז
	 לכ לע ךמתסהב וא/ו היתופורצו חטובמה לש חוטיב תעצה ךמס לע חטבמה ידי לע האצוה וז הסילופםיווהמה ,בתכב חטבמל שגוהש רחא עדימ וא ךמסמ  הסילופמ דרפנ יתלב קלחו סיסב.וז
	 

	 אהי ,הריחבל ןותנה בחרה וא/ו קרפ לש קלח וא/ו הסילופה יקרפמ קרפ לכ יפ לע יוסיכה יכ הזב הנתומ שרופמב ןיוצש יאנתב ףקותב.ףקותב אוה יכ המישרב
	 אהי ,הריחבל ןותנה בחרה וא/ו קרפ לש קלח וא/ו הסילופה יקרפמ קרפ לכ יפ לע יוסיכה יכ הזב הנתומ שרופמב ןיוצש יאנתב ףקותב.ףקותב אוה יכ המישרב
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	"הסילופה"
	 


	 ופרוצש יפכ הל חפסנ וא תפסות לכו ,המישרה תוברל ,וז הסילופ.הילא
	 ופרוצש יפכ הל חפסנ וא תפסות לכו ,המישרה תוברל ,וז הסילופ.הילא
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	 םוחתה""ילאירוטירטה
	 םוחתה""ילאירוטירטה
	 םוחתה""ילאירוטירטה
	 


	 ימוחת ןכו ,הדי לע םיקזחומה םיחטשה תוברל לארשי תנידמ יחטש לארשי תנידמ ןיב םולשה הזוח םושיי קוחב םתועמשמכ םירוזאהה"נשתה ,תימשאהה תינדריה הכלממה ןיבל
	 ימוחת ןכו ,הדי לע םיקזחומה םיחטשה תוברל לארשי תנידמ יחטש לארשי תנידמ ןיב םולשה הזוח םושיי קוחב םתועמשמכ םירוזאהה"נשתה ,תימשאהה תינדריה הכלממה ןיבל
	 ימוחת ןכו ,הדי לע םיקזחומה םיחטשה תוברל לארשי תנידמ יחטש לארשי תנידמ ןיב םולשה הזוח םושיי קוחב םתועמשמכ םירוזאהה"נשתה ,תימשאהה תינדריה הכלממה ןיבל
	-
	1995
	 
	 יחטש
	 םיבושי
	 הימונוטואה םוחתב ל"הצ תודמע וא/ו םיסיסב יחטש ןכו םיילארשי
	" יחטש(
	B
	ו "
	-
	"
	C
	 ןעמל .וז הסילופ ךרוצל םיקזחומ םיחטשל ובשחי )"
	" חטש ,קפס רסה
	A
	.לארשי תנידמ לש קזחומ חטשכ בשחי אל "
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	"חוטיבה תפוקת"
	"חוטיבה תפוקת"
	"חוטיבה תפוקת"
	 


	 ,חטבמה תמכסהב תפסונ הפוקת לכ וא המישרב העובקה הפוקתההרובעש ימד תא חטובמה םלשל םיכסה וא םליש
	 ,חטבמה תמכסהב תפסונ הפוקת לכ וא המישרב העובקה הפוקתההרובעש ימד תא חטובמה םלשל םיכסה וא םליש
	 ,חטבמה תמכסהב תפסונ הפוקת לכ וא המישרב העובקה הפוקתההרובעש ימד תא חטובמה םלשל םיכסה וא םליש
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	ועבקנש חוטיבה .וז תפסונ הפוקת תרומת
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	 וא/ו חטובמה תולעבב םייוצמה ילאירוטירטה םוחתב םהשלכ םירצח ידי לע ול ורכשוה וא/ו ותטילשב וא/ו חטובמה ידי לע םיקזחומה.המישרב ראותמכ חטובמה יארחא םניגב רשא וא/ו םירחא
	 וא/ו חטובמה תולעבב םייוצמה ילאירוטירטה םוחתב םהשלכ םירצח ידי לע ול ורכשוה וא/ו ותטילשב וא/ו חטובמה ידי לע םיקזחומה.המישרב ראותמכ חטובמה יארחא םניגב רשא וא/ו םירחא
	 וא/ו חטובמה תולעבב םייוצמה ילאירוטירטה םוחתב םהשלכ םירצח ידי לע ול ורכשוה וא/ו ותטילשב וא/ו חטובמה ידי לע םיקזחומה.המישרב ראותמכ חטובמה יארחא םניגב רשא וא/ו םירחא
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	 בחרומ שא יקזנ חוטיב
	 

	3.1.
	3.1.
	 
	ורדגה
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	'א קרפל
	 

	בקרפ זה  םיאבה םיחנומל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
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	3.1.1
	3.1.1
	3.1.1
	 


	"חטובמה שוכרה"
	"חטובמה שוכרה"
	"חטובמה שוכרה"
	 


	 תולעבב רשא המישרב ראותמכ גוס לכמ םייזיפ םיסכנוא/ו ותקזחב וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו חטובמה  אוה.םניגב יארחא
	 תולעבב רשא המישרב ראותמכ גוס לכמ םייזיפ םיסכנוא/ו ותקזחב וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו חטובמה  אוה.םניגב יארחא
	 תולעבב רשא המישרב ראותמכ גוס לכמ םייזיפ םיסכנוא/ו ותקזחב וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו חטובמה  אוה.םניגב יארחא
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	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	 


	 תעב ונממ קלחל וא חטובמה שוכרל םרגיש יזיפ קזנ וא ןדבואלע ,חטובמה ירצחב ואצמיה
	 תעב ונממ קלחל וא חטובמה שוכרל םרגיש יזיפ קזנ וא ןדבואלע ,חטובמה ירצחב ואצמיה
	 תעב ונממ קלחל וא חטובמה שוכרל םרגיש יזיפ קזנ וא ןדבואלע ,חטובמה ירצחב ואצמיה
	-
	םיחטובמה םינוכיסה ידי  ,חוטיבה תפוקתב ,הז קרפב םיטרופמה םוכסהש יאנתבלע םלושיש
	-
	 אל המישרב טירפו טירפ לכ רובע חטבמה ידי םושרה םוכסה לע הלעי םוכס לע וללכב הלעי אלו ודיצב קזנה לע הלעי אל הרקמ לכבו ,הב בוקנה יללכה חוטיבה.קוזינ וא דבא חטובמה שוכרהש תמחמ חטובמל םרגנש
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	.רסח חוטיבל ףופכ וניאש קזנ
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	.רסח חוטיבל ףופכ וניאש קזנ
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	יכ הזב םכסומ הז קרפ  וא/ו דחאמ חטובמה שוכרל םרגיש יזיפ קזנ וא ןדבוא הסכמ:ןלהל םירדגומהו םיטרופמה םינוכיסהמ רתוי 
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	חיפ וא ןשע  לש ךילהת לכמ וא שאמ םיטלפנה םייופצ יתלב םידא וא.םומיח
	חיפ וא ןשע  לש ךילהת לכמ וא שאמ םיטלפנה םייופצ יתלב םידא וא.םומיח
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	 ןיא ,קפס רסה ןעמלהז ןוכיסב ל יוסיכה תא ביחרהל ידכ יקזנתוטטומתהה םא אלא ,תוטטומתה  הסוכמה חוטיב הרקמ בקע המרגנ יפ לעהז ףיעס.
	 ןיא ,קפס רסה ןעמלהז ןוכיסב ל יוסיכה תא ביחרהל ידכ יקזנתוטטומתהה םא אלא ,תוטטומתה  הסוכמה חוטיב הרקמ בקע המרגנ יפ לעהז ףיעס.
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	תוטלמיה
	 
	,םיזג וא/ו םירחא םילזונ וא/ו םימ לש
	 
	םרוקמש
	 
	ב
	צ ,םילכימ ,םידווד
	י
	נ
	ו
	ר
	ו
	 תייתשל גוס לכמ םינקתמ ,םיזרב ,ת
	,םימ
	 
	הקסהו ריווא גוזימ ינקתמ
	,
	 
	בויב ינקתמ
	.
	 
	קזנ טעמל
	 
	םירומאה םינקתמל
	 
	ןדבוא תוברל םמצע
	 
	 וא/ו םילזונה
	 ,םהמ םיזגה
	נ בקע ןכו םתועקבתה בקע
	 ,השילג ,הליז
	,הפילד
	 
	 וא הכיפש
	היילע
	 
	ל"נה לש םהיתודג לע
	.
	 


	3.2.1.5.2.  ףוליז ינקתמב יתנואת קזנ ידי לע ומרגייש םימ יקזנ )םירלקנירפס( םייטמוטואחטובמה הנבמב קזנ טעמל ךא , לש הבחרה תודובע וא םינוקית עוציב תעב םרגנ רשא,ףוליזה ינקתמ .םמצע ףוליזה ינקתמל קזנ טעמלו 
	3.2.1.5.2.  ףוליז ינקתמב יתנואת קזנ ידי לע ומרגייש םימ יקזנ )םירלקנירפס( םייטמוטואחטובמה הנבמב קזנ טעמל ךא , לש הבחרה תודובע וא םינוקית עוציב תעב םרגנ רשא,ףוליזה ינקתמ .םמצע ףוליזה ינקתמל קזנ טעמלו 






	יכ אדוול חטובמה לע  ,ןיקת ילועפת בצמב וקזחותי ףוליזה ינקתמ.שרדנכ תויתפוקת תוקידב ועצוביו ולגתנש םייוקיל םהב ונקותי
	יכ אדוול חטובמה לע  ,ןיקת ילועפת בצמב וקזחותי ףוליזה ינקתמ.שרדנכ תויתפוקת תוקידב ועצוביו ולגתנש םייוקיל םהב ונקותי
	 

	3.2.1.5.3.  הצירפו תימואתפהיופצ יתלב  םירמוח וא/ו המח תכתמ לשםייטסלפ םיכתומ רמוח לכ וא/ו ךתומ  רחאךילהתב אצמנה רוציי,  ,םיאצמנ םה וב ןקתמהמ ומצע ןקתמל קזנ טעמלוירזיבא לכלו, ומצע ןקתמה םא אלא  םיחטובמ וירזיבאוהז קרפ תרגסמב. 
	3.2.1.5.3.  הצירפו תימואתפהיופצ יתלב  םירמוח וא/ו המח תכתמ לשםייטסלפ םיכתומ רמוח לכ וא/ו ךתומ  רחאךילהתב אצמנה רוציי,  ,םיאצמנ םה וב ןקתמהמ ומצע ןקתמל קזנ טעמלוירזיבא לכלו, ומצע ןקתמה םא אלא  םיחטובמ וירזיבאוהז קרפ תרגסמב. 
	3.2.1.5.3.  הצירפו תימואתפהיופצ יתלב  םירמוח וא/ו המח תכתמ לשםייטסלפ םיכתומ רמוח לכ וא/ו ךתומ  רחאךילהתב אצמנה רוציי,  ,םיאצמנ םה וב ןקתמהמ ומצע ןקתמל קזנ טעמלוירזיבא לכלו, ומצע ןקתמה םא אלא  םיחטובמ וירזיבאוהז קרפ תרגסמב. 
	3.2.1.5.3.  הצירפו תימואתפהיופצ יתלב  םירמוח וא/ו המח תכתמ לשםייטסלפ םיכתומ רמוח לכ וא/ו ךתומ  רחאךילהתב אצמנה רוציי,  ,םיאצמנ םה וב ןקתמהמ ומצע ןקתמל קזנ טעמלוירזיבא לכלו, ומצע ןקתמה םא אלא  םיחטובמ וירזיבאוהז קרפ תרגסמב. 
	3.2.1.5.3.  הצירפו תימואתפהיופצ יתלב  םירמוח וא/ו המח תכתמ לשםייטסלפ םיכתומ רמוח לכ וא/ו ךתומ  רחאךילהתב אצמנה רוציי,  ,םיאצמנ םה וב ןקתמהמ ומצע ןקתמל קזנ טעמלוירזיבא לכלו, ומצע ןקתמה םא אלא  םיחטובמ וירזיבאוהז קרפ תרגסמב. 
	3.2.1.5.3.  הצירפו תימואתפהיופצ יתלב  םירמוח וא/ו המח תכתמ לשםייטסלפ םיכתומ רמוח לכ וא/ו ךתומ  רחאךילהתב אצמנה רוציי,  ,םיאצמנ םה וב ןקתמהמ ומצע ןקתמל קזנ טעמלוירזיבא לכלו, ומצע ןקתמה םא אלא  םיחטובמ וירזיבאוהז קרפ תרגסמב. 
	3.2.1.5.3.  הצירפו תימואתפהיופצ יתלב  םירמוח וא/ו המח תכתמ לשםייטסלפ םיכתומ רמוח לכ וא/ו ךתומ  רחאךילהתב אצמנה רוציי,  ,םיאצמנ םה וב ןקתמהמ ומצע ןקתמל קזנ טעמלוירזיבא לכלו, ומצע ןקתמה םא אלא  םיחטובמ וירזיבאוהז קרפ תרגסמב. 






	 יפ לע חטבמה לש ותוירחא תתףיעס 
	 יפ לע חטבמה לש ותוירחא תתףיעס 
	
	
	3.2.1.5.3

	  ליעלל תלבגומ
	-
	100,000
	 
	 ₪
	-
	 .ןושאר קזנ סיסב לע
	 

	3.2.1.6. סייט ילכ 
	3.2.1.6. סייט ילכ 
	3.2.1.6. סייט ילכ 
	3.2.1.6. סייט ילכ 
	3.2.1.6. סייט ילכ 
	3.2.1.6. סייט ילכ 





	לע העיגפ
	לע העיגפ
	-
	סייט ילכ ידי  וא םירחא הפועת ינקתמ :ןוגכ ,תויללח  םינייוול וא/ו )ץפנ ירמוח טעמל( םהמ ולפנש םיצפח . קזנהאצותכ  מ ילוק לע םובש קזנל בשחיילע םרגנ
	-
	די סייט ילכ י.
	 

	3.2.1.7. תושגנתה )טקפמיא( 
	3.2.1.7. תושגנתה )טקפמיא( 
	3.2.1.7. תושגנתה )טקפמיא( 
	3.2.1.7. תושגנתה )טקפמיא( 
	3.2.1.7. תושגנתה )טקפמיא( 
	3.2.1.7. תושגנתה )טקפמיא( 





	:מ וא ידי לע הליפנ וא/ו העיגפ
	:מ וא ידי לע הליפנ וא/ו העיגפ
	 

	ילכ
	ילכ
	-
	דיינ דויצ ,בכר וםהשלכ המרה ירישכמ  לש םתליפנמ םרגנש קזנ וא/ו/ו ולא םילכ הלבח וא ,םהמ ץפח וא אשמ לכ תליפנ ואלע
	-
	ידי  םייח ילעב ,םהשלכ ןכו רחא יזיפ קזנ וא ןדבוא לכ יגירח יפ לע גרחומ וניאשחטובמה שוכרל ,הסילופה,  תעברבעהותקירפ ,ות וא/ו  ותנעטה ירצחבחטובמה.  תושגנתה יקזנ ומרגנשםמצע בכרה ילכל  םיסוכמ םניאוז הסילופב.
	 

	 תידועיי הניהש תרחא הסילופ ותבוטל וא חטובמה םש לע הכרענ םא :ןלהל( תינושאר איהש הב םשרנש וא הז ןוכיס יוסיכל" הסילופה"תרחאהוז הסילופ יפ לע ןתינה יוסיכל ועבקנש חוטיבה ימוכס ווהי יזא ,) 
	 תידועיי הניהש תרחא הסילופ ותבוטל וא חטובמה םש לע הכרענ םא :ןלהל( תינושאר איהש הב םשרנש וא הז ןוכיס יוסיכל" הסילופה"תרחאהוז הסילופ יפ לע ןתינה יוסיכל ועבקנש חוטיבה ימוכס ווהי יזא ,) 
	-
	  הסילופה תחת הז יוסיכל עבקנש חוטיבה םוכסל לעמ ףדוע םוכס.תרחאה
	 

	 
	 

	3.2.1.8.
	3.2.1.8.
	3.2.1.8.
	3.2.1.8.
	3.2.1.8.
	3.2.1.8.
	3.2.1.8.
	 
	ןודזב קזנו תוערפ תותיבש
	 


	3.2.1.8.1.
	3.2.1.8.1.
	3.2.1.8.1.
	3.2.1.8.1.
	 
	תוערפו תותיבש
	 


	3.2.1.8.1.1.
	3.2.1.8.1.1.
	3.2.1.8.1.1.
	3.2.1.8.1.1.
	 
	 םירחא םע קלח חקולה והשלכ םדא תלועפ
	 רשקב םא ןיב( רוביצה םולש תערפהב
	 הניאשו )ואל םא ןיב התבשה וא התיבשל
	 רכזומה עוריא הווהמ
	גירחב
	 
	
	
	18.2

	 "( המחלמרורטו".)
	 


	3.2.1.8.1.2.
	3.2.1.8.1.2.
	3.2.1.8.1.2.
	 
	 וא יוכיד ידכ ךות יהשלכ תיקוח תושר תלועפ
	 תא ןיטקהל וא תאזכ הערפה אכדל ןויסינ
	.היתואצות
	 


	3.2.1.8.1.3.
	3.2.1.8.1.3.
	3.2.1.8.1.3.
	 
	 לש תנווכמ הלועפ
	דבוע
	 
	 תבשומ וא תבוש
	 תודגנתה ךותמ וא התיבש םודיקל התשענש
	התבשהל
	 
	 יהשלכ תיקוח תושר תלועפ ןכו
	כ ךות
	ד
	 רומאכ הלועפ עונמל ןויסינ וא העינמ י
	 תושר תלועפ ןכו .היתואצות תא ןיטקהל וא
	כ ךות יהשלכ תיקוח
	ד
	 עונמל ןויסינ וא העינמ י
	.היתואצות תא ןיטקהל וא רומאכ הלועפ
	 
	 ןכו
	 העינמ ידכ ךות יהשלכ תיקוח תושר תלועפ
	וא רומאכ הלועפ עונמל ןויסינ וא
	 
	 תא ןיטקהל
	.היתואצות
	 








	 ,קפס רסה ןעמלז ףיעס יכ םכסומה קר הסכמ  יזיפ קזנ וא ןדבוא חטובמה שוכרל אלו ל"נה שוכרב תעגופה תנווכמ תיזיפ הלועפ בקעםצעמ עבונה קזנ וא ןדבוא לכ  תקספהההדובע, ,תיקלח וא תיללכ וא מהטאה  ואהקספהמ  תינמז וא תטלחומ תוליעפ וא ךילהת לש.םהשלכ
	 ,קפס רסה ןעמלז ףיעס יכ םכסומה קר הסכמ  יזיפ קזנ וא ןדבוא חטובמה שוכרל אלו ל"נה שוכרב תעגופה תנווכמ תיזיפ הלועפ בקעםצעמ עבונה קזנ וא ןדבוא לכ  תקספהההדובע, ,תיקלח וא תיללכ וא מהטאה  ואהקספהמ  תינמז וא תטלחומ תוליעפ וא ךילהת לש.םהשלכ
	 

	3.2.1.9.
	3.2.1.9.
	3.2.1.9.
	3.2.1.9.
	3.2.1.9.
	3.2.1.9.
	3.2.1.9.
	 
	ןודזב קזנ
	 






	לע םרגנש קזנ
	לע םרגנש קזנ
	-
	 התשענ הלועפה םא ןיב( והשלכ םדא לש ןודז תלועפ ידי )ואל םא ןיבו רוביצה םולש לש הערפה תעשב רדגב איהש הלועפ הניאשוגירחב רכזומה עוריא 
	
	
	18.2

	 ("רורטו המחלמ").
	 

	סכמ וניא הז ףיעס :ההסוכמה קזנ ותוסכל ןתינש וא יפ לע ףיעס 
	סכמ וניא הז ףיעס :ההסוכמה קזנ ותוסכל ןתינש וא יפ לע ףיעס 
	
	
	3.3.2

	  דושו הצירפ)אל םא ןיבו שכרנ םא ןיב( ןכו רדגב הניאש הבינג פ הציר.הסילופב התרדגהכ
	 

	 
	 

	3.3. המישרב שרופמב ונייוצ םאב ,הסילופב םיחטובמ םיפסונ םינוכיס 
	 ןלהל םיטרופמה םיפסונה םינוכיסההסילופב וסוכי .המישרב שרופמב וניוצ םא קר
	 ןלהל םיטרופמה םיפסונה םינוכיסההסילופב וסוכי .המישרב שרופמב וניוצ םא קר
	 

	 האצותכ חטובמה שוכרל םרגיש יזיפ קזנ וא ןדבוא תוסכל בחרות וז הסילופ יכ ,הזב םכסומ:ןלהל םיטרופמה םינוכיסהמ
	 האצותכ חטובמה שוכרל םרגיש יזיפ קזנ וא ןדבוא תוסכל בחרות וז הסילופ יכ ,הזב םכסומ:ןלהל םיטרופמה םינוכיסהמ
	 

	3.3.1.
	3.3.1.
	3.3.1.
	3.3.1.
	3.3.1.
	3.3.1.
	 
	עבט יקזנ
	 


	3.3.1.1. המדא תדיער 
	3.3.1.1. המדא תדיער 
	3.3.1.1. המדא תדיער 





	תדיער
	תדיער
	-
	 המדא שער ,המדאוא/ו תוצרפתה שא תוברל ,שעג רה  תת שאותיעקרק  רשא ימאנוצולע ומרגנ
	-
	.םדי
	 

	גירח ,הז יוסיכ שכרנש לככ יכ ,קפס רסה ןעמל רהבומ 
	גירח ,הז יוסיכ שכרנש לככ יכ ,קפס רסה ןעמל רהבומ 
	
	
	18.4

	  תדיער()המדא, .םאתהב לטובמ
	 

	:הז ןוכיס ןיינעל
	:הז ןוכיס ןיינעל
	 

	3.3.1.1.1.  המדא תודיערעריאשו  לש ןמז קרפ ךות72  תופוצר תועשהמשרנש ירחא המדא תדיער הנושארלשחי ,בו עוריאכ .דחא 
	3.3.1.1.1.  המדא תודיערעריאשו  לש ןמז קרפ ךות72  תופוצר תועשהמשרנש ירחא המדא תדיער הנושארלשחי ,בו עוריאכ .דחא 
	3.3.1.1.1.  המדא תודיערעריאשו  לש ןמז קרפ ךות72  תופוצר תועשהמשרנש ירחא המדא תדיער הנושארלשחי ,בו עוריאכ .דחא 
	3.3.1.1.1.  המדא תודיערעריאשו  לש ןמז קרפ ךות72  תופוצר תועשהמשרנש ירחא המדא תדיער הנושארלשחי ,בו עוריאכ .דחא 
	3.3.1.1.1.  המדא תודיערעריאשו  לש ןמז קרפ ךות72  תופוצר תועשהמשרנש ירחא המדא תדיער הנושארלשחי ,בו עוריאכ .דחא 
	3.3.1.1.1.  המדא תודיערעריאשו  לש ןמז קרפ ךות72  תופוצר תועשהמשרנש ירחא המדא תדיער הנושארלשחי ,בו עוריאכ .דחא 
	3.3.1.1.1.  המדא תודיערעריאשו  לש ןמז קרפ ךות72  תופוצר תועשהמשרנש ירחא המדא תדיער הנושארלשחי ,בו עוריאכ .דחא 

	3.3.1.1.2.  תורקבהז ןוכיס י"ע םרגנש  קזנ וא ןדבאי ,י חטובמה אשתימצע תופתתשהב ב בוקנכ.המישר 
	3.3.1.1.2.  תורקבהז ןוכיס י"ע םרגנש  קזנ וא ןדבאי ,י חטובמה אשתימצע תופתתשהב ב בוקנכ.המישר 

	3.3.1.1.3.
	3.3.1.1.3.
	3.3.1.1.3.
	 
	 חטשב הזל הז םיכומסה םירצחכ בשחי "רתא"
	דחא ףיצר
	.
	 



	3.3.1.2. הפוסו הרעס 
	3.3.1.2. הפוסו הרעס 





	חור  לע הלוע התוריהמש
	חור  לע הלוע התוריהמש
	30
	 
	.םער ,רשק
	 

	3.3.1.3.
	3.3.1.3.
	3.3.1.3.
	3.3.1.3.
	3.3.1.3.
	3.3.1.3.
	3.3.1.3.
	 
	דרבו גלש ,םשג
	 






	 בקע םינבמ וא/ו תוגג תסירק וא/ו םתדירי תעב דרב וא/ו גלש וא/ו םשג.םשג ימ וא/ו דרב וא/ו גלש תורבטצה תמחמ רתי סמוע
	 בקע םינבמ וא/ו תוגג תסירק וא/ו םתדירי תעב דרב וא/ו גלש וא/ו םשג.םשג ימ וא/ו דרב וא/ו גלש תורבטצה תמחמ רתי סמוע
	 

	3.3.1.4.
	3.3.1.4.
	3.3.1.4.
	3.3.1.4.
	3.3.1.4.
	3.3.1.4.
	3.3.1.4.
	 
	לושחנ
	 






	 לודג םימ לגתה וא/ו המדא שערו המדא תדיערמ עבונ וניאש רה תוצרפ.ימאנוצ וא/ו שעג
	 לודג םימ לגתה וא/ו המדא שערו המדא תדיערמ עבונ וניאש רה תוצרפ.ימאנוצ וא/ו שעג
	 

	3.3.1.5. ןופטיש 
	3.3.1.5. ןופטיש 
	3.3.1.5. ןופטיש 
	3.3.1.5. ןופטיש 
	3.3.1.5. ןופטיש 
	3.3.1.5. ןופטיש 

	3.3.1.5.1.
	3.3.1.5.1.
	3.3.1.5.1.
	3.3.1.5.1.
	 
	 לע הילע
	,םי :לש ליגרה םהבוג וא םהיתודג
	 
	,ימאנוצ טעמל
	 
	 לחנ ,רהנ ,םגא
	תוכירב ,ידאוו וא
	 
	הריגא
	 
	ו
	םירכס
	.
	 


	3.3.1.5.2. ,המירז וא תורבטצה לע קרקהע תחתמ וא הל ימ לש ,וא םימשג ביתנל ץוחמ דרב וא םיגלש .ליגרה םתמירז 
	3.3.1.5.2. ,המירז וא תורבטצה לע קרקהע תחתמ וא הל ימ לש ,וא םימשג ביתנל ץוחמ דרב וא םיגלש .ליגרה םתמירז 






	 
	3.3.1.6.
	3.3.1.6.
	3.3.1.6.
	3.3.1.6.
	3.3.1.6.
	3.3.1.6.
	3.3.1.6.
	 
	םינטק םיפיעסב םיטרופמה םינוכיסה ןיינעל
	 
	
	
	3.3.1
	.5

	-
	
	
	3.3.1.2

	 ליעל:
	 


	3.3.1.6.1.  לכפ ךות עראש קזנ וא ןדבוא לש ןמז קר72  תועשתליחתמ תופוצר קזנה וא ןדבואה עוריא ותואמ האצותכ ,דחא עוריאכ בשחי ,עוריא גוס ותואמ האצותכ וא. 
	3.3.1.6.1.  לכפ ךות עראש קזנ וא ןדבוא לש ןמז קר72  תועשתליחתמ תופוצר קזנה וא ןדבואה עוריא ותואמ האצותכ ,דחא עוריאכ בשחי ,עוריא גוס ותואמ האצותכ וא. 
	3.3.1.6.1.  לכפ ךות עראש קזנ וא ןדבוא לש ןמז קר72  תועשתליחתמ תופוצר קזנה וא ןדבואה עוריא ותואמ האצותכ ,דחא עוריאכ בשחי ,עוריא גוס ותואמ האצותכ וא. 






	ע עוריאה םא יכ הזב רהבומ קפס רסה ןעמלצ ךשמנ ומלעמ 
	ע עוריאה םא יכ הזב רהבומ קפס רסה ןעמלצ ךשמנ ומלעמ 
	72
	 
	 תליחתמ ןמזה קרפ לכ בשחיי הקספה אלל תועש
	.דחא עוריאל ופוס דעו עוריאה
	 

	3.3.1.6.2. .הייחמצל קזנ וא ןדבוא וסכי אל ולא םינוכיס 
	3.3.1.6.2. .הייחמצל קזנ וא ןדבוא וסכי אל ולא םינוכיס 
	3.3.1.6.2. .הייחמצל קזנ וא ןדבוא וסכי אל ולא םינוכיס 
	3.3.1.6.2. .הייחמצל קזנ וא ןדבוא וסכי אל ולא םינוכיס 
	3.3.1.6.2. .הייחמצל קזנ וא ןדבוא וסכי אל ולא םינוכיס 
	3.3.1.6.2. .הייחמצל קזנ וא ןדבוא וסכי אל ולא םינוכיס 
	3.3.1.6.2. .הייחמצל קזנ וא ןדבוא וסכי אל ולא םינוכיס 



	3.3.2.  הצירפודוש 
	3.3.2.  הצירפודוש 




	הצירפ, .ךכל ןויסינ וא דוש
	הצירפ, .ךכל ןויסינ וא דוש
	 

	3.3.2.1.  "הצירפ"השורפ: 
	3.3.2.1.  "הצירפ"השורפ: 
	3.3.2.1.  "הצירפ"השורפ: 
	3.3.2.1.  "הצירפ"השורפ: 
	3.3.2.1.  "הצירפ"השורפ: 
	3.3.2.1.  "הצירפ"השורפ: 

	3.3.2.1.1. םינבמה ךותמ שוכר תבינג  םהבאצמנ חטובמה שוכרה  ללוכ ךרד וילא רבוחמה רחא שוכר וא הנבמהמ םיקלח תבינג,ץוחבמ הנבמה לע םא ןיבו הנבמה ךותב םא ןיב ,עבק  רחאלםירצחל הרידח םיחטובמה ,האיציה וא הרידחה יכ יאנתב םינבמהמ  ורתונו חוכבו תומילאב ועצוב ,םירצחהמ וא/ורומאכ האיציה וא הרידחה לע םידיעמה םינמיס. 
	3.3.2.1.1. םינבמה ךותמ שוכר תבינג  םהבאצמנ חטובמה שוכרה  ללוכ ךרד וילא רבוחמה רחא שוכר וא הנבמהמ םיקלח תבינג,ץוחבמ הנבמה לע םא ןיבו הנבמה ךותב םא ןיב ,עבק  רחאלםירצחל הרידח םיחטובמה ,האיציה וא הרידחה יכ יאנתב םינבמהמ  ורתונו חוכבו תומילאב ועצוב ,םירצחהמ וא/ורומאכ האיציה וא הרידחה לע םידיעמה םינמיס. 
	3.3.2.1.1. םינבמה ךותמ שוכר תבינג  םהבאצמנ חטובמה שוכרה  ללוכ ךרד וילא רבוחמה רחא שוכר וא הנבמהמ םיקלח תבינג,ץוחבמ הנבמה לע םא ןיבו הנבמה ךותב םא ןיב ,עבק  רחאלםירצחל הרידח םיחטובמה ,האיציה וא הרידחה יכ יאנתב םינבמהמ  ורתונו חוכבו תומילאב ועצוב ,םירצחהמ וא/ורומאכ האיציה וא הרידחה לע םידיעמה םינמיס. 

	3.3.2.1.2.
	3.3.2.1.2.
	3.3.2.1.2.
	 
	הרידח
	 
	םירצחל וא/ו הנבמל
	 
	לע
	-
	קסעה תוחתפמב שומיש ידי םיינורטקלא וא םייטנגמ םיסיטרכב וא/ו  וא וקתעוה ,וגשוהשוה.ןידכ אלש ומאת
	 







	 עבק ךרד רבוחמה שוכר תבינג םג הסכת וז הבחרה ,ליעל רומאה ףא לעתומילאב הרידח העצובש ילבמ ,ץוחבמ הנבמה לע יוצמה חוכבו  םירצחלםיחטובמה ,הנבמל וא ןיינעה יפל , העצוב רומאכ שוכרה תבינגש דבלבו .ךכ לע םידיעמה םינמיס ורתונו חוכבו תומילאב
	 עבק ךרד רבוחמה שוכר תבינג םג הסכת וז הבחרה ,ליעל רומאה ףא לעתומילאב הרידח העצובש ילבמ ,ץוחבמ הנבמה לע יוצמה חוכבו  םירצחלםיחטובמה ,הנבמל וא ןיינעה יפל , העצוב רומאכ שוכרה תבינגש דבלבו .ךכ לע םידיעמה םינמיס ורתונו חוכבו תומילאב
	 

	3.3.2.2.  "דוש":ושוריפ 
	3.3.2.2.  "דוש":ושוריפ 
	3.3.2.2.  "דוש":ושוריפ 
	3.3.2.2.  "דוש":ושוריפ 
	3.3.2.2.  "דוש":ושוריפ 
	3.3.2.2.  "דוש":ושוריפ 





	ל הרידח ךות וא/ו םינבמהםירצחה ה ךותמ שוכר תבינגוםירצח  וא ,םינבמהשענשו לע
	ל הרידח ךות וא/ו םינבמהםירצחה ה ךותמ שוכר תבינגוםירצח  וא ,םינבמהשענשו לע
	-
	יפלכ תומילאב םויא וא תומילאב שומיש ידי  חטובמה וא/וידבועמ ימו .ומעטמ ימ וא/ו
	 

	 םעםע וא קזנה תורק  קזנ יוליג חטובמה לע ,הז ףיעס יפל הסוכמהטוקנלו עוריאה לע ירשפאה םדקהב הרטשמל עידוהל  םיריבס םיעצמאבצמאב ואתנמ לע טוקנל ול הרוה חטבמהש םיע קזנה תא ןיטקהל.
	 םעםע וא קזנה תורק  קזנ יוליג חטובמה לע ,הז ףיעס יפל הסוכמהטוקנלו עוריאה לע ירשפאה םדקהב הרטשמל עידוהל  םיריבס םיעצמאבצמאב ואתנמ לע טוקנל ול הרוה חטבמהש םיע קזנה תא ןיטקהל.
	 

	לע חטבמה לש ותוירחא
	לע חטבמה לש ותוירחא
	-
	יפ לבגומ הז ףיעסת םוכסל ןיוצמה  המישרב.חוטיב תפוקתלו הרקמל סב לע וניה הז םוכס םא אלא ,ןושאר קזנ סיתרחא ןיוצ .המישרב
	 

	,בנגנ אלש שוכרל יזיפ קזנ יכ הזב םכסומ  ללוכ קזנ וא/ו הנבמל יזיפ האיצי וא הסינכמ האצותכ םירצחלךלהמב םרגנש ,המילא  וא הצירפדושןודזב קזנכ בשחיי , אוה ןיאו וז הסילופ ןיינעל הסוכמ לע
	,בנגנ אלש שוכרל יזיפ קזנ יכ הזב םכסומ  ללוכ קזנ וא/ו הנבמל יזיפ האיצי וא הסינכמ האצותכ םירצחלךלהמב םרגנש ,המילא  וא הצירפדושןודזב קזנכ בשחיי , אוה ןיאו וז הסילופ ןיינעל הסוכמ לע
	-
	 ףיעס יפ.הז
	 

	3.4.
	3.4.
	 
	ה
	תובחר
	 
	'א קרפל
	 

	 שרופמב ןהב רמאנ םא אלא ,היגירחו הסילופה יאנת לכל תופופכ ןלהלש תובחרהה לכ.תרחא
	 שרופמב ןהב רמאנ םא אלא ,היגירחו הסילופה יאנת לכל תופופכ ןלהלש תובחרהה לכ.תרחא
	 

	3.4.1. חוטיבה םוכסב תולולכה תובחרה 
	3.4.1. חוטיבה םוכסב תולולכה תובחרה 
	3.4.1. חוטיבה םוכסב תולולכה תובחרה 
	3.4.1. חוטיבה םוכסב תולולכה תובחרה 
	3.4.1. חוטיבה םוכסב תולולכה תובחרה 




	 יכ ,םכסומבחרומ הז קרפ כ ,רהבוי .ןלהל טרופמכ קזנ וא ןדבוא תוסכל י ןיא תא תופשל ידכב ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב חוטיבה י/םוכסל רבעמ חטובמה.המישרב םי/בוקנה
	 יכ ,םכסומבחרומ הז קרפ כ ,רהבוי .ןלהל טרופמכ קזנ וא ןדבוא תוסכל י ןיא תא תופשל ידכב ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב חוטיבה י/םוכסל רבעמ חטובמה.המישרב םי/בוקנה
	 

	3.4.1.1.
	3.4.1.1.
	3.4.1.1.
	3.4.1.1.
	3.4.1.1.
	3.4.1.1.
	3.4.1.1.
	 
	הבירצו הכירח
	 






	 ,חטובמה שוכרל םייופצ יתלב הבירצו הכירח םירצומל וא/ו יאלמל טעמלה ךילהתב יכילהתמ האצותכ וקוזינש ,רוציי.רוציה
	 ,חטובמה שוכרל םייופצ יתלב הבירצו הכירח םירצומל וא/ו יאלמל טעמלה ךילהתב יכילהתמ האצותכ וקוזינש ,רוציי.רוציה
	 

	 לבגומ יוסיכה דע לש ךסל
	 לבגומ יוסיכה דע לש ךסל
	100,000
	 
	₪
	.ןושאר קזנ סיסב לע ,
	 

	3.4.1.2. םירצחב שוכר 
	3.4.1.2. םירצחב שוכר 
	3.4.1.2. םירצחב שוכר 
	3.4.1.2. םירצחב שוכר 
	3.4.1.2. םירצחב שוכר 
	3.4.1.2. םירצחב שוכר 





	תא הסכמ הסילופה  ושוכר לכירצחב אצמנה חטובמה לש חטובמה  רשאו,חוטיבה םוכסב ללכנ  ,המישרב שרופמב רכזוה אל םא ףא אלש יאנתבלע חוטיבהמ אצוה
	תא הסכמ הסילופה  ושוכר לכירצחב אצמנה חטובמה לש חטובמה  רשאו,חוטיבה םוכסב ללכנ  ,המישרב שרופמב רכזוה אל םא ףא אלש יאנתבלע חוטיבהמ אצוה
	-
	.שרופמ יאנת וא גירח ידי
	 

	3.4.1.3. חטובמה ירצחל ץוחמ שוכר 
	3.4.1.3. חטובמה ירצחל ץוחמ שוכר 
	3.4.1.3. חטובמה ירצחל ץוחמ שוכר 
	3.4.1.3. חטובמה ירצחל ץוחמ שוכר 
	3.4.1.3. חטובמה ירצחל ץוחמ שוכר 
	3.4.1.3. חטובמה ירצחל ץוחמ שוכר 





	ובמה שוכרהםיחטובמה םינוכיסה ינפב הסוכמ חט ב ,דבלב הז קרפ םג ירצחל ץוחמ ואצמיה תעב חטובמה תעב טעמלרבעהה  ןיינעל הרבעה( )םייניב תיינח ללוכ הז טעמלושוכר ףיעסב טרופמכ 
	ובמה שוכרהםיחטובמה םינוכיסה ינפב הסוכמ חט ב ,דבלב הז קרפ םג ירצחל ץוחמ ואצמיה תעב חטובמה תעב טעמלרבעהה  ןיינעל הרבעה( )םייניב תיינח ללוכ הז טעמלושוכר ףיעסב טרופמכ 
	
	
	3.5.8

	 ( יווק,)הקולחו תרוסמת  םוקמ לכב ילאירוטירטה םוחתב ץוחמ ותויהש דבלבו חטובמה ירצחלהתייה .חטובמה לש וקסע ךרוצל
	 

	פס רסה ןעמללש ןוכיס לע םג לוחת וז הבחרה ,ק  טרופמכ "הצירפ"ףיעסב 
	פס רסה ןעמללש ןוכיס לע םג לוחת וז הבחרה ,ק  טרופמכ "הצירפ"ףיעסב 
	
	
	3.3.2

	 רנ םאבהמישרה ףדב ןיוצו הצירפ ןוכיס שכ.
	 

	תוירחא לש ו חטבמהלע
	תוירחא לש ו חטבמהלע
	-
	יפ  וז הבחרהתלבגומ ל
	-
	5%
	 
	 חוטיבה ימוכסמ
	 וא טירפ לכל
	 לכל
	ב םילולכה םיטירפ תוצובק
	 םייוצמה יאלמו דויצ
	המישרב
	,
	 
	ןושאר קזנ סיסב לע
	.
	 

	3.4.1.4. לוקלק םיררקמ תלוכת 
	3.4.1.4. לוקלק םיררקמ תלוכת 
	3.4.1.4. לוקלק םיררקמ תלוכת 
	3.4.1.4. לוקלק םיררקמ תלוכת 
	3.4.1.4. לוקלק םיררקמ תלוכת 
	3.4.1.4. לוקלק םיררקמ תלוכת 





	ה קרפ תוסכל בחרומ קזנמ האצותכ םיילמשחה םיררקמה תלוכת לוקלק םיחטובמה םינוכיסה ידי לע רוריקה ינקתמל םרגייש יפ לעהז קרפ.
	ה קרפ תוסכל בחרומ קזנמ האצותכ םיילמשחה םיררקמה תלוכת לוקלק םיחטובמה םינוכיסה ידי לע רוריקה ינקתמל םרגייש יפ לעהז קרפ.
	 

	קזנ רובע יארחא היהי אל חטבמה:
	קזנ רובע יארחא היהי אל חטבמה:
	 

	3.4.1.4.1.
	3.4.1.4.1.
	3.4.1.4.1.
	3.4.1.4.1.
	3.4.1.4.1.
	3.4.1.4.1.
	3.4.1.4.1.
	3.4.1.4.1.
	 
	ה
	המ האצותכ םרגנ
	 רוריקה ןקתמ לש ותלועפ תקספ
	ךשמב
	 
	מ תוחפ
	-
	12
	 
	.תועש
	 


	3.4.1.4.2. ה םרגנ.למשחה םרז תקספהמ האצותכ 
	3.4.1.4.2. ה םרגנ.למשחה םרז תקספהמ האצותכ 

	3.4.1.4.3. ה.םייוקל הזירא ירמוח וא יוקל ןוסחאמ האצותכ םרגנ 
	3.4.1.4.3. ה.םייוקל הזירא ירמוח וא יוקל ןוסחאמ האצותכ םרגנ 






	,קפס רסה ןעמל  וא רוריק ירדח לע לח וניא וז הבחרה יפ לע יוסיכה.רוריק יתבב
	,קפס רסה ןעמל  וא רוריק ירדח לע לח וניא וז הבחרה יפ לע יוסיכה.רוריק יתבב
	 

	 חטבמה לש ותוירחאלע
	 חטבמה לש ותוירחאלע
	-
	יפ  וז הבחרהל תלבגומ
	-
	5%
	 
	 חוטיבה םוכסמ
	,הלוכתל
	 
	 וא
	30,000
	 
	,₪
	 
	ה
	ךומנ
	 
	םהיניבמ
	 
	 םא אלא ,ןושאר קזנ סיסב לע
	יוצ
	.המישרב שרופמב תרחא ן
	 

	3.4.1.5. םיפדמ תוטטומתה 
	3.4.1.5. םיפדמ תוטטומתה 
	3.4.1.5. םיפדמ תוטטומתה 
	3.4.1.5. םיפדמ תוטטומתה 
	3.4.1.5. םיפדמ תוטטומתה 
	3.4.1.5. םיפדמ תוטטומתה 





	ליפנמ עבונה חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא ת םיפדמ.םתוטטומתה וא
	ליפנמ עבונה חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא ת םיפדמ.םתוטטומתה וא
	 

	ל לבגומ יוסיכה
	ל לבגומ יוסיכה
	-
	5%
	 
	ה יוושמ
	הלוכת
	 
	ל וא
	-
	40,000
	 
	₪
	,
	 
	 ,םהיניבמ ךומנה
	.ןושאר קזנ סיסב לע
	 

	3.4.1.6. םיטלשו תוארמ תיכוכז רבש 
	3.4.1.6. םיטלשו תוארמ תיכוכז רבש 
	3.4.1.6. םיטלשו תוארמ תיכוכז רבש 
	3.4.1.6. םיטלשו תוארמ תיכוכז רבש 
	3.4.1.6. םיטלשו תוארמ תיכוכז רבש 
	3.4.1.6. םיטלשו תוארמ תיכוכז רבש 





	יתנואת רבש  יבוע לכ ךרד רבועהתושמשה ןלהל ןתרדגהכאצמנה ,תו חטובמה ירצחב.
	יתנואת רבש  יבוע לכ ךרד רבועהתושמשה ןלהל ןתרדגהכאצמנה ,תו חטובמה ירצחב.
	 

	 ,ןכ ומכ חטבמה םלשיה לש הנקתהו הבכרה תואצוה חטובמל תושמשדבאשו קוזינ ואו.
	 ,ןכ ומכ חטבמה םלשיה לש הנקתהו הבכרה תואצוה חטובמל תושמשדבאשו קוזינ ואו.
	 

	 תרדגה וז הבחרה ךרוצל"תושמש" :הניה
	 תרדגה וז הבחרה ךרוצל"תושמש" :הניה
	 

	3.4.1.6.1. ןולח ,תלד הווהמה תיכוכז חול לכ תיכוכז לכ וא הוואר ןולח , ,תרחא תועובקה תויכוכז תוברל.תוארמ תוברלו תורגסמב 
	3.4.1.6.1. ןולח ,תלד הווהמה תיכוכז חול לכ תיכוכז לכ וא הוואר ןולח , ,תרחא תועובקה תויכוכז תוברל.תוארמ תוברלו תורגסמב 
	3.4.1.6.1. ןולח ,תלד הווהמה תיכוכז חול לכ תיכוכז לכ וא הוואר ןולח , ,תרחא תועובקה תויכוכז תוברל.תוארמ תוברלו תורגסמב 
	3.4.1.6.1. ןולח ,תלד הווהמה תיכוכז חול לכ תיכוכז לכ וא הוואר ןולח , ,תרחא תועובקה תויכוכז תוברל.תוארמ תוברלו תורגסמב 
	3.4.1.6.1. ןולח ,תלד הווהמה תיכוכז חול לכ תיכוכז לכ וא הוואר ןולח , ,תרחא תועובקה תויכוכז תוברל.תוארמ תוברלו תורגסמב 
	3.4.1.6.1. ןולח ,תלד הווהמה תיכוכז חול לכ תיכוכז לכ וא הוואר ןולח , ,תרחא תועובקה תויכוכז תוברל.תוארמ תוברלו תורגסמב 
	3.4.1.6.1. ןולח ,תלד הווהמה תיכוכז חול לכ תיכוכז לכ וא הוואר ןולח , ,תרחא תועובקה תויכוכז תוברל.תוארמ תוברלו תורגסמב 

	3.4.1.6.2. .תובותכ ,םיראומ םיטלש ,תמוסרפ ידומע ,תומוסרפ יטלש 
	3.4.1.6.2. .תובותכ ,םיראומ םיטלש ,תמוסרפ ידומע ,תומוסרפ יטלש 






	 יוסיכה וז הבחרה יפ לעל לבגומ
	 יוסיכה וז הבחרה יפ לעל לבגומ
	-
	5%
	 
	הלוכתה חוטיב םוכסמ
	 
	/ו
	 וא
	,הנבמה
	 
	ןיינעה יפל
	,
	 
	םיחטובמה
	 
	הז קרפב
	 ,
	ןושאר קזנ סיסב לע
	 אלא ,
	מישרב תרחא ןיוצ םא
	.ה
	 

	3.4.1.7.
	3.4.1.7.
	3.4.1.7.
	3.4.1.7.
	3.4.1.7.
	3.4.1.7.
	3.4.1.7.
	 
	םיישיא םיצפח
	 
	םיחרוא וא/ו םידבוע לש
	 






	 הסילופההסכמ ידבוע לש םיישיא םיצפח שוכר ןכו חטובמה יחרוא םאצמיהל ןיד יפ לע םיאשרה  ירצחב ירצחב םאצמיה תעב חטובמהחטובמה םיחטובמה םינוכיסה ינפב , ןיגב חטבמה לש ותוירחא יכ יאנתב ךס לע הלעת אל דחא םדא לש ויצפח
	 הסילופההסכמ ידבוע לש םיישיא םיצפח שוכר ןכו חטובמה יחרוא םאצמיהל ןיד יפ לע םיאשרה  ירצחב ירצחב םאצמיה תעב חטובמהחטובמה םיחטובמה םינוכיסה ינפב , ןיגב חטבמה לש ותוירחא יכ יאנתב ךס לע הלעת אל דחא םדא לש ויצפח
	500
	 
	₪
	 
	מ רתוי אלו
	-
	5,000
	 
	 ₪
	חוטיבה תפוקת לכל
	 .
	הז ףיעס
	 
	תימצע תופתתשהל ףופכ
	 
	 לש
	200
	 
	₪
	.
	 

	3.4.1.8.  תבחרהםינוכיסה לכ 
	3.4.1.8.  תבחרהםינוכיסה לכ 
	3.4.1.8.  תבחרהםינוכיסה לכ 
	3.4.1.8.  תבחרהםינוכיסה לכ 
	3.4.1.8.  תבחרהםינוכיסה לכ 
	3.4.1.8.  תבחרהםינוכיסה לכ 





	 ,יתנואת יזיפ קזנ וא ןדבוא תוסכל תבחרומ הסילופה יכ הזב םכסומ הללכנ אלש ,יהשלכ הביסמ ,חטובמה שוכרל םרגנה יופצ יתלבו ימואתפ םינוכיסב םיחטובמהםיפיעסב 
	 ,יתנואת יזיפ קזנ וא ןדבוא תוסכל תבחרומ הסילופה יכ הזב םכסומ הללכנ אלש ,יהשלכ הביסמ ,חטובמה שוכרל םרגנה יופצ יתלבו ימואתפ םינוכיסב םיחטובמהםיפיעסב 
	
	
	3.3

	-
	
	
	3.2

	 תגרחומ הניאשו  יוסיכמ המישרב וא/וןלהל טרופמכ.
	 

	 
	 

	:הסכמ הניא וז הבחרה
	:הסכמ הניא וז הבחרה
	 

	3.4.1.8.1. וקית:בקע חטובמה שוכרה לש הפלחה וא ן 
	3.4.1.8.1. וקית:בקע חטובמה שוכרה לש הפלחה וא ן 
	3.4.1.8.1. וקית:בקע חטובמה שוכרה לש הפלחה וא ן 
	3.4.1.8.1. וקית:בקע חטובמה שוכרה לש הפלחה וא ן 
	3.4.1.8.1. וקית:בקע חטובמה שוכרה לש הפלחה וא ן 
	3.4.1.8.1. וקית:בקע חטובמה שוכרה לש הפלחה וא ן 
	3.4.1.8.1. וקית:בקע חטובמה שוכרה לש הפלחה וא ן 

	3.4.1.8.1.1.  יתלב וא םייוקל הדובע וא םירמוח ,ןונכתםימיאתמ לש ועבטמ םגפ , שוכרה(INHERENT VICE ,תיתגרדה הערה ).יעבט יאלבו תחפ 
	3.4.1.8.1.1.  יתלב וא םייוקל הדובע וא םירמוח ,ןונכתםימיאתמ לש ועבטמ םגפ , שוכרה(INHERENT VICE ,תיתגרדה הערה ).יעבט יאלבו תחפ 
	3.4.1.8.1.1.  יתלב וא םייוקל הדובע וא םירמוח ,ןונכתםימיאתמ לש ועבטמ םגפ , שוכרה(INHERENT VICE ,תיתגרדה הערה ).יעבט יאלבו תחפ 

	3.4.1.8.1.2.
	3.4.1.8.1.2.
	3.4.1.8.1.2.
	 
	 תיתגרדה העיקש ,תיתגרדה עקרק תעיקש
	.םינבמ לש תוטטומתה ,תיתשתו םינבמ לש
	 


	3.4.1.8.1.3.  ןדבוא לש ךילהתמ האצותכ םרגנה קזנ וא ,יוקינ.חטובמה שוכרה לש ץופיש וא ןוקית 
	3.4.1.8.1.3.  ןדבוא לש ךילהתמ האצותכ םרגנה קזנ וא ,יוקינ.חטובמה שוכרה לש ץופיש וא ןוקית 







	לבגומ ליעל םיגירחהםי  לש הפלחהה וא ןוקיתה תולעלחטובמה שוכרה  םילח םניאו ,ליעל תויונמה תוביסה בקע בקע םרגנה רחא קזנ לע היהי רשא ,תורומאה תוביסהסוכמא ,ה.שרופמב וז הבחרהב גיוס ןכ םא אל
	לבגומ ליעל םיגירחהםי  לש הפלחהה וא ןוקיתה תולעלחטובמה שוכרה  םילח םניאו ,ליעל תויונמה תוביסה בקע בקע םרגנה רחא קזנ לע היהי רשא ,תורומאה תוביסהסוכמא ,ה.שרופמב וז הבחרהב גיוס ןכ םא אל
	 

	3.4.1.8.1.4.
	3.4.1.8.1.4.
	3.4.1.8.1.4.
	3.4.1.8.1.4.
	3.4.1.8.1.4.
	3.4.1.8.1.4.
	3.4.1.8.1.4.
	3.4.1.8.1.4.
	3.4.1.8.1.4.
	 
	 םיינוציק םיאנת וא םייוניש ,הדלחה ,היזורוק
	 הריוא יוניש וא הרוטרפמטב
	(
	Atmospheric Change
	 ,שבוי ,תוחל ,)
	 ןדבוא ,תודאתה ,תוקמטצה ,שבוע
	 ,לקשמ
	רומאה תויללכב עוגפל ילבמ( םוהיז
	 םוהיז ,
	ועמשמ
	 
	 חטובמה שוכרה לש אוהשלכ בצמ
	 ידי לע םרגנש דושחה וא/ו ידי לע םרגנה
	 רמוח וא/ו םהזמ וא/ו רז םרוג לש תוחכונ
	 ףוג וא רמוח וא/ו ןלער וא/ו לער וא/ו ןכוסמ
	/ו הירטקב וא/ו יקדייח וא/ו ינגותפ
	וא
	 
	 םיסוריו
	 רחא םרוג לכ וא/ו
	 ייוניש ,לוהימ ,)תולחמל
	 ,םימסרכמ ,רוא תעפשה ,רמג וא םקרמ עבצ
	.תוטירש וא םיקרח
	 



	3.4.1.8.2.
	3.4.1.8.2.
	3.4.1.8.2.
	 
	 ןדבוא
	קזנ וא
	 
	האצותכ
	 
	.הסילופב םתרדגהכ דושו הצירפמ
	 


	3.4.1.8.3.  ןדבוא בקע חטובמה שוכרל םרגנה קזנ וא ,תומלעה ,הבינג יתלב רסוח רסוח וא רבסומ הלגתנש קוית ,יאלמ תריפסבב רוסחמ ,עדימ לש יוגש ןוסחא וא וא ,םירמוח תקפסא.ןומאב הליעממ וא תועטמ עבונה רסוח 
	3.4.1.8.3.  ןדבוא בקע חטובמה שוכרל םרגנה קזנ וא ,תומלעה ,הבינג יתלב רסוח רסוח וא רבסומ הלגתנש קוית ,יאלמ תריפסבב רוסחמ ,עדימ לש יוגש ןוסחא וא וא ,םירמוח תקפסא.ןומאב הליעממ וא תועטמ עבונה רסוח 

	3.4.1.8.4.
	3.4.1.8.4.
	3.4.1.8.4.
	 
	 בקע קזנ וא ןדבוא
	תילמשח הלועפ ,ינכמ רבש
	 
	 וא/ו
	 אלא ,ילמשח רצק וא/ו הניקת יתלב תינכמ וא/ו תינורטקלא
	ואתפ תינוציח תיזיפ העיגפ בקע םרגנ רומאה קזנה םא
	 תימ
	וז הבחרהב הגרחוה אל התביסש
	 
	 לבגות רומאכ הרקמבו
	 תוירחא
	.דבלב ךכ בקע םרגנש קזנל חטבמה
	 







	3.4.1.8.5.
	3.4.1.8.5.
	3.4.1.8.5.
	3.4.1.8.5.
	3.4.1.8.5.
	3.4.1.8.5.
	3.4.1.8.5.
	3.4.1.8.5.
	 
	 ןדבוא
	םיאלמל םרגנה קזנ וא
	 
	 םתויהמ הרישי האצותכ
	רוציה ךילהתב
	 
	 תימצע הסיסת בקע וא/ו דוביע וא/ו
	/ו
	 וא
	לוהימ
	.
	 


	3.4.1.8.6.
	3.4.1.8.6.
	3.4.1.8.6.
	 
	 בקע קזנ וא ןדבוא
	 הלועפ רדעה
	 דוביע ,היוגש הלועפ וא
	 קזנ ,יוגש
	 תוכרעמ לשכמ םיעבונה ,עדימ וא הנכותל
	וקיתו םתעינמל תואצוהו ,בשחמ
	.םנ
	 


	3.4.1.8.7.
	3.4.1.8.7.
	3.4.1.8.7.
	 
	 ןדבוא
	/ו
	המקהב שוכרל קזנ וא
	קוריפו הינב ,
	.
	 


	3.4.1.8.8.
	3.4.1.8.8.
	3.4.1.8.8.
	 
	 ןדבוא
	/
	.הרבעהב שוכרל קזנ וא
	 


	3.4.1.8.9.
	3.4.1.8.9.
	3.4.1.8.9.
	 
	 םיגירחב רומאל םאתהב יוסיכמ גרחומה קזנ וא/ו ןדבוא
	.הסילופה לש
	 


	3.4.1.8.10. ל קזנ וא ןדבוא.הייחמצ 
	3.4.1.8.10. ל קזנ וא ןדבוא.הייחמצ 






	 םוכסל תלבגומ וז הבחרה יפ לע עוריאל חטבמה תוירחא בוקנה.המישרב
	 םוכסל תלבגומ וז הבחרה יפ לע עוריאל חטבמה תוירחא בוקנה.המישרב
	 

	3.4.1.9. המוש ףיעס 
	3.4.1.9. המוש ףיעס 
	3.4.1.9. המוש ףיעס 
	3.4.1.9. המוש ףיעס 
	3.4.1.9. המוש ףיעס 
	3.4.1.9. המוש ףיעס 





	 לע הלוע וניא קזנה וא ןדבואה םוכס םא יכ הזב םכסומ
	 לע הלוע וניא קזנה וא ןדבואה םוכס םא יכ הזב םכסומ
	5
	%
	 
	 ימוכסמ
	חוטיבה
	 
	 וא
	500,000
	 
	 ₪
	 ךומנה
	םיינשה ןיבמ
	פתסי ,
	 חטבמה ק
	-
	  ןיינעלרסח חוטיב יאנת  חטובמה שוכרה לש וכרע רבדב חטובמה לש ותרהצהב.קוזינ אלש
	 

	3.4.1.10.  תואצוהחוטיב הרקמ תעינמל 
	3.4.1.10.  תואצוהחוטיב הרקמ תעינמל 
	3.4.1.10.  תואצוהחוטיב הרקמ תעינמל 
	3.4.1.10.  תואצוהחוטיב הרקמ תעינמל 
	3.4.1.10.  תואצוהחוטיב הרקמ תעינמל 
	3.4.1.10.  תואצוהחוטיב הרקמ תעינמל 





	קרפה הסכמ  תוריבס תואצוה ןוכיסמ קזנ וא ןדבוא תעינמל ואצוהש תאזו חטובמה שוכרל לעופב קזנ וא ןדבוא םרגנ אל םא ףא ,חטובמ תוינויח ויה הלא תואצוה יכ יאנתב שוכרה תומלש לע הרימשל חטובמה קזנה הבוגל סחיב תוריבסו ישממו ידיימ ןוכיסל ןותנ ותויהב.ענמנש 
	קרפה הסכמ  תוריבס תואצוה ןוכיסמ קזנ וא ןדבוא תעינמל ואצוהש תאזו חטובמה שוכרל לעופב קזנ וא ןדבוא םרגנ אל םא ףא ,חטובמ תוינויח ויה הלא תואצוה יכ יאנתב שוכרה תומלש לע הרימשל חטובמה קזנה הבוגל סחיב תוריבסו ישממו ידיימ ןוכיסל ןותנ ותויהב.ענמנש 
	 

	3.4.1.11. תוסירה יוניפ תואצוה 
	3.4.1.11. תוסירה יוניפ תואצוה 
	3.4.1.11. תוסירה יוניפ תואצוה 
	3.4.1.11. תוסירה יוניפ תואצוה 
	3.4.1.11. תוסירה יוניפ תואצוה 
	3.4.1.11. תוסירה יוניפ תואצוה 





	הקרפ הסכמ  תואצוהל ,רושיי ,יוקינ ,הסירה הקחרה ,הדמשהיוניפו  רחאלןוכיס בקע חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא הסילופב הסוכמה ןדבוא תוברל ,.הלא תולועפ בקע קזנ וא
	הקרפ הסכמ  תואצוהל ,רושיי ,יוקינ ,הסירה הקחרה ,הדמשהיוניפו  רחאלןוכיס בקע חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא הסילופב הסוכמה ןדבוא תוברל ,.הלא תולועפ בקע קזנ וא
	 

	תוירחא  חטבמה יפ לעוז הבחרה לע הניה סיסב ןושאר קזנ  ףופכבוהמישרב בוקנה חוטיבה םוכסל.  חוטיב םוכס רדעהב בוקנה המישרבחא לבגות וז הבחרה יפל חטבמה תוירל
	תוירחא  חטבמה יפ לעוז הבחרה לע הניה סיסב ןושאר קזנ  ףופכבוהמישרב בוקנה חוטיבה םוכסל.  חוטיב םוכס רדעהב בוקנה המישרבחא לבגות וז הבחרה יפל חטבמה תוירל
	-
	10%
	 
	 קזנה ךרעמ
	(
	 אל ךא
	מ רתוי
	-
	1,000,000
	 
	₪
	)
	.
	 

	3.4.1.12. םילכירדא רכש תואצוה םירחאו 
	3.4.1.12. םילכירדא רכש תואצוה םירחאו 
	3.4.1.12. םילכירדא רכש תואצוה םירחאו 
	3.4.1.12. םילכירדא רכש תואצוה םירחאו 
	3.4.1.12. םילכירדא רכש תואצוה םירחאו 
	3.4.1.12. םילכירדא רכש תואצוה םירחאו 





	ה קרפ בחרומתוסכל  תואצוהןיגב  לש החגשהו חוקיפ ,הדידמ ,ןונכתםירחא םיחמומו םיצעוי ,םיסדנהמ ,םילכירדא,  םיאמש טעמל םא אלא שארמ המכסה הנתינ ןהו יאמשה יונימ םצעל ןה חטבמה לש בתכבוותחרט רכשליקוחמ תועבונה תואצוה ןכו ,
	ה קרפ בחרומתוסכל  תואצוהןיגב  לש החגשהו חוקיפ ,הדידמ ,ןונכתםירחא םיחמומו םיצעוי ,םיסדנהמ ,םילכירדא,  םיאמש טעמל םא אלא שארמ המכסה הנתינ ןהו יאמשה יונימ םצעל ןה חטבמה לש בתכבוותחרט רכשליקוחמ תועבונה תואצוה ןכו ,
	-
	 ,םירחא וא םיינוריע רזע,תונקת ,המודכו היינב ירושיא םשל ודעונ תואצוההש דבלבו  ןוניכה ןדבוא ואהבקע קזנ האצותכ קזנ וא ןדבוא  ןוכיסמחטובמ.
	 

	 חטבמה תוירחאלע
	 חטבמה תוירחאלע
	-
	 יפ וז הבחרה קזנ סיסב לע הניהןושאר  ףופכבוהמישרב בוקנה חוטיבה םוכסלםוכס רדעהב . חוטיב  לבגות המישרב וז הבחרה יפל חטבמה תוירחאל
	-
	5%
	 
	 קזנה ךרעמ
	רתוי אל ךא
	        
	 
	מ
	-
	200,000
	 
	 ,₪
	םיינשה ןיב ךומנה
	.
	 

	3.4.1.13.
	3.4.1.13.
	3.4.1.13.
	3.4.1.13.
	3.4.1.13.
	3.4.1.13.
	3.4.1.13.
	 
	 תוריכש ימד
	-
	 דבלב םינינבו םינבמ יבגל
	 






	המישרב תרחא ןיוצ אלש לככ ,הז קרפ הסכמ םולשת תוריכש ימד  חטובמה הנבמהש הרקמב תופסונ תואצוהו וא דבאקוזינ  תורק בקעהסילופב הסוכמה חוטיב הרקמ :ןלהל טרופמכ
	המישרב תרחא ןיוצ אלש לככ ,הז קרפ הסכמ םולשת תוריכש ימד  חטובמה הנבמהש הרקמב תופסונ תואצוהו וא דבאקוזינ  תורק בקעהסילופב הסוכמה חוטיב הרקמ :ןלהל טרופמכ
	 

	3.4.1.13.1.
	3.4.1.13.1.
	3.4.1.13.1.
	3.4.1.13.1.
	3.4.1.13.1.
	3.4.1.13.1.
	3.4.1.13.1.
	3.4.1.13.1.
	 
	:קוזינש הנבמה לעב וניהש חטובמל
	 


	3.4.1.13.1.1.  ושרדי רשא לוהינ ימד וא/ו תוריכש ימדל יפוליח הנבמ רובע םולשתל היהש הנבמה תולעבב.חטובמ 
	3.4.1.13.1.1.  ושרדי רשא לוהינ ימד וא/ו תוריכש ימדל יפוליח הנבמ רובע םולשתל היהש הנבמה תולעבב.חטובמ 
	3.4.1.13.1.1.  ושרדי רשא לוהינ ימד וא/ו תוריכש ימדל יפוליח הנבמ רובע םולשתל היהש הנבמה תולעבב.חטובמ 

	3.4.1.13.1.2.
	3.4.1.13.1.2.
	3.4.1.13.1.2.
	 
	 לש ותמאתה רובע שרדייש ףסונ םוכס
	ליחה הנבמה
	.חטובמה יכרצל יפו
	 



	3.4.1.13.2.
	3.4.1.13.2.
	3.4.1.13.2.
	 
	:קוזינש הנבמה לש רכוש וניהש חטובמל
	 


	3.4.1.13.2.1.
	3.4.1.13.2.1.
	3.4.1.13.2.1.
	3.4.1.13.2.1.
	 
	 לעופב בייח חטובמה רשא תוריכש ימד
	 רובע ,תוריכשה םכסה יפ לע ,םמולשתב
	 שומיש ללכמ אצי רשא קוזינש הנבמה
	 ןיוצמכ חוטיב ילומגת ומלוש אל יכ יאנתב
	ףיעסב
	 
	
	
	3.4.1.13.1

	 .ליעל
	 


	3.4.1.13.2.2. ס לש ותמאתה רובע שרדייש ףסונ םוכ הנבמיכרצל יפוליח חטובמה. 
	3.4.1.13.2.2. ס לש ותמאתה רובע שרדייש ףסונ םוכ הנבמיכרצל יפוליח חטובמה. 

	3.4.1.13.2.3.
	3.4.1.13.2.3.
	3.4.1.13.2.3.
	 
	ה
	ןיבש שרפה
	 
	 הנבמה ןיגב תוריכשה ימד
	ימד ןיבל קוזינש תוריכשבש
	 
	 תוריכשה
	ריכש ןיגב חטובמה םלשיש
	 יפוליח הנבמ ת
	 הנבמל םימוד םינייפאמ לעב
	קוזינש
	 דבלבו ,
	ריבס וניה שרפההש
	.
	 








	 ןיינעלהבחרה ז,ו ל השיג תעינמ יכ םכסומשוכר קזנמ האצותכ חטובמה  םרגנשלע
	 ןיינעלהבחרה ז,ו ל השיג תעינמ יכ םכסומשוכר קזנמ האצותכ חטובמה  םרגנשלע
	-
	חטובמ ןוכיס ידי חטובמה ירצחל ןכשה שוכרלת ,םי קזנכ בשחלשוכר חטובמה רומאכ יופישל יאכז היהי חטובמה רומאכ הרקמבו ,וז הבחרהב.
	 

	ל רומאה יוסיכה לכ ףקת היהי ליעחטובמה הנבמה דוע  ןתינ וניא שומישלמ רתוי אל ךא
	ל רומאה יוסיכה לכ ףקת היהי ליעחטובמה הנבמה דוע  ןתינ וניא שומישלמ רתוי אל ךא
	-
	12
	 
	חוטיבה הרקמ תורק םוימ םישדוח
	 
	 כ"הסו
	יופישה
	 
	לע הלעי אל הז ףיעס יפל
	 
	10
	%
	 
	 הנבמה לש חוטיבה םוכסמ
	ה
	 חטובמ
	 תואצוהו םייחרכה תוריכש ימדמ רתוי אל הרקמ לכבו
	 ימד םוקמב םאב יכ הזב םכסומ ןכ ומכ .לעופב ומלושיש המאתה
	תוריכש
	 
	 הנבמה לעב םע הזוחל םאתהב םלשל חטובמה לע היהי
	וריכש ימדכ ולא תואצוה הנבשחת ,לועפת תואצוה
	.הז ףיעס ךרוצל ת
	 

	3.4.1.14.
	3.4.1.14.
	3.4.1.14.
	3.4.1.14.
	3.4.1.14.
	3.4.1.14.
	3.4.1.14.
	 
	 הצירפ ידי לע אלש הבינג
	-
	 דבלב םידרשמ תלוכתל
	 






	ףיעס יפ לע יוסיכ שכרנ יכ המישרב שרופמב ןיוצ םא 
	ףיעס יפ לע יוסיכ שכרנ יכ המישרב שרופמב ןיוצ םא 
	
	
	3.3.2

	  הצירפ( ,)דושודבלבו ש יפל חטובמה קסעההז קרפ  ,דבלב דרשמ וניההז קרפ  דרשמל סנכנש םדא ידי לע( הצירפ ידי לע אלש הבינג ןוכיס לולכל בחרומ )יקוח יתלב ןפואב ןיבו יקוח ןפואב ןיב:םיאבה םירקמה טעמל
	 

	3.4.1.14.1.
	3.4.1.14.1.
	3.4.1.14.1.
	3.4.1.14.1.
	3.4.1.14.1.
	3.4.1.14.1.
	3.4.1.14.1.
	3.4.1.14.1.
	 
	.וידבוע וא חטובמה לש םיישיא םיצפח תבינג
	 


	3.4.1.14.2. קסעה יפסכ תבינג לש ושוכר םניהש  אוהש וא/ו חטובמהורובע יארחא ,תואחמה ,םיקיש ,תועמבו תורטשב םינמוזמ :ראוד ילוב ,ראוד תואחמה ,תורטש ,ךרע תוריינ. 
	3.4.1.14.2. קסעה יפסכ תבינג לש ושוכר םניהש  אוהש וא/ו חטובמהורובע יארחא ,תואחמה ,םיקיש ,תועמבו תורטשב םינמוזמ :ראוד ילוב ,ראוד תואחמה ,תורטש ,ךרע תוריינ. 

	3.4.1.14.3.  ,םילאשומ םקלחב וא םלוכ םהש םידרשממ הבינג.הנשמ תוריכשב םירכשומ וא ,םירכשומ 
	3.4.1.14.3.  ,םילאשומ םקלחב וא םלוכ םהש םידרשממ הבינג.הנשמ תוריכשב םירכשומ וא ,םירכשומ 






	 ירדח לע לח וניאו חטובמה ידרשמל לבגומ הז בחרה יפ לע יוסיכה שוכר לע אלו רזע יניינב לע וא םיכסומ לע ,ול הצוחמ םיאצמנה םיתוריש.הניגו רצח ,ףתרמ ,תוגרדמ רדח ,גג ,תספרמ לע אצמנה
	 ירדח לע לח וניאו חטובמה ידרשמל לבגומ הז בחרה יפ לע יוסיכה שוכר לע אלו רזע יניינב לע וא םיכסומ לע ,ול הצוחמ םיאצמנה םיתוריש.הניגו רצח ,ףתרמ ,תוגרדמ רדח ,גג ,תספרמ לע אצמנה
	 

	חטבמה תוירחא  אל הז בחרה יפ לעת לע הלע10,000 ₪. 
	3.4.1.15. במה ירצחל ץוחמ יוסיכב םידיינ םיבשחמחטו 
	3.4.1.15. במה ירצחל ץוחמ יוסיכב םידיינ םיבשחמחטו 
	3.4.1.15. במה ירצחל ץוחמ יוסיכב םידיינ םיבשחמחטו 
	3.4.1.15. במה ירצחל ץוחמ יוסיכב םידיינ םיבשחמחטו 
	3.4.1.15. במה ירצחל ץוחמ יוסיכב םידיינ םיבשחמחטו 
	3.4.1.15. במה ירצחל ץוחמ יוסיכב םידיינ םיבשחמחטו 





	 םא,המישרב שרופמב ןיוצ  תעב םג םידיינ םיבשחמ לולכל יוסיכה בחרומה ימוחתל ץוחמ לא םתאישנקסע םלועב םוקמ לכב ,חטובמה  האצותכ םיחטובמה םינוכיסהמםיפיעסב 
	 םא,המישרב שרופמב ןיוצ  תעב םג םידיינ םיבשחמ לולכל יוסיכה בחרומה ימוחתל ץוחמ לא םתאישנקסע םלועב םוקמ לכב ,חטובמה  האצותכ םיחטובמה םינוכיסהמםיפיעסב 
	
	
	3.3

	-
	
	
	3.2

	.
	 

	 ףופכ יוסיכהל:םיאבה םיאנתה םויק
	 ףופכ יוסיכהל:םיאבה םיאנתה םויק
	 

	3.4.1.15.1.  רשאכ עריא חוטיבה הרקמ רשאכ דיינה בשחמה היה ,בכרב היה בשחמה םא קר לוחי יוסיכה ןעטמה אתב לוענו רוגס בכרהשכ ,דבלברק עוריאהש יאנתבו ההצירפ ינמיס ורתונו םויה תועשב. 
	3.4.1.15.1.  רשאכ עריא חוטיבה הרקמ רשאכ דיינה בשחמה היה ,בכרב היה בשחמה םא קר לוחי יוסיכה ןעטמה אתב לוענו רוגס בכרהשכ ,דבלברק עוריאהש יאנתבו ההצירפ ינמיס ורתונו םויה תועשב. 
	3.4.1.15.1.  רשאכ עריא חוטיבה הרקמ רשאכ דיינה בשחמה היה ,בכרב היה בשחמה םא קר לוחי יוסיכה ןעטמה אתב לוענו רוגס בכרהשכ ,דבלברק עוריאהש יאנתבו ההצירפ ינמיס ורתונו םויה תועשב. 
	3.4.1.15.1.  רשאכ עריא חוטיבה הרקמ רשאכ דיינה בשחמה היה ,בכרב היה בשחמה םא קר לוחי יוסיכה ןעטמה אתב לוענו רוגס בכרהשכ ,דבלברק עוריאהש יאנתבו ההצירפ ינמיס ורתונו םויה תועשב. 
	3.4.1.15.1.  רשאכ עריא חוטיבה הרקמ רשאכ דיינה בשחמה היה ,בכרב היה בשחמה םא קר לוחי יוסיכה ןעטמה אתב לוענו רוגס בכרהשכ ,דבלברק עוריאהש יאנתבו ההצירפ ינמיס ורתונו םויה תועשב. 
	3.4.1.15.1.  רשאכ עריא חוטיבה הרקמ רשאכ דיינה בשחמה היה ,בכרב היה בשחמה םא קר לוחי יוסיכה ןעטמה אתב לוענו רוגס בכרהשכ ,דבלברק עוריאהש יאנתבו ההצירפ ינמיס ורתונו םויה תועשב. 
	3.4.1.15.1.  רשאכ עריא חוטיבה הרקמ רשאכ דיינה בשחמה היה ,בכרב היה בשחמה םא קר לוחי יוסיכה ןעטמה אתב לוענו רוגס בכרהשכ ,דבלברק עוריאהש יאנתבו ההצירפ ינמיס ורתונו םויה תועשב. 

	3.4.1.15.2.
	3.4.1.15.2.
	3.4.1.15.2.
	 
	 רשאכ עריא חוטיבה הרקמ רשאכ
	 דיינה בשחמה
	 היה
	ןולמ רדחב
	 ,
	 וא חטובמה לש ותיבב וא
	 
	ימ וידבועמ,  יוסיכה לוענ היה בשחמה לש ואצמיה םוקמ םא קר לוחייאנתבו ש.הצירפ ינמיס ורתונ
	 


	3.4.1.15.3.
	3.4.1.15.3.
	3.4.1.15.3.
	 
	 עריא חוטיבה הרקמ רשאכ
	 ,רחא םוקמ לכב
	 לוחי יוסיכה
	קרו ךא
	 
	א
	ם
	 
	רשאכ עריא חוטיבה הרקמ
	 
	 דיינה בשחמה
	 תחת היה
	.חטובמה לש תידימת החגשה
	 







	3.4.2. רבעמ תובחרה חוטיבה םוכסל 
	3.4.2. רבעמ תובחרה חוטיבה םוכסל 
	3.4.2. רבעמ תובחרה חוטיבה םוכסל 
	3.4.2. רבעמ תובחרה חוטיבה םוכסל 
	3.4.2. רבעמ תובחרה חוטיבה םוכסל 




	 יכ ,םכסומבחרומ הז קרפ  ,המישרב םי/בוקנה חוטיבה י/םוכסל רבעמ תוסכל:ןלהל טרופמכ
	 יכ ,םכסומבחרומ הז קרפ  ,המישרב םי/בוקנה חוטיבה י/םוכסל רבעמ תוסכל:ןלהל טרופמכ
	 

	3.4.2.1.
	3.4.2.1.
	3.4.2.1.
	3.4.2.1.
	3.4.2.1.
	3.4.2.1.
	3.4.2.1.
	 
	חטובמה שוכרב םייוניש בקע חוטיבה םוכס תלדגה
	 






	קרפה רבעמ ,הסכמ םיטרופמה חוטיבה ימוכסל בו םיפסונ םימוכס ,םרוקמש האצותכ חוטיבה תליחת םוי רחאל חטובמה שוכרה ךרע תיילעב מ חטובמה שוכרל תויזיפ תופסות וא תובחרה ,םייוניש,יקסע יאלמ טעמל האצותכ וא מלע ולטוהש םיפסונ םיסימו םילטיה
	קרפה רבעמ ,הסכמ םיטרופמה חוטיבה ימוכסל בו םיפסונ םימוכס ,םרוקמש האצותכ חוטיבה תליחת םוי רחאל חטובמה שוכרה ךרע תיילעב מ חטובמה שוכרל תויזיפ תופסות וא תובחרה ,םייוניש,יקסע יאלמ טעמל האצותכ וא מלע ולטוהש םיפסונ םיסימו םילטיה
	-
	 תויושרה ידי וא/ו ,רומאכ שוכרה לע תוכמסומהמ האצותכ שוכרה ךרעב תוילע.םייופצ יתלב םייונישמ האצותכ
	 

	 לש חוויד אוה הז יוסיכ תלוחתל יאנת חטובמהחטבמל  לע ךרע תיילעםולשתו ריבס ןמז ךות ,חטובמה שוכרה לש לעופב ימד
	 לש חוויד אוה הז יוסיכ תלוחתל יאנת חטובמהחטבמל  לע ךרע תיילעםולשתו ריבס ןמז ךות ,חטובמה שוכרה לש לעופב ימד
	-
	 חוטיבה םיפסונו םייסחי שרד חטבמהשוז הבחרה ןיגב.
	 

	לע חטבמה לש ותוירחא
	לע חטבמה לש ותוירחא
	-
	לע הלעת אל וז הבחרה יפ
	-
	10%
	 
	 ימוכסמ
	םיטרופמה חוטיבה
	 
	 ןיגב
	ףיעס לכ
	.
	 

	3.4.2.2.  רוזחש תואצוהםיכמסמ 
	3.4.2.2.  רוזחש תואצוהםיכמסמ 
	3.4.2.2.  רוזחש תואצוהםיכמסמ 
	3.4.2.2.  רוזחש תואצוהםיכמסמ 
	3.4.2.2.  רוזחש תואצוהםיכמסמ 
	3.4.2.2.  רוזחש תואצוהםיכמסמ 





	הקרפ הסכמ הבתכ ,םיכמסמ לש רוזחש תואצו
	הקרפ הסכמ הבתכ ,םיכמסמ לש רוזחש תואצו
	-
	 ,די ,םיטוטרש ,תוינכת םינותנ דוביע( א"נע ינותנ ,םימישרתינורטקלא ,םייטנגמ םיטרס ,) ירפסו םיסופד ,תונובשח יסקנפ ,םירחא עדימ תריגא יעצמא ,םיקסיד,קסע וא ודבאש  ןוכיס בקע וקוזינהסוכמ.  קפס רסה ןעמל השירד ןיגב םולשתלעהסוכמ אל יביטמרופניא ךר.
	 

	ותוירחא ןושאר קזנ סיסב לע הניה וז הבחרה יפ לע חטבמה  ףופכבוהמישרב בוקנה חוטיבה םוכסל תוירחא לבגות המישרב םוכס רדעהב .במהחט  ךסל וז הבחרה יפללש 300,000 ₪. 
	 ןיגב רוזחשל תואצוה לע לוחי אל הז יוסיכ יכ רהבוי קפס רסה ןעמל קזנ וא ןדבוא:םיאבה םימרוגה דחאמ האצותכ םיכמסמ וא עדימל 
	3.4.2.2.1. ;חטובמה יבשחמל תישרומ יתלב הסינכ 
	3.4.2.2.1. ;חטובמה יבשחמל תישרומ יתלב הסינכ 
	3.4.2.2.1. ;חטובמה יבשחמל תישרומ יתלב הסינכ 
	3.4.2.2.1. ;חטובמה יבשחמל תישרומ יתלב הסינכ 
	3.4.2.2.1. ;חטובמה יבשחמל תישרומ יתלב הסינכ 
	3.4.2.2.1. ;חטובמה יבשחמל תישרומ יתלב הסינכ 
	3.4.2.2.1. ;חטובמה יבשחמל תישרומ יתלב הסינכ 

	3.4.2.2.2. ;חטובמה יבשחמב השרומ יתלב שומיש 
	3.4.2.2.2. ;חטובמה יבשחמב השרומ יתלב שומיש 

	3.4.2.2.3.  ,קותעש ,הפילש ,הרדחה לש תישרומ יתלב הלועפ םינותנ יוניש וא התחשה ,הפישח ,הקיחמ ,הרבעה;חטובמה יבשחמב םייוצמה 
	3.4.2.2.3.  ,קותעש ,הפילש ,הרדחה לש תישרומ יתלב הלועפ םינותנ יוניש וא התחשה ,הפישח ,הקיחמ ,הרבעה;חטובמה יבשחמב םייוצמה 

	3.4.2.2.4.  יתלב רודיש וא יוליג ,שומיש ,השיג לכ ןדבוא וא ,םישרומ לש ותטילש וא ותוירחא תחת םהש םינותנ לש התחשה וא.חטובמה 
	3.4.2.2.4.  יתלב רודיש וא יוליג ,שומיש ,השיג לכ ןדבוא וא ,םישרומ לש ותטילש וא ותוירחא תחת םהש םינותנ לש התחשה וא.חטובמה 

	3.4.2.2.5.  ימד ,ףסכ ,ןיבוט ,עדימ ,תובייחתה גישהל ןויסינ וא הגשה השעמ עוציבב םויא ידי לע חטובמהמ ךרע רבד וא ,רפוכ וא עדימב העיגפ לש והשלכ ןווכמ השעמ עוציב וא והשלכםיכמסמב. 
	3.4.2.2.5.  ימד ,ףסכ ,ןיבוט ,עדימ ,תובייחתה גישהל ןויסינ וא הגשה השעמ עוציבב םויא ידי לע חטובמהמ ךרע רבד וא ,רפוכ וא עדימב העיגפ לש והשלכ ןווכמ השעמ עוציב וא והשלכםיכמסמב. 






	3.4.2.3. זנ רחאל תודחוימ תואצוהק 
	3.4.2.3. זנ רחאל תודחוימ תואצוהק 
	3.4.2.3. זנ רחאל תודחוימ תואצוהק 
	3.4.2.3. זנ רחאל תודחוימ תואצוהק 
	3.4.2.3. זנ רחאל תודחוימ תואצוהק 
	3.4.2.3. זנ רחאל תודחוימ תואצוהק 





	 ידי לע ואצוהש ,ןלהל טרופמכ ,תודחוימ תואצוה לולכל בחרומ קרפהלע הסוכמה חוטיב הרקמ תורק בקע חטובמה
	 ידי לע ואצוהש ,ןלהל טרופמכ ,תודחוימ תואצוה לולכל בחרומ קרפהלע הסוכמה חוטיב הרקמ תורק בקע חטובמה
	-
	 יפהז קרפ:
	 

	3.4.2.3.1.
	3.4.2.3.1.
	3.4.2.3.1.
	3.4.2.3.1.
	3.4.2.3.1.
	3.4.2.3.1.
	3.4.2.3.1.
	3.4.2.3.1.
	 
	ו קוזינש שוכר תדמשה םשל תויחרכה תואצוה
	 רשא
	 תא ןכסמ
	.חטובמה שוכרה תא וא/ו חטובמה ידבוע
	 


	3.4.2.3.2.
	3.4.2.3.2.
	3.4.2.3.2.
	 
	תודחוימ תויחרכה תואצוה
	 
	 ,תופסונ תועשב הדובע רובע
	 םייריווא םיחולשמו עוצקמ ילעב תועיסנ ןכו םיגחבו תותבשב
	.םיפוחד
	 


	3.4.2.3.3.
	3.4.2.3.3.
	3.4.2.3.3.
	 
	 תא רשפאל תנמ לע תוצוחנה תוריבס תופסונ לועפת תואצוה
	 הפוקתה ךשמב חטובמה קסעה לש ףטושה ודוקפת ךשמה
	 עוציבל השורדה
	קוזינש שוכרה לש ןוקית וא הפלחה
	.
	 


	3.4.2.3.4. ה תמאתה םשל תויחרכה תואצוה קוזינ אלש חטובמה שוכר.קוזינש שוכרה תא ףילחהש שוכרל 
	3.4.2.3.4. ה תמאתה םשל תויחרכה תואצוה קוזינ אלש חטובמה שוכר.קוזינש שוכרה תא ףילחהש שוכרל 






	לע תואצוהה לכ ךס ןיגב חטבמה תוירחא
	לע תואצוהה לכ ךס ןיגב חטבמה תוירחא
	-
	 אל הז ףיעס יפילע הלע 
	10
	%
	 
	חוטיבה ילומגתמ
	 
	אלל חטובמל םיעיגמה
	 
	 וא הז ףיעס
	40,000
	 
	 ₪
	.םיינשה ןיב ךומנה
	 

	3.5.
	3.5.
	 
	יגירח
	 ם
	'א קרפל
	 

	 חטובמה שוכרל ומרגנש קזנ וא ןדבוא הסכמ וניא הז קרפ ידי לע ןיפיקעב וא/ו ןירשימב:םיאבה םימרוגהמ רתוי וא דחא
	 חטובמה שוכרל ומרגנש קזנ וא ןדבוא הסכמ וניא הז קרפ ידי לע ןיפיקעב וא/ו ןירשימב:םיאבה םימרוגהמ רתוי וא דחא
	 

	3.5.1. םוהיז 
	3.5.1. םוהיז 
	3.5.1. םוהיז 
	3.5.1. םוהיז 
	3.5.1. םוהיז 




	 ,םוהיז תושרופמ הסוכמש ןוכיס בקע םרגנש םוהיז ןיגב לוחי אל הז גירח ךא.םוהיז בקע םרגנש הסילופב תושרופמ הסוכמש ןוכיסמ קזנ ןיגב וא ,הסילופב
	 ,םוהיז תושרופמ הסוכמש ןוכיס בקע םרגנש םוהיז ןיגב לוחי אל הז גירח ךא.םוהיז בקע םרגנש הסילופב תושרופמ הסוכמש ןוכיסמ קזנ ןיגב וא ,הסילופב
	 

	3.5.2. חוטיבב םילולכ םניאש םיסכנ 
	3.5.2. חוטיבב םילולכ םניאש םיסכנ 
	3.5.2. חוטיבב םילולכ םניאש םיסכנ 
	3.5.2. חוטיבב םילולכ םניאש םיסכנ 
	3.5.2. חוטיבב םילולכ םניאש םיסכנ 




	 קזנ וא ןדבוא הסכמ וניא הז חוטיבליוצ םא אלא ,ןלהל םיטרופמה םיסכנ תרחא ן:המישרב
	 קזנ וא ןדבוא הסכמ וניא הז חוטיבליוצ םא אלא ,ןלהל םיטרופמה םיסכנ תרחא ן:המישרב
	 

	3.5.2.1.
	3.5.2.1.
	3.5.2.1.
	3.5.2.1.
	3.5.2.1.
	3.5.2.1.
	3.5.2.1.
	 
	בגל טעמל ,הרקי תכתמ
	דויצמ וא רישכממ קלח הניהש הרקי תכתמ י
	 
	יאלממ וא
	 
	.חטובמה קסעב רוצייל שמשמה
	 


	3.5.2.2.  לש ךס לע הלועה םוכסב תונמוא תוריצי4,000  ₪כ"הסבו טירפל 20,000  ₪ וא ,דחי םיטירפה לכל תונמוא תוריציירצחב תואצמנ ןניאש .םיחטובמה 
	3.5.2.2.  לש ךס לע הלועה םוכסב תונמוא תוריצי4,000  ₪כ"הסבו טירפל 20,000  ₪ וא ,דחי םיטירפה לכל תונמוא תוריציירצחב תואצמנ ןניאש .םיחטובמה 

	3.5.2.3.
	3.5.2.3.
	3.5.2.3.
	 
	 ,םהשלכ םיריחס םיכמסמ ,תובייחתה ירטש ,ךרע תוריינ ,תורקי םינבא
	.תואחמהו תועבטמ ,םינמוזמ ,םילוב
	 


	3.5.2.4. יעונמ בכר ילכ )תוזגלמ טעמל(  םא אלא הווהמ בכרה ילכ.יקסע יאלמכ 
	3.5.2.4. יעונמ בכר ילכ )תוזגלמ טעמל(  םא אלא הווהמ בכרה ילכ.יקסע יאלמכ 

	3.5.2.5.
	3.5.2.5.
	3.5.2.5.
	 
	סייט ילכו טייש ילכ
	 


	3.5.2.6.
	3.5.2.6.
	3.5.2.6.
	 
	 ,עקרק
	.םייח ילעבו ,םייאלקח םילודיג
	 






	3.5.2.7.
	3.5.2.7.
	3.5.2.7.
	3.5.2.7.
	3.5.2.7.
	3.5.2.7.
	3.5.2.7.
	 
	 הווקמ ,)םוהת ימ ללוכ( םימ תורוקמ
	.םימ
	 


	3.5.2.8. .ץפנ ירמוח 
	3.5.2.8. .ץפנ ירמוח 


	3.5.3. .וירחא וא חוטיבה הרקמ תורק תעב הבינג 
	3.5.3. .וירחא וא חוטיבה הרקמ תורק תעב הבינג 

	3.5.4. :ןמקלדכ םיקזנ הסכמ וניא הז חוטיב 
	3.5.4. :ןמקלדכ םיקזנ הסכמ וניא הז חוטיב 

	3.5.4.1. יתאצות קזנ גירח 
	3.5.4.1. יתאצות קזנ גירח 
	3.5.4.1. יתאצות קזנ גירח 





	( יתאצות קזנ וא ןדבוא
	( יתאצות קזנ וא ןדבוא
	CONSEQUENTIAL LOSS
	 )
	אוהש גוס לכמ
	.
	 

	3.5.4.2. ישחומ וניאש שוכרל קזנ 
	3.5.4.2. ישחומ וניאש שוכרל קזנ 
	3.5.4.2. ישחומ וניאש שוכרל קזנ 
	3.5.4.2. ישחומ וניאש שוכרל קזנ 
	3.5.4.2. ישחומ וניאש שוכרל קזנ 
	3.5.4.2. ישחומ וניאש שוכרל קזנ 

	3.5.4.2.1.  וא ןדבואעדימל וא הנכותל וא םינותנל קזנ, והז ללכב  לכ ,בשחמה תונכתב וא עדימב ,הנכתב ,םינותנב יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש,םהלש ירוקמה  קזנה לש הרישי האצות וניה קזנה םא אלא.חטובמה ישחומה שוכרל םרגנש יזיפה 
	3.5.4.2.1.  וא ןדבואעדימל וא הנכותל וא םינותנל קזנ, והז ללכב  לכ ,בשחמה תונכתב וא עדימב ,הנכתב ,םינותנב יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש,םהלש ירוקמה  קזנה לש הרישי האצות וניה קזנה םא אלא.חטובמה ישחומה שוכרל םרגנש יזיפה 
	3.5.4.2.1.  וא ןדבואעדימל וא הנכותל וא םינותנל קזנ, והז ללכב  לכ ,בשחמה תונכתב וא עדימב ,הנכתב ,םינותנב יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש,םהלש ירוקמה  קזנה לש הרישי האצות וניה קזנה םא אלא.חטובמה ישחומה שוכרל םרגנש יזיפה 






	 לע םיסוכמ םניא םיאבה םיקזנה ,קפס רסה ןעמל ,ךכל יא:וז הסילופ יפ
	 לע םיסוכמ םניא םיאבה םיקזנה ,קפס רסה ןעמל ,ךכל יא:וז הסילופ יפ
	 

	3.5.4.2.2. ינותנל קזנ וא ןדבוא לכ טרפב ,עדימל וא הנכתל וא ם בשחמה תונכתב וא עדימב תונכותב ,םינותנב הערל יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש;םהלש ירוקמה 
	3.5.4.2.2. ינותנל קזנ וא ןדבוא לכ טרפב ,עדימל וא הנכתל וא ם בשחמה תונכתב וא עדימב תונכותב ,םינותנב הערל יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש;םהלש ירוקמה 
	3.5.4.2.2. ינותנל קזנ וא ןדבוא לכ טרפב ,עדימל וא הנכתל וא ם בשחמה תונכתב וא עדימב תונכותב ,םינותנב הערל יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש;םהלש ירוקמה 
	3.5.4.2.2. ינותנל קזנ וא ןדבוא לכ טרפב ,עדימל וא הנכתל וא ם בשחמה תונכתב וא עדימב תונכותב ,םינותנב הערל יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש;םהלש ירוקמה 
	3.5.4.2.2. ינותנל קזנ וא ןדבוא לכ טרפב ,עדימל וא הנכתל וא ם בשחמה תונכתב וא עדימב תונכותב ,םינותנב הערל יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש;םהלש ירוקמה 
	3.5.4.2.2. ינותנל קזנ וא ןדבוא לכ טרפב ,עדימל וא הנכתל וא ם בשחמה תונכתב וא עדימב תונכותב ,םינותנב הערל יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש;םהלש ירוקמה 
	3.5.4.2.2. ינותנל קזנ וא ןדבוא לכ טרפב ,עדימל וא הנכתל וא ם בשחמה תונכתב וא עדימב תונכותב ,םינותנב הערל יוניש הנבמה לש תוויע וא התחשה ,הקיחמ לשב םרגנש;םהלש ירוקמה 

	3.5.4.2.3.  חווטב ,תונימזב ,דוקפתב יוקילמ םיעבונה קזנ וא ןדבוא וא עדימה וא תונכותה ,םינותנה לש תושיגנב וא שומישה.בשחמה תונכת 
	3.5.4.2.3.  חווטב ,תונימזב ,דוקפתב יוקילמ םיעבונה קזנ וא ןדבוא וא עדימה וא תונכותה ,םינותנה לש תושיגנב וא שומישה.בשחמה תונכת 



	3.5.5. למשח גירח 
	3.5.5. למשח גירח 




	 םהלש קלחל וא ילמשח ןקתמ וא/ו ילמשח רישכמ וא/ו הנוכמ לכל קזנ וא ןדבואהאצותכ הצרפש שא ידי לע ומרגנש םדי לע םיאבה םימרוגהמ:
	 םהלש קלחל וא ילמשח ןקתמ וא/ו ילמשח רישכמ וא/ו הנוכמ לכל קזנ וא ןדבואהאצותכ הצרפש שא ידי לע ומרגנש םדי לע םיאבה םימרוגהמ:
	 

	 לכמ ומרגנש תימצע תוממחתה ,תילמשח תשק ,רצק ,רתי סמוע ,רתי חתמ תילמשח הנוכמ התוא לע קר לוחת וז הלבגהש דבלבו ,קרב תוברל איהש הביס לע ואילמשח ןקתמ ותוא לע וא ילמשח רישכמ ותוא  קלח לע וא ,עגפנש יפיצפסםירחא םירישכמ לע אלו ,ולש.
	 לכמ ומרגנש תימצע תוממחתה ,תילמשח תשק ,רצק ,רתי סמוע ,רתי חתמ תילמשח הנוכמ התוא לע קר לוחת וז הלבגהש דבלבו ,קרב תוברל איהש הביס לע ואילמשח ןקתמ ותוא לע וא ילמשח רישכמ ותוא  קלח לע וא ,עגפנש יפיצפסםירחא םירישכמ לע אלו ,ולש.
	 

	3.5.6. תירוביצ תושר תדוקפב קזנ 
	3.5.6. תירוביצ תושר תדוקפב קזנ 
	3.5.6. תירוביצ תושר תדוקפב קזנ 
	3.5.6. תירוביצ תושר תדוקפב קזנ 
	3.5.6. תירוביצ תושר תדוקפב קזנ 




	קזנ וא ןדבוא .תירוביצ תושר תדוקפמ הרישי האצותכ םרגנש חטובמה שוכרל
	קזנ וא ןדבוא .תירוביצ תושר תדוקפמ הרישי האצותכ םרגנש חטובמה שוכרל
	 

	3.5.7. הפצרה לע תחנומה הרוחסל קזנ 
	3.5.7. הפצרה לע תחנומה הרוחסל קזנ 
	3.5.7. הפצרה לע תחנומה הרוחסל קזנ 
	3.5.7. הפצרה לע תחנומה הרוחסל קזנ 
	3.5.7. הפצרה לע תחנומה הרוחסל קזנ 




	 םירמוחו הרוחס( חטובמה שוכרל םימ ידי לע םרגנש קזנ לע חנומ היהש ,)םירחאו הפצרה וא/הנבמה לש םיינוציח תוריקל דומצ שוכרל םרגנש קזנ טעמלו ,הפצרה לע חנומ תויהל ועבטמש חטובמה. 
	 
	3.5.8. הקולחו תרוסמת יווק 
	3.5.8. הקולחו תרוסמת יווק 
	3.5.8. הקולחו תרוסמת יווק 
	3.5.8. הקולחו תרוסמת יווק 
	3.5.8. הקולחו תרוסמת יווק 




	םהשלכ םיכילומל קזנ וא ןדבוא,  עקרקה ינפ לעמ וא תחתמ,הז ללכבו  וא ןדבואוחל קזנ ,הילת ינקתמ םידומע ,םילבכ ,םיט רחא שוכר לכו תונטנא ,םינרתהאנשה תונחתו הנשמ תונחת ללוכ םהילא רבוחמ וא םהמ קלח הווהמה ( :ןלהל)הקולח וא/ו תרוסמת יווק םא טעמל ,:ןלהל םיטרופמה םיאנתה לכ ואלמתה 
	3.5.8.1.
	3.5.8.1.
	3.5.8.1.
	3.5.8.1.
	3.5.8.1.
	3.5.8.1.
	3.5.8.1.
	 
	המישרב שרופמב וניוצ םיחטובמה הקולחהו תרוסמתה יווק
	.
	 


	3.5.8.2.  תרוסמתה יווקותוירחאב אצמנ וא חטובמל םיכייש הקולחהו. 
	3.5.8.2.  תרוסמתה יווקותוירחאב אצמנ וא חטובמל םיכייש הקולחהו. 

	3.5.8.3.
	3.5.8.3.
	3.5.8.3.
	 
	 הקולחהו תרוסמת יווק
	קוממ
	םימ
	 
	 וא חטובמה ירצח חטשב
	רתוי אל
	 
	  
	מ
	-
	500
	 
	ץוחמ רטמ
	 
	חטובמה ירצח לש תינוציחה רדגל
	.
	 






	 תוברל "הקולחו תרוסמת יווק" ,הז ףיעס ןיינעל יווק לש םיכילומא תינופלט תרושקת לכ לשו תילמשח היגרנא לש הקולחו תרוסמת ו.תילוק ןיבו תילאוזיו ןיב תרחא תרושקת לכ וא/ו תיפרגלט
	 תוברל "הקולחו תרוסמת יווק" ,הז ףיעס ןיינעל יווק לש םיכילומא תינופלט תרושקת לכ לשו תילמשח היגרנא לש הקולחו תרוסמת ו.תילוק ןיבו תילאוזיו ןיב תרחא תרושקת לכ וא/ו תיפרגלט
	 

	3.5.9. םימשה תפיכ תחת אצמיהל ועבטמ ןיאש שוכר גירח 
	3.5.9. םימשה תפיכ תחת אצמיהל ועבטמ ןיאש שוכר גירח 
	3.5.9. םימשה תפיכ תחת אצמיהל ועבטמ ןיאש שוכר גירח 
	3.5.9. םימשה תפיכ תחת אצמיהל ועבטמ ןיאש שוכר גירח 
	3.5.9. םימשה תפיכ תחת אצמיהל ועבטמ ןיאש שוכר גירח 




	 ,ןהמ הקזחה חור וא/ו הפוסו הרעס ,תרעוס חור בקע םרגנש קזנ וא ןדבוארבשו ,םשג ,לושחנ ,ןופטיש
	 ,ןהמ הקזחה חור וא/ו הפוסו הרעס ,תרעוס חור בקע םרגנש קזנ וא ןדבוארבשו ,םשג ,לושחנ ,ןופטיש
	-
	םיפיעסב רדגומכ ,דרבו גלש ,ןנע 
	
	
	3.3.1.5

	-
	
	
	3.3.1.2

	  ,הז קרפבוצ םאבתעב קוזינש שוכרל ,המישרב ןי  םיימשה תפיכ תחת ואצמיה.םימשה תפיכ תחת אצמיהל ועבטמ ןיא רשאכ
	 

	3.5.10. ימי חוטיב 
	3.5.10. ימי חוטיב 
	3.5.10. ימי חוטיב 
	3.5.10. ימי חוטיב 
	3.5.10. ימי חוטיב 




	 רבו הסוכמ וניה ,קזנה וא ןדבואה תורק תעב רשא ,חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא יוציפלע ךרענש ימי חוטיבב
	 רבו הסוכמ וניה ,קזנה וא ןדבואה תורק תעב רשא ,חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא יוציפלע ךרענש ימי חוטיבב
	-
	.ותבוטל וא חטובמה ידי
	 

	3.6.
	3.6.
	 
	 םיאנת
	 םייללכ
	'א קרפל
	 

	3.6.1. דובעש  הז ףיעס( היהי)המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 
	3.6.1. דובעש  הז ףיעס( היהי)המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 
	3.6.1. דובעש  הז ףיעס( היהי)המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 
	3.6.1. דובעש  הז ףיעס( היהי)המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 
	3.6.1. דובעש  הז ףיעס( היהי)המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 

	3.6.1.1.
	3.6.1.1.
	3.6.1.1.
	3.6.1.1.
	 
	 יפל םולשת לכ
	הז קרפ
	 םלושי ,
	 תודסומ/םיקנבל
	םיניוצמה
	 
	 יפל ,המישרב
	רועיש
	 
	םימוכסל םאתהב וא/ו חטובמה שוכרב םהל שיש האנהה תוכז
	 
	םיבוקנה
	 
	,המישרב
	 
	 ףופכבו
	 לכל
	תוארוה
	 
	.הסילופה
	 


	3.6.1.2.
	3.6.1.2.
	3.6.1.2.
	 
	 ףרח
	 לכ
	עובקה
	 
	 לוטיב רבדב ,הסילופל יהשלכ תפסותב וא/ו הסילופב
	יא בקע חוטיבה
	-
	 תוכז רבדב וא ,םהמ קלח וא חוטיב ימד לש םולשת חטבמה ידי לע הסילופה לוטיב יפל לוטיבל ףקות היהי אל ,הסילופה יאנתאלא חוטיבה  בתכב רסמיתש העדוהב םיבוקנה העשבו םויב תודסומ/םיקנבלםיניוצמה המישרב תוחפל ,
	30
	 
	.לוטיבה דעומ ינפל םוי
	 


	3.6.1.3.  םולשתל חטובמה תובייחתה תוימרפ היהת חוטיבה תמדקומ תובייחתהלרחא בוח וא/ו דובעש לכו תועיבת ןיגב םולשתל חטבמה, ו הרומש חטבמל חטובמה תובוח תא תוכנל תוכזה ויפלכמןיגב ומלשל שיש םוכס לכ  הרקמ.דובעש חוכמ םמלשל שיש םימוכס הז ללכבו ,הסילופב הסוכמה חוטיב 
	3.6.1.3.  םולשתל חטובמה תובייחתה תוימרפ היהת חוטיבה תמדקומ תובייחתהלרחא בוח וא/ו דובעש לכו תועיבת ןיגב םולשתל חטבמה, ו הרומש חטבמל חטובמה תובוח תא תוכנל תוכזה ויפלכמןיגב ומלשל שיש םוכס לכ  הרקמ.דובעש חוכמ םמלשל שיש םימוכס הז ללכבו ,הסילופב הסוכמה חוטיב 





	 
	3.6.2.  ןפוא בושיחחוטיבה ילומגת 
	3.6.2.  ןפוא בושיחחוטיבה ילומגת 
	3.6.2.  ןפוא בושיחחוטיבה ילומגת 
	3.6.2.  ןפוא בושיחחוטיבה ילומגת 
	3.6.2.  ןפוא בושיחחוטיבה ילומגת 




	 יפ לע ,חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא תורקבהז קרפ תא חטבמה הפשי , ןמקלדכ חטובמה:
	 יפ לע ,חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא תורקבהז קרפ תא חטבמה הפשי , ןמקלדכ חטובמה:
	 

	3.6.2.1.
	3.6.2.1.
	3.6.2.1.
	3.6.2.1.
	3.6.2.1.
	3.6.2.1.
	3.6.2.1.
	 
	 טרופמכ :הרהצה סיסב לע חטובמה יאלמ ןיינעל
	ב
	ףיעס
	 
	
	
	3.6.4

	  ןלהל)יאלמל הרהצה יאנת(.
	 


	3.6.2.2.
	3.6.2.2.
	3.6.2.2.
	 
	:רחא יאלמ ןיינעל
	 


	3.6.2.2.1.
	3.6.2.2.1.
	3.6.2.2.1.
	3.6.2.2.1.
	 
	 הזירא ירמוחו םלג ירמוח ןיגב
	-
	  םויב שדחמ השיכר תולע.קזנה
	 


	3.6.2.2.2.
	3.6.2.2.2.
	3.6.2.2.2.
	 
	 ךילהתב םירצומ יאלמ ןיגב
	-
	 ולע ירמוח לש שדחמ השיכר ת םויב םלגלעופב ועקשוהש תואצוהה תפסותב קזנה  ןיגבךילהתבש םירצומה דוביע .םוי ותוא דע
	 


	3.6.2.2.3.
	3.6.2.2.3.
	3.6.2.2.3.
	 
	 םירמגומ םירצומ יאלמ ןיגב
	-
	  ךרעהריכמ םויב  קזנהיוכינב חוור ותוכסחנ תואצוה.
	 



	3.6.2.3.
	3.6.2.3.
	3.6.2.3.
	 
	 רחא שוכר ןיינעל
	ןוניכ ךרע סיסב לע
	 
	 טרופמכ
	ב
	ףיעס
	 
	
	
	3.6.3

	 ( ךרע ףיעסןוניכ) סיסב לע חטבל שקיב חטובמה םא אלא .יופיש ךרע
	 






	"יופיש ךרע" 
	"יופיש ךרע" 
	-
	  וניה וא/ו יאלב יוכינב שדח( שוכרה לש ילאיר ךרע)תחפ  םויבקזנה.
	 

	3.6.3.
	3.6.3.
	3.6.3.
	3.6.3.
	3.6.3.
	3.6.3.
	 
	ןוניכ ךרע ףיעס
	 





	 ,חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא תורקב טעמליאלמ יפ לע ,הז קרפ הפשי ,ה חטבמןוניכה תולע רובע חטובמה תא  וא יפוא ,גוס ותואמ שוכר לש וא שוכר ותוא לש ,קוזינ וא דבאש שוכרה לש תוכיא תולעל תלבגומ חטבמה תוירחא יכ יאנתבםוקמ ותואב ןוניכה ב שוכרה לש סופיט וא גוס ותואמ שוכר לש ,קזנה עריא ו וניאשו ,קוזינ וא דבאש.שדח היהש תעב שוכר ותואמ רפושמ
	 ,חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבוא תורקב טעמליאלמ יפ לע ,הז קרפ הפשי ,ה חטבמןוניכה תולע רובע חטובמה תא  וא יפוא ,גוס ותואמ שוכר לש וא שוכר ותוא לש ,קוזינ וא דבאש שוכרה לש תוכיא תולעל תלבגומ חטבמה תוירחא יכ יאנתבםוקמ ותואב ןוניכה ב שוכרה לש סופיט וא גוס ותואמ שוכר לש ,קזנה עריא ו וניאשו ,קוזינ וא דבאש.שדח היהש תעב שוכר ותואמ רפושמ
	 

	 הז ףיעס ןיינעל:"ןוניכ"  יקלח קזנב
	 הז ףיעס ןיינעל:"ןוניכ"  יקלח קזנב
	-
	 )ילאטוט( אלמ קזנב ,ןוקית 
	-
	  וא שדחמ המקה חטובמה שוכרהמ רפושמ וניאש רחא המוד שוכרב הפלחה וא ,ההז שוכרב הפלחה המוד שוכרב הפלחהל בתכב ורושיא תא ןתנ חטבמהש דבלבו ,שדח ותויה תעב.רומאכ
	 

	ףא לע ומאה הפשי ,ליעל ר תופסותו םייוניש רובע תואצוה ןיגב חטובמה תא חטבמהתוכמסומה תויושרה ידי לע ושרדיש םייחרכה כה עוציב בגא ,ןוני תושירד טעמל ךא( לע ושרדנ אלש יאנתב ,)שא ןוגימ
	ףא לע ומאה הפשי ,ליעל ר תופסותו םייוניש רובע תואצוה ןיגב חטובמה תא חטבמהתוכמסומה תויושרה ידי לע ושרדיש םייחרכה כה עוציב בגא ,ןוני תושירד טעמל ךא( לע ושרדנ אלש יאנתב ,)שא ןוגימ
	-
	 םדידבלבו ,קזנה וא ןדבואה תורק ינפל  ךסש הלעי אל וללה תופסותהו םייונישה רובע תואצוהה לע
	10
	%
	 
	 ךרעמ
	.קזנה
	 

	ליעל רומאה ףרח יכ הזב רהבומ  קזנ לש הרקמב יאשר חטובמה ,)ילאטוט( אלמןנוכל בלבו רחא םוקמב קזנה.ךכ בקע לדגת אל חטבמה תוירחאש ד
	ליעל רומאה ףרח יכ הזב רהבומ  קזנ לש הרקמב יאשר חטובמה ,)ילאטוט( אלמןנוכל בלבו רחא םוקמב קזנה.ךכ בקע לדגת אל חטבמה תוירחאש ד
	 

	הז ףיעסב יוסיכה .המישרב טרופמה חוטיבה ימוכסל ףופכב
	הז ףיעסב יוסיכה .המישרב טרופמה חוטיבה ימוכסל ףופכב
	 

	 
	 

	3.6.3.1.
	3.6.3.1.
	3.6.3.1.
	3.6.3.1.
	3.6.3.1.
	3.6.3.1.
	3.6.3.1.
	 
	וא ןוניכה תודובע תא עצבלו ליחתהל חטובמה לע
	 
	 תוריהמב ףוליחה
	 ךות ןתוא םילשהל שי ןפוא לכבו ,הריבס
	24
	 
	 ןדבואה דעוממ םישדוח
	תמכסה יפל ףסונ ןמז קרפ ךות וא ,קזנה וא
	 לש בתכב תשרופמה ו
	 ןתניתש חטבמה
	 אל חטבמה ןכ אל םאש ,הרומאה ןוניכה תפוקת ךות
	חטובמה תא הפשי
	 
	ןוניכ יכרע יפל
	.
	 


	3.6.3.2. ש ןוניכה תואצוהב חטובמה אשנ אל דוע לכ ,קוזינש וא דבאש שוכרה ל;ןוניכ יכרע יפל חטובמה תא הפשי אל חטבמה 
	3.6.3.2. ש ןוניכה תואצוהב חטובמה אשנ אל דוע לכ ,קוזינש וא דבאש שוכרה ל;ןוניכ יכרע יפל חטובמה תא הפשי אל חטבמה 





	 בשחת קוזינ וא דבאש שוכרה ןוניכ ךרוצל תודובע תנמזה וא שוכר תנמזה.הז ףיעס ןיינעל הב אשנ חטובמהש האצוהכ
	 בשחת קוזינ וא דבאש שוכרה ןוניכ ךרוצל תודובע תנמזה וא שוכר תנמזה.הז ףיעס ןיינעל הב אשנ חטובמהש האצוהכ
	 

	3.6.3.3.
	3.6.3.3.
	3.6.3.3.
	3.6.3.3.
	3.6.3.3.
	3.6.3.3.
	3.6.3.3.
	 
	 לבגות יזא ,קושב םויכ אצמנ וניא קוזינ וא דבאש שוכרה םא יכ ,םכסומ
	 תוירחא
	ןוניכה תולעל חטבמה
	 
	 סופיטמ ףטוש רוצייב אצמנה שוכר לש
	.ונממ לפונ וניאו ,שדח היהש תעב ,קוזינ וא דבאש שוכרל בורק
	 


	3.6.3.4.
	3.6.3.4.
	3.6.3.4.
	 
	 ןוניכה תפוקתבו ,דבא הז ףיעס יפ לע הסוכמה שוכרה לכ ובש הרקמב
	90
	%
	 
	 הרקמ עריאש תעב חטובמה םוכסה לע הלוע ןוניכה םוכסמ
	ב חטובמה תא הפשי חטבמה יזא ,חוטיבה
	-
	90%
	 
	 לע ,ןוניכה םוכסמ
	 חטובמה וליאו ,חטובמה םוכסהמ הובג הז םוכסש ףא
	אשיי
	 
	 לכב
	ךכל רבעמ שרפה
	.
	 


	3.6.3.5.
	3.6.3.5.
	3.6.3.5.
	 
	רב היהי אל הז ףיעס
	-
	:ןיגב ףקות
	 


	3.6.3.5.1.
	3.6.3.5.1.
	3.6.3.5.1.
	3.6.3.5.1.
	 
	 םרט ףטוש שומיש ללכמ ואציש דויצ וא םידווד ,תונוכמ
	 םליגש וא קזנה
	 לעמ
	10
	 
	.םינש
	 


	3.6.3.5.2.
	3.6.3.5.2.
	3.6.3.5.2.
	 
	חטובמה עידוה אל ויבגלש שוכר
	 
	 ךות
	6
	 
	 תורקמ םישדוח
	וא( חוטיבה
	 
	 לש תשרופמ המכסה יפל תפסונ הפוקת לכ
	 ותנווכ לע ,)בתכב חטבמה
	 יכרע יפל ותעיבת תא ססבל
	ןוניכ
	 
	.הז ףיעסב רומאכ
	 


	3.6.3.5.3. ש שוכרןיינועמ וניא חטובמה  ןתינ וניאש שוכר וא ןנוכל.וננוכל 
	3.6.3.5.3. ש שוכרןיינועמ וניא חטובמה  ןתינ וניאש שוכר וא ןנוכל.וננוכל 

	3.6.3.5.4.
	3.6.3.5.4.
	3.6.3.5.4.
	 
	מ הלעמל םליגש תונוכמו דויצ
	-
	10
	 
	 בשוחי ויבגל םינש
	 וכרעמ םיאתמ יאלב יוכינ ידי לע ישממ ךרע יפל יופישה
	.קזנ תורק םויב שדחכ טירפה לש
	 



	3.6.3.6.  שוכרה לש ןוקיתה ךרעמ ךומנ יפילחה שוכרה לש השיכרה ךרע היהלבגות ,קוזינ וא דבאש  שוכרה לש השיכרה ךרעל חטבמה תוירחא.יפילחה 
	3.6.3.6.  שוכרה לש ןוקיתה ךרעמ ךומנ יפילחה שוכרה לש השיכרה ךרע היהלבגות ,קוזינ וא דבאש  שוכרה לש השיכרה ךרעל חטבמה תוירחא.יפילחה 





	 
	 

	3.6.4. יאלמל הרהצה יאנת 
	3.6.4. יאלמל הרהצה יאנת 
	3.6.4. יאלמל הרהצה יאנת 
	3.6.4. יאלמל הרהצה יאנת 
	3.6.4. יאלמל הרהצה יאנת 




	ז ףיעסיאלמל יוסיכ שי םאב קרו ךא ףקת ה .הרהצה סיסב לע
	ז ףיעסיאלמל יוסיכ שי םאב קרו ךא ףקת ה .הרהצה סיסב לע
	 

	3.6.4.1.
	3.6.4.1.
	3.6.4.1.
	3.6.4.1.
	3.6.4.1.
	3.6.4.1.
	3.6.4.1.
	 
	ימד
	-
	 תליחתב םיבשוחמו םייערא םניה המישרב יאלמה ףיעס ןיגב חוטיבה תפוקתדוסי לע חוטיבה 
	75
	%
	 
	 :ןלהל( המישרב םיבוקנה חוטיבה ימוכסמ
	"םייערא חוטיב ימד"
	 םותב המאתהל םיפופכ םירומאה חוטיבה ימד ,)
	ףיעסב רומאכ חוטיבה תפוקת
	 
	
	
	3.6.4.1.2

	  חטבמל איצמי חטובמה ,ןלהל יאלמה רבדב בתכב תורהצהןלהלדכ טרופמכ חטובמה:
	 


	3.6.4.1.1.  הרהצהשלכ םותב יאלמה ךרע תא טרפת  ךות תאזו ,ןועבר60  םותמ םוי.ןועבר לכ  חטבמל רסמית אל הרהצהה םאב יזא ,הרומאה הפוקתה ךותשרחטבמה יא  וליאכ ךכב תוארל םוכס אולמ לע חטובמה ריהצה ןיגב ,המישרב בוקנה חוטיבה.ןועבר ותוא 
	3.6.4.1.1.  הרהצהשלכ םותב יאלמה ךרע תא טרפת  ךות תאזו ,ןועבר60  םותמ םוי.ןועבר לכ  חטבמל רסמית אל הרהצהה םאב יזא ,הרומאה הפוקתה ךותשרחטבמה יא  וליאכ ךכב תוארל םוכס אולמ לע חטובמה ריהצה ןיגב ,המישרב בוקנה חוטיבה.ןועבר ותוא 
	3.6.4.1.1.  הרהצהשלכ םותב יאלמה ךרע תא טרפת  ךות תאזו ,ןועבר60  םותמ םוי.ןועבר לכ  חטבמל רסמית אל הרהצהה םאב יזא ,הרומאה הפוקתה ךותשרחטבמה יא  וליאכ ךכב תוארל םוכס אולמ לע חטובמה ריהצה ןיגב ,המישרב בוקנה חוטיבה.ןועבר ותוא 

	3.6.4.1.2.
	3.6.4.1.2.
	3.6.4.1.2.
	 
	ימד
	-
	 םות רחאל ומאתוי חטבמל םיעיגמה םייפוסה חוטיבהלע חוטיבה תפוקת
	-
	 ימד רועיש תלפכה ידי
	-
	 םוכסב חוטיבה עצוממה יאלמה חוטיבה תפוקתל ינועברה :ןלהל( ימד""םייפוס חוטיב.)
	 


	3.6.4.1.3.
	3.6.4.1.3.
	3.6.4.1.3.
	 
	מ לכב
	וטיב לש הרק
	ל
	 
	ףיעסב רומאל ףופכב יזא ,וז הסילופ
	 
	
	
	19.3.9

	   לוטיב(חוטיבה ןיגב ליעל רומאכ המאתה ךרעית ).ףקותב התייה הבש הפוקתה
	 


	3.6.4.1.4.
	3.6.4.1.4.
	3.6.4.1.4.
	 
	 ריזחהל בייחתמ חטבמהו ,חטבמל םלשל בייחתמ חטובמה
	 ,חטובמל
	ימד ןיבש שרפהה תא ןיינעל םאתהב
	-
	 חוטיבהימד ןיבל םייעראה
	-
	םייפוסה חוטיבה , הרקמ לכב יכ יאנתבמ םייפוסה חוטיבה ימד ותחפי אל
	-
	50%
	 
	 חוטיבה ימדמ
	.םייעראה
	 



	3.6.4.2.  ךרוצלו תורהצהה ןתמ ךרוצל חטובמה יאלמה ךרע תעיבקל סיסבה:ןמקלדכ היהי חוטיבה ילומגת בושיח 
	3.6.4.2.  ךרוצלו תורהצהה ןתמ ךרוצל חטובמה יאלמה ךרע תעיבקל סיסבה:ןמקלדכ היהי חוטיבה ילומגת בושיח 

	3.6.4.2.1.
	3.6.4.2.1.
	3.6.4.2.1.
	3.6.4.2.1.
	 
	 הזירא ירמוחו םלג ירמוח ןיגב
	-
	  דעומב שדחמ השיכרה תולעעבוקה.
	 


	3.6.4.2.2.
	3.6.4.2.2.
	3.6.4.2.2.
	 
	 ךילהתב םירצומ ןיגב
	-
	  השיכר תולע םלג ירמוח לש שדחמ.עבוקה דעומב ,ךילהתב ועקשוהש תואצוה תפסותב
	 


	3.6.4.2.3.
	3.6.4.2.3.
	3.6.4.2.3.
	 
	 םירמגומ םירצומ ןיגב
	-
	  דעומב חוורה יוכינב הריכמה ךרע.עבוקה
	 



	3.6.4.3.
	3.6.4.3.
	3.6.4.3.
	 
	חנומה הז ףיעס ןיינעל
	 
	עבוקה דעומה"
	"
	 
	:ושוריפ
	 


	3.6.4.3.1.
	3.6.4.3.1.
	3.6.4.3.1.
	3.6.4.3.1.
	 
	הרהצה ךרוצל
	 
	-
	  הרסמנ וילע שדוחה לש ןורחאה םויה.הרהצהה
	 







	3.6.4.3.2.  בושיח ךרוצל:חוטיב ילומגת 
	3.6.4.3.2.  בושיח ךרוצל:חוטיב ילומגת 
	3.6.4.3.2.  בושיח ךרוצל:חוטיב ילומגת 
	3.6.4.3.2.  בושיח ךרוצל:חוטיב ילומגת 
	3.6.4.3.2.  בושיח ךרוצל:חוטיב ילומגת 
	3.6.4.3.2.  בושיח ךרוצל:חוטיב ילומגת 
	3.6.4.3.2.  בושיח ךרוצל:חוטיב ילומגת 






	 רחאל שדחמ רוצייה/השיכרה דעומ וא הרהצהה תכירע דעומ ,ןיינעל םאתהב ,חוטיבה הרקמ תורק השיכרהש דבלבו ךות עצבתת שדחמ
	 רחאל שדחמ רוצייה/השיכרה דעומ וא הרהצהה תכירע דעומ ,ןיינעל םאתהב ,חוטיבה הרקמ תורק השיכרהש דבלבו ךות עצבתת שדחמ
	12
	 
	 םולשתה םוכסו קזנה םוימ שדוח
	יכרה בקע ףסונה
	 לע הלעי אל הש
	10
	%
	 
	 יופישה םוכסמ
	.קזנה תורק םויב יאלמה ןיגב
	 

	3.6.4.3.3.
	3.6.4.3.3.
	3.6.4.3.3.
	3.6.4.3.3.
	3.6.4.3.3.
	3.6.4.3.3.
	3.6.4.3.3.
	3.6.4.3.3.
	 
	 רומאל ףופכב
	ב
	ףיעס
	 
	
	
	19.1.7

	  חוטיבה םוכס תבשה()ותומדקל  יברימה חוטיבה םוכס יכ הזב םכסומ יוסיכה ןיגב יאלמל בייחתמ חטובמהו ,חוטיב הרקמ בקע תחפוי אלימד םלשל
	-
	 ,ומלושש חוטיבה ילומגתל םייסחי םיפסונ חוטיברתונש הפוקתלוורק םוימ הםותל דע חוטיבה הרקמ ת ימד .המישרב הבוקנה חוטיבה תפוקת
	-
	 הלא םיפסונ חוטיבימד תמאתה תכירע תעב ןובשחב ואבוי אל
	-
	 םייפוסה חוטיבהםיעיגמה.
	 


	3.6.4.3.4.  תובחהתיברמה  ףיעס יפל הסוכמה יאלמ ןיגב חטבמה לש הלעת אל הז.המישרב בוקנה חוטיבה םוכס לע 
	3.6.4.3.4.  תובחהתיברמה  ףיעס יפל הסוכמה יאלמ ןיגב חטבמה לש הלעת אל הז.המישרב בוקנה חוטיבה םוכס לע 






	לע חוטיבה םוכס לש הלדגה לכ
	לע חוטיבה םוכס לש הלדגה לכ
	-
	הז ףיעס יפ  המכסה הנועטולשתו ,הסילופב ןיוצתש חטבמה לש בתכב חוטיב ימד ם.הלדגהה ןיגב םיפסונ
	 

	3.6.4.3.5.
	3.6.4.3.5.
	3.6.4.3.5.
	3.6.4.3.5.
	3.6.4.3.5.
	3.6.4.3.5.
	3.6.4.3.5.
	3.6.4.3.5.
	 
	חטובמה ידי לע רהצוהש ןורחאה םוכסה היה
	 
	 תורקל ךומסב
	,חוטיבה הרקמ
	 
	ה לע היהש םוכסהמ ךומנ
	 ריהצהל חטובמ
	 ,ליעל רומאל םאתהב
	 יסחיה רועישב חטבמה תובח תחפת
	יבל לעופב רהצוה וילעש םוכסה ןיבש
	 לע היהש םוכסה ן
	 הרקמב לוחי אל הז ףיעסב רומאה .ויבגל ריהצהל חטובמה
	ה ךכב תוארל שי זאש ,הרהצה תריסמ יא לש
	 לע הרהצ
	 אולמ
	ףיעסב רומאכ חוטיבה םוכס
	 
	
	
	3.6.4.1

	 עלי.ל
	 


	3.6.4.3.6.
	3.6.4.3.6.
	3.6.4.3.6.
	 
	 בוקנה חוטיבה םוכס ,חוטיב הרקמ תורק תעשב היה
	מה יאלמה ןיגב המישרב
	 יאלמה לש וכרעמ ךומנ חטוב
	טרופמכ
	 
	ףיעסב
	 
	
	
	3.6.4.2

	 ליעל חטבמה תובח תחפת ,סחיה רועישב יאלמה לש וכרע ןיבש  חוטיבה םוכס ןיבל.המישרב בוקנה
	 




	3.6.5.
	3.6.5.
	3.6.5.
	 
	רסח חוטיב
	 





	מ ןטק חוטיבה םוכס ,קזנ וא ןדבוא תורק תעשבו היה
	מ ןטק חוטיבה םוכס ,קזנ וא ןדבוא תורק תעשבו היה
	90%
	-
	 
	 שוכרה לש ויוושמ
	 ןיבל חוטיבה םוכס ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב חטבמה תובח תחפת ,חטובמה
	90
	%
	 
	 ףופכ המישרב טירפו טירפ לכ .קזנה וא ןדבואה תורק תעשב שוכרה יוושמ
	.דרפנב הז יאנתל
	 

	( הז ףיעס יאנת
	( הז ףיעס יאנת
	
	
	3.6.5

	 סיסב לע םה יכ שרופמב ןיוצ םהיבגלש םיפיעס יבגל לח וניא ),יתרהצה יאלמ יבגל ןכו ןושאר קזנ ףיעסב רומאה לוחי ויבגל רשא 
	
	
	3.6.4

	  יאנת(ףיעס תת )יאלמל הרהצה 
	
	
	3.6.4.3.5

	 הז קרפל םייללכה םיאנתב.
	 

	4.
	4.
	 
	'ב קרפ
	 
	-
	  חוטיביקזנמ יתאצות ןדבוא בחרומ שא
	 

	4.1. תורדגה 'ב קרפל 
	 םיאבה םיחנומל הז קרפ תרטמלאהת :ןמקלדכ תועמשמה
	 םיאבה םיחנומל הז קרפ תרטמלאהת :ןמקלדכ תועמשמה
	 

	4.1.1
	4.1.1
	4.1.1
	4.1.1
	4.1.1
	 


	 רוזחמ""תוסנכה
	 רוזחמ""תוסנכה
	 רוזחמ""תוסנכה
	 


	 רובע חטובמל םולשתל םידמוע וא חטובמל ומלושש םיפסכ ךלהמב ונתינש םיתוריש רובעו וקפוסו ורכמנש רשא ןיבוטחטובמה לש תיקסעה ותוליעפ.
	 רובע חטובמל םולשתל םידמוע וא חטובמל ומלושש םיפסכ ךלהמב ונתינש םיתוריש רובעו וקפוסו ורכמנש רשא ןיבוטחטובמה לש תיקסעה ותוליעפ.
	 רובע חטובמל םולשתל םידמוע וא חטובמל ומלושש םיפסכ ךלהמב ונתינש םיתוריש רובעו וקפוסו ורכמנש רשא ןיבוטחטובמה לש תיקסעה ותוליעפ.
	 



	4.1.2
	4.1.2
	4.1.2
	4.1.2
	 


	"הדובע רכש"
	"הדובע רכש"
	"הדובע רכש"
	 


	 ,חטובמה לש םיריכשה וידבוע לכל תמלתשמה הרומתה לכ ךס ללכנ םרכשש םידבוע טעמל ,תוילאיצוסה תואצוהה תוברלתויללכו הלהנה תואצוהב.
	 ,חטובמה לש םיריכשה וידבוע לכל תמלתשמה הרומתה לכ ךס ללכנ םרכשש םידבוע טעמל ,תוילאיצוסה תואצוהה תוברלתויללכו הלהנה תואצוהב.
	 ,חטובמה לש םיריכשה וידבוע לכל תמלתשמה הרומתה לכ ךס ללכנ םרכשש םידבוע טעמל ,תוילאיצוסה תואצוהה תוברלתויללכו הלהנה תואצוהב.
	 



	4.1.3
	4.1.3
	4.1.3
	4.1.3
	 


	 רוזחמב םוצמצ""תוסנכה
	 רוזחמב םוצמצ""תוסנכה
	 רוזחמב םוצמצ""תוסנכה
	 


	 יופישה תפוקת ךשמב לעופב תוסנכהה רוזחמ ןטק ובש םוכסה ותרדגהכ ינקתה תוסנכהה רוזחמל סחיבליעל.
	 יופישה תפוקת ךשמב לעופב תוסנכהה רוזחמ ןטק ובש םוכסה ותרדגהכ ינקתה תוסנכהה רוזחמל סחיבליעל.
	 יופישה תפוקת ךשמב לעופב תוסנכהה רוזחמ ןטק ובש םוכסה ותרדגהכ ינקתה תוסנכהה רוזחמל סחיבליעל.
	 



	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	4.1.4
	 


	 חוורה רועיש""ימלוגה*
	 חוורה רועיש""ימלוגה*
	 חוורה רועיש""ימלוגה*
	 


	 המדקש םיפסכה תנשב רוזחמל ימלוגה חוורה ןיבש סחיהחוטיבה הרקמ תורק דעומל. 
	 המדקש םיפסכה תנשב רוזחמל ימלוגה חוורה ןיבש סחיהחוטיבה הרקמ תורק דעומל. 


	4.1.5
	4.1.5
	4.1.5
	4.1.5
	 


	 רכש רועיש""הדובע*
	 רכש רועיש""הדובע*
	 רכש רועיש""הדובע*
	 


	 המדקש םיפסכה תנש ךשמב רוזחמל הדובעה רכש ןיב סחיהחוטיבה הרקמ תורק דעומל.
	 המדקש םיפסכה תנש ךשמב רוזחמל הדובעה רכש ןיב סחיהחוטיבה הרקמ תורק דעומל.
	 המדקש םיפסכה תנש ךשמב רוזחמל הדובעה רכש ןיב סחיהחוטיבה הרקמ תורק דעומל.
	 

	* תמגמל םאתהב תושורדה תומאתה ןתוא הנשעת וילע רשא תורחאה תוביסנהו קסעב םייונישל םאתהבו קסעה תוחתפתה עיפשהל ויה םילולע וא קזנה הרק אלמלא קסעה לע תועיפשמה וגציי םימאתומה םימוכסהש ךכ ,קזנה ערא אלמלא קסעה לע תוגשומ ויהש תואצותה תא תירשפאה הריבסה הדימב.)"תומאתהה" :ןלהל( קזנה אלמלא תיסחיה הפוקתב
	* תמגמל םאתהב תושורדה תומאתה ןתוא הנשעת וילע רשא תורחאה תוביסנהו קסעב םייונישל םאתהבו קסעה תוחתפתה עיפשהל ויה םילולע וא קזנה הרק אלמלא קסעה לע תועיפשמה וגציי םימאתומה םימוכסהש ךכ ,קזנה ערא אלמלא קסעה לע תוגשומ ויהש תואצותה תא תירשפאה הריבסה הדימב.)"תומאתהה" :ןלהל( קזנה אלמלא תיסחיה הפוקתב
	 



	4.1.6
	4.1.6
	4.1.6
	4.1.6
	 


	 רוזחמ""יתנש*
	 רוזחמ""יתנש*
	 רוזחמ""יתנש*
	 


	 ךשמב רוזחמה
	 ךשמב רוזחמה
	 ךשמב רוזחמה
	12
	 
	 הרקמ תורק ךיראתל ומדקש םישדוחה
	חוטיבה
	.
	 



	4.1.7
	4.1.7
	4.1.7
	4.1.7
	 


	"ינקת רוזחמ"*
	"ינקת רוזחמ"*
	"ינקת רוזחמ"*
	 


	 ךותב יופישה תפוקתל הליבקמה הפוקת התואב רוזחמה
	 ךותב יופישה תפוקתל הליבקמה הפוקת התואב רוזחמה
	 ךותב יופישה תפוקתל הליבקמה הפוקת התואב רוזחמה
	12
	 
	 תיסחי םאתומ ,חוטיבה הרקמ תורק דעומל ומדקש םישדוחה
	 לע הלוע יופישה תפוקתו הדימב
	12
	 
	םישדוח
	.
	 



	4.1.8
	4.1.8
	4.1.8
	4.1.8
	 


	 תפוקת""יופישה
	 תפוקת""יופישה
	 תפוקת""יופישה
	 


	 רשא הפוקתה אל תמייתסמו חוטיבה הרקמ תורק םע הליחתמיופיש תפוקתכ המישרב בוקנה ןמזה קרפמ רחואי.
	 רשא הפוקתה אל תמייתסמו חוטיבה הרקמ תורק םע הליחתמיופיש תפוקתכ המישרב בוקנה ןמזה קרפמ רחואי.
	 רשא הפוקתה אל תמייתסמו חוטיבה הרקמ תורק םע הליחתמיופיש תפוקתכ המישרב בוקנה ןמזה קרפמ רחואי.
	 



	4.1.9
	4.1.9
	4.1.9
	4.1.9
	 


	"ימלוג חוור"
	"ימלוג חוור"
	"ימלוג חוור"
	 


	 ,חטובמה לש וקסע תוסנכה רוזחמ לכ ךסמ לבקתמה םוכס דוביעה תואצוה םוכס יוכינב ,תאז .הריגסה יאלמ תפסותב המישרב תוטרופמה ,תוחטובמ יתלבה ,)תונתשמה תואצוהה(ןלהל( :"דוביעה תואצוה"החיתפ יאלמ תפסותב ).
	 ,חטובמה לש וקסע תוסנכה רוזחמ לכ ךסמ לבקתמה םוכס דוביעה תואצוה םוכס יוכינב ,תאז .הריגסה יאלמ תפסותב המישרב תוטרופמה ,תוחטובמ יתלבה ,)תונתשמה תואצוהה(ןלהל( :"דוביעה תואצוה"החיתפ יאלמ תפסותב ).
	 ,חטובמה לש וקסע תוסנכה רוזחמ לכ ךסמ לבקתמה םוכס דוביעה תואצוה םוכס יוכינב ,תאז .הריגסה יאלמ תפסותב המישרב תוטרופמה ,תוחטובמ יתלבה ,)תונתשמה תואצוהה(ןלהל( :"דוביעה תואצוה"החיתפ יאלמ תפסותב ).
	 

	 "הרוגס המישר" רדגב ןניא דוביעה תואצוה יכ ,תאזב רהבומהנשעת ןהילע םגו  ,ןלהל ןתרדגהכ ,תומאתהה וטרופש דבלבוהמישרב.
	 "הרוגס המישר" רדגב ןניא דוביעה תואצוה יכ ,תאזב רהבומהנשעת ןהילע םגו  ,ןלהל ןתרדגהכ ,תומאתהה וטרופש דבלבוהמישרב.
	 




	4.1.10
	4.1.10
	4.1.10
	4.1.10
	4.1.10
	 


	"חוטיבה םוכס"
	"חוטיבה םוכס"
	"חוטיבה םוכס"
	 


	 לש יתנשה ימלוגה חוורה אוה הז קרפב יסיסבה חוטיבה םוכסקסעה .הדובע רכש תפסותב 
	 לש יתנשה ימלוגה חוורה אוה הז קרפב יסיסבה חוטיבה םוכסקסעה .הדובע רכש תפסותב 
	 תא ףקשל חוטיבה םוכס לע ,הנשמ הרצק יופישה תפוקת םאיתנשה ימלוגה חוורה .אלמה 
	 תא ףקשל חוטיבה םוכס לע ,הנשמ הכורא יופישה תפוקתו היה.יופישה תפוקת אולמ לש ימלוגה חוורה 
	 לוחת םידרפנ םיטירפכ וחטובי הדובעה רכשו ימלוגה חוורה םאטירפ לכ לע וז הארוה .דרפנב
	 לוחת םידרפנ םיטירפכ וחטובי הדובעה רכשו ימלוגה חוורה םאטירפ לכ לע וז הארוה .דרפנב
	 



	4.1.11
	4.1.11
	4.1.11
	4.1.11
	 


	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	 


	 ,חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספהמ וא הערפהמ עבונה דספה יוסיכ( וז הסילופל 'א קרפב חטובמה שוכרל יזיפ קזנמ האצותכ קרפב םיסוכמה םינוכיסהמ עבונה )'א קרפ :ןלהל( )בחרומ שא ,'א הז קרפ יפ לע וא 'א קרפ י"פע םיגרחומ םניאש דבלבו לכל םאתהבוהב םילולכה םיגירחה תוברל וז הסילופ יאנת.
	 ,חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספהמ וא הערפהמ עבונה דספה יוסיכ( וז הסילופל 'א קרפב חטובמה שוכרל יזיפ קזנמ האצותכ קרפב םיסוכמה םינוכיסהמ עבונה )'א קרפ :ןלהל( )בחרומ שא ,'א הז קרפ יפ לע וא 'א קרפ י"פע םיגרחומ םניאש דבלבו לכל םאתהבוהב םילולכה םיגירחה תוברל וז הסילופ יאנת.
	 ,חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספהמ וא הערפהמ עבונה דספה יוסיכ( וז הסילופל 'א קרפב חטובמה שוכרל יזיפ קזנמ האצותכ קרפב םיסוכמה םינוכיסהמ עבונה )'א קרפ :ןלהל( )בחרומ שא ,'א הז קרפ יפ לע וא 'א קרפ י"פע םיגרחומ םניאש דבלבו לכל םאתהבוהב םילולכה םיגירחה תוברל וז הסילופ יאנת.
	 




	4.2.
	4.2.
	 
	יוסיכה ףקיה
	 
	'ב קרפל
	 

	 חוטיבה ילומגתחוטיבה הרקמ ןיגב :ןלהלדכ ובשוחי
	 חוטיבה ילומגתחוטיבה הרקמ ןיגב :ןלהלדכ ובשוחי
	 

	4.2.1.
	4.2.1.
	4.2.1.
	4.2.1.
	4.2.1.
	4.2.1.
	 
	 ימלוג חוור
	 


	4.2.1.1.
	4.2.1.1.
	4.2.1.1.
	4.2.1.1.
	 
	 יוסיכה
	חוטיבה
	י
	 
	:בקע ימלוג חוור ןדבואל לבגומ ימלוג חוור ףיעס ןיגב
	 


	4.2.1.1.1.
	4.2.1.1.1.
	4.2.1.1.1.
	4.2.1.1.1.
	 
	.רוזחמה םוצמצ
	 


	4.2.1.1.2.
	4.2.1.1.2.
	4.2.1.1.2.
	 
	.לועפתה תואצוה תלדגה
	 



	4.2.1.2.
	4.2.1.2.
	4.2.1.2.
	 
	ובשוחי ימלוג חוור רובע חוטיבה ילומגת
	 
	:ןלהלדכ
	 


	4.2.1.2.1.
	4.2.1.2.1.
	4.2.1.2.1.
	4.2.1.2.1.
	 
	רוזחמה םוצמצ ןיגב
	:
	 







	 םוצמצב ימלוגה חוורה רועיש תלפכהמ לבקתמה םוכסהרוזחמה חוטיבה הרקמ בקע  תפוקת ךשמב.יופישה
	 םוצמצב ימלוגה חוורה רועיש תלפכהמ לבקתמה םוכסהרוזחמה חוטיבה הרקמ בקע  תפוקת ךשמב.יופישה
	 

	4.2.1.2.2.
	4.2.1.2.2.
	4.2.1.2.2.
	4.2.1.2.2.
	4.2.1.2.2.
	4.2.1.2.2.
	4.2.1.2.2.
	4.2.1.2.2.
	 
	לועפתה תואצוה תלדגה ןיגב
	:
	 







	 ואצוה רשא ,תוריבסהו תוצוחנה תופסונה תואצוהה םוכס לולע רשא ,רוזחמב םוצמצה תנטקה וא תעינמ םשל תידעלבךשמב םרגיהל היה יופישה תפוקת חוטיבה הרקמ בקע.
	 ואצוה רשא ,תוריבסהו תוצוחנה תופסונה תואצוהה םוכס לולע רשא ,רוזחמב םוצמצה תנטקה וא תעינמ םשל תידעלבךשמב םרגיהל היה יופישה תפוקת חוטיבה הרקמ בקע.
	 

	יכ איה הקזח ,הז ףיעס ןיינעל  האצוההלועש  תלפכהמ לבקתמה םוכסה לערוזחמה לש קלח ותואב ימלוגה חוורה רועיש,  האצוהה ידי לע ענמנ ונדבואש תויולעו תואצוה ןתוא ןיגב ,יופישה תפוקתב ךסחנש םוכס לכ יוכינב ,וזה תפסונהימלוגה חוורה ךותמ תומלושמה קסעה לש, וקספוה וא ונטקוה רשא  הרקמ בקעחוטיבהןיינעה תוביסנב הריבס יתלב איה ,.
	יכ איה הקזח ,הז ףיעס ןיינעל  האצוההלועש  תלפכהמ לבקתמה םוכסה לערוזחמה לש קלח ותואב ימלוגה חוורה רועיש,  האצוהה ידי לע ענמנ ונדבואש תויולעו תואצוה ןתוא ןיגב ,יופישה תפוקתב ךסחנש םוכס לכ יוכינב ,וזה תפסונהימלוגה חוורה ךותמ תומלושמה קסעה לש, וקספוה וא ונטקוה רשא  הרקמ בקעחוטיבהןיינעה תוביסנב הריבס יתלב איה ,.
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	פנב חטוב םאב( הדובע רכש
	)המישרב דר
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	 ףיעס ןיגב חוטיבה
	"
	הדובע רכש
	"
	 
	 לבגומ
	 ןיגב יופישל
	:בקע הדובע רכש
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	.רוזחמב םוצמצ
	 


	4.2.2.1.2. .לועפתה תואצוה תלדגה 
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	4.2.2.2.
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	 ובשוחי הדובע רכש רובע חוטיבה ילומגת
	 סיסב לע הדובע רכש" יפ לע
	( לופכ
	DUAL BASIS
	 ")
	:ןלהלדכ
	 


	4.2.2.2.1.
	4.2.2.2.1.
	4.2.2.2.1.
	4.2.2.2.1.
	 
	 ןיגב
	רוזחמה םוצמצ
	:
	 


	4.2.2.2.1.1. אלמ יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.1. אלמ יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.1. אלמ יופיש תפוקת: 







	רועיש תלפכהמ לבקתמה םוכס  רכשרוזחמה םוצמצב הדובעה קלחה ותוא ךשמב מיופישה תפוקת  הרקמ תורק םע ליחתמה רפסמ םותמ רחואי אל םייתסמו חוטיבהב תועובשכ המישרב ןיוצש תועובשהה היהי ן יוכינב ,אלמ יופיש הדובעה רכשב ןוכסח לכ.הפוקת התוא ךשמב ,חוטיבה הרקמ בקע 
	4.2.2.2.1.2. יקלח יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.2. יקלח יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.2. יקלח יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.2. יקלח יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.2. יקלח יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.2. יקלח יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.2. יקלח יופיש תפוקת: 
	4.2.2.2.1.2. יקלח יופיש תפוקת: 







	תלפכהמ לבקתמה םוכס  רכש רועישרוזחמה םוצמצב הדובעה תרתי ךשמב  הז םוכס תלפכהו יופישה תפוקתב
	תלפכהמ לבקתמה םוכס  רכש רועישרוזחמה םוצמצב הדובעה תרתי ךשמב  הז םוכס תלפכהו יופישה תפוקתב
	-
	%
	 
	 רכש
	הדובעה
	 
	כ המישרב ןיוצמה
	-
	%
	 
	 חטובמה
	 תרתיל
	יופישה תפוקת
	,
	 
	יוכינב
	 
	 ןוכסח לכ
	 ךשמב ,חוטיבה הרקמ בקע הדובעה רכשב
	.הפוקת התוא
	 

	ךרוצה תדימב  םוכסל ףיסוהל ןתינ תא הזונשו הדובעה רכשב ךסחנש םוכסה הכףיעס לש אפיסב רומאל םאתהב ןוכסיחכ 
	ךרוצה תדימב  םוכסל ףיסוהל ןתינ תא הזונשו הדובעה רכשב ךסחנש םוכסה הכףיעס לש אפיסב רומאל םאתהב ןוכסיחכ 
	
	
	4.2.2.2.1.1

	 .)אלמ יופיש תפוקת(
	 

	ןיפולחל:
	ןיפולחל:
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	ל תורשפא
	 אלמ יופיש תפוקת
	תכראומ
	 
	(Consolidated Period)
	 
	ףיעס ןיב בוליש
	 
	
	
	4.2.2.2.1.1

	 ףיעסל 
	
	
	4.2.2.2.1.2

	 ( הפוקת""תדחואמ).
	 








	לע יאשר חטובמה יכ םכסומ
	לע יאשר חטובמה יכ םכסומ
	-
	תריחב יפו  לבקי םהב תועובשה רפסמ תא לידגהלףיעסב טרופמכ אלמ יופיש 
	
	
	4.2.2.2.1.1

	 יעלוצמה םכסומה תועובשה רפסמל דע ,ל ןי יופישה תפוקת םוקמב תאזו ,המישרבףיעסב טרופמכ יקלחה 
	
	
	4.2.2.2.1.2

	  ,ליעל

	כינבו יןוכסח לכ ךסחנש הדובעה רכשב  לש אפיסב רומאל םאתהבו ןוכסחכ הכונשוףיעס 
	כינבו יןוכסח לכ ךסחנש הדובעה רכשב  לש אפיסב רומאל םאתהבו ןוכסחכ הכונשוףיעס 
	
	
	4.2.2.2.1.1

	.
	 

	4.2.2.2.2.
	4.2.2.2.2.
	4.2.2.2.2.
	4.2.2.2.2.
	4.2.2.2.2.
	4.2.2.2.2.
	4.2.2.2.2.
	4.2.2.2.2.
	 
	לועפתה תואצוה תלדגה ןיגב
	:
	 







	 םשל תידעלב אצוהש ריבסהו ץוחנה ,ףסונה הדובעה רכש תנטקה וא/ו העינמה םוצמצברוזחמ,  םרגיהל היה לולע רשא.חוטיבה הרקמ בקע יופישה תפוקת ךשמב
	 םשל תידעלב אצוהש ריבסהו ץוחנה ,ףסונה הדובעה רכש תנטקה וא/ו העינמה םוצמצברוזחמ,  םרגיהל היה לולע רשא.חוטיבה הרקמ בקע יופישה תפוקת ךשמב
	 

	 יכ יאנתב אל ל"נה ףסונה םוכסהםוכסה לע הלעי  היה רשא יפל יופישכ םלתשמףיעס 
	 יכ יאנתב אל ל"נה ףסונה םוכסהםוכסה לע הלעי  היה רשא יפל יופישכ םלתשמףיעס 
	
	
	4.2.2.1.1

	  "רוזחמה םוצמצ" ןיגב ליעלאלמלא .ל"נה ףסונה הדובעה רכש אצוה
	 

	 לכ יבגל "המישר"ב בוקנה םוכסה לע הרקמ םושב הלעת אל חטבמה תוירחא יפל חוטיבה םוכס לע כ"הסבו הב רכזומה ףיעסהז קרפ.
	 לכ יבגל "המישר"ב בוקנה םוכסה לע הרקמ םושב הלעת אל חטבמה תוירחא יפל חוטיבה םוכס לע כ"הסבו הב רכזומה ףיעסהז קרפ.
	 

	4.2.3.
	4.2.3.
	4.2.3.
	4.2.3.
	4.2.3.
	4.2.3.
	 
	 ןיינעל םידחוימ םיאנת
	יוסיכה ףקיה
	 


	4.2.3.1.
	4.2.3.1.
	4.2.3.1.
	4.2.3.1.
	 
	םיתוריש ונתניי וא תורוחס ורכמיי יופישה תפוקתב םא
	 
	 רשאמ רחא םוקמב
	 ,קזנה ערא םהב םירצחב
	ןיב
	 
	לע
	-
	ידי לע ןיב וא חטובמה
	-
	 ,ורובע םירחא ידיתלעותל ויהישו  ,קסעה לש יזאהםיפסכ  תוריכמהמ ולבקתהש םיפסכה()קוזינ אלש רתאב ש וא תוריכמ בקע םולשתל ודמעיש וא ומלושש םיתוריהלאיופישה תפוקתב רוזחמה תעיבק ךרוצל ןובשחב וחקליי ,.
	 


	4.2.3.2.
	4.2.3.2.
	4.2.3.2.
	 
	 האצוה םאב
	יהשלכ
	 
	לע הסוכמה
	-
	לע חטובמל המלוש הז קרפ יפ
	-
	פ יפ קר'א וצמההמישרב ןי, לע האצוה התוא רובע חטבמה םלשי אל
	-
	פ יפקר זה,  יפ לע םלושש המ ןיב ,ולאכ שי םאב םישרפה טעמל קרפ'א  המ ןיבל יפ לע עיגמשקרפ זה .)רסח חוטיבמ םיעבונ םה םאב אל ךא(
	 






	4.3. 'ב קרפל תובחרה 
	4.3.1. העיבת תנכה תואצוה: 
	4.3.1. העיבת תנכה תואצוה: 
	4.3.1. העיבת תנכה תואצוה: 
	4.3.1. העיבת תנכה תואצוה: 
	4.3.1. העיבת תנכה תואצוה: 




	נה תואצוההיאור לש םרכש רובע תוצוח
	נה תואצוההיאור לש םרכש רובע תוצוח
	-
	 םיצעויו םיחמומ ,ןובשח חטובמה לש םירחא עדימ וא םינותנ לש רושיא וא/ו השגה וא/ו הנכה יכרצל תוצוחנה הרוקת תואצוה וא/ו לכ וא חטובמה יכמסמ וא ירפסב םייוצמהלע םישרדנה ,תורחא תוחכוהו דועית  ידי ,חוטיב הרקמ תובקעב חטובמהםולשת תשירד תשגה ךרוצל חוטיב הרקמ תורק ןיגב.
	 

	4.3.2.
	4.3.2.
	4.3.2.
	4.3.2.
	4.3.2.
	4.3.2.
	 
	רל ,יהשלכ תולע הסכי אל ,וז הבחרה יפ לע חוטיבה
	 םולשת וא החרט רכש תוב
	:ןיגב רחא
	 


	4.3.2.1.
	4.3.2.1.
	4.3.2.1.
	4.3.2.1.
	 
	 דגנכ טפשמ תיבל העיבת תשגה ךרוצל התשענש יהשלכ תוליעפ
	גהל השמישש וא ,חטבמה
	 תאזו ,חטבמה דגנכ טפשמ תיבל העיבת תש
	 תיבל העיבת שיגהל חטובמה תנווכב היה תוליעפה עוציב תעב םא ןיב
	.ואל םא ןיבו טפשמ
	 


	4.3.2.2.
	4.3.2.2.
	4.3.2.2.
	 
	ןיד יכרוע
	,
	 
	םיאמש
	םירחא עוצקמ ילעב וא םיצעוי ,
	 
	 ידי לע םיקסעומה
	.חטבמה לומ העיבתב חטובמה
	 






	4.3.2.3.
	4.3.2.3.
	4.3.2.3.
	4.3.2.3.
	4.3.2.3.
	4.3.2.3.
	4.3.2.3.
	 
	ץועיי יתורש םיקפסמה םיצעוי
	 
	 לוהינ וא יחוטיב יוסיכ יאשונב
	 ןתמו אשמ
	 לע
	 וא/ו םולשתה תשירד
	חטבמה לומ העיבתה
	.
	 



	4.3.3.  סיסב לע ,המישרב בוקנה ךסל דע תלבגומ וז הבחרה יפ לע חטבמה תוירחא.ןושאר קזנ 
	4.3.3.  סיסב לע ,המישרב בוקנה ךסל דע תלבגומ וז הבחרה יפ לע חטבמה תוירחא.ןושאר קזנ 

	4.3.4. םיירוביצ םיתוריש תקספה 
	4.3.4. םיירוביצ םיתוריש תקספה 




	הז קרפ יכ ,הזב םכסומ  לש וקסע ךלהמב הקספה וא הערפה תוסכל בחרומ וא ,זג וא/ו ירוביצה למשחה םרז תקפסהב תננכותמ יתלב הקספה בקע חטובמה תושר י"ע םינתינה תרושקת יתורש תקפסהב וא/ו ,חטובמה ירצחל םימ תקפסהבוא ןדבואמ תמרגנה ,םירחא וא/ו יהשלכ תירוביצ ל"נה תויושרה שוכרל יזיפ קזנ י"ע םרגנש .'א קרפב ןיוצמה ןוכיס
	הז קרפ יכ ,הזב םכסומ  לש וקסע ךלהמב הקספה וא הערפה תוסכל בחרומ וא ,זג וא/ו ירוביצה למשחה םרז תקפסהב תננכותמ יתלב הקספה בקע חטובמה תושר י"ע םינתינה תרושקת יתורש תקפסהב וא/ו ,חטובמה ירצחל םימ תקפסהבוא ןדבואמ תמרגנה ,םירחא וא/ו יהשלכ תירוביצ ל"נה תויושרה שוכרל יזיפ קזנ י"ע םרגנש .'א קרפב ןיוצמה ןוכיס
	 

	ל תלבגומ וז הבחרה יפ לע חטבמה לש ותוירחא
	ל תלבגומ וז הבחרה יפ לע חטבמה לש ותוירחא
	-
	10%
	 
	וא חוטיבה םוכסמ
	       
	 
	ל
	-
	1,000,000
	 
	 ,₪
	יפל
	 
	 תימצע תופתתשהל ףופכ הז ףיעס .םיינשה ןיבמ ךומנה
	ב חטובמל םרגנש קזנה םוכס יפל עבקיתש ,חטובמה לש
	-
	3
	 
	 םינושאר הדובע ימי
	 םוכסל וא הקספהה וא הערפהה תורקמ
	 המישרב בוקנה תימצעה תופתתשהה
	-
	  הובגהםהינבמ.  חטובמה אשיי םימי רפסמב הבוקנ תימצעה תופתתשההו היה םינושארה םימיה רפסמ ךשמב הקספהה וא הערפהה תואצות תא ףקשמה םוכסב.המישרב םיבוקנה חוטיבה הרקמ תורק רחאלש
	 

	4.3.5. תוחוקל/םיקפס תבחרה 
	4.3.5. תוחוקל/םיקפס תבחרה 
	4.3.5. תוחוקל/םיקפס תבחרה 
	4.3.5. תוחוקל/םיקפס תבחרה 
	4.3.5. תוחוקל/םיקפס תבחרה 




	הז קרפ יא בקע חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספה וא הערפה תוסכל בחרומ
	הז קרפ יא בקע חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספה וא הערפה תוסכל בחרומ
	-
	ירמוח תקפסא
	-
	לע םלג
	-
	םיקפס ידי
	 
	 םירצומ תושיכר יאמ האצותכ וא/ו םירישי
	 וא/ו םיקפס שוכרל םרגנש ןדבוא וא קזנמ האצותכ ,םירישי תוחוקל ידי לע םירמגומ
	'א קרפב םיבוקנה םינוכיסה תושממתהמ האצותכ חטובמה תוחוקל שוכרל
	 
	  הסילופל
	ונממ שוכרל וא חטובמל קפסל םהמ ענמנ םניגב רשאו
	 
	רומאכ
	 תדימ יכ יאנתבו ,
	 הניא חטובמה לש תוריכמה רוזחמ לע הלא תוחוקל וא/ו םיקפס לש םתעפשה
	 הלוע
	25
	%
	 .
	יאש קזנה וב דעומהמ לוחת וז הבחרהל יופישה תפוקת
	 קפסה לצא ער
	עיפשהל לחה חוקלה וא
	 
	ק דעוממ אלו חטובמה קסעה לע
	 וא קפסה לצא קזנה תור
	 קזנה תעפשה דעוממ לוחי אוה ףא הז קרפל תימצעה תופתתשהה ימי ןיינמ .חוקלה
	.חטובמה קסעה לע
	 

	הוושה ךסל תלבגומ וז הבחרה יפ לע חטבמה לש ותוירחא ל
	הוושה ךסל תלבגומ וז הבחרה יפ לע חטבמה לש ותוירחא ל
	-
	10%
	 
	 םוכסמ
	לש ךסל וא חוטיבה
	 
	600,000
	 
	,₪
	 
	 םיאנתל הפופכ איהו םיינשה ןיבמ ךומנה יפל
	:םיאבה
	 

	4.3.5.1. זנה ובש הרקמב ימדב אשי חטובמה ,המדא תדיער בקע םרגנ ק תופתתשה רתויב לודגה רתאה עגפנ היה ול אשונ היה םהב תימצע.לארשיב חטובמה לש 
	4.3.5.1. זנה ובש הרקמב ימדב אשי חטובמה ,המדא תדיער בקע םרגנ ק תופתתשה רתויב לודגה רתאה עגפנ היה ול אשונ היה םהב תימצע.לארשיב חטובמה לש 
	4.3.5.1. זנה ובש הרקמב ימדב אשי חטובמה ,המדא תדיער בקע םרגנ ק תופתתשה רתויב לודגה רתאה עגפנ היה ול אשונ היה םהב תימצע.לארשיב חטובמה לש 
	4.3.5.1. זנה ובש הרקמב ימדב אשי חטובמה ,המדא תדיער בקע םרגנ ק תופתתשה רתויב לודגה רתאה עגפנ היה ול אשונ היה םהב תימצע.לארשיב חטובמה לש 
	4.3.5.1. זנה ובש הרקמב ימדב אשי חטובמה ,המדא תדיער בקע םרגנ ק תופתתשה רתויב לודגה רתאה עגפנ היה ול אשונ היה םהב תימצע.לארשיב חטובמה לש 
	4.3.5.1. זנה ובש הרקמב ימדב אשי חטובמה ,המדא תדיער בקע םרגנ ק תופתתשה רתויב לודגה רתאה עגפנ היה ול אשונ היה םהב תימצע.לארשיב חטובמה לש 

	4.3.5.2. רגנש ןדבא וא קזנ ןיגב לוחת אל וז הבחרה תוברל ,עבט יקזנ בקע םוחוקל וא/ו םיקפס שוכרל ,המדא תדיער םוחתל ץוחמ עריאש ת.ילאירוטירטה 
	4.3.5.2. רגנש ןדבא וא קזנ ןיגב לוחת אל וז הבחרה תוברל ,עבט יקזנ בקע םוחוקל וא/ו םיקפס שוכרל ,המדא תדיער םוחתל ץוחמ עריאש ת.ילאירוטירטה 





	4.3.6. השיג תעינמ 
	4.3.6. השיג תעינמ 
	4.3.6. השיג תעינמ 
	4.3.6. השיג תעינמ 
	4.3.6. השיג תעינמ 




	 וא ןדבוא בקע ,חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספה וא הערפה תוסכל בחרומ הז קרפיזיפ קזנ םרגנש ,חטובמה ירצחל ןכשה שוכרל  רשאו ,'א קרפב חטובמה ןוכיסמ .חטובמה שוכרב שומישה תלוכי וא השיגה ענמית ונממ האצותכ לש ותוירחאהבחרה י"פע חטבמה ל תלבגומ וז
	 וא ןדבוא בקע ,חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספה וא הערפה תוסכל בחרומ הז קרפיזיפ קזנ םרגנש ,חטובמה ירצחל ןכשה שוכרל  רשאו ,'א קרפב חטובמה ןוכיסמ .חטובמה שוכרב שומישה תלוכי וא השיגה ענמית ונממ האצותכ לש ותוירחאהבחרה י"פע חטבמה ל תלבגומ וז
	-
	10%
	 
	סמ
	 לש ךסל וא חוטיבה םוכ
	600,000
	 
	,₪
	 
	.םיינשה ןיבמ ךומנה
	 

	4.4.
	4.4.
	 
	חוטיבה תפוקת םותב חוטיבה ימד תמאתה
	 

	כ המישרב םיבוקנה חוטיבה ימד יכ תאזב םכסומ.חוטיבה תפוקת םותב המאתהל םיפופ
	כ המישרב םיבוקנה חוטיבה ימד יכ תאזב םכסומ.חוטיבה תפוקת םותב המאתהל םיפופ
	 

	 ךותב ,חטבמל איצמי חטובמה
	 ךותב ,חטבמל איצמי חטובמה
	90
	 
	האור תאמ רושיא ,חוטיבה תפוקת םותמ םוי
	-
	 ןובשחהלפטמה  רדגומכ( הדובעה רכשו ימלוגה חוורה ימוכס וטרופי וב ,חטובמה לש ויניינעב וא/ו ימלוגה חוורה ימוכסש ררבתיו היה ;חוטיבה תפוקת ךשמב לעופב ומייקתנש ,)הסילופבםיכומנ לעופב הדובעה רכש יוצמה םימוכסהמ איה םא יופישה תפוקת תלפכמב( הסילופב םינ לע הלוע
	12
	 
	שדוח
	םי
	מה ריזחי ,)
	 ,הרקמ לכב ,םאתהב חוטיב ימד חטובמל חטב
	 רזחהה ךס
	 לע הלעי אל
	40
	%
	 
	חוטיבה ימדמ
	.
	 

	4.5.
	4.5.
	 
	 המישרב שרופמב ןיוצש לככ ,עבט יקזנו המדא תדיער יוסיכל םיאנת
	 

	הז קרפ יכ ,המישרב שרופמב ןיוצש לככ  טרופמכ ,המדא תדיער וא/ו עבט יקזנ הסכמףיעסב טרופמכ ,םיאנתה הז קרפ לע ולוחי ,'א קרפב 
	הז קרפ יכ ,המישרב שרופמב ןיוצש לככ  טרופמכ ,המדא תדיער וא/ו עבט יקזנ הסכמףיעסב טרופמכ ,םיאנתה הז קרפ לע ולוחי ,'א קרפב 
	
	
	3.3.1

	 )עבט יקזנ(  רועישוףיעסב טרופמכ ,תימצעה תופתתשהה 
	
	
	19.3.2.3

	 )תימצע תופתתשה(.
	 

	4.6. יגירחם 'ב קרפל 
	:חטובמל םרגנש דספה הסכמ וניא הז קרפ
	:חטובמל םרגנש דספה הסכמ וניא הז קרפ
	 

	4.6.1. פ ןיא חטובמל םאב דספה קרא קת בחרומ שא יקזנ חוטיבלף קזנה תא הסכמה ,.יתאצותה קזנל םרגש יזיפה 
	4.6.1. פ ןיא חטובמל םאב דספה קרא קת בחרומ שא יקזנ חוטיבלף קזנה תא הסכמה ,.יתאצותה קזנל םרגש יזיפה 
	4.6.1. פ ןיא חטובמל םאב דספה קרא קת בחרומ שא יקזנ חוטיבלף קזנה תא הסכמה ,.יתאצותה קזנל םרגש יזיפה 
	4.6.1. פ ןיא חטובמל םאב דספה קרא קת בחרומ שא יקזנ חוטיבלף קזנה תא הסכמה ,.יתאצותה קזנל םרגש יזיפה 
	4.6.1. פ ןיא חטובמל םאב דספה קרא קת בחרומ שא יקזנ חוטיבלף קזנה תא הסכמה ,.יתאצותה קזנל םרגש יזיפה 

	4.6.2.  לכ חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספהה וא הערפהה תפוקת לש הכראהעבונהםי  הפלחה וא םומיק וא ןוקית תעב ועצובש םיצופיש וא םייוניש ,םירופישמ.חטובמה שוכרל םרגנש יזיפה קזנה לשב 
	4.6.2.  לכ חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספהה וא הערפהה תפוקת לש הכראהעבונהםי  הפלחה וא םומיק וא ןוקית תעב ועצובש םיצופיש וא םייוניש ,םירופישמ.חטובמה שוכרל םרגנש יזיפה קזנה לשב 

	4.6.3.
	4.6.3.
	4.6.3.
	 
	ףיעס תרגסמב םיחטובמה םינוכיסהמ עבונה דספה לכ
	 
	
	
	3.4.1.8

	  לכ תבחרה()םינוכיסה.
	 


	4.6.4.
	4.6.4.
	4.6.4.
	 
	הז קרפ
	 
	 אל
	הסכמ
	 
	 י"פע גרחומה עוריאמ עבונה דספה לכ
	גירח
	 
	
	
	3.5.5

	 גירח( למשח).
	 


	4.6.5.
	4.6.5.
	4.6.5.
	 
	 אל הז קרפ
	הסכמ
	 
	 וא/ו הצירפב ורוקמש דספה לכ
	 הבינג
	 םתרדגהכ
	ףיעסב
	 
	
	
	3.3.2

	.
	 


	4.6.6.  אל הז קרפהסכמ  לכהמקהב שוכרל קזנ ןיגב דספה. 
	4.6.6.  אל הז קרפהסכמ  לכהמקהב שוכרל קזנ ןיגב דספה. 

	4.6.7.  אל הז קרפהסכמ הרבעהב שוכרל קזנ ןיגב דספה לכ. 
	4.6.7.  אל הז קרפהסכמ הרבעהב שוכרל קזנ ןיגב דספה לכ. 




	4.7. דחוימ יאנת 
	4.7.1. הרקמ תורק תעשבו היה  תחפי ללוכה חוטיבה םוכס ,חוטיבה םוכסהמ לבקתמה חטוב הדובע רכש םאב וא/ו יתנשה רוזחמה םוכסב ימלוגה חוורה רועש תלפכהמ םלתשמה יופישה תחפוי ,יתנשה רוזחמה םוכסב הדובעה רכש רועיש םג ,דרפנב חוורה רועש תלפכהמ לבקתמה םוכסה ןיבל חוטיבה םוכס ןיבש סחיב ,יסחי ןפואב.רומאכ ימלוגה 
	4.7.1. הרקמ תורק תעשבו היה  תחפי ללוכה חוטיבה םוכס ,חוטיבה םוכסהמ לבקתמה חטוב הדובע רכש םאב וא/ו יתנשה רוזחמה םוכסב ימלוגה חוורה רועש תלפכהמ םלתשמה יופישה תחפוי ,יתנשה רוזחמה םוכסב הדובעה רכש רועיש םג ,דרפנב חוורה רועש תלפכהמ לבקתמה םוכסה ןיבל חוטיבה םוכס ןיבש סחיב ,יסחי ןפואב.רומאכ ימלוגה 
	4.7.1. הרקמ תורק תעשבו היה  תחפי ללוכה חוטיבה םוכס ,חוטיבה םוכסהמ לבקתמה חטוב הדובע רכש םאב וא/ו יתנשה רוזחמה םוכסב ימלוגה חוורה רועש תלפכהמ םלתשמה יופישה תחפוי ,יתנשה רוזחמה םוכסב הדובעה רכש רועיש םג ,דרפנב חוורה רועש תלפכהמ לבקתמה םוכסה ןיבל חוטיבה םוכס ןיבש סחיב ,יסחי ןפואב.רומאכ ימלוגה 
	4.7.1. הרקמ תורק תעשבו היה  תחפי ללוכה חוטיבה םוכס ,חוטיבה םוכסהמ לבקתמה חטוב הדובע רכש םאב וא/ו יתנשה רוזחמה םוכסב ימלוגה חוורה רועש תלפכהמ םלתשמה יופישה תחפוי ,יתנשה רוזחמה םוכסב הדובעה רכש רועיש םג ,דרפנב חוורה רועש תלפכהמ לבקתמה םוכסה ןיבל חוטיבה םוכס ןיבש סחיב ,יסחי ןפואב.רומאכ ימלוגה 
	4.7.1. הרקמ תורק תעשבו היה  תחפי ללוכה חוטיבה םוכס ,חוטיבה םוכסהמ לבקתמה חטוב הדובע רכש םאב וא/ו יתנשה רוזחמה םוכסב ימלוגה חוורה רועש תלפכהמ םלתשמה יופישה תחפוי ,יתנשה רוזחמה םוכסב הדובעה רכש רועיש םג ,דרפנב חוורה רועש תלפכהמ לבקתמה םוכסה ןיבל חוטיבה םוכס ןיבש סחיב ,יסחי ןפואב.רומאכ ימלוגה 

	4.7.2.
	4.7.2.
	4.7.2.
	 
	 לע הלוע יופישה תפוקתו היה
	12
	 
	ח
	.יסחי ןפואב יתנשה רוזחמה תלפכמ לדגות ,שדו
	 





	 
	5.
	5.
	 
	'ב קרפ
	1
	 
	-
	 הסנכה ןדבוא חוטיב
	 

	5.1. חוטיבה הרקמ 
	 םרוגה קזנ וא ןדבואתוסנכה דספהל  לועפתב הקספהמ עבונה קסעה קזנ בקע חטובמה קרפב חטובמה שוכרל 'א םוחתב ותויה תעבקסעה  הרקמ ידי לע םרגנה המישרב ןיוצמה קרפ יפ לע הסוכמה חוטיב'אלו תורדגהל ,םיאנתל םאתהב לכהו ,םיגירח  הז קרפ לש.הסילופה לש םייללכה םיאנתלו
	 םרוגה קזנ וא ןדבואתוסנכה דספהל  לועפתב הקספהמ עבונה קסעה קזנ בקע חטובמה קרפב חטובמה שוכרל 'א םוחתב ותויה תעבקסעה  הרקמ ידי לע םרגנה המישרב ןיוצמה קרפ יפ לע הסוכמה חוטיב'אלו תורדגהל ,םיאנתל םאתהב לכהו ,םיגירח  הז קרפ לש.הסילופה לש םייללכה םיאנתלו
	 

	 םייק היהי שוכרל קזנה תורק ןמזב יכ אוה הז קרפ יפל חטבמה תובחל םדקומ יאנת קרפ יפ לע חוטיב'א  קוזינש שוכרל חטובמה לש ותקיז תא הסכמה וז הסילופ לש לוהינל שמשמהוקסע  הרכוהש וא קזנה רובע חוטיב ילומגת ומלוש יכו ,חטובמה לש.קוזינש שוכרל קזנה יבגל חטבמה תוירחא
	 םייק היהי שוכרל קזנה תורק ןמזב יכ אוה הז קרפ יפל חטבמה תובחל םדקומ יאנת קרפ יפ לע חוטיב'א  קוזינש שוכרל חטובמה לש ותקיז תא הסכמה וז הסילופ לש לוהינל שמשמהוקסע  הרכוהש וא קזנה רובע חוטיב ילומגת ומלוש יכו ,חטובמה לש.קוזינש שוכרל קזנה יבגל חטבמה תוירחא
	 

	5.2.  תורדגה'ב קרפל1 
	 םיאבה םיחנומל הז קרפ תרטמל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 םיאבה םיחנומל הז קרפ תרטמל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 

	5.2.1
	5.2.1
	5.2.1
	5.2.1
	5.2.1
	 


	 הקספה""לועפתב
	 הקספה""לועפתב
	 הקספה""לועפתב
	 


	תטלחומ הקספה  םוקמב חטובמה קסעה תוליעפ לש האלמו.חטובמה
	תטלחומ הקספה  םוקמב חטובמה קסעה תוליעפ לש האלמו.חטובמה
	תטלחומ הקספה  םוקמב חטובמה קסעה תוליעפ לש האלמו.חטובמה
	 



	5.2.2
	5.2.2
	5.2.2
	5.2.2
	 


	"יוציפה םוכס"
	"יוציפה םוכס"
	"יוציפה םוכס"
	 


	 ןיוצמה ימויה יוציפה םוכסב לעופב הקספהה ימי תלפכמהמישרב.
	 ןיוצמה ימויה יוציפה םוכסב לעופב הקספהה ימי תלפכמהמישרב.
	 ןיוצמה ימויה יוציפה םוכסב לעופב הקספהה ימי תלפכמהמישרב.
	 



	5.2.3
	5.2.3
	5.2.3
	5.2.3
	 


	"יוציפה תפוקת"
	"יוציפה תפוקת"
	"יוציפה תפוקת"
	 


	 הליחתמה ,קזנהמ קסעה תואצות תועפשומ הב הפוקתהמ רתוי אל תמייתסמהו קזנה תורקמ יעיברה םויהמ
	 הליחתמה ,קזנהמ קסעה תואצות תועפשומ הב הפוקתהמ רתוי אל תמייתסמהו קזנה תורקמ יעיברה םויהמ
	 הליחתמה ,קזנהמ קסעה תואצות תועפשומ הב הפוקתהמ רתוי אל תמייתסמהו קזנה תורקמ יעיברה םויהמ
	-
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	 םוי
	.ןכמ רחאל
	 



	5.2.4
	5.2.4
	5.2.4
	5.2.4
	 


	 תפוקת""הקספהה
	 תפוקת""הקספהה
	 תפוקת""הקספהה
	 


	ידי לע עבקי קסעה לועפתב תטלחומה הקספהה תפוקת ךשמ 'א קרפ יפל חטובמה קזנב לפטמה יאמש.
	ידי לע עבקי קסעה לועפתב תטלחומה הקספהה תפוקת ךשמ 'א קרפ יפל חטובמה קזנב לפטמה יאמש.
	ידי לע עבקי קסעה לועפתב תטלחומה הקספהה תפוקת ךשמ 'א קרפ יפל חטובמה קזנב לפטמה יאמש.
	 




	5.3.
	5.3.
	 
	 םיגירח
	'ב קרפל
	1
	 

	 הסכמ וניא הז קרפ יפל חוטיבה
	 הסכמ וניא הז קרפ יפל חוטיבה
	-
	 

	5.3.1.
	5.3.1.
	5.3.1.
	5.3.1.
	5.3.1.
	5.3.1.
	 
	דספה
	 
	תוסנכה
	,
	 
	רוקמש
	ו
	 
	 וניאש עוריאב
	הסוכמ
	 
	 קרפ יפ לע
	 'א
	ומכו ,וז הסילופ לש
	-
	קרפ רשאכ ןכ 'א .ףקותב וניא וז הסילופ לש
	 


	5.3.2.
	5.3.2.
	5.3.2.
	 
	חוטיב הרקמ
	 
	 קרפ יפ לע
	 הז
	.הבינג וא הצירפ ידי לע םרגנה
	 


	5.3.3.
	5.3.3.
	5.3.3.
	 
	דספה
	 
	תוסנכה
	 
	רוקמש
	ו
	 
	 םיסכנ סנוכ ידיל וא קרפמ ידיל ותרבעה ,קסעה קוריפב
	.קסעה תוליעפ לש לוסיח וא/ו
	 


	5.3.4.
	5.3.4.
	5.3.4.
	 
	 דספה
	 םרגנש תוסנכה
	 תפוקת ךלהמב ועריא רשא םיאבה םיעוריאה ידי לע
	:יופישה
	 


	5.3.4.1.
	5.3.4.1.
	5.3.4.1.
	5.3.4.1.
	 
	לטוהש תולבגה
	.תיתלשממ וא תימוקמ ,תירוביצ תושר ידי לע ו
	 


	5.3.4.2. .קוזינש שוכרה תפלחה וא ןוקית תעב םיצופיש וא םייוניש ,םירופיש 
	5.3.4.2. .קוזינש שוכרה תפלחה וא ןוקית תעב םיצופיש וא םייוניש ,םירופיש 





	5.4.
	5.4.
	 
	חוטיב ילומגת
	 

	 תפוקת ךלהמב הקספהה תפוקתב חטובמל םרגנש הסנכה ןדבוא ןיגב ומלושי חוטיבה ילומגת .יוציפה בוקנה תוירחאה לובג לע הלועה םוכס םלושי אל הרקמ לכב.המישרב
	 תפוקת ךלהמב הקספהה תפוקתב חטובמל םרגנש הסנכה ןדבוא ןיגב ומלושי חוטיבה ילומגת .יוציפה בוקנה תוירחאה לובג לע הלועה םוכס םלושי אל הרקמ לכב.המישרב
	 

	6.
	6.
	 
	'ג קרפ
	 
	-
	 רורט יקזנ בחרה
	 

	המישרב שרופמב ןיוצ םא קר לוחי הז יוסיכקרו ךא תאזו ,  תסילופב םיקרפה וא/ו קרפל סחיבב רומאב ןיא .המישרב םיניוצמה שוכרהבחרה  תסילופב ושכרנש םייוסיכה תא ביחרהל ידכ הזשרופמב תרחא בתכנ םא אלא שוכרה.
	המישרב שרופמב ןיוצ םא קר לוחי הז יוסיכקרו ךא תאזו ,  תסילופב םיקרפה וא/ו קרפל סחיבב רומאב ןיא .המישרב םיניוצמה שוכרהבחרה  תסילופב ושכרנש םייוסיכה תא ביחרהל ידכ הזשרופמב תרחא בתכנ םא אלא שוכרה.
	 

	ףא לע חטבמה תובחל םיגירחה תמישרב רומאה טרופמל ףופכב רורט יקזנ תוסכל בחרות הסילופה ,:דבלב ןלהל
	ףא לע חטבמה תובחל םיגירחה תמישרב רומאה טרופמל ףופכב רורט יקזנ תוסכל בחרות הסילופה ,:דבלב ןלהל
	 

	חטבמה הפשי  ,ןלהל רדגומכ ,חוטיבה הרקמ ןיגב חטובמה תאש.חוטיבה תפוקתב ערא
	חטבמה הפשי  ,ןלהל רדגומכ ,חוטיבה הרקמ ןיגב חטובמה תאש.חוטיבה תפוקתב ערא
	 

	6.1. תורדגה 'ג קרפל 
	 םיאבה םיחנומל הז קרפ תרטמל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 םיאבה םיחנומל הז קרפ תרטמל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 

	6.1.1
	6.1.1
	6.1.1
	6.1.1
	6.1.1
	 


	"רורט תלועפ"
	"רורט תלועפ"
	"רורט תלועפ"
	 


	 תומילאב שומיש תומילאב שומיש תוברל ,םייטילופ םיכרצל וא שיא ידי לע ,ונממ קלח לכ וא רוביצה תא דיחפהל ותרטמש אוהשלכ ןוגרא םע רשקב וא םעטמ םילעופ םה םא ןיב ,םישנא.הנידמה תא ןיועה אל םא ןיבו 
	 תומילאב שומיש תומילאב שומיש תוברל ,םייטילופ םיכרצל וא שיא ידי לע ,ונממ קלח לכ וא רוביצה תא דיחפהל ותרטמש אוהשלכ ןוגרא םע רשקב וא םעטמ םילעופ םה םא ןיב ,םישנא.הנידמה תא ןיועה אל םא ןיבו 
	 וא ןוחטיבה דרשמ לש וא לארשי תרטשמ לש שרופמ רושיא קרומכ םייוציפ ןרקו שוכר סמ להנמ לש ןרקו שוכר סמ קוחב רדג םייוציפ
	 וא ןוחטיבה דרשמ לש וא לארשי תרטשמ לש שרופמ רושיא קרומכ םייוציפ ןרקו שוכר סמ להנמ לש ןרקו שוכר סמ קוחב רדג םייוציפ
	-
	 
	1961
	 
	 ןירשימב םרגנ קזנה יכ רשאמה ,וינוקית לכ לע
	הסוכמ קזנה תויהל החכוה שמשי ,רורט תלועפ ידי לע
	.
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	6.1.2.1.  'א קרפב ראותמה חטובמה שוכרל יזיפ קזנ וא ןדבוא ןירשימב עבונה ונממ קלחל וא )הלוכתו הנבמ חוטיב(.רורט תלועפמ 
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	6.1.2.2.
	6.1.2.2.
	6.1.2.2.
	 
	 ראותמה חטובמה לש וקסע ךלהמב הקספה וא הערפה
	 יזיפ קזנמ תעבונ רשא )יתאצות ןדבוא חוטיב( 'ב קרפב
	 רורט תלועפמ האצותכ 'א קרפב חטובמה שוכרל
	.חוטיבה תפוקתב העראש
	 








	6.1.3
	6.1.3
	6.1.3
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	"רתא"
	"רתא"
	"רתא"
	 


	 תרחא ןיוצ םא אלא ,ףוצר דחא חטשב הזל הז םיכומס םירצחהמישרב שרופמב.
	 תרחא ןיוצ םא אלא ,ףוצר דחא חטשב הזל הז םיכומס םירצחהמישרב שרופמב.
	 תרחא ןיוצ םא אלא ,ףוצר דחא חטשב הזל הז םיכומס םירצחהמישרב שרופמב.
	 




	6.2.
	6.2.
	 
	םיגירח
	 
	'ג קרפל
	 

	 ותרדגהכ חוטיב הרקמ הסכי אל חטבמה ,הסילופב םיעיפומה םיגירחל ףסונב קרפב הז ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,האצות וניהש וא עבונה וא םרגנשוביסנהמ וא םימרוגהמ דחא לשת :ןלהל םיטרופמה
	 ותרדגהכ חוטיב הרקמ הסכי אל חטבמה ,הסילופב םיעיפומה םיגירחל ףסונב קרפב הז ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,האצות וניהש וא עבונה וא םרגנשוביסנהמ וא םימרוגהמ דחא לשת :ןלהל םיטרופמה
	 

	6.2.1.  חטובמה שוכרל יזיפ קזנ וא ןדבואןלהל תוטרופמה תובחרהה תרגסמב הסוכמה קרפבש 'א  תסילופב"וכרהשתוסוכמש לככ( ":) 
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	6.2.1.3.  תולועפב קלח םילטונה םדא ינב ידי לע דוש וא ,הבינג ,הצירפ.רורט 
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	.המקהב שוכרל קזנ לכ
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	6.2.3.3. :ל לבגומ אל ךא תוברל ,םיירוביצ םיתוריש תקספה  ,זג ,םימ ,למשחקלד .תרושקתו 
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	 םיאנת
	םייללכ
	 
	'ג קרפל
	 

	 ןיא קרפ יפ לע יוסיכבגירח תא לטבל ידכ הז 
	 ןיא קרפ יפ לע יוסיכבגירח תא לטבל ידכ הז 
	
	
	18.2

	 )רורטו המחלמ( רורט תלועפל סחיב אלא , טרופמכ קרפב.הז
	 

	6.3.1. חוטיבה ילומגתו חוטיבה םוכס 
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	6.3.1.1. וכסה יפ לע חטבמה ידי לע םלושיש ם קרפ טירפו טירפ לכ רובע הז הלעי אל ,המישרבלע וללכב חוטיבה םוכס .'א קרפל יללכה 
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	לע הרקמ םושב ולעי אל חטובמל ומלושיש חוטיבה ילומגת
	 
	 קזנה
	צותכ חטובמל םרגנש
	 יפ לע הסוכמה חוטיב הרקממ הא
	ה
	קרפ
	 
	.הז
	 



	6.3.2.  קרפהז םלושש םוכס לכל רבעמ םיפדועה םימוכסה תא קרו ךא הסכמ  וא,ולבקל יאכז חטובמהש איהשלכ תושר ידי לע  יפל הסוכמה קזנ ןיגב קרפז.ה 
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	קרפ  לע םילחה םייללכה םיאנתהו םיגייסה רתיל ףופכ הז קרפ 'א וא/ו קרפ לע 'ב תסילופבשוכרה.
	קרפ  לע םילחה םייללכה םיאנתהו םיגייסה רתיל ףופכ הז קרפ 'א וא/ו קרפ לע 'ב תסילופבשוכרה.
	 

	 
	 

	7.
	7.
	 
	'ד קרפ
	 
	-
	 הרוחס חוטיב הרבעהב
	 

	7.1. תורדגה 'ד קרפל 
	 תרטמלקרפ זה  םיאבה םיחנומלאהת :ןמקלדכ תועמשמה
	 תרטמלקרפ זה  םיאבה םיחנומלאהת :ןמקלדכ תועמשמה
	 

	7.1.1
	7.1.1
	7.1.1
	7.1.1
	7.1.1
	 


	"הרבעה"
	"הרבעה"
	"הרבעה"
	 


	 דע אצמנ אוה וב םוקמהמ בכר ילכב חטובמה שוכרה תרבעה ,ילאירוטירטה םוחתב יפוסה ודעיל ותקירפו ותניעט ןמזב ללוכליבומה בכרה ילכמו לע םירישיה םיעצמאב שומיש ידי לע םא ןיב , םיינכמ.הלבוה ידכ ךות םייניב תיינח ןמזב ללוכו ,םהידעלב וא
	 דע אצמנ אוה וב םוקמהמ בכר ילכב חטובמה שוכרה תרבעה ,ילאירוטירטה םוחתב יפוסה ודעיל ותקירפו ותניעט ןמזב ללוכליבומה בכרה ילכמו לע םירישיה םיעצמאב שומיש ידי לע םא ןיב , םיינכמ.הלבוה ידכ ךות םייניב תיינח ןמזב ללוכו ,םהידעלב וא
	 דע אצמנ אוה וב םוקמהמ בכר ילכב חטובמה שוכרה תרבעה ,ילאירוטירטה םוחתב יפוסה ודעיל ותקירפו ותניעט ןמזב ללוכליבומה בכרה ילכמו לע םירישיה םיעצמאב שומיש ידי לע םא ןיב , םיינכמ.הלבוה ידכ ךות םייניב תיינח ןמזב ללוכו ,םהידעלב וא
	 

	 ידכ ךות םייניב תיינחכ בשחת אל הדובעה תועשל ץוחמ היינח.הלבוה
	 ידכ ךות םייניב תיינחכ בשחת אל הדובעה תועשל ץוחמ היינח.הלבוה
	 

	:יכ הזב רהבומ קפס תעינמל
	:יכ הזב רהבומ קפס תעינמל
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	7.1.1.1.
	7.1.1.1.
	 
	 לש הרישי הניעט תעב הליחתמ וז הסילופ ןיינעל הרבעה
	 ןעטמה תקירפ םע תמייתסמו ליבומה בכרה לע ןעטמה
	.ליבומה בכרהמ
	 


	7.1.1.2.
	7.1.1.2.
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	 הרבעה
	 בשחת אל חטובמה ירצח חטשב תימינפ
	.וז הסילופ ןיינעל הרבעהכ
	 


	7.1.1.3.
	7.1.1.3.
	7.1.1.3.
	 
	 ןיבו קסעה חטשב םא ןיב הליל תיינחל בכר תראשה
	 העיסנב ליחתהל תנמ לע ותנעטה רחאל ,אל םא
	.הלבוה בגא הינחל בשחת אל רקובב
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	7.1.2
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	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 


	 חטובמה ,ישחומ שוכרל םרגנש ,יתנואת יזיפ קזנ וא ןדבואעב ,הסילופב הסילופב ותרדגהכ ילאירוטירטה חטשב ותרבעה ת וניאש ךכל ףופכב לכהו ,המישרב הבוקנה חוטיבה תפוקת ךשמבהסילופה יגירחב גרחומ.
	 חטובמה ,ישחומ שוכרל םרגנש ,יתנואת יזיפ קזנ וא ןדבואעב ,הסילופב הסילופב ותרדגהכ ילאירוטירטה חטשב ותרבעה ת וניאש ךכל ףופכב לכהו ,המישרב הבוקנה חוטיבה תפוקת ךשמבהסילופה יגירחב גרחומ.
	 חטובמה ,ישחומ שוכרל םרגנש ,יתנואת יזיפ קזנ וא ןדבואעב ,הסילופב הסילופב ותרדגהכ ילאירוטירטה חטשב ותרבעה ת וניאש ךכל ףופכב לכהו ,המישרב הבוקנה חוטיבה תפוקת ךשמבהסילופה יגירחב גרחומ.
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	 םוכס""חוטיבה
	 םוכס""חוטיבה
	 םוכס""חוטיבה
	 


	 טרופמכ ,דחא חוטיב הרקמל עוריאל וא/ו בכרל חוטיבה םוכס בכרה ילכ לכל חטבמה לש יללכה תוירחאה לובגכ בשחיי ,המישרב לכלו חוטיבה ימוכס .הז קלח יפ לע חוטיבה תפוקתב חוטיבה ירקמ חוטיבל ףופכ וניאש ןושאר קזנ סיסב לע םניה המישרב םיניוצמה.רסח
	 טרופמכ ,דחא חוטיב הרקמל עוריאל וא/ו בכרל חוטיבה םוכס בכרה ילכ לכל חטבמה לש יללכה תוירחאה לובגכ בשחיי ,המישרב לכלו חוטיבה ימוכס .הז קלח יפ לע חוטיבה תפוקתב חוטיבה ירקמ חוטיבל ףופכ וניאש ןושאר קזנ סיסב לע םניה המישרב םיניוצמה.רסח
	 טרופמכ ,דחא חוטיב הרקמל עוריאל וא/ו בכרל חוטיבה םוכס בכרה ילכ לכל חטבמה לש יללכה תוירחאה לובגכ בשחיי ,המישרב לכלו חוטיבה ימוכס .הז קלח יפ לע חוטיבה תפוקתב חוטיבה ירקמ חוטיבל ףופכ וניאש ןושאר קזנ סיסב לע םניה המישרב םיניוצמה.רסח
	 



	7.1.4
	7.1.4
	7.1.4
	7.1.4
	 


	"הצירפ"
	"הצירפ"
	"הצירפ"
	 


	ילכ ךותמ ונממ קלח וא חטובמה שוכרה תבינג
	ילכ ךותמ ונממ קלח וא חטובמה שוכרה תבינג
	ילכ ךותמ ונממ קלח וא חטובמה שוכרה תבינג
	-
	 ,ליבומה בכרהילכ ותוא ךותל חוכבו תומילאב הרידח רחאל העצובש
	-
	  ,בכרה יכ שרופמ יאנתבו תומילאב שומיש לע םידיעמה םינמיס וראשנ ונממ קלח וא רומאה שוכרה תבינג ןכו ,הרידחה םוקמב חוכב וא.דוש עוציב ידכ ךות
	 

	 שוכרה םע דחיב ליבומה בכרה ילכ תבינג קפס רסה ןעמל בכר ילכ תבינג ךא ,הצירפכ הז ןיינעל בשחת ,חטובמה בשחת אל ,םינפב חתפמה רשאכ החגשה אלל ראשוהשרפכ.הצי
	 שוכרה םע דחיב ליבומה בכרה ילכ תבינג קפס רסה ןעמל בכר ילכ תבינג ךא ,הצירפכ הז ןיינעל בשחת ,חטובמה בשחת אל ,םינפב חתפמה רשאכ החגשה אלל ראשוהשרפכ.הצי
	 




	7.1.5
	7.1.5
	7.1.5
	7.1.5
	7.1.5
	 


	"דוש"
	"דוש"
	"דוש"
	 


	 םויא וא( תומילאב שומיש ךות ליבומה בכרהמ שוכר תבינג.וידבועמ ימ וא/ו חטובמה יפלכ )תומילאב שומישל
	 םויא וא( תומילאב שומיש ךות ליבומה בכרהמ שוכר תבינג.וידבועמ ימ וא/ו חטובמה יפלכ )תומילאב שומישל
	 םויא וא( תומילאב שומיש ךות ליבומה בכרהמ שוכר תבינג.וידבועמ ימ וא/ו חטובמה יפלכ )תומילאב שומישל
	 




	7.2.
	7.2.
	 
	רח
	י
	ג
	י
	חטבמה תובחל ם
	 
	'ד קרפל
	 

	אל חטבמה וז הסילופ יפל בוחי  ןיגב:קזנ וא ןדבוא
	אל חטבמה וז הסילופ יפל בוחי  ןיגב:קזנ וא ןדבוא
	 

	7.2.1. םיפסכ 
	7.2.1. םיפסכ 
	7.2.1. םיפסכ 
	7.2.1. םיפסכ 
	7.2.1. םיפסכ 




	 ,ףסכ,תואחמה ,תורטש ,תועבטמ תוריינ
	 ,ףסכ,תואחמה ,תורטש ,תועבטמ תוריינ
	-
	גוס לכמ ךרע םילוב ,םיכמסמ ,אוהש ,יליטמ ,תורקי םינבא ,םיטישכת
	-
	יצפח וא הרקי תכתמ
	-
	.תונמא
	 

	7.2.2.
	7.2.2.
	7.2.2.
	7.2.2.
	7.2.2.
	7.2.2.
	 
	לע םרגנש
	-
	.יתגרדה לוקלק וא יאלב ,תחפ ידי
	 


	7.2.3.
	7.2.3.
	7.2.3.
	 
	:וניהש
	 


	7.2.3.1.
	7.2.3.1.
	7.2.3.1.
	7.2.3.1.
	 
	םהימודו הקימרק ,תיכוכז ,הניסרח תריבש
	 םא אלא ,
	 קלח םה
	רחא דויצ וא הנוכמ ,רישכממ
	 
	תבוטל לבומה
	 
	.חטובמה
	 
	ומכ
	-
	 אל ןכ םיצירח ,ףוליק ,תוטירש לש םיקזנ םיסוכמ םיחטשמ לש תועקבתה וא.םיעובצ וא/ו םיקרוממ
	 


	7.2.3.2.
	7.2.3.2.
	7.2.3.2.
	 
	 םינעטמ
	םיביוחמה
	 
	 ץפנ ירמוח ,םיזג ,םיקלד( דחוימ לומיסב קוח יפ לע
	.רוצייה ךילהתל תושמשמו חטובמל תוכייש ולא תורוחס םא אלא ,)'וכו
	 


	7.2.3.3.  םירמוח ,ץפנ ירמוח תוברל םינכוסמ םירמוח םירמוח וא םיקילדלט תעב ץצופתהל םיטונהרחא תורוחסל קזנ וא ןדבואו ,םלוט תו.ל"נה םירמוחה ידי לע ומרגנש 
	7.2.3.3.  םירמוח ,ץפנ ירמוח תוברל םינכוסמ םירמוח םירמוח וא םיקילדלט תעב ץצופתהל םיטונהרחא תורוחסל קזנ וא ןדבואו ,םלוט תו.ל"נה םירמוחה ידי לע ומרגנש 

	7.2.3.4.
	7.2.3.4.
	7.2.3.4.
	 
	 רסוח
	 בקע
	םילכימ לש הליזנ
	 
	םהשלכ
	.
	 


	7.2.3.5. .םייח ילעב 
	7.2.3.5. .םייח ילעב 


	7.2.4.
	7.2.4.
	7.2.4.
	 
	תחאמ עבונה
	 
	מ רתוי וא
	:תואבה תוביסה
	 


	7.2.4.1.
	7.2.4.1.
	7.2.4.1.
	7.2.4.1.
	 
	 וניאש וא ןיקת בצמב וניא חטובמה שוכרה ןעטומ וילע בכרה ילכ
	 אוהש וא חטובמה שוכרה תלבוהל םיאתמ
	 רתומה לקשמה לעמ ןעטומ
	ר יפ לע
	י
	ןויש
	 
	בכרה
	.
	 


	7.2.4.2.
	7.2.4.2.
	7.2.4.2.
	 
	 בכרה ילכב
	 גהונ
	 גהנ
	ר לעב וניאש
	י
	 ילכ תגיהנל ףקות רב ןויש
	ה
	 בכר
	 וא
	היה גהנה רשאכ
	.םימס תעפשה תחת
	 


	7.2.4.3.  ילכהרוחסה תנעטומ וילע בכרה אצמנ ב.ןחבמ וא יוסינ ,הקידב 
	7.2.4.3.  ילכהרוחסה תנעטומ וילע בכרה אצמנ ב.ןחבמ וא יוסינ ,הקידב 

	7.2.4.4.  תוברל ,הרובעתה תדוקפ תוארוה יפ לע אלש לבוה חטובמה שוכרה.גירח ןעטמ ןיינעל 
	7.2.4.4.  תוברל ,הרובעתה תדוקפ תוארוה יפ לע אלש לבוה חטובמה שוכרה.גירח ןעטמ ןיינעל 





	הז גירח (
	הז גירח (
	
	
	7.2.4

	)ךכ לע עדי חטובמה םא קר לוחי ,וקלח וא ולוכ , הרובעתה תדוקפ תוארוה יפ לע אלש לבוה חטובמה שוכרהש היה וא ,תעדל וילע ךכ לע.
	 

	 
	 

	7.2.5.
	7.2.5.
	7.2.5.
	7.2.5.
	7.2.5.
	7.2.5.
	 
	הבינגו האנוה ,המרמ גירח
	 





	 וא ידי לע םרגנש קזנ:לש האצותכ
	 וא ידי לע םרגנש קזנ:לש האצותכ
	 

	7.2.5.1.
	7.2.5.1.
	7.2.5.1.
	7.2.5.1.
	7.2.5.1.
	7.2.5.1.
	7.2.5.1.
	 
	 םיקסעומה חילש וא ןלבק ,חטובמה ידבוע לש האנוה וא הליעמ ,המרמ
	.םהמע רשק תרישק ךות וא/ו םתרזעב וא/ו חטובמה תורישב
	 


	7.2.5.2.  ידי לע םרגנשהצירפ ידכ ךות אלש הבינג דוש וא. 
	7.2.5.2.  ידי לע םרגנשהצירפ ידכ ךות אלש הבינג דוש וא. 


	7.2.6. תויובח גירח 
	7.2.6. תויובח גירח 




	 שוכרל םרגנש ישממ קזנ ןיגב תופשל חטובמה לש ותובח טעמל ,יהשלכ תובח.חטובמה
	 שוכרל םרגנש ישממ קזנ ןיגב תופשל חטובמה לש ותובח טעמל ,יהשלכ תובח.חטובמה
	 

	7.2.7. גירח יתאצות קזנ 
	7.2.7. גירח יתאצות קזנ 
	7.2.7. גירח יתאצות קזנ 
	7.2.7. גירח יתאצות קזנ 
	7.2.7. גירח יתאצות קזנ 




	 ,תוסנק וא קוש ןדבוא ,הייהשה בקע םיחוור דספה תוברל ,גוס לכמ יתאצות קזנ לוקלקו רכש ןדבוא ,ותקספה וא ,והשלכ ךילהת וא הדובע לש הטאה וא רוגיפ.רוריקב לבומה ןעטמ
	 ,תוסנק וא קוש ןדבוא ,הייהשה בקע םיחוור דספה תוברל ,גוס לכמ יתאצות קזנ לוקלקו רכש ןדבוא ,ותקספה וא ,והשלכ ךילהת וא הדובע לש הטאה וא רוגיפ.רוריקב לבומה ןעטמ
	 

	7.2.8. השיטנ גירח 
	7.2.8. השיטנ גירח 
	7.2.8. השיטנ גירח 
	7.2.8. השיטנ גירח 
	7.2.8. השיטנ גירח 




	ב יהשלכ תוירחא ןיגב וא הרקיש קזנ וא/ו ןדבוא לכ הרוחסה תשיטנ לש הרקמתחטובמה רל תוב.רורט וא/ו הביא ישעמ וא/ו תנייוע תוליעפ תובקעב
	ב יהשלכ תוירחא ןיגב וא הרקיש קזנ וא/ו ןדבוא לכ הרוחסה תשיטנ לש הרקמתחטובמה רל תוב.רורט וא/ו הביא ישעמ וא/ו תנייוע תוליעפ תובקעב
	 

	7.2.9. םוהיז 
	7.2.9. םוהיז 
	7.2.9. םוהיז 
	7.2.9. םוהיז 
	7.2.9. םוהיז 




	 ,םוהיז תושרופמ הסוכמש ןוכיס בקע םרגנש םוהיז ןיגב לוחי אל הז גירח ךאמ הסוכמש ןוכיסמ קזנ ןיגב וא ,הסילופב.םוהיז בקע םרגנש הסילופב תושרופ 
	7.2.10. ימי חוטיב גירח 
	7.2.10. ימי חוטיב גירח 
	7.2.10. ימי חוטיב גירח 
	7.2.10. ימי חוטיב גירח 
	7.2.10. ימי חוטיב גירח 




	 וניה ,קזנה וא ןדבואה תורק תעב רשא ,חטובמה שוכרל והשלכ קזנ וא ןדבוא ימי חוטיבב יוציפ רבו הסוכמ.ותבוטל וא חטובמה ידי לע ךרענש,
	 וניה ,קזנה וא ןדבואה תורק תעב רשא ,חטובמה שוכרל והשלכ קזנ וא ןדבוא ימי חוטיבב יוציפ רבו הסוכמ.ותבוטל וא חטובמה ידי לע ךרענש,
	 

	7.3.
	7.3.
	 
	 םייללכ םיאנת
	'ד קרפל
	 

	7.3.1.
	7.3.1.
	7.3.1.
	7.3.1.
	7.3.1.
	7.3.1.
	 
	 יקזנ יוסיכ
	הצירפ
	 
	:ןלהל םיטרופמה םיאנתה לכ םויקב הנתומ
	 


	7.3.1.1.
	7.3.1.1.
	7.3.1.1.
	7.3.1.1.
	 
	 דבלב תויטרפ תוינוכמ לש ןעטמה אתב חטובמה שוכרה תרבעה
	 וא/ו
	 בכרהמ דרפנ יתלב קלח הווהמה רוגס זגרא לעב ירחסמ בכר ילכב
	 הריגסל םינתינ ויחתפ לכ רשא םוטאו חישק רמוחמ יושע ,ליבומה
	הליענלו
	.
	 


	7.3.1.2.
	7.3.1.2.
	7.3.1.2.
	 
	 תונגהה תשירדל םאתהב ןגומ היהי בכרה
	המישרה ףדב תוטרופמה
	.
	 






	 יוסיכל יתוהמ יאנת הניה ליעל םיטרופמה ןוגימה יעצמא תטיקנהצירפ . םויק יא תורק דעומב ,םתלעפה יא תוברל ,וטרופש םיעצמאה האלמ הלילש וא תיתועמשמ התחפהל םורגל לולע ,הבינג וא/ו הצירפ םיפיעס תוארוהל םאתהב חוטיבה ילומגת לש
	 יוסיכל יתוהמ יאנת הניה ליעל םיטרופמה ןוגימה יעצמא תטיקנהצירפ . םויק יא תורק דעומב ,םתלעפה יא תוברל ,וטרופש םיעצמאה האלמ הלילש וא תיתועמשמ התחפהל םורגל לולע ,הבינג וא/ו הצירפ םיפיעס תוארוהל םאתהב חוטיבה ילומגת לש
	18
	 
	ו
	-
	21
	 
	 הזוח קוחל
	 א"משת ,חוטיב
	1981
	.
	 

	 ילומגתב תיתועמשמ התחפה וא יחוטיב יוסיכ רדעיה עונמל ידכוטיבה הרקמ תורקב חוטיבה ח
	 ילומגתב תיתועמשמ התחפה וא יחוטיב יוסיכ רדעיה עונמל ידכוטיבה הרקמ תורקב חוטיבה ח
	-
	  םיעצמאה יולימ לע דיפקהל ךילע.םאולמב
	 

	7.3.2. יופישה בושיח 
	7.3.2. יופישה בושיח 
	7.3.2. יופישה בושיח 
	7.3.2. יופישה בושיח 
	7.3.2. יופישה בושיח 




	ילומגת
	ילומגת
	-
	 טרופמכ שוכרה גוסל םאתהב ובשוחי וז הסילופ יפל חטובמל ועיגיש חוטיבה:ןלהל
	 

	7.3.2.1.
	7.3.2.1.
	7.3.2.1.
	7.3.2.1.
	7.3.2.1.
	7.3.2.1.
	7.3.2.1.
	 
	 םלג ירמוח יאלמ
	-
	  םויב םלגה ירמוח יאלמ לש שדחמ השיכר ךרע יפל.קזנה
	 


	7.3.2.2.
	7.3.2.2.
	7.3.2.2.
	 
	 םירמגומ םירצומ יאלמו רוצי ךילהתב םירצומ יאלמ
	-
	  תולע ךרע יפל.קזנה םויב יאלמה
	 


	7.3.2.3.
	7.3.2.3.
	7.3.2.3.
	 
	רחא שוכר
	 
	-
	  ,גוסמ שוכר לש וא שוכר ותוא לש ןוניכה תולעל םאתהב וניאש דבלבו ,קוזינ וא דבאש שוכרה לש סופיט וא יפוארפושמ  ותואמ.חוטיבה םוכסמ רתוי אל הרקמ לכבו ,שדח היהש תעב שוכר
	 






	 הז ףיעס ןיינעל"ןוניכ"  יקלח קזנב :ועמשמ
	 הז ףיעס ןיינעל"ןוניכ"  יקלח קזנב :ועמשמ
	-
	  )ילאטוט( אלמ קזנב ,ןוקית
	-
	 ףוליח וא שדחמ המקה.
	 

	 
	 

	8.
	8.
	 
	 ה קרפ
	-
	 םיפסכ םינוכיסה לכ חוטיב
	 

	8.1. ורדגהת ה קרפל 
	 תרטמלקרפ זה םיאבה םיחנומל , אהתןמקלדכ תועמשמה:
	 תרטמלקרפ זה םיאבה םיחנומל , אהתןמקלדכ תועמשמה:
	 

	8.1.1
	8.1.1
	8.1.1
	8.1.1
	8.1.1
	 


	"םיפסכ"
	"םיפסכ"
	"םיפסכ"
	 


	תואחמה ,תורטש ,םינמוזמ
	תואחמה ,תורטש ,םינמוזמ
	תואחמה ,תורטש ,םינמוזמ
	-
	ירטש ,םולשת ישולת ,תונוחטב ,ראוד
	-
	,בוח ירטש
	-
	תוריינ ,ןיפילח
	-
	ילוב ,ךרע
	-
	 לכמ תורגא ןכו ראודו ןובשח .בוקנ יפסכ ךרע לעב רחא ריחס ריינ לכו גוס תואחמה טעמל רחא ריחס ךמסמ לכ וא תואחמה ,)םוכס ןהב ןיוצ אלש( תוקיר גוסמ ינורטקלא םולשת יעצמאו ,אלמ וא יקלח ןפואב םיפיוזמהוהשלכ.
	 



	8.1.2
	8.1.2
	8.1.2
	8.1.2
	 


	"םינמוזמ"
	"םינמוזמ"
	"םינמוזמ"
	 


	 ,תועבטמקלד ישולתו יש ישולת ,היינק ישולת ,ףסכ ירטש ,תוילדמ.
	 ,תועבטמקלד ישולתו יש ישולת ,היינק ישולת ,ףסכ ירטש ,תוילדמ.
	 ,תועבטמקלד ישולתו יש ישולת ,היינק ישולת ,ףסכ ירטש ,תוילדמ.
	 



	8.1.3
	8.1.3
	8.1.3
	8.1.3
	 


	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 


	 ,יופצ יתלב עוריאמ האצותכ םיחטובמה םיפסכל יזיפ קזנ וא ןדבוא תעב וא ילאירוטירטה םוחתב חטובמה ירצחב םאצמה תעבלע םתרבעה
	 ,יופצ יתלב עוריאמ האצותכ םיחטובמה םיפסכל יזיפ קזנ וא ןדבוא תעב וא ילאירוטירטה םוחתב חטובמה ירצחב םאצמה תעבלע םתרבעה
	 ,יופצ יתלב עוריאמ האצותכ םיחטובמה םיפסכל יזיפ קזנ וא ןדבוא תעב וא ילאירוטירטה םוחתב חטובמה ירצחב םאצמה תעבלע םתרבעה
	-
	 ךלהמב ילאירוטירטה םוחתב םוקמ לכל חטובמה ידיש יאנתבו ,חוטיבה תפוקת םניא עוריאה וא ןדבואה וא קזנההסילופב םיגרחומ.
	 



	8.1.4
	8.1.4
	8.1.4
	8.1.4
	 


	 םוכס""חוטיבה
	 םוכס""חוטיבה
	 םוכס""חוטיבה
	 


	לע םלושיש םוכסה
	לע םלושיש םוכסה
	לע םלושיש םוכסה
	-
	 טרופמה ףיעסו ףיעס לכ רובע חטבמה ידי ,ודיצב וב םושרה םוכסה לע הלעי אל הז םוכסש דבלבו ,המישרב םיבוקנה חוטיבה ימוכס .יללכה חוטיבה םוכס לע וללכב הלעי אלוזנ סיסב לע םניה המישרבןושאר ק.
	 



	8.1.5
	8.1.5
	8.1.5
	8.1.5
	 


	"הצירפ"
	"הצירפ"
	"הצירפ"
	 


	 ,חטובמה ירצח ךותמ םיחטובמה םיפסכה תבינג יאנתבו ,חוכבו תומילאב ועצוב םהמ האיציה וא םירצחל הרידחהש םוקמב חוכב וא תומילאב שומיש לע םידיעמה םינמיס וראשנוהאיציה וא הרידחה.
	 ,חטובמה ירצח ךותמ םיחטובמה םיפסכה תבינג יאנתבו ,חוכבו תומילאב ועצוב םהמ האיציה וא םירצחל הרידחהש םוקמב חוכב וא תומילאב שומיש לע םידיעמה םינמיס וראשנוהאיציה וא הרידחה.
	 ,חטובמה ירצח ךותמ םיחטובמה םיפסכה תבינג יאנתבו ,חוכבו תומילאב ועצוב םהמ האיציה וא םירצחל הרידחהש םוקמב חוכב וא תומילאב שומיש לע םידיעמה םינמיס וראשנוהאיציה וא הרידחה.
	 



	8.1.6
	8.1.6
	8.1.6
	8.1.6
	 


	"דוש"
	"דוש"
	"דוש"
	 


	 שומישל םויא וא( תומילאב שומיש ךות םיפסכה תבינג )תומילאבחטובמה יפלכ.
	 שומישל םויא וא( תומילאב שומיש ךות םיפסכה תבינג )תומילאבחטובמה יפלכ.
	 שומישל םויא וא( תומילאב שומיש ךות םיפסכה תבינג )תומילאבחטובמה יפלכ.
	 




	8.2.
	8.2.
	 
	יגירח
	חטבמה תובחל ם
	 
	ה קרפל
	 

	 ןירשימב ,םירושקה וא םיעבונה םיחטובמה םיפסכל קזנ וא ןדבוא הסכמ הניא וז הסילופ:םיאבה םימרוגהמ רתוי וא דחאב ,ןיפיקעב וא
	 ןירשימב ,םירושקה וא םיעבונה םיחטובמה םיפסכל קזנ וא ןדבוא הסכמ הניא וז הסילופ:םיאבה םימרוגהמ רתוי וא דחאב ,ןיפיקעב וא
	 

	8.2.1.
	8.2.1.
	8.2.1.
	8.2.1.
	8.2.1.
	8.2.1.
	 
	 גירח
	תימרת
	 
	א
	ו
	 
	הליעמ
	 
	ןומאב
	 
	תימרת
	 
	חטובמה דבוע דצמ ןומאב הליעמ וא
	,
	 
	 םיפסכב ודי חלושה חטובמה לצא םיפסכ תרבעהל חילשכ שמשמה דבוע טעמל
	.םמיע חרובו
	 


	8.2.2.
	8.2.2.
	8.2.2.
	 
	רבסומ יתלב קזנ וא ןדבוא
	 
	 וסחייל ןתינ אלש והשלכ רסוח וא קזנ וא ןדבוא
	חוטיב הרקמל
	 
	 יתלב רסוח וא הטמשה וא לדחמ ,תועט ידי לע םרגנש רסוח
	.רבסומ
	 


	8.2.3. מ קזנ וא ןדבואבכר ילכ 
	8.2.3. מ קזנ וא ןדבואבכר ילכ 




	 קזנ וא ןדבוא ךותמילכ
	 קזנ וא ןדבוא ךותמילכ
	-
	החגשה תחת וניאש בכר.
	 

	8.2.4. יתאצות קזנ 
	8.2.4. יתאצות קזנ 
	8.2.4. יתאצות קזנ 
	8.2.4. יתאצות קזנ 
	8.2.4. יתאצות קזנ 




	יתאצות קזנ וא ןדבוא (
	יתאצות קזנ וא ןדבוא (
	CONSEQUENTIAL LOSS
	)
	 
	.אוהש גוס לכמ
	 

	8.2.5. יאלב 
	8.2.5. יאלב 
	8.2.5. יאלב 
	8.2.5. יאלב 
	8.2.5. יאלב 




	 וא ןדבוא קזנבקע  ,שע ,יאלב ,המינכ,םיקרח  יאנת וא יהשלכ תיתגרדה תולבתהםילקא.
	 וא ןדבוא קזנבקע  ,שע ,יאלב ,המינכ,םיקרח  יאנת וא יהשלכ תיתגרדה תולבתהםילקא.
	 

	8.2.6. הבינג 
	8.2.6. הבינג 
	8.2.6. הבינג 
	8.2.6. הבינג 
	8.2.6. הבינג 




	 חטובמה ירצחב םתויהב םיפסכל קזנ וא ןדבוא בקע הצירפ ידכ ךות אלש הבינג םירצחלל"נה בקע וא/ו .דוש
	 חטובמה ירצחב םתויהב םיפסכל קזנ וא ןדבוא בקע הצירפ ידכ ךות אלש הבינג םירצחלל"נה בקע וא/ו .דוש
	 

	8.3. ובחרהת ה קרפל 
	.תרחא שרופמב םהב רמאנ םא אלא ,ויגירחו קרפה יאנתל תופופכ ןלהלש תובחרהה
	.תרחא שרופמב םהב רמאנ םא אלא ,ויגירחו קרפה יאנתל תופופכ ןלהלש תובחרהה
	 

	8.3.1.  םיפסכםילהנמ יתבב 
	8.3.1.  םיפסכםילהנמ יתבב 
	8.3.1.  םיפסכםילהנמ יתבב 
	8.3.1.  םיפסכםילהנמ יתבב 
	8.3.1.  םיפסכםילהנמ יתבב 




	פהקר  וא/ו םיריכב םידיקפ וא/ו םילהנמ יתבב םיאצמנה םיפסכ םג תוסכל בחרומםיפסכ לע םיארחא וא/ו םיבוג וא/ו םינכוס ףופכב ,חטובמה םעטמ ל חוטיבה ימוכס:ןמקלדכ
	פהקר  וא/ו םיריכב םידיקפ וא/ו םילהנמ יתבב םיאצמנה םיפסכ םג תוסכל בחרומםיפסכ לע םיארחא וא/ו םיבוג וא/ו םינכוס ףופכב ,חטובמה םעטמ ל חוטיבה ימוכס:ןמקלדכ
	 

	8.3.1.1.
	8.3.1.1.
	8.3.1.1.
	8.3.1.1.
	8.3.1.1.
	8.3.1.1.
	8.3.1.1.
	 
	דושו שא ןוכיס ינפב
	 
	-
	  אולמב."הרבעהב םיפסכ" ףיעס לש חוטיבה םוכס
	 


	8.3.1.2.
	8.3.1.2.
	8.3.1.2.
	 
	 לכ ינפב
	 ןוכיס
	חא
	ר
	 
	הסוכמה
	 
	 הסילופב
	-
	  דע
	2
	5
	%
	 
	 לש חוטיבה םוכסמ
	מ רתוי אל םלוא "הרבעהב םיפסכ" ףיעס
	-
	20,000
	 
	₪
	.
	 



	8.3.2. תפסכל קזנ 
	8.3.2. תפסכל קזנ 




	 ,המישרה ףדב שרופמב רבדה ןיוצ םאקרפה בחרוי  תוסכל םרגיש קזנ וא ןדבוא תפסכלםיפסכה םיקזחומ הבש  ,םיחטובמה תוצצופתה ,שא ינוכיסמ האצותכ/ו וא.ךכל ןויסינ לכ וא דוש ,הצירפ ינוכיס
	 ,המישרה ףדב שרופמב רבדה ןיוצ םאקרפה בחרוי  תוסכל םרגיש קזנ וא ןדבוא תפסכלםיפסכה םיקזחומ הבש  ,םיחטובמה תוצצופתה ,שא ינוכיסמ האצותכ/ו וא.ךכל ןויסינ לכ וא דוש ,הצירפ ינוכיס
	 

	 לע הלעי אל וז הבחרהל חוטיבה םוכס
	 לע הלעי אל וז הבחרהל חוטיבה םוכס
	10
	%
	 
	מ רתוי אלו
	-
	10,000
	 
	 ₪
	 םוכסמ
	.םיפסכ חוטיב יבגל המישרב בוקנה חוטיבה
	 

	 
	 

	חוטיב יסדנה 
	9.
	9.
	 
	'ו קרפ
	 
	-
	 ינכמ רבש
	 

	9.1. ורדגהת 'ו קרפל 
	 תרטמלקרפ הז  םיאבה םיחנומל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 תרטמלקרפ הז  םיאבה םיחנומל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 

	9.1.1
	9.1.1
	9.1.1
	9.1.1
	9.1.1
	 


	 שוכרה""חטובמה
	 שוכרה""חטובמה
	 שוכרה""חטובמה
	 


	 חטובמה תולעבב רשא ,המישרב ראותמכ ,גוס לכמ םייזיפ םיסכנםניגב יארחא אוה וא/ו ותקזחב וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו.
	 חטובמה תולעבב רשא ,המישרב ראותמכ ,גוס לכמ םייזיפ םיסכנםניגב יארחא אוה וא/ו ותקזחב וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו.
	 חטובמה תולעבב רשא ,המישרב ראותמכ ,גוס לכמ םייזיפ םיסכנםניגב יארחא אוה וא/ו ותקזחב וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו.
	 



	9.1.2
	9.1.2
	9.1.2
	9.1.2
	 


	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 


	 וא חטובמה שוכרל יופצ יתלבו ימואתפ ,יתנואת יזיפ קזנ וא ןדבוא ירצחב ואצמיה תעב ,הפלחה וא ןוקית ךירצמה ונממ קלחל הלולכ הניאש הביס לכמ עבונהו חוטיבה תפוקת ךלהמב ,חטובמההסילופב תרחא הארוהב וא/ו הז קרפ יגירחב.
	 וא חטובמה שוכרל יופצ יתלבו ימואתפ ,יתנואת יזיפ קזנ וא ןדבוא ירצחב ואצמיה תעב ,הפלחה וא ןוקית ךירצמה ונממ קלחל הלולכ הניאש הביס לכמ עבונהו חוטיבה תפוקת ךלהמב ,חטובמההסילופב תרחא הארוהב וא/ו הז קרפ יגירחב.
	 וא חטובמה שוכרל יופצ יתלבו ימואתפ ,יתנואת יזיפ קזנ וא ןדבוא ירצחב ואצמיה תעב ,הפלחה וא ןוקית ךירצמה ונממ קלחל הלולכ הניאש הביס לכמ עבונהו חוטיבה תפוקת ךלהמב ,חטובמההסילופב תרחא הארוהב וא/ו הז קרפ יגירחב.
	 



	9.1.3
	9.1.3
	9.1.3
	9.1.3
	 


	 םוכס""חוטיבה
	 םוכס""חוטיבה
	 םוכס""חוטיבה
	 


	לע םלושיש םוכסה
	לע םלושיש םוכסה
	לע םלושיש םוכסה
	-
	 ,המישרב טירפו טירפ לכ רובע חטבמה ידי הלעי אלו ודיצב םושרה םוכסה לע הלעי אל הז םוכסש דבלבו לע הלעי אל הרקמ לכבו ,הב בוקנה יללכה חוטיבה םוכס לע וללכבקוזינ וא דבא חטובמה שוכרהש תמחמ חטובמל םרגנש קזנה.
	 




	9.2.
	9.2.
	 
	ח
	ר
	יגי
	חטבמה תובחל ם
	 
	'ו קרפל
	 

	אל חטבמה  יארחא היהילע ןיפיקעב וא ןירשימב ומרגנש קזנ וא ןדבוא ןיגב
	אל חטבמה  יארחא היהילע ןיפיקעב וא ןירשימב ומרגנש קזנ וא ןדבוא ןיגב
	-
	 וא דחא ידיםיאבה םימרוגהמ רתוי:
	 

	9.2.1.  םיסוכמה םינוכיסה'א קרפב 
	9.2.1.  םיסוכמה םינוכיסה'א קרפב 
	9.2.1.  םיסוכמה םינוכיסה'א קרפב 
	9.2.1.  םיסוכמה םינוכיסה'א קרפב 
	9.2.1.  םיסוכמה םינוכיסה'א קרפב 

	9.2.1.1.
	9.2.1.1.
	9.2.1.1.
	9.2.1.1.
	 
	ה
	םינוכיס
	 
	 םיסוכמה
	א קרפב
	'
	 
	-
	 "בחרומ שא יקזנ חוטיב " םינייוצמה וא םתוא שוכרל ןתינש םינוכיסכ וב םתועמשמכ'א קרפב ,שא :ונייהד , תושגנתה ,סייט ילכ ,תועקבתהו םילזונ יקזנ ,תוצצופתה ,ןשע ,קרב תעיקש ,ןודזב קזנ ,תוערפ ,תימצע תוממחתהו הסיסת ,)טקפמיא( דושו הצירפ ,המדא תדיער ,עבט יקזנ ,עקרקב םינייוצמה ואו םתוא שוכרל ןתינש םינוכיסכ.
	 


	9.2.1.2. נ וא הבינגיהבינגל ןויס. 
	9.2.1.2. נ וא הבינגיהבינגל ןויס. 


	9.2.2.  רחא שומישו רתי סמועחטובמה שוכרב 
	9.2.2.  רחא שומישו רתי סמועחטובמה שוכרב 




	ןווכתמב רתי סמוע חטובמה שוכרה לש, עוציב ךרוצל חטובמה שוכרב שומיש  ,תונויסינוםייוסינ רחא שומיש לכ וא ב.דעונ ןהל תורטמל אלש חטובמה שוכר 
	9.2.3. חטובמה שוכרל ישילש דצ לש ותוירחא 
	9.2.3. חטובמה שוכרל ישילש דצ לש ותוירחא 
	9.2.3. חטובמה שוכרל ישילש דצ לש ותוירחא 
	9.2.3. חטובמה שוכרל ישילש דצ לש ותוירחא 
	9.2.3. חטובמה שוכרל ישילש דצ לש ותוירחא 




	 םניגב וב עציב וא ותוא קפיס וא חטובמה שוכרה תא רצייש ימ ןידכ יארחא םינוקית)"ישילש דצ" :ןלהל( 
	 םניגב וב עציב וא ותוא קפיס וא חטובמה שוכרה תא רצייש ימ ןידכ יארחא םינוקית)"ישילש דצ" :ןלהל( 
	-
	  ןיב םאותוירחא  לשישילשה דצה  חוכמ תעבונקוחה,  איהש ןיבתעבונ הזוח חוכמ חוכמ תעבונ איהש ןיבו הליע  קלח .תרחאישילשה דצה  ,ותוירחא לע אוה חוטיבה ילומגת םולשתל יאנת בסי חטובמהשו ותושרבש תוירחאה תדועת תא חטבמללש  יפלכ ול שיש תיזוח תוכז לכ דצהישילשה.
	 

	9.2.4. םייוקיל וא םימגפ 
	9.2.4. םייוקיל וא םימגפ 
	9.2.4. םייוקיל וא םימגפ 
	9.2.4. םייוקיל וא םימגפ 
	9.2.4. םייוקיל וא םימגפ 




	 םימייק ויה רשא םייוקיל וא םימגפמ האצותכ חטובמה שוכרב תליחת דעומבפקותה פ לשקר זה .דעומ ותואב חטובמל םיעודי ויה אל םא אלא 
	9.2.5.
	9.2.5.
	9.2.5.
	9.2.5.
	9.2.5.
	9.2.5.
	 
	ל ומרגנש קזנ וא ןדבוא
	םיאבה םיטירפהמ רתוי וא דחא
	:
	 


	9.2.5.1.
	9.2.5.1.
	9.2.5.1.
	9.2.5.1.
	 
	ירב וא םילכתמ םירזיבא
	-
	 ,םיחדקמ ,תוינבת ןוגכ ,םביט יפל ,הפלחה ,תורשרש ,םילבכ ,םילבח ,תורוגח ,תועוצר ,םילילג ,תוירושמ ,םיטלבמ ,למשח תוללוס ,םירבצמ.תושרבמ ,םיגימצ
	 


	9.2.5.2.  םא ןיב( רוריק ירמוח )םיצירממ ,קלד ,הכיס ,ןמש ןוגכ( הלעפה ירמוחאלא ,)זג תרוצב םא ןיבו לזונ תרוצב  רוריק ירמוחו הלעפהה ירמוח םא ןפואב םיפלחומ םניא הלא.יתפוקת 
	9.2.5.2.  םא ןיב( רוריק ירמוח )םיצירממ ,קלד ,הכיס ,ןמש ןוגכ( הלעפה ירמוחאלא ,)זג תרוצב םא ןיבו לזונ תרוצב  רוריק ירמוחו הלעפהה ירמוח םא ןפואב םיפלחומ םניא הלא.יתפוקת 

	9.2.5.3.
	9.2.5.3.
	9.2.5.3.
	 
	יתלב םירמוח
	-
	לוז םייתכתמ חישק יטסלפ רמוחמ םייושעה הלא ת.הקימרק יקלחו
	 






	 םלוא האצותכ םרגנ הז ףיעסב םינייוצמה םיטירפל םרגנש קזנה וא ןדבואה םאעוריאמ ה הסוכמבהז קרפ ותרגסמב רשאו ,,חטובמה שוכרל קזנ םרגנ  הפשיןיגב םג חטובמה תא חטבמה הז ףיעסב םיניוצמה םיטירפל קזנה יפל , לש וכרעןדבואה תורק םויב שדחכ טירפהםיאתמ יאלב יוכינב ,.
	 םלוא האצותכ םרגנ הז ףיעסב םינייוצמה םיטירפל םרגנש קזנה וא ןדבואה םאעוריאמ ה הסוכמבהז קרפ ותרגסמב רשאו ,,חטובמה שוכרל קזנ םרגנ  הפשיןיגב םג חטובמה תא חטבמה הז ףיעסב םיניוצמה םיטירפל קזנה יפל , לש וכרעןדבואה תורק םויב שדחכ טירפהםיאתמ יאלב יוכינב ,.
	 

	9.2.6. םינבמו םינבל ,תודוסי 
	9.2.6. םינבמו םינבל ,תודוסי 
	9.2.6. םינבמו םינבל ,תודוסי 
	9.2.6. םינבמו םינבל ,תודוסי 
	9.2.6. םינבמו םינבל ,תודוסי 




	 ,תודוסיוםינבל םינבמל  שוכרב שרופמב וללכנ ןכ םא אלא אוהש גוס לכמחטובמה, המישרב ראותמ אוהש יפכ.
	 ,תודוסיוםינבל םינבמל  שוכרב שרופמב וללכנ ןכ םא אלא אוהש גוס לכמחטובמה, המישרב ראותמ אוהש יפכ.
	 

	9.2.7.  ,שומישמ רישי קזנ שוכרל ,ינוציח םרוג לש תכשמתמ העפשה וא/ו הליגר הדובעחטובמה 
	9.2.7.  ,שומישמ רישי קזנ שוכרל ,ינוציח םרוג לש תכשמתמ העפשה וא/ו הליגר הדובעחטובמה 
	9.2.7.  ,שומישמ רישי קזנ שוכרל ,ינוציח םרוג לש תכשמתמ העפשה וא/ו הליגר הדובעחטובמה 
	9.2.7.  ,שומישמ רישי קזנ שוכרל ,ינוציח םרוג לש תכשמתמ העפשה וא/ו הליגר הדובעחטובמה 
	9.2.7.  ,שומישמ רישי קזנ שוכרל ,ינוציח םרוג לש תכשמתמ העפשה וא/ו הליגר הדובעחטובמה 




	 קזנ וא ןדבוא האצותכרישיןוגכ( הליגר הדובע וא/ו שומישמ ה:  ,הדולח ,יאלבךותיש/היזורוק תינבא וא/ו תכשמתמ העפשה לכ וא/ו )לש ילקימיכם וא/ו  העפשהתכשמתמ תירפסומטא חטובמה שוכרה לע. קלח ותואל לבגומ הז גירח  קוזינש.הלא םימרוגמ האצותכ דבא וא 
	9.2.8.  ןדבואו שומיש ןדבוא תוברל םדוביע ךלהמב םירמוחל קזנ וא ןדבוא יתאצותהזכ קזנמ עבונה. 
	9.2.8.  ןדבואו שומיש ןדבוא תוברל םדוביע ךלהמב םירמוחל קזנ וא ןדבוא יתאצותהזכ קזנמ עבונה. 
	9.2.8.  ןדבואו שומיש ןדבוא תוברל םדוביע ךלהמב םירמוחל קזנ וא ןדבוא יתאצותהזכ קזנמ עבונה. 
	9.2.8.  ןדבואו שומיש ןדבוא תוברל םדוביע ךלהמב םירמוחל קזנ וא ןדבוא יתאצותהזכ קזנמ עבונה. 
	9.2.8.  ןדבואו שומיש ןדבוא תוברל םדוביע ךלהמב םירמוחל קזנ וא ןדבוא יתאצותהזכ קזנמ עבונה. 

	9.2.9. ןקות אלש קזנ 
	9.2.9. ןקות אלש קזנ 




	רגנש קזנ וא ןדבואם שמה לש הרישי האצותכ חטובמה שוכרה יטירפמ טירפלך ב ותלעפהתורק רחאל ןיעדוי .ןקות אלש קזנ
	רגנש קזנ וא ןדבואם שמה לש הרישי האצותכ חטובמה שוכרה יטירפמ טירפלך ב ותלעפהתורק רחאל ןיעדוי .ןקות אלש קזנ
	 

	9.2.10.  תוארוהו הצרה תפוקתןרצי 
	9.2.10.  תוארוהו הצרה תפוקתןרצי 
	9.2.10.  תוארוהו הצרה תפוקתןרצי 
	9.2.10.  תוארוהו הצרה תפוקתןרצי 
	9.2.10.  תוארוהו הצרה תפוקתןרצי 




	 וא ןדבוא ותלעפה תליחת ינפל ,החלצהב רבע אלש ,חטובמ שוכרל םרגנש קזנ.ןרציה תוארוהמ בייחתמכ םיעוציב תקידבו הצרה תפוקת ,חטובמה לצא
	 וא ןדבוא ותלעפה תליחת ינפל ,החלצהב רבע אלש ,חטובמ שוכרל םרגנש קזנ.ןרציה תוארוהמ בייחתמכ םיעוציב תקידבו הצרה תפוקת ,חטובמה לצא
	 

	 
	9.3.
	9.3.
	 
	 םיאנת
	 םייללכ
	'ו קרפל
	 

	9.3.1.
	9.3.1.
	9.3.1.
	9.3.1.
	9.3.1.
	9.3.1.
	 
	חטובמה שוכרה תלעפה
	 


	9.3.1.1.  יכ אדוול חטובמה לעלעפוי חטובמה שוכרה לש טירפ לכ,תע לכב ,  ךא ליעפמ ידי לע קרוה ךמסומךכל. 
	9.3.1.1.  יכ אדוול חטובמה לעלעפוי חטובמה שוכרה לש טירפ לכ,תע לכב ,  ךא ליעפמ ידי לע קרוה ךמסומךכל. 
	9.3.1.1.  יכ אדוול חטובמה לעלעפוי חטובמה שוכרה לש טירפ לכ,תע לכב ,  ךא ליעפמ ידי לע קרוה ךמסומךכל. 

	9.3.1.2.  וא/ו ןרציה ידי לע תשרדנה תיתפוקת הקידב דעומב עצבל חטובמה לע קוחב שרדנכ קיזחהלו.דויצה תלעפה רשאמה ןחבמ ח"ודב 
	9.3.1.2.  וא/ו ןרציה ידי לע תשרדנה תיתפוקת הקידב דעומב עצבל חטובמה לע קוחב שרדנכ קיזחהלו.דויצה תלעפה רשאמה ןחבמ ח"ודב 


	9.3.2.
	9.3.2.
	9.3.2.
	 
	חטבמה יגיצנ תרוקיב
	 


	9.3.2.1.
	9.3.2.1.
	9.3.2.1.
	9.3.2.1.
	 
	 חוכ יאב
	 חטבמה
	גיצנו
	וי
	  
	 חטובמה שוכרה תא קודבלו רקבל םיאשר ויהי
	חטובמה לע הריבס תע לכב
	 
	 םהל רוסמל
	עדימה לכ תא
	 
	םיכמסמהו
	 
	ה ותושרבש
	םדי לע םישרדנ
	 
	ל
	 ךרוצ
	ןוכיסה תכרעה
	 
	 הרטמ לכ ךרוצל וא
	הריבס
	 
	תרחא
	.
	 


	9.3.2.2.
	9.3.2.2.
	9.3.2.2.
	 
	קידבל םתוא איצמהלו םיקוזינה םיטירפה לע רומשל חטובמה לע
	ת
	 
	יאב
	-
	לע ונומיש םיאמש וא חטבמה חכ
	-
	 הרקמ לכב .ודירשפאל בייח חטובמה יאבל
	-
	חכ .םינוקית לכ ושעייש ינפל ,קזנה וא ןדבאה תא קודבל חטבמה
	 



	9.3.3. יופישה בושיח 
	9.3.3. יופישה בושיח 




	 ,ןלהל טרופמל םאתהב ,חטובמה תא חטבמה הפשי ,קזנ וא ןדבוא תורקב יכ יאנתב המישרב בוקנה חוטיבה םוכס לע חטבמה לש ותוירחא הלעת אל ,הרקמ לכב:טירפ לכ ןיגב
	 ,ןלהל טרופמל םאתהב ,חטובמה תא חטבמה הפשי ,קזנ וא ןדבוא תורקב יכ יאנתב המישרב בוקנה חוטיבה םוכס לע חטבמה לש ותוירחא הלעת אל ,הרקמ לכב:טירפ לכ ןיגב
	 

	9.3.3.1. ןוקיתל ןתינה קזנ 
	9.3.3.1. ןוקיתל ןתינה קזנ 
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	9.3.3.1. ןוקיתל ןתינה קזנ 
	9.3.3.1. ןוקיתל ןתינה קזנ 

	9.3.3.1.1. במ טירפל קזנה םהב םירקמבשי ,ןוקיתל ןתינ חטופ ה ידכ תויחרכהה תואצוהה לכ ןיגב חטובמה תא חטבמה היהש יפכ הלועפ בצמל ריבס ןמז ךותב טירפה תא ריזחהל.ופלחוהש םיקלח ןיגב יוכינ אלל ,קזנה תורק ינפל דימ 
	9.3.3.1.1. במ טירפל קזנה םהב םירקמבשי ,ןוקיתל ןתינ חטופ ה ידכ תויחרכהה תואצוהה לכ ןיגב חטובמה תא חטבמה היהש יפכ הלועפ בצמל ריבס ןמז ךותב טירפה תא ריזחהל.ופלחוהש םיקלח ןיגב יוכינ אלל ,קזנה תורק ינפל דימ 
	9.3.3.1.1. במ טירפל קזנה םהב םירקמבשי ,ןוקיתל ןתינ חטופ ה ידכ תויחרכהה תואצוהה לכ ןיגב חטובמה תא חטבמה היהש יפכ הלועפ בצמל ריבס ןמז ךותב טירפה תא ריזחהל.ופלחוהש םיקלח ןיגב יוכינ אלל ,קזנה תורק ינפל דימ 

	9.3.3.1.2.  המקההו קוריפה תואצוה ןיגב חטובמה תא הפשי חטבמהימד תא ןכו םינוקיתה עוציב םשל ואצוהש ,שדחמ  הלבוהה לככ ,הרזחה ירב םניאש םילטיהו ,הכאלמה תיבל םיליגרה.ולוחיש 
	9.3.3.1.2.  המקההו קוריפה תואצוה ןיגב חטובמה תא הפשי חטבמהימד תא ןכו םינוקיתה עוציב םשל ואצוהש ,שדחמ  הלבוהה לככ ,הרזחה ירב םניאש םילטיהו ,הכאלמה תיבל םיליגרה.ולוחיש 

	9.3.3.1.3.  הפשי ,חטובמה תולעבבש הכאלמ תיבב םינוקיתה ועצוב הדובעה רכשו םירמוחה תולע ןיגב חטובמה תא חטבמה םיריבס םיזוחא תפסותב םינוקיתה עוציב םשל ואצוהש.תויללכה תואצוהה יוסיכל ,הדובעה רכשמ 
	9.3.3.1.3.  הפשי ,חטובמה תולעבבש הכאלמ תיבב םינוקיתה ועצוב הדובעה רכשו םירמוחה תולע ןיגב חטובמה תא חטבמה םיריבס םיזוחא תפסותב םינוקיתה עוציב םשל ואצוהש.תויללכה תואצוהה יוסיכל ,הדובעה רכשמ 

	9.3.3.1.4.
	9.3.3.1.4.
	9.3.3.1.4.
	 
	הפשי אל חטבמה
	 
	םייוניש ןיגב חטובמה תא
	 
	 םייוניש טעמל
	םייחרכה
	 ועצובי רשא םייללכ םיצופיש וא םירופיש ,תופסות ,
	לע םיסוכמה םינוקית עוציב תעב
	-
	ה יפקרפ.
	 


	9.3.3.1.5.  םייערא םינוקית לש םתולעב ונובשח לע אשיי חטובמה םייפוסה םינוקיתה תולעמ קלח םיווהמ םה םא אלא ,םהשלכה יפ לע םיסכומהקרפ. 
	9.3.3.1.5.  םייערא םינוקית לש םתולעב ונובשח לע אשיי חטובמה םייפוסה םינוקיתה תולעמ קלח םיווהמ םה םא אלא ,םהשלכה יפ לע םיסכומהקרפ. 






	9.3.3.2.  גוסמ קזנטלחומ ןדבא 
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	9.3.3.2.  גוסמ קזנטלחומ ןדבא 
	9.3.3.2.  גוסמ קזנטלחומ ןדבא 

	9.3.3.2.1.  ,חטובמה שוכרה יטירפמ טירפ לש טלחומ ןדבא תורקב לש יפסכה ישממה וכרע יפל חטובמה תא חטבמה הפשי.ןדבאה תורק ינפל ךומס היהש יפכ טירפה 
	9.3.3.2.1.  ,חטובמה שוכרה יטירפמ טירפ לש טלחומ ןדבא תורקב לש יפסכה ישממה וכרע יפל חטובמה תא חטבמה הפשי.ןדבאה תורק ינפל ךומס היהש יפכ טירפה 
	9.3.3.2.1.  ,חטובמה שוכרה יטירפמ טירפ לש טלחומ ןדבא תורקב לש יפסכה ישממה וכרע יפל חטובמה תא חטבמה הפשי.ןדבאה תורק ינפל ךומס היהש יפכ טירפה 

	9.3.3.2.2.  בשוחי טירפה לש ישממה וכרע יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל תורק םויב שדחכ טירפה לש וכרעמ םיאתמ יאלב יוכינ ךות.ןדבאה 
	9.3.3.2.2.  בשוחי טירפה לש ישממה וכרע יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל תורק םויב שדחכ טירפה לש וכרעמ םיאתמ יאלב יוכינ ךות.ןדבאה 

	9.3.3.2.3.  ןיינעלקרפ הז שוכרה יטירפמ טירפ לש "טלחומ ןדבא" , לע ,טירפה לש םינוקיתה תולע וב הרקמ ועמשמ ,חטובמה לע הלוע וא הווש ,ליעלש ףיעסב טרופמכ ,יופישה בושיח יפ.ןדבאה תורקל רבוע ,טירפה לש ישממה יפסכה ךרעה 
	9.3.3.2.3.  ןיינעלקרפ הז שוכרה יטירפמ טירפ לש "טלחומ ןדבא" , לע ,טירפה לש םינוקיתה תולע וב הרקמ ועמשמ ,חטובמה לע הלוע וא הווש ,ליעלש ףיעסב טרופמכ ,יופישה בושיח יפ.ןדבאה תורקל רבוע ,טירפה לש ישממה יפסכה ךרעה 

	9.3.3.2.4.  הסילופל המישרב רכזנה טירפ ועמשמ טירפ ,הז ףיעס ןיינעלתמישרב וא/ו דרפנב  הסילופל םיפרוצמה דויצה וא/ו תונוכמה רקסה חודב ןיוצמה טירפ וא/ו םיחטובמ םיטירפ תמישרב.דרפנב חוטיבל טירפכ חטובמה לצא ךרענש 
	9.3.3.2.4.  הסילופל המישרב רכזנה טירפ ועמשמ טירפ ,הז ףיעס ןיינעלתמישרב וא/ו דרפנב  הסילופל םיפרוצמה דויצה וא/ו תונוכמה רקסה חודב ןיוצמה טירפ וא/ו םיחטובמ םיטירפ תמישרב.דרפנב חוטיבל טירפכ חטובמה לצא ךרענש 


	9.3.3.3. תלוצינ 
	9.3.3.3. תלוצינ 





	לע הסוכמה חוטיב הרקמ הרק
	לע הסוכמה חוטיב הרקמ הרק
	-
	 יפהז קרפ  חטובמה יאכז וניגב רשאו םע רשקב לועפל ,ותעד לוקיש יפ לע ,חטבמה יאשר ,חוטיב ילומגתלכ תלוצינה ךרע תלעב איה םא ,תלוצינה לש הכרע תא תיחפהל :ןמקלד תא ותולעבל לבקל וא ;קוזינש שוכרה ןיגב חוטיבה ילומגתמ ,חטובמל ןיגב חוטיבה ילומגתמ תלוצינה ךרע תחפוי אל ,הז םירבד בצמב .תלוצינה.קוזינש שוכרה
	 

	 ,הז ףיעס ןיינעל"תלוצינ"  עבות וניגבש חטובמה שוכרה ידירש העמשמובמה.חוטיבה ילומגת חט 
	9.3.3.4. רסח חוטיב 
	9.3.3.4. רסח חוטיב 
	9.3.3.4. רסח חוטיב 
	9.3.3.4. רסח חוטיב 
	9.3.3.4. רסח חוטיב 
	9.3.3.4. רסח חוטיב 

	9.3.3.4.1.
	9.3.3.4.1.
	9.3.3.4.1.
	9.3.3.4.1.
	 
	כ המישרב בוקנה םוכסה חוטיבה תליחת תעבו היה
	-
	 סיסב"מ ךומנ "חוטיבה
	-
	90%
	 
	 חטובמה שוכרה לש הפלחהה תולעמ
	 רועישב חטבמה תובח תחפת ,דעומ ותואב שדח שוכרב
	כ המישרב בוקנה םוכסה ןיב סחיכ אוהש יסחי
	-
	 סיסב"חטובמה שוכרה לש הפלחהה תולע ןיבל "חוטיבה  שוכרב דויצה תמישר יטירפמ טירפ לכ לע לח הז ףיעס .שדח.דרפנב
	 


	9.3.3.4.2.
	9.3.3.4.2.
	9.3.3.4.2.
	 
	 ,הז ףיעס ןיינעל
	"חוטיבה סיסב"
	 
	 לש הפלחה תולע ועמשמ
	 רשוכ ותואמו גוס ותואמ שדח שוכרב חטובמה שוכרה
	 ,הלבוה ימד תללוכ וז תולעשכ ,חוטיבה תליחת תעב הקופת
	כ לע לוחי ליעל רומאה .ולוחי םא םילטיהו המקה תואצוה
	 ל
	 רהבוי .דרפנב הסילופה טרפמב וא/ו המישרב טרופמה טירפ
	לע יופישה בושיחל סיסב הווהמ וניא "חוטיבה סיסב" יכ
	-
	 יפהז קרפ.
	 







	10.
	10.
	 
	'ז קרפ
	 
	-
	 ינורטקלא דויצ חוטיב
	 

	10.1.
	10.1.
	 
	הרמוח חוטיב
	 
	-
	  ירויש חוטיב קרפל'א
	 

	10.1.1.
	10.1.1.
	10.1.1.
	10.1.1.
	10.1.1.
	10.1.1.
	 
	ורדגה
	 ת
	ףיעסל
	 
	
	
	10.1

	 





	 תרטמלקרפ הז  םיאבה םיחנומל אהתןמקלדכ תועמשמה:
	 תרטמלקרפ הז  םיאבה םיחנומל אהתןמקלדכ תועמשמה:
	 

	10.1.1.1
	10.1.1.1
	10.1.1.1
	10.1.1.1
	10.1.1.1
	 


	 שוכרה""חטובמה
	 שוכרה""חטובמה
	 שוכרה""חטובמה
	 


	 רשא ,המישרב ראותמכ גוס לכמ םייזיפ םיסכנ וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו חטובמה תולעבבםניגב יארחא אוה וא/ו ותקזחב.
	 רשא ,המישרב ראותמכ גוס לכמ םייזיפ םיסכנ וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו חטובמה תולעבבםניגב יארחא אוה וא/ו ותקזחב.
	 רשא ,המישרב ראותמכ גוס לכמ םייזיפ םיסכנ וא/ו ותטילשב וא/ו ושומישב וא/ו חטובמה תולעבבםניגב יארחא אוה וא/ו ותקזחב.
	 



	10.1.1.2
	10.1.1.2
	10.1.1.2
	10.1.1.2
	 


	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	 


	 חטובמה שוכרל םרגיש יופצ יתלב יזיפ קזנ וא ןדבוא לע תגרחומ הניא רשא יהשלכ הביסמ ,ונממ קלח וא תעב הסילופב תרחא הארוהב וא/ו הז קרפ יגירח יפ ,חטובמה ירצחב ואצמיה םיסוכמה םינוכיסה טעמללע ושכרנ םא ןיב( "בחרומ שא" 'א קרפב
	 חטובמה שוכרל םרגיש יופצ יתלב יזיפ קזנ וא ןדבוא לע תגרחומ הניא רשא יהשלכ הביסמ ,ונממ קלח וא תעב הסילופב תרחא הארוהב וא/ו הז קרפ יגירח יפ ,חטובמה ירצחב ואצמיה םיסוכמה םינוכיסה טעמללע ושכרנ םא ןיב( "בחרומ שא" 'א קרפב
	 חטובמה שוכרל םרגיש יופצ יתלב יזיפ קזנ וא ןדבוא לע תגרחומ הניא רשא יהשלכ הביסמ ,ונממ קלח וא תעב הסילופב תרחא הארוהב וא/ו הז קרפ יגירח יפ ,חטובמה ירצחב ואצמיה םיסוכמה םינוכיסה טעמללע ושכרנ םא ןיב( "בחרומ שא" 'א קרפב
	-
	 ידי ןיבו חטובמה)ואל םא םלושיש םוכסהש יאנתב ,לע
	-
	 ,המישרב טירפו טירפ לכ רובע חטבמה ידי ודיצב םושרה םוכסה לע הלעי אל הז םוכסש דבלבו ,הב בוקנה יללכה חוטיבה םוכס לע וללכב הלעי אלו חטובמל םרגנש קזנה לע הלעי אל הרקמ לכבוקוזינ וא דבא חטובמה שוכרהש תמחמ.
	 



	10.1.1.3
	10.1.1.3
	10.1.1.3
	10.1.1.3
	 


	""חוטיבה םוכס
	""חוטיבה םוכס
	""חוטיבה םוכס
	 


	לע םלושיש םוכסה
	לע םלושיש םוכסה
	לע םלושיש םוכסה
	-
	 טירפ לכ רובע חטבמה ידי לע הלעי אל הז םוכסש דבלבו ,המישרב טירפו םוכס לע וללכב הלעי אלו ודיצב םושרה םוכסה לע הלעי אל הרקמ לכבו ,הב בוקנה יללכה חוטיבה חטובמה שוכרהש תמחמ חטובמל םרגנש קזנהקוזינ וא דבא.
	 




	10.1.2.
	10.1.2.
	10.1.2.
	10.1.2.
	10.1.2.
	10.1.2.
	 
	יגירח
	 חטבמה תובחל ם
	ףיעסל
	 
	
	
	10.1

	 





	הז קרפ  ןירשימב ,םירושקה וא םיעבונה קזנ וא ןדבוא ,חוטיב הרקמ הסכמ הניא:םיאבה םימרוגהמ רתוי וא דחאב ,ןיפיקעב וא
	הז קרפ  ןירשימב ,םירושקה וא םיעבונה קזנ וא ןדבוא ,חוטיב הרקמ הסכמ הניא:םיאבה םימרוגהמ רתוי וא דחאב ,ןיפיקעב וא
	 

	10.1.2.1.
	10.1.2.1.
	10.1.2.1.
	10.1.2.1.
	10.1.2.1.
	10.1.2.1.
	10.1.2.1.
	 
	םינוכיסה
	 
	א קרפב םיסוכמה
	 '
	-
	  םתועמשמכ "בחרומ שא יקזנ חוטיב"'א קרפב ,תועקבתהו םילזונ יקזנ ,תוצצופתה ,ןשע ,קרב ,שא :ונייהד , ,תוערפ ,תימצע תוממחתהו הסיסת ,)טקפמיא( תושגנתה ,סייט ילכ וא דושו הצירפ ,המדא תדיער ,עבט יקזנ ,עקרק תעיקש ,ןודזב קזנב םיניוצמהו םתוא שוכרל ןתינש םינוכיסכ.
	 


	10.1.2.2. הבינג 
	10.1.2.2. הבינג 





	הסילופב םתרדגהכ דוש וא הצירפ עוציב ידכ ךות אלש הבינג. 
	10.1.2.3.  תליחת דעומב חטובמה שוכרב םימייק ויהש םייוקיל וא םימגפמ קזנחוטיבה 
	10.1.2.3.  תליחת דעומב חטובמה שוכרב םימייק ויהש םייוקיל וא םימגפמ קזנחוטיבה 
	10.1.2.3.  תליחת דעומב חטובמה שוכרב םימייק ויהש םייוקיל וא םימגפמ קזנחוטיבה 
	10.1.2.3.  תליחת דעומב חטובמה שוכרב םימייק ויהש םייוקיל וא םימגפמ קזנחוטיבה 
	10.1.2.3.  תליחת דעומב חטובמה שוכרב םימייק ויהש םייוקיל וא םימגפמ קזנחוטיבה 
	10.1.2.3.  תליחת דעומב חטובמה שוכרב םימייק ויהש םייוקיל וא םימגפמ קזנחוטיבה 





	 ,ומרגנש קזנ וא ןדבוא האצותכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב וא םימגפםייוקיל חטובמה שוכרב  לש הפקות תליחת דעומב םימייק ויה רשאקרפ זה םא אלא , וללה.דעומ ותואב חטובמל םיעודי ויה אל
	 ,ומרגנש קזנ וא ןדבוא האצותכ ,ןיפיקעב וא ןירשימב וא םימגפםייוקיל חטובמה שוכרב  לש הפקות תליחת דעומב םימייק ויה רשאקרפ זה םא אלא , וללה.דעומ ותואב חטובמל םיעודי ויה אל
	 

	10.1.2.4. יאלב 
	10.1.2.4. יאלב 
	10.1.2.4. יאלב 
	10.1.2.4. יאלב 
	10.1.2.4. יאלב 
	10.1.2.4. יאלב 





	 רישי קזנ וא ןדבואמ האצותכ ,)היזורוק( ךותיש ,יאלב ,תולבתה ועבנ וא ומרגנש וא חטובמה שוכרהמ קלח לכ לש ,הדולחןפואב  הצוענ םתביסש וא ,הליגר הדובע וא ליגר שומישמ יעבט הערהב.דבא וא קוזינש קלח ותואל לבגומ הז גירח .תיתגרדה
	 רישי קזנ וא ןדבואמ האצותכ ,)היזורוק( ךותיש ,יאלב ,תולבתה ועבנ וא ומרגנש וא חטובמה שוכרהמ קלח לכ לש ,הדולחןפואב  הצוענ םתביסש וא ,הליגר הדובע וא ליגר שומישמ יעבט הערהב.דבא וא קוזינש קלח ותואל לבגומ הז גירח .תיתגרדה
	 

	10.1.2.5. םייוקיל ןוקיתל תואצוה 
	10.1.2.5. םייוקיל ןוקיתל תואצוה 
	10.1.2.5. םייוקיל ןוקיתל תואצוה 
	10.1.2.5. םייוקיל ןוקיתל תואצוה 
	10.1.2.5. םייוקיל ןוקיתל תואצוה 
	10.1.2.5. םייוקיל ןוקיתל תואצוה 





	ה לכ וא/ו םיילועפת םייוקיל ןוקיתב תורושקהו תוכורכה תואצוה רחא קזנ וא ןדבואמ האצותכ ורצונש םייוקילל טרפ ,םתקחרהב תחת הסוכמהקרפ זה.
	ה לכ וא/ו םיילועפת םייוקיל ןוקיתב תורושקהו תוכורכה תואצוה רחא קזנ וא ןדבואמ האצותכ ורצונש םייוקילל טרפ ,םתקחרהב תחת הסוכמהקרפ זה.
	 

	10.1.2.6. תואצוה הקזחא 
	10.1.2.6. תואצוה הקזחא 
	10.1.2.6. תואצוה הקזחא 
	10.1.2.6. תואצוה הקזחא 
	10.1.2.6. תואצוה הקזחא 
	10.1.2.6. תואצוה הקזחא 





	 לכ לש תיתפוקת וא תפטוש הקזחאב תורושקהו תוכורכה תואצוהה יטירפ שוכרה םיקלח לע םג לח הז גירח .המישרב םיעיפומה.הקזחא תולועפ תרגסמב ופלחוהש
	 לכ לש תיתפוקת וא תפטוש הקזחאב תורושקהו תוכורכה תואצוהה יטירפ שוכרה םיקלח לע םג לח הז גירח .המישרב םיעיפומה.הקזחא תולועפ תרגסמב ופלחוהש
	 

	10.1.2.7. קזנל ,שוכרה ןקתמ וא/ו קפס וא/ו ןרצי תוירחא 
	10.1.2.7. קזנל ,שוכרה ןקתמ וא/ו קפס וא/ו ןרצי תוירחא 
	10.1.2.7. קזנל ,שוכרה ןקתמ וא/ו קפס וא/ו ןרצי תוירחא 
	10.1.2.7. קזנל ,שוכרה ןקתמ וא/ו קפס וא/ו ןרצי תוירחא 
	10.1.2.7. קזנל ,שוכרה ןקתמ וא/ו קפס וא/ו ןרצי תוירחא 
	10.1.2.7. קזנל ,שוכרה ןקתמ וא/ו קפס וא/ו ןרצי תוירחא 





	 ןידכ יארחא םרובעש קזנ וא ןדבוא וא חטובמה שוכרה תא רצייש ימ וב עציב וא ותוא קפיס םינוקית
	 ןידכ יארחא םרובעש קזנ וא ןדבוא וא חטובמה שוכרה תא רצייש ימ וב עציב וא ותוא קפיס םינוקית
	-
	  וא קוחה חוכמ תעבונ ותוירחאש ןיב וא הזוח חוכמ הליע חוכמקלח .תרחא  םינוקיתה עצבמ/קפסה/ןרציה ,ותוירחא לע חטובמה תא חטבמה הפשי יאנתל םאתהבהז קרפ ,תדועת תא חטבמל בסי חטובמש יאנתב
	-
	  לכ וא/ו ותושרבש תוירחאה.ןקתמה וא קפסה ,ןרציה יפלכ ול שיש תיזוח תוכז
	 

	10.1.2.8. רטייש ילכב וא סייט ילכב אשינה שוכ 
	10.1.2.8. רטייש ילכב וא סייט ילכב אשינה שוכ 
	10.1.2.8. רטייש ילכב וא סייט ילכב אשינה שוכ 
	10.1.2.8. רטייש ילכב וא סייט ילכב אשינה שוכ 
	10.1.2.8. רטייש ילכב וא סייט ילכב אשינה שוכ 
	10.1.2.8. רטייש ילכב וא סייט ילכב אשינה שוכ 





	מ קזנ וא ןדבוא תעב יהשלכ הביס שוכרהשילכב אשינ וא בכרומ
	מ קזנ וא ןדבוא תעב יהשלכ הביס שוכרהשילכב אשינ וא בכרומ
	-
	 סיטילכב וא
	-
	.טיש
	 

	10.1.2.9. יתאצות קזנ 
	10.1.2.9. יתאצות קזנ 
	10.1.2.9. יתאצות קזנ 
	10.1.2.9. יתאצות קזנ 
	10.1.2.9. יתאצות קזנ 
	10.1.2.9. יתאצות קזנ 





	 וא ןדבוא יתאצות קזנ(
	 וא ןדבוא יתאצות קזנ(
	CONSEQUENTIAL LOSS
	)
	 
	.אוהש גוס לכמ
	 

	10.1.2.10.  םירזיבאםילכתמםילקימיכו םינמש , 
	10.1.2.10.  םירזיבאםילכתמםילקימיכו םינמש , 
	10.1.2.10.  םירזיבאםילכתמםילקימיכו םינמש , 
	10.1.2.10.  םירזיבאםילכתמםילקימיכו םינמש , 
	10.1.2.10.  םירזיבאםילכתמםילקימיכו םינמש , 
	10.1.2.10.  םירזיבאםילכתמםילקימיכו םינמש , 





	 ,םיטרס ,תורפופש ,תורונל קזנ וא ןדבוא םירזיבאו תועוצרםילכתמ  ,םילקימיכו םינמש ,םירחא םא אלא בקע  ומרגנ קזנ יתנואת  םיקלחלםירחא חטובמה שוכרה לש ל לבגומ םניגב יופישה הרקמ לכבו םכרע םהל הרתונש "םייחה תלחות"ב בשחתהב ישממה
	 ,םיטרס ,תורפופש ,תורונל קזנ וא ןדבוא םירזיבאו תועוצרםילכתמ  ,םילקימיכו םינמש ,םירחא םא אלא בקע  ומרגנ קזנ יתנואת  םיקלחלםירחא חטובמה שוכרה לש ל לבגומ םניגב יופישה הרקמ לכבו םכרע םהל הרתונש "םייחה תלחות"ב בשחתהב ישממה
	 

	10.1.2.11. םייטטסא םימגפ גירח 
	10.1.2.11. םייטטסא םימגפ גירח 
	10.1.2.11. םייטטסא םימגפ גירח 
	10.1.2.11. םייטטסא םימגפ גירח 
	10.1.2.11. םייטטסא םימגפ גירח 
	10.1.2.11. םייטטסא םימגפ גירח 





	 םא אלא ,םייטטסא םימגפ ולא םימגפ ומרגנהאצותכ מ הסוכמה קזנ יפ לעקרפ זה , םרגנש.שוכרה לש םירחא םיקלחל
	 םא אלא ,םייטטסא םימגפ ולא םימגפ ומרגנהאצותכ מ הסוכמה קזנ יפ לעקרפ זה , םרגנש.שוכרה לש םירחא םיקלחל
	 

	10.1.2.12.
	10.1.2.12.
	10.1.2.12.
	10.1.2.12.
	10.1.2.12.
	10.1.2.12.
	10.1.2.12.
	 
	לא תכרעמ רדעיה גירח
	-
	קספ
	 






	 אל הז גירח .תירוביצ למשח תקפסאב וא תורישב תורידס יא וא לשכלא תכרעמ תמייק םא ףקותב היהי
	 אל הז גירח .תירוביצ למשח תקפסאב וא תורישב תורידס יא וא לשכלא תכרעמ תמייק םא ףקותב היהי
	-
	.קספ
	 

	10.1.3.
	10.1.3.
	10.1.3.
	10.1.3.
	10.1.3.
	10.1.3.
	 
	 םידחוימ םיאנת
	ףיעסל
	 
	
	
	10.1

	 


	10.1.3.1. יופישה בושיח 
	10.1.3.1. יופישה בושיח 
	10.1.3.1. יופישה בושיח 





	 תורקבקזנ וא ןדבוא , הפשי טרופמל םאתהב חטובמה תא חטבמה ,ןלהל םוכס לע חטבמה לש ותוירחא הלעת אל הרקמ לכב יכ יאנתב חוטיבה בוקנה:טירפ לכ ןיגב המישרב
	 תורקבקזנ וא ןדבוא , הפשי טרופמל םאתהב חטובמה תא חטבמה ,ןלהל םוכס לע חטבמה לש ותוירחא הלעת אל הרקמ לכב יכ יאנתב חוטיבה בוקנה:טירפ לכ ןיגב המישרב
	 

	10.1.3.1.1.
	10.1.3.1.1.
	10.1.3.1.1.
	10.1.3.1.1.
	10.1.3.1.1.
	10.1.3.1.1.
	10.1.3.1.1.
	10.1.3.1.1.
	 
	 קזנ
	ה
	)יקלח קזנ( ןוקיתל ןתינ
	 







	 הרקמבירפל קזנ ובש הפשי ,ןוקיתל ןתינ חטובמ טחטבמה  ןיגב חטובמה תא תואצוהה לכ תויחרכההתרזחהל  טירפה ריבס ןמז ךות היהש יפכ ,הלועפ בצמלךומס לקזנה תורק, תחפ רובע יוכינ אלל שומיש וא.
	 הרקמבירפל קזנ ובש הפשי ,ןוקיתל ןתינ חטובמ טחטבמה  ןיגב חטובמה תא תואצוהה לכ תויחרכההתרזחהל  טירפה ריבס ןמז ךות היהש יפכ ,הלועפ בצמלךומס לקזנה תורק, תחפ רובע יוכינ אלל שומיש וא.
	 

	חטבמה ןיגב חטובמה תא הפשי קוריפה תואצוה  המקההושדחמימד , הלבוה  ,םילטיה ןכושירב םניא
	חטבמה ןיגב חטובמה תא הפשי קוריפה תואצוה  המקההושדחמימד , הלבוה  ,םילטיה ןכושירב םניא
	-
	 ,הרזחה ואצויש.םינוקיתה עוציב םשל
	 

	םינוקיתה ועצוב תיבב
	םינוקיתה ועצוב תיבב
	-
	הכאלמ לש חטובמה,  הפשיתא חטבמה ןיגב חטובמה רכשו םירמוחה תולע
	-
	 הדובעהשואצוי .םינוקיתה עוציב םשל
	 

	 ,תופסות ,םייוניש ןיגב חטובמה תא הפשי אל חטבמהםייללכ םיצופיש וא םירופיש )"םירופיש" :ןלהל( רשא ,י ועצובבגא חטובמה שוכרב  עוציבה םינוקית םיסוכמהבקרפ זה , םירופישה םא אלא םניהיתלב האצות
	 ,תופסות ,םייוניש ןיגב חטובמה תא הפשי אל חטבמהםייללכ םיצופיש וא םירופיש )"םירופיש" :ןלהל( רשא ,י ועצובבגא חטובמה שוכרב  עוציבה םינוקית םיסוכמהבקרפ זה , םירופישה םא אלא םניהיתלב האצות
	-
	 תענמנוקיתה עוציב לשםינ.
	 

	10.1.3.1.2. ( ןוקיתל ןתינ וניאש קזנ ןדבוא)טלחומ 
	10.1.3.1.2. ( ןוקיתל ןתינ וניאש קזנ ןדבוא)טלחומ 
	10.1.3.1.2. ( ןוקיתל ןתינ וניאש קזנ ןדבוא)טלחומ 
	10.1.3.1.2. ( ןוקיתל ןתינ וניאש קזנ ןדבוא)טלחומ 
	10.1.3.1.2. ( ןוקיתל ןתינ וניאש קזנ ןדבוא)טלחומ 
	10.1.3.1.2. ( ןוקיתל ןתינ וניאש קזנ ןדבוא)טלחומ 
	10.1.3.1.2. ( ןוקיתל ןתינ וניאש קזנ ןדבוא)טלחומ 






	 שוכרה יטירפמ טירפל טלחומ ןדבוא םרגנ ובש הרקמב יפל חטובמה תא חטבמה הפשי ,חטובמה הפלחהה תולע לש לעופב שוכרהוכרב קוזינש ותוא לעב רחא שדח ש ,הקופת רשוע תללוכ וז תולעשכימד
	 שוכרה יטירפמ טירפל טלחומ ןדבוא םרגנ ובש הרקמב יפל חטובמה תא חטבמה הפשי ,חטובמה הפלחהה תולע לש לעופב שוכרהוכרב קוזינש ותוא לעב רחא שדח ש ,הקופת רשוע תללוכ וז תולעשכימד
	-
	 ,הלבוה תואצוה גישהל ןתינ אלו היה .הרזחה ירב םניאשו ,םילטיהו המקה שוכרא לבגות יזא ,רומאכ שדח תולעל חטבמה תוירחשוכר לש הפלחהה קה ,שדח ויעוציבב רשפאה לככ בורותקופתבו דבאש שוכרל שדחכ ובצמב היהש יפכ  לפונ אלוונממ.
	 

	 יטירפמ טירפ לש "טלחומ ןדבוא" ,הז ףיעס ןיינעל וא לילכ דמשוה טירפה יכ ועמשמ ,חטובמה שוכרה לש ןוקיתה תולע יכ וא ונקתל רשפא יאש הדימב קוזינףיעסב טרופמכ חוטיבה ילומגת בושיח יפ לע טירפה 
	 יטירפמ טירפ לש "טלחומ ןדבוא" ,הז ףיעס ןיינעל וא לילכ דמשוה טירפה יכ ועמשמ ,חטובמה שוכרה לש ןוקיתה תולע יכ וא ונקתל רשפא יאש הדימב קוזינףיעסב טרופמכ חוטיבה ילומגת בושיח יפ לע טירפה 
	
	
	10.1.3.1.1

	  לש ישממה ךרעה לע הלוע וא הווש ,ליעל.ןדבואה תורק יפל ךומסב טירפה
	 

	10.1.3.1.3. תלוצינ 
	10.1.3.1.3. תלוצינ 
	10.1.3.1.3. תלוצינ 
	10.1.3.1.3. תלוצינ 
	10.1.3.1.3. תלוצינ 
	10.1.3.1.3. תלוצינ 
	10.1.3.1.3. תלוצינ 






	 תחפוי חטובמה לע שומישל תנתינה תלוצינה לש הכרע יאשר ןיפוליחל וא םלשל חטבמה לעש יופישה םוכסמ רוחבל ותעד לוקיש יפ לע חטבמה תלוצינה תא לבקל.תלוצינה ךרע יוכינ אלל חטובמה תא תופשלו ותושרל
	 תחפוי חטובמה לע שומישל תנתינה תלוצינה לש הכרע יאשר ןיפוליחל וא םלשל חטבמה לעש יופישה םוכסמ רוחבל ותעד לוקיש יפ לע חטבמה תלוצינה תא לבקל.תלוצינה ךרע יוכינ אלל חטובמה תא תופשלו ותושרל
	 

	 שוכרה ידירש העמשמ "תלוצינ" ,הז ףיעס ןיינעלבמהו.חטובמה עבות וניגבש חט
	 שוכרה ידירש העמשמ "תלוצינ" ,הז ףיעס ןיינעלבמהו.חטובמה עבות וניגבש חט
	 

	10.1.3.2. ףסומ ךרע סמ 
	10.1.3.2. ףסומ ךרע סמ 
	10.1.3.2. ףסומ ךרע סמ 
	10.1.3.2. ףסומ ךרע סמ 
	10.1.3.2. ףסומ ךרע סמ 
	10.1.3.2. ףסומ ךרע סמ 





	 םכסומ הזב אל יזא )מ"עמ( תומושת סמ זזקל יאשר חטובמה םאב יכ וללכיילומגת  חוטיבהויופישה םניגב יווש תא המ"עמ.  חטובמה םאב ךאשוכרה ןיגב איהש הביס לכמ )מ"עמ( תומושת סמ זזקל יאשר וניא חטובמה  וללכי יזא ,וקלח וא ולוכ ילומגת חוטיבהויופישה םניגב םג  תאיווש .מ"עמ
	 םכסומ הזב אל יזא )מ"עמ( תומושת סמ זזקל יאשר חטובמה םאב יכ וללכיילומגת  חוטיבהויופישה םניגב יווש תא המ"עמ.  חטובמה םאב ךאשוכרה ןיגב איהש הביס לכמ )מ"עמ( תומושת סמ זזקל יאשר וניא חטובמה  וללכי יזא ,וקלח וא ולוכ ילומגת חוטיבהויופישה םניגב םג  תאיווש .מ"עמ
	 

	10.1.3.3. תודחוימ תואצוה 
	10.1.3.3. תודחוימ תואצוה 
	10.1.3.3. תודחוימ תואצוה 
	10.1.3.3. תודחוימ תואצוה 
	10.1.3.3. תודחוימ תואצוה 
	10.1.3.3. תודחוימ תואצוה 





	 יופיש חטובמהללוכ ןדבוא וא קזנ ןיגב  תואצוהלע ואצוהש
	 יופיש חטובמהללוכ ןדבוא וא קזנ ןיגב  תואצוהלע ואצוהש
	-
	 חטובמה ידי לש רועישל דע
	20
	%
	 
	 טירפה ךרעמ
	וא קוזינה
	 
	400
	,000
	 
	,₪
	 ךומנה
	מ
	םהיניב
	,
	 
	תועש ,יריווא חולשמ ןיגב
	-
	עו תופסונ םיגח ,תותבשב הדובידעומו
	-
	.לארשי
	 

	10.1.3.4. רסח חוטיב 
	10.1.3.4. רסח חוטיב 
	10.1.3.4. רסח חוטיב 
	10.1.3.4. רסח חוטיב 
	10.1.3.4. רסח חוטיב 
	10.1.3.4. רסח חוטיב 





	מ ןטק חוטיבה םוכס ,קזנ וא ןדבוא תורק תעשבו היה
	מ ןטק חוטיבה םוכס ,קזנ וא ןדבוא תורק תעשבו היה
	-
	90%
	 
	 לש ויוושמ
	 ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב חטבמה תובח תחפת ,חטובמה שוכרה
	 ןיבל חוטיבה םוכס
	90
	%
	 
	 לכ .קזנה וא ןדבואה תורק תעשב שוכרה יוושמ
	.דרפנב הז יאנתל ףופכ המישרב טירפו טירפ
	 

	10.2.
	10.2.
	 
	הנכותו םינותנ רוזחש
	 

	 ףיעסהמישרב שרופמב ןיוצ םא קר ףקותב הז
	 ףיעסהמישרב שרופמב ןיוצ םא קר ףקותב הז
	 

	10.2.1. וסיכהי 
	10.2.1. וסיכהי 
	10.2.1. וסיכהי 
	10.2.1. וסיכהי 
	10.2.1. וסיכהי 

	10.2.1.1.
	10.2.1.1.
	10.2.1.1.
	10.2.1.1.
	 
	 הנכותו םינותנ רוזחיש
	הרמוחל יזיפ קזנמ
	 






	 הנכותהו םינותנה רוזחיש תואצוה רובע חטובמה תא הפשי חטבמה םירוגאה י"פע חטובמה שוכרבףיעס 
	 הנכותהו םינותנה רוזחיש תואצוה רובע חטובמה תא הפשי חטבמה םירוגאה י"פע חטובמה שוכרבףיעס 
	
	
	10.1

	  הרמוח חוטיב(
	-
	  ירויש חוטיב )'א קרפל שוכרל הסוכמ קזנ בקע חוטיבה תפוקתב וקוזינ וא ודבא רשא י"פע חטובמהףיעס 
	
	
	10.1

	 .ל"נה
	 

	10.2.1.2.
	10.2.1.2.
	10.2.1.2.
	10.2.1.2.
	10.2.1.2.
	10.2.1.2.
	10.2.1.2.
	 
	 בחרומ םינותנ רוזחיש
	(
	COMPREHENSIVE SOFTWARE COVER
	)
	 






	וצ םא תואצוה ןיגב םג חטובמה תא חטבמה הפשי ,המישרב שרופמב ןי י"פע חטובמה שוכרב םירוגאה הנכותהו םינותנה רוזחישףיעס 
	וצ םא תואצוה ןיגב םג חטובמה תא חטבמה הפשי ,המישרב שרופמב ןי י"פע חטובמה שוכרב םירוגאה הנכותהו םינותנה רוזחישףיעס 
	
	
	10.1

	  חוטיבה תפוקתב וקוזינ וא ודבא רשא םימרוגהמ רתוי וא דחא בקעםיאבה:
	 

	10.2.1.2.1.
	10.2.1.2.1.
	10.2.1.2.1.
	10.2.1.2.1.
	10.2.1.2.1.
	10.2.1.2.1.
	10.2.1.2.1.
	10.2.1.2.1.
	 
	.תרושקת יוקיל
	 


	10.2.1.2.2.
	10.2.1.2.2.
	10.2.1.2.2.
	 
	.קרבמ קזנ ,תויטנגמורטקלא וא/ו תויטטסורטקלא תועפות
	 


	10.2.1.2.3.
	10.2.1.2.3.
	10.2.1.2.3.
	 
	.חתמ ייוניש ללוכ למשחה תקפסאב תורידס יא וא לשכ
	 


	10.2.1.2.4.
	10.2.1.2.4.
	10.2.1.2.4.
	 
	 םושיי וא הנקתה
	.תונכות לש יוקל
	 


	10.2.1.2.5.
	10.2.1.2.5.
	10.2.1.2.5.
	 
	.עבט יקזנ
	 


	10.2.1.2.6.
	10.2.1.2.6.
	10.2.1.2.6.
	 
	 יקזנ
	ןחצפ
	 
	(
	Hacker
	 )
	-
	  תועצמאב ללוכ 'ג ידצ י"ע ןווכמ קזנהרידח  ,חטובמה לש הרמוחו בשחמ יצבקל תישרומ יתלב ךות, טנרטניאה תשר תוברל תרושקת תותשרו יווק ךרד חטובמה לצא תולעפומה החטבא תוכרעמ לש הפיקע,תישרומ יתלב הרידח תעינמל  גוס לכמ סוריו טעמלאוהש.
	 







	הז ףיעס ןיינעל חוטיבה םוכס (
	הז ףיעס ןיינעל חוטיבה םוכס (
	
	
	10.2.1.2.6

	)  הבוגב וניהחוטיבה םוכס הלעי אל הרקמ לכבו המישרב עובקה  לע
	500,000
	 
	 ₪
	.הפוקתל כ"הסבו עוריאל
	 

	10.2.1.2.7. .היוקל הלעפה 
	10.2.1.2.7. .היוקל הלעפה 
	10.2.1.2.7. .היוקל הלעפה 
	10.2.1.2.7. .היוקל הלעפה 
	10.2.1.2.7. .היוקל הלעפה 
	10.2.1.2.7. .היוקל הלעפה 
	10.2.1.2.7. .היוקל הלעפה 


	10.2.1.3.
	10.2.1.3.
	10.2.1.3.
	 
	יופישה סיסב
	 






	 תרגסמב חטובמה תא הפשי חטבמהחוטיבה ימוכס  תואצוהה רובעםינותנה רוזחישל לעופב הנכותהו  יאנתב ,וקוזינ וא ודבאשרוזחשש  הזכ ךות לעופב עצובי
	 תרגסמב חטובמה תא הפשי חטבמהחוטיבה ימוכס  תואצוהה רובעםינותנה רוזחישל לעופב הנכותהו  יאנתב ,וקוזינ וא ודבאשרוזחשש  הזכ ךות לעופב עצובי
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	 ךותב וא קזנה וא ןדבואה תורק םוימ םישדוח
	.בתכב שרופמב הילע םיכסה חטבמהש ,רתוי הכורא הפוקת
	 

	 הז ןיינעל"הנכותו םינותנ רוזחיש"  תיטמוטוא םינותנ תנזה ועמשמ ,יוביג יצבק ךותמוא ךותמ םינותנ לש תינדי הנזה  תונכותו רוקמ יכמסמ.רוקמ
	 הז ןיינעל"הנכותו םינותנ רוזחיש"  תיטמוטוא םינותנ תנזה ועמשמ ,יוביג יצבק ךותמוא ךותמ םינותנ לש תינדי הנזה  תונכותו רוקמ יכמסמ.רוקמ
	 

	10.2.2.
	10.2.2.
	10.2.2.
	10.2.2.
	10.2.2.
	10.2.2.
	 
	ורדגה
	 ת
	ףיעסל
	 
	
	
	10.2

	 





	 תרטמלףיעס הז םיאבה םיחנומל , אהתןמקלדכ תועמשמה:
	 תרטמלףיעס הז םיאבה םיחנומל , אהתןמקלדכ תועמשמה:
	 

	10.2.2.1
	10.2.2.1
	10.2.2.1
	10.2.2.1
	10.2.2.1
	 


	"סוריו"
	"סוריו"
	"סוריו"
	 


	תינכות ,הנכות  סורהל םידעוימה ,םידוק וא םינותנ וא םיצפומה ,חטובמה לש הרמוחו בשחמ יצבק יווק ינותנב שומיש תועצמאב םמצע תא םיציפמטנרטניאה תשר תוברל תרושקת תותשרו.
	תינכות ,הנכות  סורהל םידעוימה ,םידוק וא םינותנ וא םיצפומה ,חטובמה לש הרמוחו בשחמ יצבק יווק ינותנב שומיש תועצמאב םמצע תא םיציפמטנרטניאה תשר תוברל תרושקת תותשרו.
	תינכות ,הנכות  סורהל םידעוימה ,םידוק וא םינותנ וא םיצפומה ,חטובמה לש הרמוחו בשחמ יצבק יווק ינותנב שומיש תועצמאב םמצע תא םיציפמטנרטניאה תשר תוברל תרושקת תותשרו.
	 




	10.2.2.2
	10.2.2.2
	10.2.2.2
	10.2.2.2
	10.2.2.2
	 


	"רוקמ יכמסמ" (
	"רוקמ יכמסמ" (
	"רוקמ יכמסמ" (
	SOURCE 
	DOCUMENTS
	)
	 


	 תנזהל סיסבה תא םיווהמה םיירוקמ םיכמסמ ,תונמזה ,תוינובשח תוברל ,בשחמל םינותנה.ב"ויכו םינותנ תומישר ,תונכות תמישר ,תולבק
	 תנזהל סיסבה תא םיווהמה םיירוקמ םיכמסמ ,תונמזה ,תוינובשח תוברל ,בשחמל םינותנה.ב"ויכו םינותנ תומישר ,תונכות תמישר ,תולבק
	 תנזהל סיסבה תא םיווהמה םיירוקמ םיכמסמ ,תונמזה ,תוינובשח תוברל ,בשחמל םינותנה.ב"ויכו םינותנ תומישר ,תונכות תמישר ,תולבק
	 



	10.2.2.3
	10.2.2.3
	10.2.2.3
	10.2.2.3
	 


	"תורש תוכרעמ"
	"תורש תוכרעמ"
	"תורש תוכרעמ"
	 


	 םישמשמ רשא םרז יללוחמ ,ריווא גוזימ תודיחי( יולת יתלב חתמ רוקמכ
	 םישמשמ רשא םרז יללוחמ ,ריווא גוזימ תודיחי( יולת יתלב חתמ רוקמכ
	 םישמשמ רשא םרז יללוחמ ,ריווא גוזימ תודיחי( יולת יתלב חתמ רוקמכ
	UPS
	 
	-
	 לא רישכמ
	-
	  ,)קספ הדיחי לכ ןכו ,רדת יפילחמ ,םוריחל חתמ תודיחי הדיחיה לש הדובעה בצמ לע רומשל תרזוע רשאתינורטקלאה.
	 



	10.2.2.4
	10.2.2.4
	10.2.2.4
	10.2.2.4
	 


	"הנכותו םינותנ"
	"הנכותו םינותנ"
	"הנכותו םינותנ"
	 


	 רשאו םיאתמ ןוכימ תועצמאב האירקל ןתינה עדימ דוביעה תדיחי( ימינפה ןורכיזל ץוחמ םירגאנ תיזכרמה
	 רשאו םיאתמ ןוכימ תועצמאב האירקל ןתינה עדימ דוביעה תדיחי( ימינפה ןורכיזל ץוחמ םירגאנ תיזכרמה
	 רשאו םיאתמ ןוכימ תועצמאב האירקל ןתינה עדימ דוביעה תדיחי( ימינפה ןורכיזל ץוחמ םירגאנ תיזכרמה
	CPU
	:םיללוכו )
	 

	10.2.2.4.1.
	10.2.2.4.1.
	10.2.2.4.1.
	10.2.2.4.1.
	10.2.2.4.1.
	10.2.2.4.1.
	10.2.2.4.1.
	10.2.2.4.1.
	 
	 ינותנ
	עדימה רגאמ
	.
	 


	10.2.2.4.2.
	10.2.2.4.2.
	10.2.2.4.2.
	 
	תכרעמ תונכות
	 
	(
	SYSTEM
	 תכרעמו )
	הלעפה
	.
	 


	10.2.2.4.3.
	10.2.2.4.3.
	10.2.2.4.3.
	 
	 הנכות תוליבחו תויטרדנטס תונכות
	.תופטוש רוציי תורדסמ
	 


	10.2.2.4.4.
	10.2.2.4.4.
	10.2.2.4.4.
	 
	.ימצע תונכתמ שמתשמ תונכות
	 









	10.2.2.5
	10.2.2.5
	10.2.2.5
	10.2.2.5
	 


	" יתלב תונכות"תויקוח
	" יתלב תונכות"תויקוח
	" יתלב תונכות"תויקוח
	 


	 תונכותו ,ןהירצוי תאשרה אלל וקתעוהש תונכות הנכות תוירפס ךותמ תונכות לש וקתעוהש(
	 תונכותו ,ןהירצוי תאשרה אלל וקתעוהש תונכות הנכות תוירפס ךותמ תונכות לש וקתעוהש(
	 תונכותו ,ןהירצוי תאשרה אלל וקתעוהש תונכות הנכות תוירפס ךותמ תונכות לש וקתעוהש(
	PUCLIC DOMAIN 
	SOFTWARE
	 
	-
	  תונכותתובונג תונכותו )רוביצה תושרב
	 




	10.2.3.
	10.2.3.
	10.2.3.
	10.2.3.
	10.2.3.
	10.2.3.
	 
	 חטבמה תובחל םיגירח
	ףיעסל
	 
	
	
	10.2

	 





	לע חטובמה שוכרל ןיפיקעב וא ןירשימב םרגנש קזנ וא ןדבוא הסכי אל חטבמה
	לע חטובמה שוכרל ןיפיקעב וא ןירשימב םרגנש קזנ וא ןדבוא הסכי אל חטבמה
	-
	:ידי
	 

	10.2.3.1. חטובמל םיעודי םייוקיל גירח 
	10.2.3.1. חטובמל םיעודי םייוקיל גירח 
	10.2.3.1. חטובמל םיעודי םייוקיל גירח 
	10.2.3.1. חטובמל םיעודי םייוקיל גירח 
	10.2.3.1. חטובמל םיעודי םייוקיל גירח 
	10.2.3.1. חטובמל םיעודי םייוקיל גירח 





	 םייוקיל וא םימגפופקות תליחת דעומב םימייק ויה רשא  לשףיעס הז חטובמל םיעודי ויה אל םא אלא ,.דעומ ותואב
	 םייוקיל וא םימגפופקות תליחת דעומב םימייק ויה רשא  לשףיעס הז חטובמל םיעודי ויה אל םא אלא ,.דעומ ותואב
	 

	10.2.3.2. חוטיבה תפוקת םות רחאל חוטיב הרקמ גירח 
	10.2.3.2. חוטיבה תפוקת םות רחאל חוטיב הרקמ גירח 
	10.2.3.2. חוטיבה תפוקת םות רחאל חוטיב הרקמ גירח 
	10.2.3.2. חוטיבה תפוקת םות רחאל חוטיב הרקמ גירח 
	10.2.3.2. חוטיבה תפוקת םות רחאל חוטיב הרקמ גירח 
	10.2.3.2. חוטיבה תפוקת םות רחאל חוטיב הרקמ גירח 





	 תפוקת םות דעוממ םישדוח השיש רחאל הלגתהש חוטיב הרקמ.חוטיבה
	 תפוקת םות דעוממ םישדוח השיש רחאל הלגתהש חוטיב הרקמ.חוטיבה
	 

	10.2.3.3. הנכותו םינותנל יוביג להונ גירח 
	10.2.3.3. הנכותו םינותנל יוביג להונ גירח 
	10.2.3.3. הנכותו םינותנל יוביג להונ גירח 
	10.2.3.3. הנכותו םינותנל יוביג להונ גירח 
	10.2.3.3. הנכותו םינותנל יוביג להונ גירח 
	10.2.3.3. הנכותו םינותנל יוביג להונ גירח 

	10.2.3.3.1.  הנכותלו םינותנל םייוביג תקזחה יאםאתהב ל םילהונ.חטבמה עבקיש 
	10.2.3.3.1.  הנכותלו םינותנל םייוביג תקזחה יאםאתהב ל םילהונ.חטבמה עבקיש 
	10.2.3.3.1.  הנכותלו םינותנל םייוביג תקזחה יאםאתהב ל םילהונ.חטבמה עבקיש 






	יוביגל םילהונ חטבמה ידי לע ועבקנ אל םא, ירה ש לע להונה יפל גוהנל חטובמהאבה:
	יוביגל םילהונ חטבמה ידי לע ועבקנ אל םא, ירה ש לע להונה יפל גוהנל חטובמהאבה:
	 

	ע יוביג לש "תורוד" ינש קיזחהל חטובמה ל יעובש:ונייהד םינותנל םיאלמ ישדוחו
	ע יוביג לש "תורוד" ינש קיזחהל חטובמה ל יעובש:ונייהד םינותנל םיאלמ ישדוחו
	 

	 לכל םייעובשל תחאו עובשל תחא לש יוביג יקתעה.ןותנ ךיראת
	 לכל םייעובשל תחאו עובשל תחא לש יוביג יקתעה.ןותנ ךיראת
	 

	 לכל םיישדוחל תחאו שדוחל תחא לש יוביג יקתעה.ןותנ ךיראת 
	10.2.3.4. הנגה תונכות גירח 
	10.2.3.4. הנגה תונכות גירח 
	10.2.3.4. הנגה תונכות גירח 
	10.2.3.4. הנגה תונכות גירח 
	10.2.3.4. הנגה תונכות גירח 
	10.2.3.4. הנגה תונכות גירח 





	 תעינמל תונכות תלעפה יא תלעפה יאו ישילש דצ ידי לע הרידח.סוריו תנכות
	 תעינמל תונכות תלעפה יא תלעפה יאו ישילש דצ ידי לע הרידח.סוריו תנכות
	 

	10.2.3.5. סוריו גירח 
	10.2.3.5. סוריו גירח 
	10.2.3.5. סוריו גירח 
	10.2.3.5. סוריו גירח 
	10.2.3.5. סוריו גירח 
	10.2.3.5. סוריו גירח 





	.איהש הרוצו גוס לכמ םיסוריו
	.איהש הרוצו גוס לכמ םיסוריו
	 

	10.2.3.6. גירח "קספ לא" 
	10.2.3.6. גירח "קספ לא" 
	10.2.3.6. גירח "קספ לא" 
	10.2.3.6. גירח "קספ לא" 
	10.2.3.6. גירח "קספ לא" 
	10.2.3.6. גירח "קספ לא" 





	( "קספ לא" תכרעמ תלעפה יא
	( "קספ לא" תכרעמ תלעפה יא
	UPS
	.)
	 

	10.2.3.7. םיחטובמ םניאש תויולעו םינותנ תונכות 
	10.2.3.7. םיחטובמ םניאש תויולעו םינותנ תונכות 
	10.2.3.7. םיחטובמ םניאש תויולעו םינותנ תונכות 
	10.2.3.7. םיחטובמ םניאש תויולעו םינותנ תונכות 
	10.2.3.7. םיחטובמ םניאש תויולעו םינותנ תונכות 
	10.2.3.7. םיחטובמ םניאש תויולעו םינותנ תונכות 

	10.2.3.7.1.
	10.2.3.7.1.
	10.2.3.7.1.
	10.2.3.7.1.
	 
	( בשחמה לש ןורכיזה תדיחיב םירוגאה םינותנ
	CPU
	 )
	 םירדגומ םניאש םינותנ ןכו
	ב
	ל תורדגה
	ףיעס
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	.
	 


	10.2.3.7.2.  המייתסנ םרטש הנכותב שומיש בקע ודבאש םינותנ.הבש תואיגשה ןוקית בלש םלשוה םרטו התביתכ 
	10.2.3.7.2.  המייתסנ םרטש הנכותב שומיש בקע ודבאש םינותנ.הבש תואיגשה ןוקית בלש םלשוה םרטו התביתכ 

	10.2.3.7.3.  וא וקווש םרט רשא תונכותמ םינותנ יתלב תונכותתויקוח. 
	10.2.3.7.3.  וא וקווש םרט רשא תונכותמ םינותנ יתלב תונכותתויקוח. 

	10.2.3.7.4. .םיקחשמ לש תונכות 
	10.2.3.7.4. .םיקחשמ לש תונכות 

	10.2.3.7.5. גא יעצמא וא םינותניינותנ תר השענ רשא םיחטובמ ם וא יוניש םהבגוס לכמ רופיש  הרקמ תורק רחאל אוהש.חוטיבה 
	10.2.3.7.5. גא יעצמא וא םינותניינותנ תר השענ רשא םיחטובמ ם וא יוניש םהבגוס לכמ רופיש  הרקמ תורק רחאל אוהש.חוטיבה 

	10.2.3.7.6. .תואיגשמ הנכות יוקינ 
	10.2.3.7.6. .תואיגשמ הנכות יוקינ 

	10.2.3.7.7. .תינדי ונזוה רשא םינותנ ןוקית 
	10.2.3.7.7. .תינדי ונזוה רשא םינותנ ןוקית 






	10.3. תופסונ לועפת תואצוה 
	ףיעס המישרב שרופמב ןיוצ םא קר ףקותב הז
	ףיעס המישרב שרופמב ןיוצ םא קר ףקותב הז
	 

	10.3.1. יוסיכה 
	10.3.1. יוסיכה 
	10.3.1. יוסיכה 
	10.3.1. יוסיכה 
	10.3.1. יוסיכה 




	 ךשמב לעופב ואצוהש תופסונה לועפתה תואצוה רובע חטובמה תא הפשי חטבמה האצותכ ,םייפולח םיעצמאב שומישמ ועבנ רשאו ,המישרב תניוצמה יופישה תפוקת יפל חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבאמףיעס 
	 ךשמב לעופב ואצוהש תופסונה לועפתה תואצוה רובע חטובמה תא הפשי חטבמה האצותכ ,םייפולח םיעצמאב שומישמ ועבנ רשאו ,המישרב תניוצמה יופישה תפוקת יפל חטובמה שוכרל קזנ וא ןדבאמףיעס 
	
	
	10.1

	  חוטיבהרמוח 
	-
	  קרפל ירויש חוטיב'א וז הסילופ לש ןלהל( 
	-
	 )"תופסונ לועפת תואצוה".
	 

	10.3.1.1.
	10.3.1.1.
	10.3.1.1.
	10.3.1.1.
	10.3.1.1.
	10.3.1.1.
	10.3.1.1.
	 
	יופישה
	 


	10.3.1.1.1.
	10.3.1.1.1.
	10.3.1.1.1.
	10.3.1.1.1.
	 
	כ
	 שומישה תליחת דעומ בשחיי יופישה תליחת דעומ
	םייפולחה םיעצמאב
	.
	 


	10.3.1.1.2.  תא יופישה תפוקתמ םוי לכל חטבמה םלשי העיבת לכבההתואצו וימויהת  תופסונה חטובמה ןהב אשנש לעופב ןיוצש יפכ ,ימויה חוטיבה םוכס תא ואהמישרב ךומנה ,םיינשה ןיבמ. 
	10.3.1.1.2.  תא יופישה תפוקתמ םוי לכל חטבמה םלשי העיבת לכבההתואצו וימויהת  תופסונה חטובמה ןהב אשנש לעופב ןיוצש יפכ ,ימויה חוטיבה םוכס תא ואהמישרב ךומנה ,םיינשה ןיבמ. 


	10.3.1.2. יופישה תפוקת 
	10.3.1.2. יופישה תפוקת 





	לע חטובמה שוכרה תבשומ הב הפוקתה
	לע חטובמה שוכרה תבשומ הב הפוקתה
	-
	 יפףיעס 
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	  חוטיב(הרמוח תופתתשהה תפוקת םות םע הליחתמהו ,ונממ קלח וא ) הבוקנה יופישה תפוקת םותב תמייתסמו ,המישרב הבוקנה תימצעה ,ל"נה שוכרה לש הפלחהה וא ןוקיתה םויס דעומב וא המישרב םדקומהםהינבמ.
	 

	 חוטיבה ילומגת ומלושי ,המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םאב ,ןיפוליחל אל דע לעופב תואצוהה ךסל םאתהב ,אלא ,יופישה תפוקת יפל.המישרב בוקנה יופישה םוכס הבוגל
	 חוטיבה ילומגת ומלושי ,המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םאב ,ןיפוליחל אל דע לעופב תואצוהה ךסל םאתהב ,אלא ,יופישה תפוקת יפל.המישרב בוקנה יופישה םוכס הבוגל
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	 םיגירח
	ףיעסל
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	 )תופסונ לועפת תואצוה(
	 





	:רובע יארחא היהי אל חטבמה
	:רובע יארחא היהי אל חטבמה
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	10.3.2.1.
	10.3.2.1.
	10.3.2.1.
	10.3.2.1.
	10.3.2.1.
	10.3.2.1.
	 
	ףיעסמ םיגירח
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	 יפ לע םיגרחומה קזנ וא ןדבאףיעס 
	 יפ לע םיגרחומה קזנ וא ןדבאףיעס 
	
	
	10.1

	 (הרמוח חוטיב.)
	 

	10.3.2.2. תיתלשממ וא תירוביצ תושר תולבגה 
	10.3.2.2. תיתלשממ וא תירוביצ תושר תולבגה 
	10.3.2.2. תיתלשממ וא תירוביצ תושר תולבגה 
	10.3.2.2. תיתלשממ וא תירוביצ תושר תולבגה 
	10.3.2.2. תיתלשממ וא תירוביצ תושר תולבגה 
	10.3.2.2. תיתלשממ וא תירוביצ תושר תולבגה 





	לע ולטוהש ןהשלכ תולבגהמ עבונה קזנ וא ןדבא
	לע ולטוהש ןהשלכ תולבגהמ עבונה קזנ וא ןדבא
	-
	 וא תירוביצ תושר ידי.יהשלכ תיתלשממ
	 

	10.3.2.3. תירוביצ תושרב תולת 
	10.3.2.3. תירוביצ תושרב תולת 
	10.3.2.3. תירוביצ תושרב תולת 
	10.3.2.3. תירוביצ תושרב תולת 
	10.3.2.3. תירוביצ תושרב תולת 
	10.3.2.3. תירוביצ תושרב תולת 





	 םייולתה םיבוכיע וא םייונישמ עבונה קזנ וא ןדבא.וזכ תירוביצ תושרב
	 םייולתה םיבוכיע וא םייונישמ עבונה קזנ וא ןדבא.וזכ תירוביצ תושרב
	 

	10.3.2.4. קוזינש שוכרה תפלחה רופיש וא ןוקית ,ץופישמ קזנ 
	10.3.2.4. קוזינש שוכרה תפלחה רופיש וא ןוקית ,ץופישמ קזנ 
	10.3.2.4. קוזינש שוכרה תפלחה רופיש וא ןוקית ,ץופישמ קזנ 
	10.3.2.4. קוזינש שוכרה תפלחה רופיש וא ןוקית ,ץופישמ קזנ 
	10.3.2.4. קוזינש שוכרה תפלחה רופיש וא ןוקית ,ץופישמ קזנ 
	10.3.2.4. קוזינש שוכרה תפלחה רופיש וא ןוקית ,ץופישמ קזנ 





	 וא ןוקית תעב ועצוב רשא םירופיש ,םיצופישמ עבונה קזנ וא ןדבא.סרהנ וא קוזינ רשא חטובמה שוכרה תפלחה
	 וא ןוקית תעב ועצוב רשא םירופיש ,םיצופישמ עבונה קזנ וא ןדבא.סרהנ וא קוזינ רשא חטובמה שוכרה תפלחה
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	10.4.
	 
	 לכל םייללכ םיאנת
	קרפ
	 
	'ז
	 

	10.4.1. הז ףיעס( דובעש היהי )המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 
	10.4.1. הז ףיעס( דובעש היהי )המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 
	10.4.1. הז ףיעס( דובעש היהי )המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 
	10.4.1. הז ףיעס( דובעש היהי )המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 
	10.4.1. הז ףיעס( דובעש היהי )המישרב שרופמב רבדה ןיוצ םא קרו ךא ףקותב 

	10.4.1.1.  םולשת לכה יפלקרפ יפל ,המישרב םיניוצמה תודסומ/םיקנבל םלושי , םימוכסל םאתהב וא/ו חטובמה שוכרב םהל שיש האנהה תוכז רועישםיבוקנה ו המישרבףופכב לכל תוארוה הקרפ. 
	10.4.1.1.  םולשת לכה יפלקרפ יפל ,המישרב םיניוצמה תודסומ/םיקנבל םלושי , םימוכסל םאתהב וא/ו חטובמה שוכרב םהל שיש האנהה תוכז רועישםיבוקנה ו המישרבףופכב לכל תוארוה הקרפ. 
	10.4.1.1.  םולשת לכה יפלקרפ יפל ,המישרב םיניוצמה תודסומ/םיקנבל םלושי , םימוכסל םאתהב וא/ו חטובמה שוכרב םהל שיש האנהה תוכז רועישםיבוקנה ו המישרבףופכב לכל תוארוה הקרפ. 





	10.4.1.2.  ףרח לכעובקה  לוטיב רבדב ,הסילופל יהשלכ תפסותב וא/ו הסילופבד לש םולשת יא בקע חוטיבה תוכז רבדב וא ,םהמ קלח וא חוטיב ימ חטבמה ידי לע הסילופה לוטיביפל היאנתלש םייללכה ם  אל ,הסילופה העדוהב םינייוצמה העשבו םויב אלא חוטיבה לוטיבל ףקות היהי תודסומ/םיקנבל בתכב רסמיתשהמישרב םיניוצמה תוחפל ,30  ינפל םוי.לוטיבה דעומ 
	10.4.1.2.  ףרח לכעובקה  לוטיב רבדב ,הסילופל יהשלכ תפסותב וא/ו הסילופבד לש םולשת יא בקע חוטיבה תוכז רבדב וא ,םהמ קלח וא חוטיב ימ חטבמה ידי לע הסילופה לוטיביפל היאנתלש םייללכה ם  אל ,הסילופה העדוהב םינייוצמה העשבו םויב אלא חוטיבה לוטיבל ףקות היהי תודסומ/םיקנבל בתכב רסמיתשהמישרב םיניוצמה תוחפל ,30  ינפל םוי.לוטיבה דעומ 
	10.4.1.2.  ףרח לכעובקה  לוטיב רבדב ,הסילופל יהשלכ תפסותב וא/ו הסילופבד לש םולשת יא בקע חוטיבה תוכז רבדב וא ,םהמ קלח וא חוטיב ימ חטבמה ידי לע הסילופה לוטיביפל היאנתלש םייללכה ם  אל ,הסילופה העדוהב םינייוצמה העשבו םויב אלא חוטיבה לוטיבל ףקות היהי תודסומ/םיקנבל בתכב רסמיתשהמישרב םיניוצמה תוחפל ,30  ינפל םוי.לוטיבה דעומ 
	10.4.1.2.  ףרח לכעובקה  לוטיב רבדב ,הסילופל יהשלכ תפסותב וא/ו הסילופבד לש םולשת יא בקע חוטיבה תוכז רבדב וא ,םהמ קלח וא חוטיב ימ חטבמה ידי לע הסילופה לוטיביפל היאנתלש םייללכה ם  אל ,הסילופה העדוהב םינייוצמה העשבו םויב אלא חוטיבה לוטיבל ףקות היהי תודסומ/םיקנבל בתכב רסמיתשהמישרב םיניוצמה תוחפל ,30  ינפל םוי.לוטיבה דעומ 
	10.4.1.2.  ףרח לכעובקה  לוטיב רבדב ,הסילופל יהשלכ תפסותב וא/ו הסילופבד לש םולשת יא בקע חוטיבה תוכז רבדב וא ,םהמ קלח וא חוטיב ימ חטבמה ידי לע הסילופה לוטיביפל היאנתלש םייללכה ם  אל ,הסילופה העדוהב םינייוצמה העשבו םויב אלא חוטיבה לוטיבל ףקות היהי תודסומ/םיקנבל בתכב רסמיתשהמישרב םיניוצמה תוחפל ,30  ינפל םוי.לוטיבה דעומ 
	10.4.1.2.  ףרח לכעובקה  לוטיב רבדב ,הסילופל יהשלכ תפסותב וא/ו הסילופבד לש םולשת יא בקע חוטיבה תוכז רבדב וא ,םהמ קלח וא חוטיב ימ חטבמה ידי לע הסילופה לוטיביפל היאנתלש םייללכה ם  אל ,הסילופה העדוהב םינייוצמה העשבו םויב אלא חוטיבה לוטיבל ףקות היהי תודסומ/םיקנבל בתכב רסמיתשהמישרב םיניוצמה תוחפל ,30  ינפל םוי.לוטיבה דעומ 

	10.4.1.3.  םולשתל חטובמה תובייחתה תוימרפה היהת חוטיבתמדקומ רחא בוח וא/ו דובעש לכו תועיבת ןיגב םולשתל חטבמה תובייחתהל, וחטובמה תובוח תא תוכנל תוכזה הרומש חטבמל ויפלכ  שיש םוכס לכבחוטיב הרקמ ןיגב ומלשל  שיש םימוכס הז ללכבו ,הסילופב הסוכמהדובעש חוכמ םמלשל. 
	10.4.1.3.  םולשתל חטובמה תובייחתה תוימרפה היהת חוטיבתמדקומ רחא בוח וא/ו דובעש לכו תועיבת ןיגב םולשתל חטבמה תובייחתהל, וחטובמה תובוח תא תוכנל תוכזה הרומש חטבמל ויפלכ  שיש םוכס לכבחוטיב הרקמ ןיגב ומלשל  שיש םימוכס הז ללכבו ,הסילופב הסוכמהדובעש חוכמ םמלשל. 
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	 תויובחה יקרפ לכל םיגירחו תורדגה
	(
	'ח םיקרפ
	-
	'אי)
	 

	11.1.  תורדגהתויובחה יקרפ לכל 
	קרפ תרטמלםי ,ולא  םיאבה םיחנומל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	קרפ תרטמלםי ,ולא  םיאבה םיחנומל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 

	11.1.1. "חוטיב הרקמל תוירחא תולובג" 
	11.1.1. "חוטיב הרקמל תוירחא תולובג" 
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	11.1.1. "חוטיב הרקמל תוירחא תולובג" 
	11.1.1. "חוטיב הרקמל תוירחא תולובג" 




	המישרב עובקה םוכסה .חוטיב הרקמל
	המישרב עובקה םוכסה .חוטיב הרקמל
	 

	11.1.2. "חוטיב תפוקתל תוירחא לובג" 
	11.1.2. "חוטיב תפוקתל תוירחא לובג" 
	11.1.2. "חוטיב תפוקתל תוירחא לובג" 
	11.1.2. "חוטיב תפוקתל תוירחא לובג" 
	11.1.2. "חוטיב תפוקתל תוירחא לובג" 




	יברימה םוכסה  תפוקת ךשמב ועריאש חוטיבה ירקמ ללכ ןיגב המישרב עובקה.חוטיבה 
	11.2.
	11.2.
	 
	יללכ םיגירח
	תויובחה יקרפ לכל םי
	 

	ולא םיקרפ ניאם סכמםי ח תא:םע רשקב וא ןיגב חטובמה לש ותוב
	ולא םיקרפ ניאם סכמםי ח תא:םע רשקב וא ןיגב חטובמה לש ותוב
	 

	11.2.1.
	11.2.1.
	11.2.1.
	11.2.1.
	11.2.1.
	11.2.1.
	 
	םכסה יפ לע תירטנלוו תובייחתה
	 


	11.2.1.1.
	11.2.1.1.
	11.2.1.1.
	11.2.1.1.
	 
	 םא אלא ,םכסה יפל ומצע לע לבקמ חטובמהש תוירחא וא תובייחתה
	תוירחא וא תובייחתה ןכ
	 
	 רדעיהב םג חטובמה לע תלטומ התייה וזכ
	.הז םכסה
	 


	11.2.1.2. שר היה חטובמה רשא והשלכ םוכס אוהו ,והשלכ םרוגמ עובתל יאעונמ .ול דצ אוהש םכסה יפל ךכמ 
	11.2.1.2. שר היה חטובמה רשא והשלכ םוכס אוהו ,והשלכ םרוגמ עובתל יאעונמ .ול דצ אוהש םכסה יפל ךכמ 





	 היה לוכיו חטבמה םלישש םוכס לכ ןיגב חטבמה תא הפשי חטובמה.הזכ םכסה רדעיהב ותובגל
	 היה לוכיו חטבמה םלישש םוכס לכ ןיגב חטבמה תא הפשי חטובמה.הזכ םכסה רדעיהב ותובגל
	 

	11.2.2. טסבזא גירח (Asbestos or Silicosis) 
	11.2.2. טסבזא גירח (Asbestos or Silicosis) 
	11.2.2. טסבזא גירח (Asbestos or Silicosis) 
	11.2.2. טסבזא גירח (Asbestos or Silicosis) 
	11.2.2. טסבזא גירח (Asbestos or Silicosis) 




	רוקמ העיבת ךרדב הרושק הניהש וא/ו ןיפיקעב וא ןירשימב םיעבונ התביס וא ה דבלבו תומכו הרוצ לכב טסבזא םיליכמה םהשלכ םירמוחב וא טסבזאב יהשלכ.טסבזא לש תונכוסמה ויתונוכתמ עפשוה חוטיבה הרקמש 
	11.2.3. )סיזוקיליס( תינרוצ 
	11.2.3. )סיזוקיליס( תינרוצ 
	11.2.3. )סיזוקיליס( תינרוצ 
	11.2.3. )סיזוקיליס( תינרוצ 
	11.2.3. )סיזוקיליס( תינרוצ 




	.)סיזוקיליס( תינרוצב םירושקה וא/ו םיעבונה םהשלכ קזנ וא תובח
	.)סיזוקיליס( תינרוצב םירושקה וא/ו םיעבונה םהשלכ קזנ וא תובח
	 

	11.2.4. םיישנוע םימולשת 
	11.2.4. םיישנוע םימולשת 
	11.2.4. םיישנוע םימולשת 
	11.2.4. םיישנוע םימולשת 
	11.2.4. םיישנוע םימולשת 




	 ,תוסנק ,השינע ייוציפאמגודל םייוציפו םייפסכ םימוציע.
	 ,תוסנק ,השינע ייוציפאמגודל םייוציפו םייפסכ םימוציע.
	 

	11.2.5. האצותכ קזנ םוהיזמ 
	11.2.5. האצותכ קזנ םוהיזמ 
	11.2.5. האצותכ קזנ םוהיזמ 
	11.2.5. האצותכ קזנ םוהיזמ 
	11.2.5. האצותכ קזנ םוהיזמ 




	האצותכ קזנ  םלוא ,חטובמה ירצחל ץוחמ ,עקרק וא םימ ,ריוא םוהיזמ טעמליתלבו ימואתפ ,יתנואת עוריא לש האצות וניהש םוהיז
	האצותכ קזנ  םלוא ,חטובמה ירצחל ץוחמ ,עקרק וא םימ ,ריוא םוהיזמ טעמליתלבו ימואתפ ,יתנואת עוריא לש האצות וניהש םוהיז
	-
	.שארמ יופצ
	 

	 הדימבםי/קרפהו בחרוהו/ ריאש חוטיב הרקמ תוסכל ןיא ,הדנקב וא ב"הראב ע.איהש הביס לכמ עבונה םוהיזל יוסיכ
	 הדימבםי/קרפהו בחרוהו/ ריאש חוטיב הרקמ תוסכל ןיא ,הדנקב וא ב"הראב ע.איהש הביס לכמ עבונה םוהיזל יוסיכ
	 

	 
	 

	12.
	12.
	 
	 'ח קרפ
	-
	 םידיבעמ תובח חוטיב
	 

	12.1. יחוטיבה יוסיכה תוהמ 
	 ,חטובמה תא הפשי חטבמהחטובמה רשא םימוכסה דעב תויהל יושע  ימל םלשל בייח וידבועמכהאצותכ ,קוחה חוכמ םייוציפ מהרקמ חוטיב  שחרתיש ךלהמב ילאירוטירטה םוחתבחוטיבה תפוקת.
	 ,חטובמה תא הפשי חטבמהחטובמה רשא םימוכסה דעב תויהל יושע  ימל םלשל בייח וידבועמכהאצותכ ,קוחה חוכמ םייוציפ מהרקמ חוטיב  שחרתיש ךלהמב ילאירוטירטה םוחתבחוטיבה תפוקת.
	 

	 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוה ןיגב םג חטובמה תא הפשי חטבמה ,ףסונב חוטיב תפוקתל תוירחאה לובג וא/ו חוטיב הרקמל תוירחאה לובגל רבעמ ףא תאזו ,ותובחבהסילופ.
	 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוה ןיגב םג חטובמה תא הפשי חטבמה ,ףסונב חוטיב תפוקתל תוירחאה לובג וא/ו חוטיב הרקמל תוירחאה לובגל רבעמ ףא תאזו ,ותובחבהסילופ.
	 

	12.2. ורדגהת 'ח קרפל 
	תרטמל הז קרפ יחנומלם  םיאבה אהת תועמשמה:ןמקלדכ
	תרטמל הז קרפ יחנומלם  םיאבה אהת תועמשמה:ןמקלדכ
	 

	12.2.1
	12.2.1
	12.2.1
	12.2.1
	12.2.1
	 


	"קוח"
	"קוח"
	"קוח"
	 


	וא/ו )שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ  םימוגפ םירצומל תוירחאה קוחם"שת
	וא/ו )שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ  םימוגפ םירצומל תוירחאה קוחם"שת
	וא/ו )שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ  םימוגפ םירצומל תוירחאה קוחם"שת
	-
	1980
	.
	 



	12.2.2
	12.2.2
	12.2.2
	12.2.2
	 


	 חוטיבה קוח""ימואלה
	 חוטיבה קוח""ימואלה
	 חוטיבה קוח""ימואלה
	 


	 ימואלה חוטיבה קוח(בלושמ חסונ)ה"נשת ,
	 ימואלה חוטיבה קוח(בלושמ חסונ)ה"נשת ,
	 ימואלה חוטיבה קוח(בלושמ חסונ)ה"נשת ,
	-
	1995
	.
	 



	12.2.3
	12.2.3
	12.2.3
	12.2.3
	 


	"קזנ"
	"קזנ"
	"קזנ"
	 


	תוומ וא ילכש וא ישפנ ,ינפוג קזיה.
	תוומ וא ילכש וא ישפנ ,ינפוג קזיה.
	תוומ וא ילכש וא ישפנ ,ינפוג קזיה.
	 



	12.2.4
	12.2.4
	12.2.4
	12.2.4
	 


	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	 


	 ידבועמ רתוי וא דחאל קזנ העריאש הנואתמ האצותכ ,חטובמה האצותכ ןכו חטובמה לש וקסעב ותדובע בקע וא ידכ ךותחטובמה לש וקסעב ותדובע בקעו ידכ ךות העריא רשא הלחממ.
	 ידבועמ רתוי וא דחאל קזנ העריאש הנואתמ האצותכ ,חטובמה האצותכ ןכו חטובמה לש וקסעב ותדובע בקע וא ידכ ךותחטובמה לש וקסעב ותדובע בקעו ידכ ךות העריא רשא הלחממ.
	 ידבועמ רתוי וא דחאל קזנ העריאש הנואתמ האצותכ ,חטובמה האצותכ ןכו חטובמה לש וקסעב ותדובע בקע וא ידכ ךותחטובמה לש וקסעב ותדובע בקעו ידכ ךות העריא רשא הלחממ.
	 




	12.3.
	12.3.
	 
	יגירח
	 ם
	'ח קרפל
	 

	וניא הז קרפ  םימרוגהמ רתוי וא דחאמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב םיעבונה קזנ וא תובח הסכמ:םיאבה
	וניא הז קרפ  םימרוגהמ רתוי וא דחאמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב םיעבונה קזנ וא תובח הסכמ:םיאבה
	 

	12.3.1.
	12.3.1.
	12.3.1.
	12.3.1.
	12.3.1.
	12.3.1.
	 
	ימואל חוטיב
	 


	12.3.1.1.
	12.3.1.1.
	12.3.1.1.
	12.3.1.1.
	 
	 והשלכ םוכס
	י לע חטובמהמ עבתיי רשא
	 .ימואל חוטיבל דסומה יד
	 הז גירח
	 לש לדחממ תעבונ ןתליע םא רומאכ תועיבת יבגל לוחי אל
	תווח לע וכמתסהבו בל םותב חטובמה
	-
	 ול האצמוהש תיטפשמ תעד.םידבוע םתוא ןיגב ימואל חוטיב ימד םולשתמ רוטפ ותויה רבדב
	 


	12.3.1.2.
	12.3.1.2.
	12.3.1.2.
	 
	יגב וב בייח ימואל חוטיבל דסומהש והשלכ םוכס
	 וא חוטיבה הרקמ ן
	 דסומהש
	ומליש אל ךא וב בייח
	 
	יא תמחמ
	-
	 תוארוה וא הארוה םויק חטובמה ידי לע ויתונקתב וא ,ימואלה חוטיבה קוחב אלש תמחמ וא.ללכ השירד ול השגוה
	 






	 תשגהב וא קוחה תוארוה םויקב לדחמה םא לוחי אל הז גירחםותב ושענ השירדה
	 תשגהב וא קוחה תוארוה םויקב לדחמה םא לוחי אל הז גירחםותב ושענ השירדה
	-
	תווח לע ךמתסהבו ,חטובמה דצמ בל
	-
	 תעדמ ימואל חוטיב ימד םולשתמ רוטפ ותויה רבדב ול האצמוהש תיטפש.השירדה תשגה רבדב וא םידבוע םתוא ןיגב
	 

	12.3.1.3.
	12.3.1.3.
	12.3.1.3.
	12.3.1.3.
	12.3.1.3.
	12.3.1.3.
	12.3.1.3.
	 
	 ןיאש דבוע תוצפל חוטיב הרקמ בקע ,חטובמה ביוחי וב ,והשלכ םוכס
	 חטבמה .ויבגל ימואל חוטיב ימד םולשת תבוח חטובמה לע הלח
	ע ףדועה םוכסב קר הלאכ תועיבת ןיגב חטובמה תא הצפי
	 המ ל
	לע ,םלתשהל היה יושעש
	-
	חוטיבל דסומה ידי  קוחל םאתהב ימואלימואלה חוטיבה.
	 



	12.3.2. .יעונמ בכר חוטיב תדוקפ יפ לע וחטבל הבוחש קזנ 
	12.3.2. .יעונמ בכר חוטיב תדוקפ יפ לע וחטבל הבוחש קזנ 




	תובח  תודסומו םיפוג תוברל ,יעונמ בכר ילכ ןיגב ןיד לכ יפ לע החטבל הבוחשלע חוטיב תבוחמ םירוטפה
	תובח  תודסומו םיפוג תוברל ,יעונמ בכר ילכ ןיגב ןיד לכ יפ לע החטבל הבוחשלע חוטיב תבוחמ םירוטפה
	-
	ל"שת ]שדח חסונ[ יעונמ בכר חוטיב תדוקפ יפ
	-
	1970
	.
	 

	12.3.3. םיחטש ידבוע 
	12.3.3. םיחטש ידבוע 
	12.3.3. םיחטש ידבוע 
	12.3.3. םיחטש ידבוע 
	12.3.3. םיחטש ידבוע 

	12.3.4.  םיחטשב םתקסעה תעב ,םיקזחומה םיחטשה יבשות םניהש ,חטובמה ידבוע.םיקזחומה 
	12.3.4.  םיחטשב םתקסעה תעב ,םיקזחומה םיחטשה יבשות םניהש ,חטובמה ידבוע.םיקזחומה 




	 םייאבצה םירתאהו םיבושיה םעמשמ "םיקזחומה םיחטשה" ,הז ףיעס ןיינעלילארשיה םייניבה םכסהב םתועמשמכ
	 םייאבצה םירתאהו םיבושיה םעמשמ "םיקזחומה םיחטשה" ,הז ףיעס ןיינעלילארשיה םייניבה םכסהב םתועמשמכ
	-
	 ,הזע תעוצרו תיברעמה הדגה רבדב יניטסלפ לארשי תנידמ ןיב ןוטגנישווב םתחנש ירשתב 'ד םויב ,יניטסלפה רורחשה ןוגרא ןיבל( ו"נשת
	28
	 
	 רבמטפסב
	1995
	;וילא וולנש םיכמסמהו ויחפסנ תוברל ,)
	 

	12.3.5. ןוישיר אלל קשנ ילכ תקזחא 
	12.3.5. ןוישיר אלל קשנ ילכ תקזחא 
	12.3.5. ןוישיר אלל קשנ ילכ תקזחא 
	12.3.5. ןוישיר אלל קשנ ילכ תקזחא 
	12.3.5. ןוישיר אלל קשנ ילכ תקזחא 




	ילכב והשלכ שומיש וא/ו הקזחאמ חטובמה לש ותובח
	ילכב והשלכ שומיש וא/ו הקזחאמ חטובמה לש ותובח
	-
	לע קשנ
	-
	לע וא ודי
	-
	 ידיתשמה וא קשנה קיזחמ חוטיבה הרקמ תורקב רשאכ ,וידבועעב היה אל וב שמ לרב ןוישיר
	-
	ףקות ילכ תאישנל
	-
	.גוס ותואמ קשנ
	 

	12.3.6. הטילשה לעבל קזנ 
	12.3.6. הטילשה לעבל קזנ 
	12.3.6. הטילשה לעבל קזנ 
	12.3.6. הטילשה לעבל קזנ 
	12.3.6. הטילשה לעבל קזנ 




	 הטילש לעבל קזנ ,חטובמב להנמכ קסעומה ריכש הרקמ םאב חטובמה ידי לעהטילשה לעב לש יתבר תונלשר בקע םרגנ חוטיבה רומאכ.
	 הטילש לעבל קזנ ,חטובמב להנמכ קסעומה ריכש הרקמ םאב חטובמה ידי לעהטילשה לעב לש יתבר תונלשר בקע םרגנ חוטיבה רומאכ.
	 

	12.4.
	12.4.
	 
	ובחרה
	ת
	 
	'ח קרפל
	 

	הז קרפ םלשל בייח היהי חטובמה רשא םימוכס ןיגב חטובמה תא תופשל בחרומ םייוציפכ  שרופמב רמאנ םא אלא ,היגירחו הסילופה יאנת לכל ףופכב ,ןלהל טרופמכ ,קוחה חוכמ:תרחא
	הז קרפ םלשל בייח היהי חטובמה רשא םימוכס ןיגב חטובמה תא תופשל בחרומ םייוציפכ  שרופמב רמאנ םא אלא ,היגירחו הסילופה יאנת לכל ףופכב ,ןלהל טרופמכ ,קוחה חוכמ:תרחא
	 

	יכ ,רהבוי  תולובגל רבעמ חטובמה תא תופשל ידכב ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב ןיא.המישרב םיבוקנה תוירחאה
	יכ ,רהבוי  תולובגל רבעמ חטובמה תא תופשל ידכב ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב ןיא.המישרב םיבוקנה תוירחאה
	 

	12.4.1. הדובעל יאוול תולועפ 
	12.4.1. הדובעל יאוול תולועפ 
	12.4.1. הדובעל יאוול תולועפ 
	12.4.1. הדובעל יאוול תולועפ 
	12.4.1. הדובעל יאוול תולועפ 




	 לולכל בחרוי חוטיבה הרקמ :ןלהלדכ חוטיב הרקמ םג
	 לולכל בחרוי חוטיבה הרקמ :ןלהלדכ חוטיב הרקמ םג
	 

	12.4.1.1. חוטיב הרקמ םרגנש קספה תעבה תועש ךלהמב ההדובע; 
	12.4.1.1. חוטיב הרקמ םרגנש קספה תעבה תועש ךלהמב ההדובע; 
	12.4.1.1. חוטיב הרקמ םרגנש קספה תעבה תועש ךלהמב ההדובע; 
	12.4.1.1. חוטיב הרקמ םרגנש קספה תעבה תועש ךלהמב ההדובע; 
	12.4.1.1. חוטיב הרקמ םרגנש קספה תעבה תועש ךלהמב ההדובע; 
	12.4.1.1. חוטיב הרקמ םרגנש קספה תעבה תועש ךלהמב ההדובע; 

	12.4.1.2. היה דבועהש תעב םרגנש חוטיב הרקמ  הדובעל ךרדבאו  הרזחבהנממ; 
	12.4.1.2. היה דבועהש תעב םרגנש חוטיב הרקמ  הדובעל ךרדבאו  הרזחבהנממ; 





	12.4.1.3. דבועהש תעב םרגנש חוטיב הרקמ תתשהף  תויביטרופס תויוליעפבתויתרבחו םעטמ  חטובמה דבלבוהז ףיעס יפל חוטיבה הרקמש ה רכו.הדובע תנואתכ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע 
	12.4.1.3. דבועהש תעב םרגנש חוטיב הרקמ תתשהף  תויביטרופס תויוליעפבתויתרבחו םעטמ  חטובמה דבלבוהז ףיעס יפל חוטיבה הרקמש ה רכו.הדובע תנואתכ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע 
	12.4.1.3. דבועהש תעב םרגנש חוטיב הרקמ תתשהף  תויביטרופס תויוליעפבתויתרבחו םעטמ  חטובמה דבלבוהז ףיעס יפל חוטיבה הרקמש ה רכו.הדובע תנואתכ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע 
	12.4.1.3. דבועהש תעב םרגנש חוטיב הרקמ תתשהף  תויביטרופס תויוליעפבתויתרבחו םעטמ  חטובמה דבלבוהז ףיעס יפל חוטיבה הרקמש ה רכו.הדובע תנואתכ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע 
	12.4.1.3. דבועהש תעב םרגנש חוטיב הרקמ תתשהף  תויביטרופס תויוליעפבתויתרבחו םעטמ  חטובמה דבלבוהז ףיעס יפל חוטיבה הרקמש ה רכו.הדובע תנואתכ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע 
	12.4.1.3. דבועהש תעב םרגנש חוטיב הרקמ תתשהף  תויביטרופס תויוליעפבתויתרבחו םעטמ  חטובמה דבלבוהז ףיעס יפל חוטיבה הרקמש ה רכו.הדובע תנואתכ ימואל חוטיבל דסומה ידי לע 


	12.4.2. םיקזחומה םיחטשב לחה ןידה חוכמ יופיש 
	12.4.2. םיקזחומה םיחטשב לחה ןידה חוכמ יופיש 




	נו ,חוטיב הרקמ תרדגה לע הנועה קזנ עוריא עריאדי לע עבק יכ ילארשי טפשמ תיב ייבשות ,וידבועל םייוציפ וניגב םלשל חטובמה לע םיקזחומה םיחטשה,  םיקסעומה לע ודי,םיקזחומה םיחטשב עובקה קוחה תרדגה הנושת ,ילארשיה ןידה לוחי אלה  הז ןיינעב לחה יטנוולרה קוחל ,וז הסילופבםיקזחומה םיחטשב.
	נו ,חוטיב הרקמ תרדגה לע הנועה קזנ עוריא עריאדי לע עבק יכ ילארשי טפשמ תיב ייבשות ,וידבועל םייוציפ וניגב םלשל חטובמה לע םיקזחומה םיחטשה,  םיקסעומה לע ודי,םיקזחומה םיחטשב עובקה קוחה תרדגה הנושת ,ילארשיה ןידה לוחי אלה  הז ןיינעב לחה יטנוולרה קוחל ,וז הסילופבםיקזחומה םיחטשב.
	 

	קפס רסה ןעמל רומאהמ עורגל ידכ וז הבחרהב רומאב ןיא ,גירחב 
	קפס רסה ןעמל רומאהמ עורגל ידכ וז הבחרהב רומאב ןיא ,גירחב 
	
	
	12.3.1

	 .ליעל
	 

	 וז הבחרה יפ לע יוסיכה לש רועישב תימצע תופתתשהל ףופכ
	 וז הבחרה יפ לע יוסיכה לש רועישב תימצע תופתתשהל ףופכ
	10
	%
	 
	 ילומגתמ
	 וא חוטיבה
	30,000
	 
	₪
	 
	.עגפנל הרקמל םיינשהמ הובגה
	 

	12.4.3. ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ תינמז תוהש 
	12.4.3. ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ תינמז תוהש 
	12.4.3. ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ תינמז תוהש 
	12.4.3. ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ תינמז תוהש 
	12.4.3. ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ תינמז תוהש 




	 ותוירחאוידבוע יפלכ חטובמה לש חוטיב הרקמ ןיגב  םתוהש תעבתינמזה  ץוחמילאירוטירטה םוחתל לע איה תובחהש דבלבו
	 ותוירחאוידבוע יפלכ חטובמה לש חוטיב הרקמ ןיגב  םתוהש תעבתינמזה  ץוחמילאירוטירטה םוחתל לע איה תובחהש דבלבו
	-
	 םוחתבו לארשי תנידמ יניד יפהלש טופישה.
	 

	 םיכרד תנואת בקע וא/ו ךלהמב עריאש חוטיב הרקמ לע לוחת אל וז הבחרה.ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ 
	12.4.4. ( תישיא העיגפINJURY PERSONAL) 
	12.4.4. ( תישיא העיגפINJURY PERSONAL) 
	12.4.4. ( תישיא העיגפINJURY PERSONAL) 
	12.4.4. ( תישיא העיגפINJURY PERSONAL) 
	12.4.4. ( תישיא העיגפINJURY PERSONAL) 




	קרפ העיגפ ןיגב תובח תוסכל בחרומ הז  תינפוג העיגפמ לידבהל( תישיא לשב חטובמה קסעב ותדובע בקעו ידכ ךות חטובמה דבועל תמרגנה )היתואצותורפה םוחתל הרידח תוברל( ט ,)תויטרפב העיגפ רצעמ ,םדא תבלעה ,ערה ןושל,אווש  םותב לעפ חטובמהש דבלבו ,תוידוס תבוח לש הרפה לשב תובח ןכו.בל
	קרפ העיגפ ןיגב תובח תוסכל בחרומ הז  תינפוג העיגפמ לידבהל( תישיא לשב חטובמה קסעב ותדובע בקעו ידכ ךות חטובמה דבועל תמרגנה )היתואצותורפה םוחתל הרידח תוברל( ט ,)תויטרפב העיגפ רצעמ ,םדא תבלעה ,ערה ןושל,אווש  םותב לעפ חטובמהש דבלבו ,תוידוס תבוח לש הרפה לשב תובח ןכו.בל
	 

	 וא/ו תינימ הדרטה לשב תישיא העיגפ הסכמ אל וז הבחרה ,קפס רסה ןעמל.ינחור ןיינק תויוכזב העיגפ
	 וא/ו תינימ הדרטה לשב תישיא העיגפ הסכמ אל וז הבחרה ,קפס רסה ןעמל.ינחור ןיינק תויוכזב העיגפ
	 

	חטבמה תוירחא לש ךס לע הלעת אל וז הבחרה ןיגב 
	חטבמה תוירחא לש ךס לע הלעת אל וז הבחרה ןיגב 
	5,000
	 
	 ₪
	 הרקמ ןיגב
	טיב
	.חוטיבה תפוקת לכל כ"הסבו דחא חו
	 
	 תופתתשהל הפופכ הניא וז הבחרה
	.תימצע
	 

	12.5. םידחוימ םיאנת 'ח קרפל 
	12.5.1.
	12.5.1.
	12.5.1.
	12.5.1.
	12.5.1.
	12.5.1.
	 
	 ימד תמאתה
	ה
	חוטיב
	 
	יתנשה הדובעה רכשל
	 
	םידבוע רפסמל וא/ו
	 
	 


	12.5.1.1.  דוסי לע םיבשוחמו םייערא םניה המישרב םיבוקנה חוטיבה ימדןדמוא  יתנשה הדובעה רכשחוטיבה תפוקת ךשמב חטובמה ידי לע םלושיש ע םיקסעומה םידבועה רפסמ וא/ו.חוטיבה תפוקת ךשמב חטובמה ידי ל 
	12.5.1.1.  דוסי לע םיבשוחמו םייערא םניה המישרב םיבוקנה חוטיבה ימדןדמוא  יתנשה הדובעה רכשחוטיבה תפוקת ךשמב חטובמה ידי לע םלושיש ע םיקסעומה םידבועה רפסמ וא/ו.חוטיבה תפוקת ךשמב חטובמה ידי ל 
	12.5.1.1.  דוסי לע םיבשוחמו םייערא םניה המישרב םיבוקנה חוטיבה ימדןדמוא  יתנשה הדובעה רכשחוטיבה תפוקת ךשמב חטובמה ידי לע םלושיש ע םיקסעומה םידבועה רפסמ וא/ו.חוטיבה תפוקת ךשמב חטובמה ידי ל 





	 ךרעית ,חוטיבה תפוקת םותב רכשל םאתהב חוטיבה ימד תמאתהלעופב םלושש  לעופב םיקסעומה םידבועה רפסמ וא/ו.  תשירד יפ לע ,חטבמה ללוכה רכשה רבדב תורהצה איצמהל חטובמה בייחתמשדוח ידימ םלושש  שדוח ידמ וקסעוהש םידבועה לכ ךס וא/ו םאתהבדלי ספוט יפ לע ימואל חוטיבל דסומל חוו
	 ךרעית ,חוטיבה תפוקת םותב רכשל םאתהב חוטיבה ימד תמאתהלעופב םלושש  לעופב םיקסעומה םידבועה רפסמ וא/ו.  תשירד יפ לע ,חטבמה ללוכה רכשה רבדב תורהצה איצמהל חטובמה בייחתמשדוח ידימ םלושש  שדוח ידמ וקסעוהש םידבועה לכ ךס וא/ו םאתהבדלי ספוט יפ לע ימואל חוטיבל דסומל חוו
	106
	 
	 וא
	.ופילח
	 

	12.5.1.2.  ןיא קרפבהזשודיחב וא ,ו חוטיבה ימד תמאתה לע רותיו םושמ ,יתנשה הדובעה רכשל  םידבועה רפסמל וא/ו ליעל הז ףיעסב רומאכ.חוטיבה תפוקתל המדקש יהשלכ חוטיב תפוקת יבגל 
	12.5.1.2.  ןיא קרפבהזשודיחב וא ,ו חוטיבה ימד תמאתה לע רותיו םושמ ,יתנשה הדובעה רכשל  םידבועה רפסמל וא/ו ליעל הז ףיעסב רומאכ.חוטיבה תפוקתל המדקש יהשלכ חוטיב תפוקת יבגל 
	12.5.1.2.  ןיא קרפבהזשודיחב וא ,ו חוטיבה ימד תמאתה לע רותיו םושמ ,יתנשה הדובעה רכשל  םידבועה רפסמל וא/ו ליעל הז ףיעסב רומאכ.חוטיבה תפוקתל המדקש יהשלכ חוטיב תפוקת יבגל 
	12.5.1.2.  ןיא קרפבהזשודיחב וא ,ו חוטיבה ימד תמאתה לע רותיו םושמ ,יתנשה הדובעה רכשל  םידבועה רפסמל וא/ו ליעל הז ףיעסב רומאכ.חוטיבה תפוקתל המדקש יהשלכ חוטיב תפוקת יבגל 
	12.5.1.2.  ןיא קרפבהזשודיחב וא ,ו חוטיבה ימד תמאתה לע רותיו םושמ ,יתנשה הדובעה רכשל  םידבועה רפסמל וא/ו ליעל הז ףיעסב רומאכ.חוטיבה תפוקתל המדקש יהשלכ חוטיב תפוקת יבגל 
	12.5.1.2.  ןיא קרפבהזשודיחב וא ,ו חוטיבה ימד תמאתה לע רותיו םושמ ,יתנשה הדובעה רכשל  םידבועה רפסמל וא/ו ליעל הז ףיעסב רומאכ.חוטיבה תפוקתל המדקש יהשלכ חוטיב תפוקת יבגל 





	 
	 

	13.
	13.
	 
	'ט קרפ
	 
	-
	 ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב
	 

	13.1.
	13.1.
	 
	יחוטיבה יוסיכה תוהמ
	 

	 חטובמה רשא םימוכסה דעב חטובמה תא הפשי חטבמה תויהל יושע ישילש דצל םלשל בייחש חוטיב הרקממ האצותכ ,ןיד יפ לע םייוציפכשחרתי  תפוקת ךלהמב ילאירוטירטה םוחתב.חוטיבה
	 חטובמה רשא םימוכסה דעב חטובמה תא הפשי חטבמה תויהל יושע ישילש דצל םלשל בייחש חוטיב הרקממ האצותכ ,ןיד יפ לע םייוציפכשחרתי  תפוקת ךלהמב ילאירוטירטה םוחתב.חוטיבה
	 

	 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוה ןיגב םג חטובמה תא הפשי חטבמה ,ףסונבבגל רבעמ ףא תאזו ותובח חוטיב תפוקתל תוירחאה לובג וא/ו חוטיב הרקמל תוירחאה לו.הסילופב
	 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוה ןיגב םג חטובמה תא הפשי חטבמה ,ףסונבבגל רבעמ ףא תאזו ותובח חוטיב תפוקתל תוירחאה לובג וא/ו חוטיב הרקמל תוירחאה לו.הסילופב
	 

	13.2.
	13.2.
	 
	ורדגה
	ת
	 
	 קרפל
	ט
	'
	 

	 תרטמלהז קרפ  םיאבה םיחנומל אהתןמקלדכ תועמשמה:
	 תרטמלהז קרפ  םיאבה םיחנומל אהתןמקלדכ תועמשמה:
	 

	13.2.1
	13.2.1
	13.2.1
	13.2.1
	13.2.1
	 


	"ןיד"
	"ןיד"
	"ןיד"
	 


	לארשי תנידמ יניד.
	לארשי תנידמ יניד.
	לארשי תנידמ יניד.
	 



	13.2.2
	13.2.2
	13.2.2
	13.2.2
	 


	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	"חוטיבה הרקמ"
	 


	יתלב עוריא
	יתלב עוריא
	יתלב עוריא
	-
	 רוקממ םיעבונה םיקזנ תרדסל וא קזנל םרגש יופצ תירוקמ הביסמ וא דחאחטובמה לש וקוסיעל רושקה ,תחא.
	 



	13.2.3
	13.2.3
	13.2.3
	13.2.3
	 


	"קזנ"
	"קזנ"
	"קזנ"
	 


	13.2.3.1
	13.2.3.1
	13.2.3.1
	13.2.3.1
	13.2.3.1
	13.2.3.1
	13.2.3.1
	13.2.3.1
	 
	 ,ינפוג יוקיל וא העיגפ ,הלחמ ,תוומ ,ינפוג קזיה
	.ילכש וא ישפנ
	 


	13.2.3.2
	13.2.3.2
	13.2.3.2
	 
	 וניהש קזנ תוברל ,ישילש דצ שוכרל ןדבוא וא/ו קזיה
	.םהלש הרישי האצות
	 









	13.3.
	13.3.
	 
	יגירח
	 ם
	'ט קרפל
	 

	קרפ זה ניאו חטובמה לש ותובח תא הסכמ ןיגב ,ןיפיקעב וא ןירשימב תעבונה , רשקב וא:םע
	קרפ זה ניאו חטובמה לש ותובח תא הסכמ ןיגב ,ןיפיקעב וא ןירשימב תעבונה , רשקב וא:םע
	 

	13.3.1.
	13.3.1.
	13.3.1.
	13.3.1.
	13.3.1.
	13.3.1.
	 
	זנ
	לע וחטבל הבוחש ק
	-
	חוטיב תדוקפ יפ יעונמ בכר
	 





	 תובחלע החטבל הבוחש
	 תובחלע החטבל הבוחש
	-
	תוברל ,יעונמ בכר ילכ ןיגב ןיד לכ יפ  תודסומו םיפוגלע חוטיב תבוחמ םירוטפה
	-
	 יפתדוקפ חוטיב  יעונמ בכר[שדח חסונ,] ל"שת
	-
	1970
	.
	 

	13.3.2. חטובמה ידבועל קזנ 
	13.3.2. חטובמה ידבועל קזנ 
	13.3.2. חטובמה ידבועל קזנ 
	13.3.2. חטובמה ידבועל קזנ 
	13.3.2. חטובמה ידבועל קזנ 

	13.3.2.1. חטובמה ידבועל קזנ  ךות חטובמה ידבועל קזנ םתדובע בקע וא/ו ידכ.חטובמה לצא 
	13.3.2.1. חטובמה ידבועל קזנ  ךות חטובמה ידבועל קזנ םתדובע בקע וא/ו ידכ.חטובמה לצא 
	13.3.2.1. חטובמה ידבועל קזנ  ךות חטובמה ידבועל קזנ םתדובע בקע וא/ו ידכ.חטובמה לצא 

	13.3.2.2. ה לש בוביש תעיבתימואל חוטיבל דסומ:רשאכ עגפנל םולשת ןיגב , 
	13.3.2.2. ה לש בוביש תעיבתימואל חוטיבל דסומ:רשאכ עגפנל םולשת ןיגב , 

	13.3.2.2.1.  עגפנה ןיגב ימואל חוטיב ימד םליש אלו שרדנ חטובמה ,ודבועכ עגפנה לע ימואל חוטיבל דסומל חוויד אל וא;ןיד יפ לע שרדנכ 
	13.3.2.2.1.  עגפנה ןיגב ימואל חוטיב ימד םליש אלו שרדנ חטובמה ,ודבועכ עגפנה לע ימואל חוטיבל דסומל חוויד אל וא;ןיד יפ לע שרדנכ 
	13.3.2.2.1.  עגפנה ןיגב ימואל חוטיב ימד םליש אלו שרדנ חטובמה ,ודבועכ עגפנה לע ימואל חוטיבל דסומל חוויד אל וא;ןיד יפ לע שרדנכ 






	 
	13.3.3. רצומ תובח, תיעוצקמ תוירחא, הרשמ יאשונ תוירחא 
	13.3.3. רצומ תובח, תיעוצקמ תוירחא, הרשמ יאשונ תוירחא 
	13.3.3. רצומ תובח, תיעוצקמ תוירחא, הרשמ יאשונ תוירחא 
	13.3.3. רצומ תובח, תיעוצקמ תוירחא, הרשמ יאשונ תוירחא 
	13.3.3. רצומ תובח, תיעוצקמ תוירחא, הרשמ יאשונ תוירחא 




	 קזנ:מ עבונה
	 קזנ:מ עבונה
	 

	13.3.3.1.
	13.3.3.1.
	13.3.3.1.
	13.3.3.1.
	13.3.3.1.
	13.3.3.1.
	13.3.3.1.
	 
	לע וקווש וא ובכרוה ,ולפוט ,ונקות ,וקפוס ,ורכמנ ,ורצויש םירצומ
	-
	 ידי שיא לכ וא ,ומיע רשקב וא חטובמהש םתואש רחאל ,ותורישב.חטובמה לש הרישיה ותקזחמ ואצי םירצומ
	 


	13.3.3.2.
	13.3.3.2.
	13.3.3.2.
	 
	וא/ו חטובמה לש תיעוצקמה ותוירחא
	 
	שבש שיא לכ
	י
	 לשב ,ותור
	ץועיי יתוריש
	 
	וא/ו
	 
	 ןונכת
	ו
	/
	 וא
	חוקיפ
	,
	 
	 דצל ודי לע ונתינש
	 'ג
	 תרגסמב
	 לשב תיעוצקמה ותוירחא ןכו חטובמה לש וקוסיע וא/ו ועוצקמ
	הרפו םייאופר םיתוריש
	-
	 םהשלכ םייאופר יתוריש תוברל האופר.תיביטנרטלא האופרו המילשמ
	 


	13.3.3.3.
	13.3.3.3.
	13.3.3.3.
	 
	שבש שיא לכ וא/ו חטובמה לש תילוהינה ותוירחא
	י
	 תנתינה ותור
	לע יוסיכל
	-
	 יפ.הרשמ יאשונ תובח חוטיב תסילופ
	 



	13.3.4. ל קזנ שוכרהחגשה ,חוקיפ ,הקזחב 
	13.3.4. ל קזנ שוכרהחגשה ,חוקיפ ,הקזחב 




	 קזנש,שוכרל םרגנ ה אצמנ ,ותקזחב/ו,וחוקיפב וא /ו.חטובמה לש ,ותטילשב וא  קזנ לכ לע לוחי אל הז גירח לע הסוכמ רשאו רומאה שוכרהמ האצותכ םרגנשה יאנת יפקרפ.
	 קזנש,שוכרל םרגנ ה אצמנ ,ותקזחב/ו,וחוקיפב וא /ו.חטובמה לש ,ותטילשב וא  קזנ לכ לע לוחי אל הז גירח לע הסוכמ רשאו רומאה שוכרהמ האצותכ םרגנשה יאנת יפקרפ.
	 

	13.3.5. םילעופ וילע שוכרל קזנ 
	13.3.5. םילעופ וילע שוכרל קזנ 
	13.3.5. םילעופ וילע שוכרל קזנ 
	13.3.5. םילעופ וילע שוכרל קזנ 
	13.3.5. םילעופ וילע שוכרל קזנ 




	 שוכר קלח ותואל קזנחטובמהש,  ותורישב שיא לכ וא וא םילעופ ולעפ תעב ובחוטיבה הרקמ תורק.הרומאה הלועפה י"ע ןירשימב םרגנ קזנהש ,יאנתב ,
	 שוכר קלח ותואל קזנחטובמהש,  ותורישב שיא לכ וא וא םילעופ ולעפ תעב ובחוטיבה הרקמ תורק.הרומאה הלועפה י"ע ןירשימב םרגנ קזנהש ,יאנתב ,
	 

	13.3.6. ןעשמ תשלחה וא עוזעז 
	13.3.6. ןעשמ תשלחה וא עוזעז 
	13.3.6. ןעשמ תשלחה וא עוזעז 
	13.3.6. ןעשמ תשלחה וא עוזעז 
	13.3.6. ןעשמ תשלחה וא עוזעז 




	ןיינבל וא שוכרל וא עקרקל קזנ  לש ןעשמ תשלחה וא עוזעז ידי לע םרגייש.ןיינב לש וא שוכר לש וא עקרק
	ןיינבל וא שוכרל וא עקרקל קזנ  לש ןעשמ תשלחה וא עוזעז ידי לע םרגייש.ןיינב לש וא שוכר לש וא עקרק
	 

	13.3.7. תוינלבק תודובע 
	13.3.7. תוינלבק תודובע 
	13.3.7. תוינלבק תודובע 
	13.3.7. תוינלבק תודובע 
	13.3.7. תוינלבק תודובע 




	 היושעה תובחנלבק תודובע עוציב לש האצותכ וא ,םע רשקב לוחל ,םייוניש ,תוי תופסות וא םינוקיתוהשלכ שוכרל קסעה תיבב ןיינבל וא שוכרל קזנ לכו ,ךכמ האצותכ םרגייש םירצחל תונכשב םיאצמנה שרופמב תרחא ןיוצ םא אלא ,.המישרב  קסעה תיבב תופטוש הקזחא תודובע יבגל לוחי אל הז גירחחטובמה.
	 היושעה תובחנלבק תודובע עוציב לש האצותכ וא ,םע רשקב לוחל ,םייוניש ,תוי תופסות וא םינוקיתוהשלכ שוכרל קסעה תיבב ןיינבל וא שוכרל קזנ לכו ,ךכמ האצותכ םרגייש םירצחל תונכשב םיאצמנה שרופמב תרחא ןיוצ םא אלא ,.המישרב  קסעה תיבב תופטוש הקזחא תודובע יבגל לוחי אל הז גירחחטובמה.
	 

	13.3.8. נ קזיסנניפ 
	13.3.8. נ קזיסנניפ 
	13.3.8. נ קזיסנניפ 
	13.3.8. נ קזיסנניפ 
	13.3.8. נ קזיסנניפ 




	 יפסכ קזנישילש דצ שוכרל רישי יזיפ קזנ וניאש והשלכ.
	 יפסכ קזנישילש דצ שוכרל רישי יזיפ קזנ וניאש והשלכ.
	 

	13.3.9. תקזחא קשנ ילכ ר אלליןויש 
	13.3.9. תקזחא קשנ ילכ ר אלליןויש 
	13.3.9. תקזחא קשנ ילכ ר אלליןויש 
	13.3.9. תקזחא קשנ ילכ ר אלליןויש 
	13.3.9. תקזחא קשנ ילכ ר אלליןויש 




	תובחוהשלכ שומיש וא/ו הקזחאמ חטובמה לש ו בילכ
	תובחוהשלכ שומיש וא/ו הקזחאמ חטובמה לש ו בילכ
	-
	לע קשנ
	-
	לע וא ודי
	-
	 ידי תורקב רשאכ ,וידבוע הרקמהחוטיב קיזחמ קשנה וב שמתשמה וא  היה אלר לעבירב ןויש
	-
	תאישנל ףקות ילכ
	-
	קשנ גוס ותואמ.
	 

	 
	 

	13.3.10. מ קזנהנירק וטנגמורטקלא תודשיםי 
	13.3.10. מ קזנהנירק וטנגמורטקלא תודשיםי 
	13.3.10. מ קזנהנירק וטנגמורטקלא תודשיםי 
	13.3.10. מ קזנהנירק וטנגמורטקלא תודשיםי 
	13.3.10. מ קזנהנירק וטנגמורטקלא תודשיםי 




	 קזנ הנירקמ עבונה/ו.םיטנגמורטקלא תודש וא
	 קזנ הנירקמ עבונה/ו.םיטנגמורטקלא תודש וא
	 

	13.3.11. הרובחת ילכל רשקב קזנ 
	13.3.11. הרובחת ילכל רשקב קזנ 
	13.3.11. הרובחת ילכל רשקב קזנ 
	13.3.11. הרובחת ילכל רשקב קזנ 
	13.3.11. הרובחת ילכל רשקב קזנ 

	13.3.11.1. .ישילש דצ שוכרל קזנ ןיגב ,יעונמ בכר ילכב שומישמ תעבונה תובח 
	13.3.11.1. .ישילש דצ שוכרל קזנ ןיגב ,יעונמ בכר ילכב שומישמ תעבונה תובח 
	13.3.11.1. .ישילש דצ שוכרל קזנ ןיגב ,יעונמ בכר ילכב שומישמ תעבונה תובח 

	13.3.11.2.
	13.3.11.2.
	13.3.11.2.
	 
	 טיש ילכו סיט ילכ ,תבכרב שומיש בקע לוחל היושעש ,יהשלכ תובח
	.יעונמ
	 






	13.4.
	13.4.
	 
	ובחרה
	ת
	 
	'ט קרפל
	 

	 יכ ,םכסומבחרומ הז קרפ  םלשל בייח היהי חטובמה רשא םימוכס ןיגב חטובמה תא תופשלחו הסילופה יאנת לכל ףופכב ,ןלהל טרופמכ ,ןיד יפ לע םייוציפכ ישילש דצל םא אלא ,היגיר:תרחא שרופמב רמאנ
	 יכ ,םכסומבחרומ הז קרפ  םלשל בייח היהי חטובמה רשא םימוכס ןיגב חטובמה תא תופשלחו הסילופה יאנת לכל ףופכב ,ןלהל טרופמכ ,ןיד יפ לע םייוציפכ ישילש דצל םא אלא ,היגיר:תרחא שרופמב רמאנ
	 

	יכ ,רהבוי  תולובגל רבעמ חטובמה תא תופשל ידכב ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב ןיא.המישרב םיבוקנה תוירחאה
	יכ ,רהבוי  תולובגל רבעמ חטובמה תא תופשל ידכב ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב ןיא.המישרב םיבוקנה תוירחאה
	 

	13.4.1. תבלוצ תוירחא 
	13.4.1. תבלוצ תוירחא 
	13.4.1. תבלוצ תוירחא 
	13.4.1. תבלוצ תוירחא 
	13.4.1. תבלוצ תוירחא 




	 םדאמ רתוי ללוכ חטובמה םש םא יוסיכה לוחי ,דחא יטפשמ ףוג ואעל
	 םדאמ רתוי ללוכ חטובמה םש םא יוסיכה לוחי ,דחא יטפשמ ףוג ואעל
	-
	 יפהז קרפ דרפנב חטובמה ידיחימ דחא לכ לע )תבלוצ תוירחא( ,הנשמ ינלבקו םינלבק טעמל,  אצוה וליאכלע  דבלב ומשקרפ זה יאנת לעויתוגרחה ,ו יתוארוהווהשכ ,ו דרפנ א ,םירחאה םיחטובמה לש םמויקב יולת יתלבוחטבמה לש ותוירחא םלוא תופשל  תא חטובמה ידיחי לכ ,דוחל וא דחיבתוירחאה תולובג לע הלעת אל םיבוקנה .המישרב
	 

	13.4.2.
	13.4.2.
	13.4.2.
	13.4.2.
	13.4.2.
	13.4.2.
	 
	תיחוליש תוירחא
	 





	הז קרפ תיחולישה ותוירחא תא הסכמ מ תעבונה חטובמה לש וא וישעממ וילדחמ ףוג וא םדא לכ לשחטובמה קסעה רובע ומעטמ לעופה.
	הז קרפ תיחולישה ותוירחא תא הסכמ מ תעבונה חטובמה לש וא וישעממ וילדחמ ףוג וא םדא לכ לשחטובמה קסעה רובע ומעטמ לעופה.
	 

	13.4.3.
	13.4.3.
	13.4.3.
	13.4.3.
	13.4.3.
	13.4.3.
	 
	ר
	ידבוע שוכ
	ם
	 





	לע ףיעסב רומאה ףא 
	לע ףיעסב רומאה ףא 
	
	
	13.3.4

	 )החגשה ,חוקיפ ,הקזחב שוכרל קזנ( ל קרפהז , שוכר ןיינעל ישילש דצ שוכרכ בשחיי ,חטובמה ידבועל ךיישהקרפ זה.
	 

	13.4.4.
	13.4.4.
	13.4.4.
	13.4.4.
	13.4.4.
	13.4.4.
	 
	ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ תיחוליש תוירחא
	 





	תיחולישה ותוירחא חוכמ חטובמה תובח  םוחתל ץוחמ ומרגנש םיקזנ ןיגב ,ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ ינמז ןפואב ומעטמ םיחלשנה םישנא י"ע ילאירוטירטההלש טופישה םוחתבו לארשי תנידמ יניד יפ לע איה תובחהש דבלבו.
	תיחולישה ותוירחא חוכמ חטובמה תובח  םוחתל ץוחמ ומרגנש םיקזנ ןיגב ,ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ ינמז ןפואב ומעטמ םיחלשנה םישנא י"ע ילאירוטירטההלש טופישה םוחתבו לארשי תנידמ יניד יפ לע איה תובחהש דבלבו.
	 

	 וא ישפנ ,ינפוג יוקיל וא העיגפ ,הלחמ ,תוומ ,ינפוג קזיה לע לוחת אל וז הבחרהאת בקע וא/ו ךלהמב ,ילכש.ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ םיכרד תנו
	 וא ישפנ ,ינפוג יוקיל וא העיגפ ,הלחמ ,תוומ ,ינפוג קזיה לע לוחת אל וז הבחרהאת בקע וא/ו ךלהמב ,ילכש.ילאירוטירטה םוחתל ץוחמ םיכרד תנו
	 

	 
	 

	13.4.5.
	13.4.5.
	13.4.5.
	13.4.5.
	13.4.5.
	13.4.5.
	 
	יעוריא
	 
	הרבח
	 





	ו חטובמה ידבוע םהיתוחפשמ ינבובשחיי םירחא םינמזומו  תעב ישילש דצכםיעוריאב םתופתתשה  םייביטרופס םיעוריא תוברל ,םייתליהק וא/ו םייתרבחלע םינגרואמה
	ו חטובמה ידבוע םהיתוחפשמ ינבובשחיי םירחא םינמזומו  תעב ישילש דצכםיעוריאב םתופתתשה  םייביטרופס םיעוריא תוברל ,םייתליהק וא/ו םייתרבחלע םינגרואמה
	-
	 .הליהקה וא/ו וידבוע תחוורל חטובמה ידי ,חטובמה ידבוע יבגללע יוסיכה
	-
	 קרו ךא לוחי הז ףיעס יפ חוטיבל דסומה ידי לע רכוי אל הרקמה םא.הדובע תנואתכ ימואל
	 

	13.4.6.  תוכז לע רותיוה ףולחתחטבמה לש 
	13.4.6.  תוכז לע רותיוה ףולחתחטבמה לש 
	13.4.6.  תוכז לע רותיוה ףולחתחטבמה לש 
	13.4.6.  תוכז לע רותיוה ףולחתחטבמה לש 
	13.4.6.  תוכז לע רותיוה ףולחתחטבמה לש 




	לע רתוומ חטבמה לכ  םישנא יפלכ ףולחת תוכזותורשב ,חטובמה לש  יפלכ ילעב,חטובמה לש ויתוינמ  יפלכןוירוטקריד ירבח חטובמה, יפלכו  רשא ףוג וא םדא לכ בייחתה חוטיבה הרקמ תורקל םדוקה תוכז לע רותיו וללכי ויחוטיב יכ בתכב חטובמהויפלכ ףולחת.
	לע רתוומ חטבמה לכ  םישנא יפלכ ףולחת תוכזותורשב ,חטובמה לש  יפלכ ילעב,חטובמה לש ויתוינמ  יפלכןוירוטקריד ירבח חטובמה, יפלכו  רשא ףוג וא םדא לכ בייחתה חוטיבה הרקמ תורקל םדוקה תוכז לע רותיו וללכי ויחוטיב יכ בתכב חטובמהויפלכ ףולחת.
	 

	לע יופיש תלבקל חטובמה תוכז
	לע יופיש תלבקל חטובמה תוכז
	-
	 יפהז קרפ  תורק ינפל ,חטובמהש ךכ בקע עגפת אל בייחתה וא/ו והשלכ ףוג וא/ו םדא יפלכ העיבת תוכז לע בתכב רתיו חוטיבה הרקמב,ותופשל בתכ  חטבמל תויהל התייה היושע תובייחתה וא רותיו ותוא אלמלא רשא.ףוג וא םדא ותוא יפלכ ףולחת תוכז
	 

	 יפלכ לוחי אל ףולחתה תוכז לע רותיווה יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל םרג רשא םדא.ןודזב חוטיבה הרקמל
	 יפלכ לוחי אל ףולחתה תוכז לע רותיווה יכ רהבוי ,קפס רסה ןעמל םרג רשא םדא.ןודזב חוטיבה הרקמל
	 

	13.4.7. רשקב יטפשמ ףוג וא םדא לש תובח חטבל חטובמה תויובייחתה ןיגב יופיש  םעחטובמה לש ויסכנ וא/ו וקוסיע. 
	13.4.7. רשקב יטפשמ ףוג וא םדא לש תובח חטבל חטובמה תויובייחתה ןיגב יופיש  םעחטובמה לש ויסכנ וא/ו וקוסיע. 
	13.4.7. רשקב יטפשמ ףוג וא םדא לש תובח חטבל חטובמה תויובייחתה ןיגב יופיש  םעחטובמה לש ויסכנ וא/ו וקוסיע. 
	13.4.7. רשקב יטפשמ ףוג וא םדא לש תובח חטבל חטובמה תויובייחתה ןיגב יופיש  םעחטובמה לש ויסכנ וא/ו וקוסיע. 
	13.4.7. רשקב יטפשמ ףוג וא םדא לש תובח חטבל חטובמה תויובייחתה ןיגב יופיש  םעחטובמה לש ויסכנ וא/ו וקוסיע. 




	ףיעסב רומאה ףא לע 
	ףיעסב רומאה ףא לע 
	
	
	11.2.1

	 ( גירחלע תירטנולוו תובייחתה )םכסה יפ, הז קרפ ,בתכב בייחתה חטובמהש יטפשמ ףוג וא םדא לכ תופשל בחרומ  הרקמ תורק ינפל בתכב בייחתה וא/ו ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיבב ותובח תא חטבל ,חוטיבה,ותופשל תאזו  לע וא/ו חטובמה רובע ףוג וא םדא ותוא ידי לע תישענה תוליעפ ןיגב וקוסיעל רשקב )הנשמ ינלבקו םינלבק טעמל( ומע ףתושמב וא/ו ורובע חטובמה ידי חטובמהש םיסכנ וא/ו חטובמה ידי לע םירוכשה םיסכנ ןיינעל וא/ו חטובמה לש.םירחאל ריכשמ
	 

	13.4.8.
	13.4.8.
	13.4.8.
	13.4.8.
	13.4.8.
	13.4.8.
	 
	( תישיא העיגפ
	INJURY
	 
	PERSONAL
	)
	 





	הז קרפ ןיגב תובח תוסכל בחרומ  העיגפ( תישיא תינפוג העיגפמ לידבהל )היתואצותו לשב חטובמה לש ותוליעפ בקעו ידכ ךות והשלכ ישילש דצל תמרגנה( טרפה םוחתל הרידחתוברל ל ,)תויטרפב העיגפ רצעמ ,םדא תבלעה ,ערה ןוש ,אוושתוידוס תבוח לש הרפה לשב תובח ןכו םותב לעפ חטובמהש דבלבו ,בל.
	הז קרפ ןיגב תובח תוסכל בחרומ  העיגפ( תישיא תינפוג העיגפמ לידבהל )היתואצותו לשב חטובמה לש ותוליעפ בקעו ידכ ךות והשלכ ישילש דצל תמרגנה( טרפה םוחתל הרידחתוברל ל ,)תויטרפב העיגפ רצעמ ,םדא תבלעה ,ערה ןוש ,אוושתוידוס תבוח לש הרפה לשב תובח ןכו םותב לעפ חטובמהש דבלבו ,בל.
	 

	ינימ הדרטה לשב תישיא העיגפ הסכמ אל וז הבחרה ,קפס רסה ןעמל וא/ו תינחור ןיינק תויוכזב העיגפ.
	ינימ הדרטה לשב תישיא העיגפ הסכמ אל וז הבחרה ,קפס רסה ןעמל וא/ו תינחור ןיינק תויוכזב העיגפ.
	 

	 חטבמה תוירחא וז הבחרה ןיגב לש ךס לע הלעת אל
	 חטבמה תוירחא וז הבחרה ןיגב לש ךס לע הלעת אל
	5
	,000
	 
	₪
	 
	 הרקמ ןיגב
	ל כ"הסבו דחא חוטיב
	 לכ
	 .חוטיבה תפוקת
	 תופתתשהל הפופכ הניא וז הבחרה
	.תימצע
	 

	 
	 

	13.4.9. ץוח תודובע בחרה 
	13.4.9. ץוח תודובע בחרה 
	13.4.9. ץוח תודובע בחרה 
	13.4.9. ץוח תודובע בחרה 
	13.4.9. ץוח תודובע בחרה 

	13.4.9.1. ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב 
	13.4.9.1. ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב 
	13.4.9.1. ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב 





	 ,המישרב שרופמב ןיוצ םא קרפהז  ץוחמ תודובע עוציב תוסכל בחרומ ןלהל( חטובמה ירצחל
	 ,המישרב שרופמב ןיוצ םא קרפהז  ץוחמ תודובע עוציב תוסכל בחרומ ןלהל( חטובמה ירצחל
	-
	 "ץוח תודובע" ףופכב חטובמה ידי לע ):ןלהל םיטרופמה םיגירחלו תובחרהל
	 

	13.4.9.1.1.  םייעקרק תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ ,תורוניצ גירחםהשלכ 
	13.4.9.1.1.  םייעקרק תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ ,תורוניצ גירחםהשלכ 
	13.4.9.1.1.  םייעקרק תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ ,תורוניצ גירחםהשלכ 
	13.4.9.1.1.  םייעקרק תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ ,תורוניצ גירחםהשלכ 
	13.4.9.1.1.  םייעקרק תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ ,תורוניצ גירחםהשלכ 
	13.4.9.1.1.  םייעקרק תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ ,תורוניצ גירחםהשלכ 
	13.4.9.1.1.  םייעקרק תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ ,תורוניצ גירחםהשלכ 

	13.4.9.1.1.1.  לש הרקמב ,תורוניצל קזנ וא ןדבוא תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ תת םירזיבא" :ןלהל( םהשלכ םייעקרקםייעקרק" ,) חטובמה תא חטבמה הפשיתל תורישיה תואצוהה ןיגב קרו ךא ןוקי .םייעקרק תת םירזיבאל קזנה רסה ןעמל ףיעס יפל יוסיכה יכ רהבוי ,קפס וניא הז.והשלכ יתאצות קזנ לע לח 
	13.4.9.1.1.1.  לש הרקמב ,תורוניצל קזנ וא ןדבוא תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ תת םירזיבא" :ןלהל( םהשלכ םייעקרקםייעקרק" ,) חטובמה תא חטבמה הפשיתל תורישיה תואצוהה ןיגב קרו ךא ןוקי .םייעקרק תת םירזיבאל קזנה רסה ןעמל ףיעס יפל יוסיכה יכ רהבוי ,קפס וניא הז.והשלכ יתאצות קזנ לע לח 
	13.4.9.1.1.1.  לש הרקמב ,תורוניצל קזנ וא ןדבוא תת םינקתה וא םינקתמ ,םילבכ תת םירזיבא" :ןלהל( םהשלכ םייעקרקםייעקרק" ,) חטובמה תא חטבמה הפשיתל תורישיה תואצוהה ןיגב קרו ךא ןוקי .םייעקרק תת םירזיבאל קזנה רסה ןעמל ףיעס יפל יוסיכה יכ רהבוי ,קפס וניא הז.והשלכ יתאצות קזנ לע לח 

	13.4.9.1.1.2.
	13.4.9.1.1.2.
	13.4.9.1.1.2.
	 
	פשי חטבמה
	ףיעס יפל חטובמה תא ה
	 
	
	
	13.4.9.1.1.1

	  םרטב םא קרו ךא ,ליעל לצא חטובמה קדב ,תודובעה ולחה תא תומיאתמה תויושרה םוקימה רבדיודמה םייעקרק תת םירזיבא לש ק.תודובעה רתא לש רוזאב
	 



	13.4.9.1.2. הדובע תקספה גירח 
	13.4.9.1.2. הדובע תקספה גירח 






	 לעמ חטובמה לש הפוצר הדובע תקספה21 .םוי 
	13.4.9.1.3. ןירשימב םידבוע וילע שוכר תבחרה 
	13.4.9.1.3. ןירשימב םידבוע וילע שוכר תבחרה 
	13.4.9.1.3. ןירשימב םידבוע וילע שוכר תבחרה 
	13.4.9.1.3. ןירשימב םידבוע וילע שוכר תבחרה 
	13.4.9.1.3. ןירשימב םידבוע וילע שוכר תבחרה 
	13.4.9.1.3. ןירשימב םידבוע וילע שוכר תבחרה 
	13.4.9.1.3. ןירשימב םידבוע וילע שוכר תבחרה 






	גירחב רומאל דוגינב 
	גירחב רומאל דוגינב 
	
	
	13.3.5

	  וילע שוכרל קזנ"( )"םילעופקרפה בח תא תוסכל בחרומ חטובמה לש ותוקזנ וא ןדבוא ןיגב  עצבתמ וילע שוכרה קלח ותואל.הפלחה וא/ו ץופיש וא/ו ןוקיתה
	 

	בג לע הלעי אל וז הבחרהל תוירחאה לו
	בג לע הלעי אל וז הבחרהל תוירחאה לו
	20,000
	 
	₪
	.
	 

	13.4.9.2.  חוטיבתיעוצקמ תוירחא 
	13.4.9.2.  חוטיבתיעוצקמ תוירחא 
	13.4.9.2.  חוטיבתיעוצקמ תוירחא 
	13.4.9.2.  חוטיבתיעוצקמ תוירחא 
	13.4.9.2.  חוטיבתיעוצקמ תוירחא 
	13.4.9.2.  חוטיבתיעוצקמ תוירחא 





	 שרופמב ןיוצ םא,המישרב  גירח
	 שרופמב ןיוצ םא,המישרב  גירח
	
	
	13.3.3.2

	  דע לטובמ תיעוצקמ תוירחא תפוקת לכל כ"הסבו הרקמל המישרה ףדב בוקנה תוירחא לובגל.חוטיבה
	 

	 אל הז בחרה:הסכי
	 אל הז בחרה:הסכי
	 

	13.4.9.2.1.  חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא.חטובמה דצמ םינמז 
	13.4.9.2.1.  חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא.חטובמה דצמ םינמז 
	13.4.9.2.1.  חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא.חטובמה דצמ םינמז 
	13.4.9.2.1.  חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא.חטובמה דצמ םינמז 
	13.4.9.2.1.  חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא.חטובמה דצמ םינמז 
	13.4.9.2.1.  חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא.חטובמה דצמ םינמז 
	13.4.9.2.1.  חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא.חטובמה דצמ םינמז 






	13.4.9.2.2.
	13.4.9.2.2.
	13.4.9.2.2.
	13.4.9.2.2.
	13.4.9.2.2.
	13.4.9.2.2.
	13.4.9.2.2.
	13.4.9.2.2.
	 
	 החרט רכש רזחה
	-
	  חטובמהש תואצוהו החרט רכשםריזחהל שרדנו ויתוחוקלמ הבג.
	 


	13.4.9.2.3.
	13.4.9.2.3.
	13.4.9.2.3.
	 
	 םייונישו םינוקית
	-
	  ןיגב חטובמה ידי לע ואצוהש תואצוה לש יוניש וא/ו ןוקית ערא םרטב ,עציבש המצע הדובעה.חוטיבה הרקמ
	 


	13.4.9.2.4.
	13.4.9.2.4.
	13.4.9.2.4.
	 
	תוברע
	 
	-
	  חטובמה דגנ שגותש השירד וא העיבת לכ תואצותה לכלו ודי לע הנתינש יהשלכ תוברע ןיגב.ךכמ תועבונה
	 



	13.4.9.3  רצומה תוירחא חוטיב 
	13.4.9.3  רצומה תוירחא חוטיב 

	13.4.9.3.1.
	13.4.9.3.1.
	13.4.9.3.1.
	13.4.9.3.1.
	 
	גירח ,המישרב שרופמב ןיוצ םא
	 
	
	
	13.3.3.1

	  לטובמ ןפואב הרקמל המישרה ףדב בוקנה תוירחא לובגל דע ,יקלח,חוטיבה תפוקת לכל כ"הסבו :ןמקלדכ
	 


	13.4.9.3.1.1.  םירצומ לע אלמ ןפואב לוחי גירחה חטובמה ידי לע וקווש וא וקפוס ,ורכמנש .ומע רשקב וא 
	13.4.9.3.1.1.  םירצומ לע אלמ ןפואב לוחי גירחה חטובמה ידי לע וקווש וא וקפוס ,ורכמנש .ומע רשקב וא 
	13.4.9.3.1.1.  םירצומ לע אלמ ןפואב לוחי גירחה חטובמה ידי לע וקווש וא וקפוס ,ורכמנש .ומע רשקב וא 

	13.4.9.3.1.2.
	13.4.9.3.1.2.
	13.4.9.3.1.2.
	 
	לטובמ גירחה
	 
	 ונקותש םירצומ ןיינעל
	 לכ וא חטובמה ידי לע ובכרוה וא ולפוט
	 עריא קזנהש דבלבו ,ותורישב שיא
	 וקזחמ ואצי םירצומ םתואש רחאל
	ש רחאלו חטובמה לש הרישיה
	 הדובעה
	.ישילש דצל הרסמנו המלשוה
	 



	13.4.9.3.2.
	13.4.9.3.2.
	13.4.9.3.2.
	 
	ירחא תולובג
	 ולעי אל וז הבחרה ןיגב חטבמה תו
	 לע
	לכל כ"הסו הרקמל המישרה ףדב בוקנה םוכסה
	 
	 תולובגב םילולכ םהו חוטיבה תפוקתב םירקמה
	.ישילש דצ לש תוירחאה
	 


	13.4.9.3.3.
	13.4.9.3.3.
	13.4.9.3.3.
	 
	:וז הבחרהל םיגירח
	 


	13.4.9.3.3.1. חטובמה תעידיב רצויש םוגפ רצומ גירח 
	13.4.9.3.3.1. חטובמה תעידיב רצויש םוגפ רצומ גירח 
	13.4.9.3.3.1. חטובמה תעידיב רצויש םוגפ רצומ גירח 

	13.4.9.3.3.1.1.
	13.4.9.3.3.1.1.
	13.4.9.3.3.1.1.
	13.4.9.3.3.1.1.
	 
	 וא בכרוה רשא רצומ
	 דוגינב ,ןקתוה וא לפוט
	 יללכ וא הנקת ,קוח לכל
	 טעמל ,תוחיטבה
	םותב תויועט
	-
	.בל
	 


	13.4.9.3.3.1.2.  תקזחמ אציש רצומ אוהש העידיב חטובמה.םוגפ 
	13.4.9.3.3.1.2.  תקזחמ אציש רצומ אוהש העידיב חטובמה.םוגפ 








	13.4.9.3.3.2.
	13.4.9.3.3.2.
	13.4.9.3.3.2.
	13.4.9.3.3.2.
	13.4.9.3.3.2.
	13.4.9.3.3.2.
	13.4.9.3.3.2.
	13.4.9.3.3.2.
	13.4.9.3.3.2.
	 
	ומצע רצומה גירח
	 


	13.4.9.3.3.2.1.   םירצומה תמאתה יא.םדועייל 
	13.4.9.3.3.2.1.   םירצומה תמאתה יא.םדועייל 
	13.4.9.3.3.2.1.   םירצומה תמאתה יא.םדועייל 








	 לע לוחי אל הז גירח וא ףוגל םייזיפ םיקזנ ישילש דצ שוכרל ידי לע ומרגנש.םירצומה
	 לע לוחי אל הז גירח וא ףוגל םייזיפ םיקזנ ישילש דצ שוכרל ידי לע ומרגנש.םירצומה
	 

	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	13.4.9.3.3.2.2.
	 
	 לש ןוקית וא הפלחה
	.םתולע וא/ו םירצומ
	 


	13.4.9.3.3.2.3.
	13.4.9.3.3.2.3.
	13.4.9.3.3.2.3.
	 
	 תרזחה וא/ו ןוימ תולע
	( םירצומ
	Recall
	.)
	 


	13.4.9.3.3.2.4.
	13.4.9.3.3.2.4.
	13.4.9.3.3.2.4.
	 
	 ידי לע רשוא אלש רצומ
	 תויושרה
	 תוכמסומה
	 וא סופיט בא תוברל(
	.)ינויסינ רצומ
	 


	13.4.9.3.3.2.5.  רהבומ ,קפס תעינמל רצומל קזנ יכ הזב קזנכ בשחיי אל ומצע.ישילש דצ שוכרל 
	13.4.9.3.3.2.5.  רהבומ ,קפס תעינמל רצומל קזנ יכ הזב קזנכ בשחיי אל ומצע.ישילש דצ שוכרל 








	 הז בחרה הסילופה יאנת רתיל ףופכ שרופמב ונוש אלש המכ דע היגירחו.ליעל רומאכ
	 הז בחרה הסילופה יאנת רתיל ףופכ שרופמב ונוש אלש המכ דע היגירחו.ליעל רומאכ
	 

	 
	 

	14.
	14.
	 
	'י קרפ
	 
	-
	 רצומה תובח חוטיב
	 

	 תא הפשי חטבמה,חטובמה יהל יושע חטובמה רשא םימוכסה דעב ישילש דצל םלשל בייח תולע םייוציפכ
	 תא הפשי חטבמה,חטובמה יהל יושע חטובמה רשא םימוכסה דעב ישילש דצל םלשל בייח תולע םייוציפכ
	-
	 ןיד לכ יפיילאירוטירטה תולובגה םוחתב לחהחתב עריאש ,חוטיב הרקממ האצותכ ,ם םו.חוטיבה תפוקת ךלהמב ילאירוטירטה
	 

	 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוה ןיגב םג חטובמה תא הפשי חטבמה ,ףסונב ותובחפוקתל תוירחאה לובג וא/ו חוטיב הרקמל תוירחאה לובגל רבעמ ףא תאזות .הסילופב חוטיב
	 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוה ןיגב םג חטובמה תא הפשי חטבמה ,ףסונב ותובחפוקתל תוירחאה לובג וא/ו חוטיב הרקמל תוירחאה לובגל רבעמ ףא תאזות .הסילופב חוטיב
	 

	14.1.
	14.1.
	 
	ורדגה
	ת
	 
	'י קרפל
	 

	 םיאבה םיחנומל הז קרפ תרטמל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 םיאבה םיחנומל הז קרפ תרטמל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 

	14.1.1
	14.1.1
	14.1.1
	14.1.1
	14.1.1
	 


	"קזנ"
	"קזנ"
	"קזנ"
	 


	14.1.1.1.
	14.1.1.1.
	14.1.1.1.
	14.1.1.1.
	14.1.1.1.
	14.1.1.1.
	14.1.1.1.
	14.1.1.1.
	 
	 וא ישפנ ,ינפוג יוקיל וא העיגפ ,הלחמ ,תוומ ,ינפוג קזיה
	.ילכש
	 


	14.1.1.2.
	14.1.1.2.
	14.1.1.2.
	 
	ןדבוא וא/ו קזיה
	 
	 ,ישילש דצל ךיישה ישחומ שוכרל
	ל
	םהלש הרישי האצות וניהש קזנ תובר
	.
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	.טפשמ תיבל השגוהש הנעבות
	 


	14.1.2.2.  עדימ תריסמ וא חטובמהמ ישילש דצ לש השירד ישילש דצ לש הנווכ רבדב ,והשלכ רוקממ ,חטובמל רסמ חטובמהש דבלבו ,חטובמה דגנכ הנעבות שיגהלךלהמב חטבמל העדוה ךכ לע .חוטיבה תפוקת 
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	 עבונ ,םיעבות רפסמל קזנל ומרגש םהיקלח וא/ו םירצומב םגפה םא קזנה ןיגב ושגויש תועיבתה לכ ובשחיי יזא ,תחא רוציי תרדסמ.תחא העיבתכ רומאה
	 עבונ ,םיעבות רפסמל קזנל ומרגש םהיקלח וא/ו םירצומב םגפה םא קזנה ןיגב ושגויש תועיבתה לכ ובשחיי יזא ,תחא רוציי תרדסמ.תחא העיבתכ רומאה
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	 ךיראת""יביטקאורטר
	 ךיראת""יביטקאורטר
	 ךיראת""יביטקאורטר
	 


	.המישרב ןיוצמו חוטיבה תפוקתל םדוקה ךיראת
	.המישרב ןיוצמו חוטיבה תפוקתל םדוקה ךיראת
	.המישרב ןיוצמו חוטיבה תפוקתל םדוקה ךיראת
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	"ןיד"
	"ןיד"
	"ןיד"
	 


	)שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ  םימוגפ םירצומל תוירחאה קוחום"שתה
	)שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ  םימוגפ םירצומל תוירחאה קוחום"שתה
	)שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ  םימוגפ םירצומל תוירחאה קוחום"שתה
	-
	1980
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	14.1.5
	14.1.5
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	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 


	 חוטיבה תפוקת ךלהמב חטובמה דגנכ הנושארל השגוהש העיבת ,חטובמה יארחא וניגבש רצומ בקע םרגנש קזנ ןיגב םוחתב וא המישרב ןיוצמה יביטקאורטרה ךיראתה רחאל ,ילאירוטירטההזכ יביטקאורטר ךיראת המישרב ןיוצ אל םא תליחת רחאל ,.המישרב תניוצמה חוטיבה תפוקת
	 חוטיבה תפוקת ךלהמב חטובמה דגנכ הנושארל השגוהש העיבת ,חטובמה יארחא וניגבש רצומ בקע םרגנש קזנ ןיגב םוחתב וא המישרב ןיוצמה יביטקאורטרה ךיראתה רחאל ,ילאירוטירטההזכ יביטקאורטר ךיראת המישרב ןיוצ אל םא תליחת רחאל ,.המישרב תניוצמה חוטיבה תפוקת
	 חוטיבה תפוקת ךלהמב חטובמה דגנכ הנושארל השגוהש העיבת ,חטובמה יארחא וניגבש רצומ בקע םרגנש קזנ ןיגב םוחתב וא המישרב ןיוצמה יביטקאורטרה ךיראתה רחאל ,ילאירוטירטההזכ יביטקאורטר ךיראת המישרב ןיוצ אל םא תליחת רחאל ,.המישרב תניוצמה חוטיבה תפוקת
	 



	14.1.6
	14.1.6
	14.1.6
	14.1.6
	 


	"רצומה"
	"רצומה"
	"רצומה"
	 


	 לש ותוליעפ ףנעב ללכנה ולש םיביכר תוברל ישחומ רצומ לכ לש הרישיה ותקזחב היה אל רשאו המישרב ןיוצמכ חטובמה ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמו ,חוטיבה הרקמ תורק תעב חטובמה המישרב ןיוצמה ישחומ רצומ לכ תוברל ,ולש םיביכר ללוכ ,שרופמב.לכימ וא הזירא ,שומיש תוארוה ,ימוסרפ רמוח תמגוד
	 לש ותוליעפ ףנעב ללכנה ולש םיביכר תוברל ישחומ רצומ לכ לש הרישיה ותקזחב היה אל רשאו המישרב ןיוצמכ חטובמה ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמו ,חוטיבה הרקמ תורק תעב חטובמה המישרב ןיוצמה ישחומ רצומ לכ תוברל ,ולש םיביכר ללוכ ,שרופמב.לכימ וא הזירא ,שומיש תוארוה ,ימוסרפ רמוח תמגוד
	 לש ותוליעפ ףנעב ללכנה ולש םיביכר תוברל ישחומ רצומ לכ לש הרישיה ותקזחב היה אל רשאו המישרב ןיוצמכ חטובמה ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמו ,חוטיבה הרקמ תורק תעב חטובמה המישרב ןיוצמה ישחומ רצומ לכ תוברל ,ולש םיביכר ללוכ ,שרופמב.לכימ וא הזירא ,שומיש תוארוה ,ימוסרפ רמוח תמגוד
	 

	 וא/ו ןאוצי וא/ו ןרצי ותויהמ עובנל יושע רומאכ רצומל חטובמה תקיז שמתשמל רצומה קפסמ וא/ו רצומה לש קוושמ וא/ו ץיפמ וא/ו ןאובי לש ןוקית וא/ו לופיט וא/ו הבכרה וא/ו הנקתה תוליעפ תוברל, ובמה.רצומה תקפסא בגא רצו
	 וא/ו ןאוצי וא/ו ןרצי ותויהמ עובנל יושע רומאכ רצומל חטובמה תקיז שמתשמל רצומה קפסמ וא/ו רצומה לש קוושמ וא/ו ץיפמ וא/ו ןאובי לש ןוקית וא/ו לופיט וא/ו הבכרה וא/ו הנקתה תוליעפ תוברל, ובמה.רצומה תקפסא בגא רצו
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	יגירח
	חטבמה תובחל ם
	 
	'י קרפל
	 

	קרפ זה ניאו תובח תא הסכמ  רתוי וא דחאב רושקה וא עבונה חוטיב הרקמ וא קזנ וא םימרוגהמ:םיאבה
	קרפ זה ניאו תובח תא הסכמ  רתוי וא דחאב רושקה וא עבונה חוטיב הרקמ וא קזנ וא םימרוגהמ:םיאבה
	 

	14.2.1. חטובמה ידבועל קזנ 
	14.2.1. חטובמה ידבועל קזנ 
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	םרגנה םדא לכ לש ופוגל קזנ ידכ ךות בקעו לע ותקסעה
	םרגנה םדא לכ לש ופוגל קזנ ידכ ךות בקעו לע ותקסעה
	-
	ידי .חטובמה
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	 רצומ גירח
	חטובמה תעידיב רצויש םוגפ
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	רצוי רשא רצומ
	 
	אבוי וא/ו
	 
	/ו
	 קווש וא
	/ו ץפוה וא/ו
	 קפוס וא
	לכל דוגינב
	 
	ןיד
	טעמל ,
	 
	ןיד לכ תוארוה תרפה
	 
	םותב
	-
	.בל
	 


	14.2.2.2.  העידיב חטובמה תקזחמ אציש רצומ חטובמה לש.םוגפ אוהש 
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	14.2.3. ןווכמב ונושש שומיש תוארוה גירח 
	14.2.3. ןווכמב ונושש שומיש תוארוה גירח 




	 ןאובי וא קוושמ ותויהב חטובמה לע הלחה תוירחא אל שומיש תוארוה בקע.בל םותב תויועט טעמל ירוקמה ןרציה לש תוארוההמ תונוש וא תונוכנ
	 ןאובי וא קוושמ ותויהב חטובמה לע הלחה תוירחא אל שומיש תוארוה בקע.בל םותב תויועט טעמל ירוקמה ןרציה לש תוארוההמ תונוש וא תונוכנ
	 

	14.2.4. ל רצומה תמאתה יאיודועי 
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	 בקע 'ג דצל םרגנש יפסכ קזניל םירצומה תמאתה יאיםדוע  םשומישל ואירחסמה וא ילועפתה.
	 בקע 'ג דצל םרגנש יפסכ קזניל םירצומה תמאתה יאיםדוע  םשומישל ואירחסמה וא ילועפתה.
	 

	ב ןיא ,קפס רסה ןעמל הז גירח תעבונה חטובמה תוירחא ןיגב יוסיכ לולשל ידכמ יזיפ קזנרגנש ישילש דצ שוכרל וא ףוגלם .םירצומה ידי לע
	ב ןיא ,קפס רסה ןעמל הז גירח תעבונה חטובמה תוירחא ןיגב יוסיכ לולשל ידכמ יזיפ קזנרגנש ישילש דצ שוכרל וא ףוגלם .םירצומה ידי לע
	 

	14.2.5. ומצע רצומל קזנ 
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	14.2.5. ומצע רצומל קזנ 




	מ םיעבונה םיקזנ תוברל ,ומצע רצומל קזנ ןיגב יהשלכ תובח ןוקית וא הפלחה לשה רצומןיגב תובח וא םתולע םמצע םירצומה לש םייווש וא.  ,קפס רסה ןעמל.ישילש דצ שוכרל קזנכ בשחיי אל ומצע רצומל קזנ
	מ םיעבונה םיקזנ תוברל ,ומצע רצומל קזנ ןיגב יהשלכ תובח ןוקית וא הפלחה לשה רצומןיגב תובח וא םתולע םמצע םירצומה לש םייווש וא.  ,קפס רסה ןעמל.ישילש דצ שוכרל קזנכ בשחיי אל ומצע רצומל קזנ
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	14.2.7.  ותקזחב אצמנש שוכר גירח ותולעבב ואחטובמה לש 
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	 אצמנ חוטיבה הרקמ תורק תעב רשא ,שוכרל םרגנה קזנל רשקב תובח.חטובמה ידיחימ דחא לש ותקזחב וא ותולעבב
	 אצמנ חוטיבה הרקמ תורק תעב רשא ,שוכרל םרגנה קזנל רשקב תובח.חטובמה ידיחימ דחא לש ותקזחב וא ותולעבב
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	 דצ שוכרל רישי יזיפ קזנ וניאש והשלכ יפסכ קזנישילש.
	 דצ שוכרל רישי יזיפ קזנ וניאש והשלכ יפסכ קזנישילש.
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	B.S.E. Bovine Spongiform Encephalopathy
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	" מ ןיפיקעב וא/ו ןירשימב םרגנש קזנ
	."סופיט בא
	 






	14.3.
	14.3.
	 
	ובחרה
	ת
	 
	'י קרפל
	 

	 בייח היהי חטובמה רשא םימוכס ןיגב חטובמה תא תופשל בחרומ הז קרפ יכ ,םכסומ ,היגירחו הסילופה יאנת לכל ףופכב ,ןלהל טרופמכ ,ןיד יפ לע םייוציפכ  ישילש דצל םלשל רמאנ םא אלא תופשל ידכב ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב ןיא יכ ,רהבוי :תרחא שרופמב.המישרב םיבוקנה תוירחאה תולובגל רבעמ חטובמה תא
	 בייח היהי חטובמה רשא םימוכס ןיגב חטובמה תא תופשל בחרומ הז קרפ יכ ,םכסומ ,היגירחו הסילופה יאנת לכל ףופכב ,ןלהל טרופמכ ,ןיד יפ לע םייוציפכ  ישילש דצל םלשל רמאנ םא אלא תופשל ידכב ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב ןיא יכ ,רהבוי :תרחא שרופמב.המישרב םיבוקנה תוירחאה תולובגל רבעמ חטובמה תא
	 

	14.3.1.
	14.3.1.
	14.3.1.
	14.3.1.
	14.3.1.
	14.3.1.
	 
	( םיקוושמ תבחרה
	Vendors
	)
	 





	 המישרב שרופמב ןיוצ םא יפל חוטיבההז קרפ בחרומ  תוסכל ומשש ףוג וא םדא לכב ןיוצה ףד לש וירצומ קווישמ תעבונה תוירחא ןיגב המישרטרופמכ חטובמה המישרב "(
	 המישרב שרופמב ןיוצ םא יפל חוטיבההז קרפ בחרומ  תוסכל ומשש ףוג וא םדא לכב ןיוצה ףד לש וירצומ קווישמ תעבונה תוירחא ןיגב המישרטרופמכ חטובמה המישרב "(
	("
	Vendors Endorsement
	 
	.הסילופל ףרוצתש
	 

	14.3.2.
	14.3.2.
	14.3.2.
	14.3.2.
	14.3.2.
	14.3.2.
	 
	יוליג תפוקת
	 





	הו היהי אל וא לטובי קרפ ,חטבמה תארוה יפ לע שדוחלוטיבה םא טעמל  יא ואחוטיבה ימד םולשת יאמ ועבנ שודיחה  לש יוליג תבוח תרפה וא/ו המרמ וא/וחטובמה ,טובמה תא תופשל בייחתמ חטבמה יכ הזב םכסומ תועיבת ןיגב ח ךשמב הנושארל ודגנ הנשגותשהשיש  חוטיבה תפוקת םות רחאלש םישדוח ןיגב ,ושודיח יא וא ולוטיב ,חוטיבה תקספה ינפל םרגנש חוטיב הרקמדבלבו  ךרענ אלש תובחה התוא תא חטבמה רחא חוטיב דע וקווש וא ורכמנש םירצומ ןיגב תאזודעומל  שודיחה יא וא לוטיבה.ל"נה
	הו היהי אל וא לטובי קרפ ,חטבמה תארוה יפ לע שדוחלוטיבה םא טעמל  יא ואחוטיבה ימד םולשת יאמ ועבנ שודיחה  לש יוליג תבוח תרפה וא/ו המרמ וא/וחטובמה ,טובמה תא תופשל בייחתמ חטבמה יכ הזב םכסומ תועיבת ןיגב ח ךשמב הנושארל ודגנ הנשגותשהשיש  חוטיבה תפוקת םות רחאלש םישדוח ןיגב ,ושודיח יא וא ולוטיב ,חוטיבה תקספה ינפל םרגנש חוטיב הרקמדבלבו  ךרענ אלש תובחה התוא תא חטבמה רחא חוטיב דע וקווש וא ורכמנש םירצומ ןיגב תאזודעומל  שודיחה יא וא לוטיבה.ל"נה
	 

	14.3.3.
	14.3.3.
	14.3.3.
	14.3.3.
	14.3.3.
	14.3.3.
	 
	תוירחא
	 
	תבלוצ
	 





	חא םדאמ רתוי ללוכ חטובמה םש םאיוסיכה לוחי ,דחא יטפשמ ףוג וא ד  יפ לעפהקר חטובמה ידיחימ דחא לכ לע, דרפנב )תבלוצ תוירחא(  ינלבקו םינלבק טעמלהנשמהאצוה וליאכ ,  דבלב ומש לעויאנת לע הז קרפ ,ויגירח  אוהשכ ,ויתוארוהויולת יתלבו דרפנ ירחאה םיחטובמה לש םמויקב ,ם חטבמה לש ותוירחא םלוא תוירחאה תולובג לע הלעת אל ,דוחל וא דחיב חטובמה ידיחי לכ תא תופשלםיבוקנה המישרב.
	חא םדאמ רתוי ללוכ חטובמה םש םאיוסיכה לוחי ,דחא יטפשמ ףוג וא ד  יפ לעפהקר חטובמה ידיחימ דחא לכ לע, דרפנב )תבלוצ תוירחא(  ינלבקו םינלבק טעמלהנשמהאצוה וליאכ ,  דבלב ומש לעויאנת לע הז קרפ ,ויגירח  אוהשכ ,ויתוארוהויולת יתלבו דרפנ ירחאה םיחטובמה לש םמויקב ,ם חטבמה לש ותוירחא םלוא תוירחאה תולובג לע הלעת אל ,דוחל וא דחיב חטובמה ידיחי לכ תא תופשלםיבוקנה המישרב.
	 

	 
	 

	14.4.  םיאנתםידחוימ 'י קרפל 
	14.4.1.
	14.4.1.
	14.4.1.
	14.4.1.
	14.4.1.
	14.4.1.
	 
	םימוגפ םירצומ תבשהו רוציי תקספה
	 


	14.4.1.1.
	14.4.1.1.
	14.4.1.1.
	14.4.1.1.
	 
	חטובמל עדונ
	רצומ יכ ,
	 
	יארחא אוה וניגבש
	 
	 האצותכ ,קזנ םורגל לולע
	םגפמ
	 
	 יהשלכ הלקתמ וא והשלכ
	וא ורוציי ךילהתב וא ובכרהב
	 
	ותקפסא ךילהתב וא וקוויש ךילהתב
	 ,ורוציי תא דימ חטובמה קיספי ,
	ואוביי
	 ,
	ותריכמ
	 ,וקוויש ,
	ותקפסהו
	ןיינעה יפל ,
	.
	 


	14.4.1.2.
	14.4.1.2.
	14.4.1.2.
	 
	 םיריבס םיעצמאב טוקנל חטובמה לע
	 הרזחה םשל
	וידיל
	 
	לש
	 
	 רצומ לכ
	םינכרצה תא ריהזהלו ,ותטילשמ אציש ,הזכ םוגפ
	 
	ה
	םייטנבלר
	 
	 ינפמ
	.וב שומיש
	 


	14.4.1.3.  לע ויהי ,רומאכ םירצומ רזחהב םיכורכה ,םהשלכ םידספה וא תואצוהחטובמה ןובשח. 
	14.4.1.3.  לע ויהי ,רומאכ םירצומ רזחהב םיכורכה ,םהשלכ םידספה וא תואצוהחטובמה ןובשח. 





	הז ףיעס לש ותרימשו ומויק (
	הז ףיעס לש ותרימשו ומויק (
	
	
	14.4.1

	)  יפ לע חטבמה תוירחאל םדקומ יאנת וניהקרפ זה.
	 

	14.4.2.
	14.4.2.
	14.4.2.
	14.4.2.
	14.4.2.
	14.4.2.
	 
	 תוכז
	ףולחת
	 


	14.4.2.1. יהי לשב חטובמל התחוטיבה הרקמ  דצ יפלכ יופיש וא יוציפ תוכז םג םליששמ חטבמל וז תוכז תרבוע ,חוטיב הזוח חוכמ אלש ,ישילש.םלישש םילומגתה רועישכו חוטיב ילומגת בטומל וא חטובמל 
	14.4.2.1. יהי לשב חטובמל התחוטיבה הרקמ  דצ יפלכ יופיש וא יוציפ תוכז םג םליששמ חטבמל וז תוכז תרבוע ,חוטיב הזוח חוכמ אלש ,ישילש.םלישש םילומגתה רועישכו חוטיב ילומגת בטומל וא חטובמל 
	14.4.2.1. יהי לשב חטובמל התחוטיבה הרקמ  דצ יפלכ יופיש וא יוציפ תוכז םג םליששמ חטבמל וז תוכז תרבוע ,חוטיב הזוח חוכמ אלש ,ישילש.םלישש םילומגתה רועישכו חוטיב ילומגת בטומל וא חטובמל 

	14.4.2.2.
	14.4.2.2.
	14.4.2.2.
	 
	 ןפואב הז ףיעס יפל וילא הרבעש תוכזב שמתשהל יאשר וניא חטבמה
	 יופיש וא יוציפ ישילשה דצה ןמ תובגל חטובמה לש ותוכזב עגפיש
	 לעמ
	.חטבמהמ לביקש םילומגתל
	 


	14.4.2.3.
	14.4.2.3.
	14.4.2.3.
	 
	 חטבמל עיגמ היהש יופיש וא יוציפ ישילשה דצה ןמ חטובמה לביק
	 .חטבמל וריבעהל וילע ,הז ףיעס יפל
	חטובמה רשפתה
	 
	וא רתיו
	 
	עציב
	 
	.ךכ לשב ותוצפל וילע ,חטבמל הרבעש תוכזב תעגופה תרחא הלועפ
	 


	14.4.2.4.
	14.4.2.4.
	14.4.2.4.
	 
	 ינב דגנ ררועתהל הלולעש ףולחתל ותוכז לע רתוומ חטבמה
	 ותחפשמ
	 ויתוינמ ילעב ,ןוירוטקרידה תצעומ ,חטובמה לש דבוע לכ ,חטובמה לש
	 יטפשמ ףוג וא םדא לכ דגנ ןכו םהיתוחפשמ ינב ןכו חטובמה לש
	 בתכב םתופשל בייחתה וא םהיפלכ העיבתה תוכז לע רתיו חטובמהש
	,קזנה ינפל
	 
	הו
	.ןווכתמב םרגנ אל קזנהש יאנתב לכ
	 



	14.4.3.
	14.4.3.
	14.4.3.
	 
	חוטיב ימד תמאתה
	 





	בה ימדו הדימב ןדמוא דוסי לע ובשוח ,הז קרפ יפ לע המישרב םיבוקנה חוטי לע םיעיגמה םייפוסה חוטיבה ימד ,המישרב טרופמה קוסיעהמ חטובמה תוסנכה יפ,הז קרפ  רוזחמב המישרב םיבוקנה חוטיבה ימד רועיש תלפכה ידי לע ומאתוי בייחתמ חטובמה .חוטיבה תפוקתב שדוח לכ םותב חטובמה לש ויתוסנכהםלשל  ריזחהל בייחתמ חטבמהו ,חטבמל
	בה ימדו הדימב ןדמוא דוסי לע ובשוח ,הז קרפ יפ לע המישרב םיבוקנה חוטי לע םיעיגמה םייפוסה חוטיבה ימד ,המישרב טרופמה קוסיעהמ חטובמה תוסנכה יפ,הז קרפ  רוזחמב המישרב םיבוקנה חוטיבה ימד רועיש תלפכה ידי לע ומאתוי בייחתמ חטובמה .חוטיבה תפוקתב שדוח לכ םותב חטובמה לש ויתוסנכהםלשל  ריזחהל בייחתמ חטבמהו ,חטבמל
	-
	  הרקמל םאתהב
	-
	  ןיבש שרפהה תא הימרפל ףופכבו ,םיעיגמה םייפוסה חוטיבה ימד ןיבל םייעראה חוטיבה ימד תילאמינימ.המישרב הבוקנה
	 

	 
	 

	15.
	15.
	 
	'אי קרפ
	 
	-
	 תיעוצקמ תוירחא חוטיב
	 

	15.1.
	15.1.
	 
	יחוטיבה יוסיכה תוהמ
	 

	,חטובמה תא הפשי חטבמה  חטובמה רשא םימוכסה דעבתויהל יושע ל םלשל בייחישילש דצ יפ לע םייוציפכ ןיד  האצותכמחוטיב הרקמ,  עריאשה םוחתב תפוקת ךלהמב ,ילאירוטירט.חוטיבה
	,חטובמה תא הפשי חטבמה  חטובמה רשא םימוכסה דעבתויהל יושע ל םלשל בייחישילש דצ יפ לע םייוציפכ ןיד  האצותכמחוטיב הרקמ,  עריאשה םוחתב תפוקת ךלהמב ,ילאירוטירט.חוטיבה
	 

	 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוה ןיגב םג חטובמה תא הפשי חטבמה ,ףסונבתאזו ותובח,  חוטיב תפוקתל תוירחאה לובג וא/ו חוטיב הרקמל תוירחאה לובגל רבעמ ףאוז הסילופב.
	 לשב תאשל חטובמה לעש תוריבס טפשמ תואצוה ןיגב םג חטובמה תא הפשי חטבמה ,ףסונבתאזו ותובח,  חוטיב תפוקתל תוירחאה לובג וא/ו חוטיב הרקמל תוירחאה לובגל רבעמ ףאוז הסילופב.
	 

	15.2.
	15.2.
	 
	ורדגה
	ת
	 
	'אי קרפל
	 

	תרטמל ,הז קרפ  םיאבה םיחנומל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	תרטמל ,הז קרפ  םיאבה םיחנומל אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 

	15.2.1
	15.2.1
	15.2.1
	15.2.1
	15.2.1
	 


	""חטובמה
	""חטובמה
	""חטובמה
	 


	רבעשל ויפתוש ,ויפתוש ,רבעשל וידבוע ,וידבוע ,המישרב טרופמכ.
	רבעשל ויפתוש ,ויפתוש ,רבעשל וידבוע ,וידבוע ,המישרב טרופמכ.
	רבעשל ויפתוש ,ויפתוש ,רבעשל וידבוע ,וידבוע ,המישרב טרופמכ.
	 



	15.2.2
	15.2.2
	15.2.2
	15.2.2
	 


	"ןיד"
	"ןיד"
	"ןיד"
	 


	)שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ.
	)שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ.
	)שדח חסונ( ןיקיזנה תדוקפ.
	 



	15.2.3
	15.2.3
	15.2.3
	15.2.3
	 


	"העיבת"
	"העיבת"
	"העיבת"
	 


	15.2.3.1.
	15.2.3.1.
	15.2.3.1.
	15.2.3.1.
	15.2.3.1.
	15.2.3.1.
	15.2.3.1.
	15.2.3.1.
	 
	.טפשמ תיבל השגוהש הנעבות
	 


	15.2.3.2.
	15.2.3.2.
	15.2.3.2.
	 
	 עדימ תריסמ וא חטובמהמ ישילש דצ לש השירד
	 ישילש דצ לש הנווכ רבדב ,והשלכ רוקממ ,חטובמל
	 רסמ חטובמהש דבלבו ,חטובמה דגנכ הנעבות שיגהל
	חוטיבה תפוקת ךלהמב חטבמל העדוה ךכ לע
	.
	 








	15.2.4
	15.2.4
	15.2.4
	15.2.4
	 


	 ךיראת""יביטקאורטר
	 ךיראת""יביטקאורטר
	 ךיראת""יביטקאורטר
	 


	 תפוקתל םדוקה ךיראתהמישרב ןיוצמו חוטיבה.
	 תפוקתל םדוקה ךיראתהמישרב ןיוצמו חוטיבה.
	 תפוקתל םדוקה ךיראתהמישרב ןיוצמו חוטיבה.
	 



	15.2.5
	15.2.5
	15.2.5
	15.2.5
	 


	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 


	 חוטיבה תפוקת ךלהמב חטובמה דגנכ הנושארל השגוהש העיבת וא תועט ,תונלשר השעמב הרוקמש תיעוצקמ הבוח רפה ןיגב המישרב טרופמכ חטובמה לש וקוסיעו ועוצקמ תרגסמב ,הטמשה יביטקאורטרה ךיראתה רחאל ושענש ,וילע םילחה םינידל ףופכבו ,הזכ יביטקאורטר ךיראת המישרב ןיוצ אל םא וא המישרב ןיוצמההמישרב תניוצמה חוטיבה תפוקת תליחת רחאל.
	 חוטיבה תפוקת ךלהמב חטובמה דגנכ הנושארל השגוהש העיבת וא תועט ,תונלשר השעמב הרוקמש תיעוצקמ הבוח רפה ןיגב המישרב טרופמכ חטובמה לש וקוסיעו ועוצקמ תרגסמב ,הטמשה יביטקאורטרה ךיראתה רחאל ושענש ,וילע םילחה םינידל ףופכבו ,הזכ יביטקאורטר ךיראת המישרב ןיוצ אל םא וא המישרב ןיוצמההמישרב תניוצמה חוטיבה תפוקת תליחת רחאל.
	 חוטיבה תפוקת ךלהמב חטובמה דגנכ הנושארל השגוהש העיבת וא תועט ,תונלשר השעמב הרוקמש תיעוצקמ הבוח רפה ןיגב המישרב טרופמכ חטובמה לש וקוסיעו ועוצקמ תרגסמב ,הטמשה יביטקאורטרה ךיראתה רחאל ושענש ,וילע םילחה םינידל ףופכבו ,הזכ יביטקאורטר ךיראת המישרב ןיוצ אל םא וא המישרב ןיוצמההמישרב תניוצמה חוטיבה תפוקת תליחת רחאל.
	 




	15.3.
	15.3.
	 
	יגירח
	ם
	 
	'אי קרפל
	 

	וניא הז קרפ הסכמ  וא םיעבונה קזנ וא ןדבוא ,השירד ,העיבת ,תובח ,חוטיב הרקמםיאבה םימרוגהמ רתוי וא דחאב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םירושקה:
	וניא הז קרפ הסכמ  וא םיעבונה קזנ וא ןדבוא ,השירד ,העיבת ,תובח ,חוטיב הרקמםיאבה םימרוגהמ רתוי וא דחאב ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,םירושקה:
	 

	15.3.1.  ידבועל קזנחטובמה 
	15.3.1.  ידבועל קזנחטובמה 
	15.3.1.  ידבועל קזנחטובמה 
	15.3.1.  ידבועל קזנחטובמה 
	15.3.1.  ידבועל קזנחטובמה 




	.חטובמה לצא םתדובע בקע וא/ו ידכ ךות חטובמה ידבועל ףוג קזנ ןיגב תובח
	.חטובמה לצא םתדובע בקע וא/ו ידכ ךות חטובמה ידבועל ףוג קזנ ןיגב תובח
	 

	15.3.2. הביד תאצוה תויטרפב העיגפו 
	15.3.2. הביד תאצוה תויטרפב העיגפו 
	15.3.2. הביד תאצוה תויטרפב העיגפו 
	15.3.2. הביד תאצוה תויטרפב העיגפו 
	15.3.2. הביד תאצוה תויטרפב העיגפו 




	.תויטרפב העיגפ וא ערה ןושל וא ער םש וא הביד תאצוה ,הצמשה
	.תויטרפב העיגפ וא ערה ןושל וא ער םש וא הביד תאצוה ,הצמשה
	 

	15.3.3. בוא גירחדםיכמסמ ן 
	15.3.3. בוא גירחדםיכמסמ ן 
	15.3.3. בוא גירחדםיכמסמ ן 
	15.3.3. בוא גירחדםיכמסמ ן 
	15.3.3. בוא גירחדםיכמסמ ן 




	.םבוכיע וא םהב שומישה תוכז וא תלוכי ןדבוא ,םיכמסמ ןדבוא
	.םבוכיע וא םהב שומישה תוכז וא תלוכי ןדבוא ,םיכמסמ ןדבוא
	 

	15.3.4.  השעמןווכתמב 
	15.3.4.  השעמןווכתמב 
	15.3.4.  השעמןווכתמב 
	15.3.4.  השעמןווכתמב 
	15.3.4.  השעמןווכתמב 




	,האנוה ,תימרת ,עשפ ,ינודז ,ילילפ השעמ לכ ,רשוי יא  ,ןומאב הליעמ הגירח ןיעדויב תוכמסמ ושענש ידי לעחטובמה.ןווכתמב םרגנש חוטיב הרקמ ןכו ,
	,האנוה ,תימרת ,עשפ ,ינודז ,ילילפ השעמ לכ ,רשוי יא  ,ןומאב הליעמ הגירח ןיעדויב תוכמסמ ושענש ידי לעחטובמה.ןווכתמב םרגנש חוטיב הרקמ ןכו ,
	 

	15.3.5.
	15.3.5.
	15.3.5.
	15.3.5.
	15.3.5.
	15.3.5.
	 
	רצומה תובח
	 


	15.3.5.1.
	15.3.5.1.
	15.3.5.1.
	15.3.5.1.
	 
	 העיבת
	 ,ולפוט ,ונקות ,וקפוס ,ורכמנ ,ורצויש םירצומ :מ תעבונה
	 שיא לכ וא ,ומיע רשקב וא חטובמה ידי לע וקווש וא ואבוי ,ובכרוה
	חטובמה לש הרישיה ותקזחמ ואצי םירצומ םתואש רחאל ,ותורישב
	.
	 


	15.3.5.2.  העיבתעבונה רצומה לש ונוקית וא/ו ותפלחהמ ת אצי םרט םא םג.חטובמה תקזחמ 
	15.3.5.2.  העיבתעבונה רצומה לש ונוקית וא/ו ותפלחהמ ת אצי םרט םא םג.חטובמה תקזחמ 


	15.3.6.  וא שומיש ןדבואבוכיע 
	15.3.6.  וא שומיש ןדבואבוכיע 




	.חטובמה דצמ םינמז חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא
	.חטובמה דצמ םינמז חולב הדימע יאמ םיעבונה בוכיע וא שומיש ןדבוא
	 

	15.3.7. םיתוריש וא םירצומ ,םירמוח קפסל תובייחתה 
	15.3.7. םיתוריש וא םירצומ ,םירמוח קפסל תובייחתה 
	15.3.7. םיתוריש וא םירצומ ,םירמוח קפסל תובייחתה 
	15.3.7. םיתוריש וא םירצומ ,םירמוח קפסל תובייחתה 
	15.3.7. םיתוריש וא םירצומ ,םירמוח קפסל תובייחתה 




	תעבונה תובח א םירצומ ,םירמוח קפסל תובייחתהמ םייעוצקמ םיתוריש ו.והשלכ דעומב
	תעבונה תובח א םירצומ ,םירמוח קפסל תובייחתהמ םייעוצקמ םיתוריש ו.והשלכ דעומב
	 

	15.3.8. החרט רכש רזחה 
	15.3.8. החרט רכש רזחה 
	15.3.8. החרט רכש רזחה 
	15.3.8. החרט רכש רזחה 
	15.3.8. החרט רכש רזחה 




	םריזחהל שרדנו ויתוחוקלמ הבג חטובמהש תואצוהו החרט רכש.
	םריזחהל שרדנו ויתוחוקלמ הבג חטובמהש תואצוהו החרט רכש.
	 

	15.3.9. םיונישו םינוקית 
	15.3.9. םיונישו םינוקית 
	15.3.9. םיונישו םינוקית 
	15.3.9. םיונישו םינוקית 
	15.3.9. םיונישו םינוקית 




	ע הדובעה לש יוניש וא/ו ןוקית ןיגב חטובמה ידי לע ואצוהש תואצוה המצחוטיבה הרקמ ערא םרטב, עציבש.
	ע הדובעה לש יוניש וא/ו ןוקית ןיגב חטובמה ידי לע ואצוהש תואצוה המצחוטיבה הרקמ ערא םרטב, עציבש.
	 

	15.3.10. םיפסכ 
	15.3.10. םיפסכ 
	15.3.10. םיפסכ 
	15.3.10. םיפסכ 
	15.3.10. םיפסכ 




	 םיפסכ תוברל תורטשו םיקש ,אוהש גוס לכמ תואחמה ,םיפסכ ןדבוא.תונמאנב ולבקתהש
	 םיפסכ תוברל תורטשו םיקש ,אוהש גוס לכמ תואחמה ,םיפסכ ןדבוא.תונמאנב ולבקתהש
	 

	15.3.11. תובוח קוליס תלוכי יא 
	15.3.11. תובוח קוליס תלוכי יא 
	15.3.11. תובוח קוליס תלוכי יא 
	15.3.11. תובוח קוליס תלוכי יא 
	15.3.11. תובוח קוליס תלוכי יא 




	 חטובמה לש ותלוכי יאפב דומעליוא ויתובוח ןוער פ תולדחמי חטובמה לש ןוער.ולש לגר תטישפמ וא
	 חטובמה לש ותלוכי יאפב דומעליוא ויתובוח ןוער פ תולדחמי חטובמה לש ןוער.ולש לגר תטישפמ וא
	 

	15.3.12. תוברע 
	15.3.12. תוברע 
	15.3.12. תוברע 
	15.3.12. תוברע 
	15.3.12. תוברע 




	 ודי לע הנתינש יהשלכ תוברע ןיגב חטובמה דגנ שגותש השירד וא העיבת לכ.ךכמ תועבונה תואצותה לכלו
	 ודי לע הנתינש יהשלכ תוברע ןיגב חטובמה דגנ שגותש השירד וא העיבת לכ.ךכמ תועבונה תואצותה לכלו
	 

	15.3.13. הרשמ יאשונ 
	15.3.13. הרשמ יאשונ 
	15.3.13. הרשמ יאשונ 
	15.3.13. הרשמ יאשונ 
	15.3.13. הרשמ יאשונ 




	.דיגאתב הרשמ אשונ ותויה
	.דיגאתב הרשמ אשונ ותויה
	 

	15.3.14. ינחור ןיינקו םיטנטפ 
	15.3.14. ינחור ןיינקו םיטנטפ 
	15.3.14. ינחור ןיינקו םיטנטפ 
	15.3.14. ינחור ןיינקו םיטנטפ 
	15.3.14. ינחור ןיינקו םיטנטפ 




	 וא לעופב הרפה הרפהתנעטנ םע רשקב רשא לדחמ וא השעמ לכ וא  ,טנטפ וא הבינג ;ןיע תבינג ;םושר ןמיס ,תוריש ןמיס ,רחסמ ןמיס ,םירצוי תויוכז תונכות וא בשחמ תוכרעמ ,רחא ינחור ןיינק וא ידוס עדימב ןידכ אלש שומיש.םירחא לש 
	15.3.15. תמדקומ העידי 
	15.3.15. תמדקומ העידי 
	15.3.15. תמדקומ העידי 
	15.3.15. תמדקומ העידי 
	15.3.15. תמדקומ העידי 




	משל תולולע יכ ,חוטיבה תפוקת תליחת ינפל עדי חטובמהש ןהשלכ תוביסנ הליע ש לש העידי הניה הז גירח ךרוצל חטובמה לש העידי .וז הסילופ יפ לע ודגנ העיבתלחטובמה תלהנהמ ימ. 
	15.4.
	15.4.
	 
	ובחרה
	ת
	 
	'אי קרפל
	 

	 יכ ,םכסומהז קרפ בחרומ  בייח היהי חטובמה רשא םימוכס ןיגב חטובמה תא תופשלחו הסילופה יאנת לכל ףופכב ,ןלהל טרופמכ ,ןיד יפ לע םייוציפכ  ישילש דצל םלשל ,היגיר:תרחא שרופמב רמאנ םא אלא
	 יכ ,םכסומהז קרפ בחרומ  בייח היהי חטובמה רשא םימוכס ןיגב חטובמה תא תופשלחו הסילופה יאנת לכל ףופכב ,ןלהל טרופמכ ,ןיד יפ לע םייוציפכ  ישילש דצל םלשל ,היגיר:תרחא שרופמב רמאנ םא אלא
	 

	 ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב יכ ,רהבויתופופכ המישרב םיבוקנה תוירחאה תולובגל  אלוםהל רבעמ.
	 ,ןלהל תוטרופמה תובחרהב יכ ,רהבויתופופכ המישרב םיבוקנה תוירחאה תולובגל  אלוםהל רבעמ.
	 

	15.4.1. םיכמסמ ןדבוא 
	15.4.1. םיכמסמ ןדבוא 
	15.4.1. םיכמסמ ןדבוא 
	15.4.1. םיכמסמ ןדבוא 
	15.4.1. םיכמסמ ןדבוא 




	םא המישרב שרופמב ןיוצה ףא לע ,גירחב רומא 
	םא המישרב שרופמב ןיוצה ףא לע ,גירחב רומא 
	
	
	15.3.3

	 )םיכמסמ ןדבוא גירח( תא תוסכל בחרומ הז קרפ  םיכמסמ ןדבוא לשב ןיד יפ לע חטובמה לש ותובחםינמוזמ טעמל(, )םירחא םיריחס םיכמסמו תורטש םירחא עדימ יעצמאו,  רשאוקוסיע ךלהמב וידיב ודקפוה.  הניא וז הבחרהתללוכ ןיגב חטובמה לש תובח  תעבונה תיתגרדה הערה וא ,יאלב ,תולבתהמ האצותכ ומרגנש קזנ וא ןדבוא.םיליגר םיירפסומטא וא םיימילקא םיאנתמ
	 

	 לש ךס לע הלעי אל וז הבחרה ןיגב חטבמה תוירחא לובג כ"הס
	 לש ךס לע הלעי אל וז הבחרה ןיגב חטבמה תוירחא לובג כ"הס
	20
	%
	 
	 לובגמ
	.המישרב ןיוצמה הרקמל תוירחא
	 

	15.4.2. יוליג תפוקת 
	15.4.2. יוליג תפוקת 
	15.4.2. יוליג תפוקת 
	15.4.2. יוליג תפוקת 
	15.4.2. יוליג תפוקת 




	ו היהי אל וא לטובי קרפה חטבמה יכ הזב םכסומ ,חטבמה תארוה יפ לע שדוח השיש ךשמב הנושארל ודגנ הנשגותש תועיבת ןיגב חטובמה תא תופשל בייחתמ ןיגב חוטיבה תפוקת םות רחאלש םישדוחחוטיב הרקמ  תקספה ינפל םרגנש חוטיבה ולוטיבושודיח יא וא, ש דבלבותא הסכמה רחא חוטיב ךרענ אל התוא תובח.
	ו היהי אל וא לטובי קרפה חטבמה יכ הזב םכסומ ,חטבמה תארוה יפ לע שדוח השיש ךשמב הנושארל ודגנ הנשגותש תועיבת ןיגב חטובמה תא תופשל בייחתמ ןיגב חוטיבה תפוקת םות רחאלש םישדוחחוטיב הרקמ  תקספה ינפל םרגנש חוטיבה ולוטיבושודיח יא וא, ש דבלבותא הסכמה רחא חוטיב ךרענ אל התוא תובח.
	 

	אל וז הבחרה יא וא הסילופה לוטיב םא לוחת
	אל וז הבחרה יא וא הסילופה לוטיב םא לוחת
	-
	יאמ עבונ השודיח
	-
	 ימד םולשתהמרמ וא/ו חוטיב חטובמה לש יוליגה תבוח תרפה וא/ו.
	 

	15.5.  םיאנתםידחוימ 'אי קרפל 
	15.5.1. חוטיב ימד תמאתה 
	15.5.1. חוטיב ימד תמאתה 
	15.5.1. חוטיב ימד תמאתה 
	15.5.1. חוטיב ימד תמאתה 
	15.5.1. חוטיב ימד תמאתה 




	 ןדמוא דוסי לע ובשוח ,הז קרפ יפ לע המישרב םיבוקנה חוטיבה ימדו הדימב יפ לע םיעיגמה םייפוסה חוטיבה ימד ,המישרב טרופמה קוסיעהמ חטובמה תוסנכההז קרפ רוזחמב המישרב םיבוקנה חוטיבה ימד רועיש תלפכה ידי לע ומאתוי ,טובמה .חוטיבה תפוקתב שדוח לכ םותב חטובמה לש ויתוסנכה םלשל בייחתמ ח ריזחהל בייחתמ חטבמהו ,חטבמל
	 ןדמוא דוסי לע ובשוח ,הז קרפ יפ לע המישרב םיבוקנה חוטיבה ימדו הדימב יפ לע םיעיגמה םייפוסה חוטיבה ימד ,המישרב טרופמה קוסיעהמ חטובמה תוסנכההז קרפ רוזחמב המישרב םיבוקנה חוטיבה ימד רועיש תלפכה ידי לע ומאתוי ,טובמה .חוטיבה תפוקתב שדוח לכ םותב חטובמה לש ויתוסנכה םלשל בייחתמ ח ריזחהל בייחתמ חטבמהו ,חטבמל
	-
	  הרקמל םאתהב
	-
	  ימד ןיבש שרפהה תא ,םיעיגמה םייפוסה חוטיבה ימד ןיבל םייעראה חוטיבה תילאמינמ הימרפל ףופכבו.המישרב הבוקנה
	 

	16. דחוימ הבחרהתויובחה יקרפל ת 
	16.1.
	16.1.
	 
	םיקרפל הבחרה
	 
	'ח
	-
	'אי 
	-
	  םיכילהב הנגהםיילילפ חוטיב הרקמ בקע םיילהנמו
	 

	.יטנוולרה קרפה י"פע חוטיב יוסיכ שכרנו הדימב קר לוחת וז הבחרה
	.יטנוולרה קרפה י"פע חוטיב יוסיכ שכרנו הדימב קר לוחת וז הבחרה
	 

	16.1.1. בחרומ קרפה  םיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגהל תואצוה ןיגב חטובמה תא תופשל םיילהנמ וא ,ןלהל םתרדגהכ:ןמקלדכ ףקיהבו ןפואב 
	16.1.1. בחרומ קרפה  םיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגהל תואצוה ןיגב חטובמה תא תופשל םיילהנמ וא ,ןלהל םתרדגהכ:ןמקלדכ ףקיהבו ןפואב 
	16.1.1. בחרומ קרפה  םיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגהל תואצוה ןיגב חטובמה תא תופשל םיילהנמ וא ,ןלהל םתרדגהכ:ןמקלדכ ףקיהבו ןפואב 
	16.1.1. בחרומ קרפה  םיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגהל תואצוה ןיגב חטובמה תא תופשל םיילהנמ וא ,ןלהל םתרדגהכ:ןמקלדכ ףקיהבו ןפואב 
	16.1.1. בחרומ קרפה  םיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגהל תואצוה ןיגב חטובמה תא תופשל םיילהנמ וא ,ןלהל םתרדגהכ:ןמקלדכ ףקיהבו ןפואב 

	16.1.1.1. ,חטבמה דימעי ,ונובשח לע  ,וידבועמ ימ תושרל וא/ו חטובמה תושרלםיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגה ןתמ םשל ןיד ךרוע םיילהנמ וא ,ישוחתפ  הרקמ תובקעב ,םהמ ימ דגנה חוטיבה הסוכמיפ לע  קרפה.חוטיבה תפוקתב עריאש 
	16.1.1.1. ,חטבמה דימעי ,ונובשח לע  ,וידבועמ ימ תושרל וא/ו חטובמה תושרלםיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגה ןתמ םשל ןיד ךרוע םיילהנמ וא ,ישוחתפ  הרקמ תובקעב ,םהמ ימ דגנה חוטיבה הסוכמיפ לע  קרפה.חוטיבה תפוקתב עריאש 
	16.1.1.1. ,חטבמה דימעי ,ונובשח לע  ,וידבועמ ימ תושרל וא/ו חטובמה תושרלםיילילפ םיכילהב תיטפשמ הנגה ןתמ םשל ןיד ךרוע םיילהנמ וא ,ישוחתפ  הרקמ תובקעב ,םהמ ימ דגנה חוטיבה הסוכמיפ לע  קרפה.חוטיבה תפוקתב עריאש 

	16.1.1.2.
	16.1.1.2.
	16.1.1.2.
	 
	חטבמה ,ןכ ומכ
	 
	דימעי
	 ימ תושרל וא/ו חטובמה תושרל ,ונובשח לע ,
	 ןיד ךרוע וידבועמ
	 
	תשגה םשל  ןיד רזג וא/ו ןיד תערכה לע ,רוערע םיילילפ םיכילהב םהילע לטויש תילהנמה תושרה תטלחה לע ואויאשי .רוערעה תואצוהב םג
	 


	16.1.1.3. ל ,ןיד ךרוע תדמעהל םדקומ יאנת ךרוצ ,רומאכ רוערע תשגה וניה תעד תווח תלבק בתכב תקמונמ יניינע סיסב שי יכ ,ןיד ךרוע תאמ.רוערעה תחלצהל בוט יוכיסו 
	16.1.1.3. ל ,ןיד ךרוע תדמעהל םדקומ יאנת ךרוצ ,רומאכ רוערע תשגה וניה תעד תווח תלבק בתכב תקמונמ יניינע סיסב שי יכ ,ןיד ךרוע תאמ.רוערעה תחלצהל בוט יוכיסו 

	16.1.1.4.  ותושרל דימעהש ןידה ךרוע לש ויתורישב ןיינועמ וניא חטובמהו היה יאשר ,חטבמה אוה ןיד ךרועל תונפל רחא ,הזכ הרקמב .ותריחב יפ לע חטובמה תא חטבמה הפשיתוריבס טפשמ תואצוהב  ידי לע ומלושש ,חטובמה היהיש ןיד ךרוע תחרט רכשמ תחפי אלש ךסב הרקמ לכבוויתוריש ןיגב םלשמ חטבמה ימעהש ןיד ךרוע לשד .חטובמה תושרל 
	16.1.1.4.  ותושרל דימעהש ןידה ךרוע לש ויתורישב ןיינועמ וניא חטובמהו היה יאשר ,חטבמה אוה ןיד ךרועל תונפל רחא ,הזכ הרקמב .ותריחב יפ לע חטובמה תא חטבמה הפשיתוריבס טפשמ תואצוהב  ידי לע ומלושש ,חטובמה היהיש ןיד ךרוע תחרט רכשמ תחפי אלש ךסב הרקמ לכבוויתוריש ןיגב םלשמ חטבמה ימעהש ןיד ךרוע לשד .חטובמה תושרל 





	 יפ לע תוירחאה לובג לע הלעת אל חטבמה לש ותובחש ךכל ףופכבוז הבחרה.
	 יפ לע תוירחאה לובג לע הלעת אל חטבמה לש ותובחש ךכל ףופכבוז הבחרה.
	 

	 אל וז הבחרה יפ לע חטבמה תוירחא הלעת לע
	 אל וז הבחרה יפ לע חטבמה תוירחא הלעת לע
	1
	00,000
	 
	 ,₪
	 כ"הסלו הרקמל
	.חוטיבה תפוקתב םירקמה
	 

	16.1.2. וז הבחרה ןיינעל תורדגה 
	16.1.2. וז הבחרה ןיינעל תורדגה 
	16.1.2. וז הבחרה ןיינעל תורדגה 
	16.1.2. וז הבחרה ןיינעל תורדגה 
	16.1.2. וז הבחרה ןיינעל תורדגה 




	16.1.2.1
	16.1.2.1
	16.1.2.1
	16.1.2.1
	16.1.2.1
	 


	" םיכילהםיילילפ"
	" םיכילהםיילילפ"
	" םיכילהםיילילפ"
	 


	הריקח החתפנ םהב םיכילה  תוברל ,תילילפ שגומ םהבש םיכילה וא/ו תוומ תביס תריקח המעטמ וא לארשי תנידמ ידי לע םושיא בתכ חוטיב הרקמ ןיגב וידבועמ ימ וא חטובמה דגנ.קרפב הסוכמה
	הריקח החתפנ םהב םיכילה  תוברל ,תילילפ שגומ םהבש םיכילה וא/ו תוומ תביס תריקח המעטמ וא לארשי תנידמ ידי לע םושיא בתכ חוטיב הרקמ ןיגב וידבועמ ימ וא חטובמה דגנ.קרפב הסוכמה
	הריקח החתפנ םהב םיכילה  תוברל ,תילילפ שגומ םהבש םיכילה וא/ו תוומ תביס תריקח המעטמ וא לארשי תנידמ ידי לע םושיא בתכ חוטיב הרקמ ןיגב וידבועמ ימ וא חטובמה דגנ.קרפב הסוכמה
	 



	16.1.2.2
	16.1.2.2
	16.1.2.2
	16.1.2.2
	 


	"ילהנמ ךילה"
	"ילהנמ ךילה"
	"ילהנמ ךילה"
	 


	 הנווכה לע העדוה חטובמל הרסמנ םהב םיכילה תילהנמ תושר ידי לע יפסכ םוציע וילע ליטהל תכמסומ ימ וא חטובמה דגנ המעטמ ימ ואהסילופב הסוכמה חוטיב הרקמ ןיגב וידבועמ.
	 הנווכה לע העדוה חטובמל הרסמנ םהב םיכילה תילהנמ תושר ידי לע יפסכ םוציע וילע ליטהל תכמסומ ימ וא חטובמה דגנ המעטמ ימ ואהסילופב הסוכמה חוטיב הרקמ ןיגב וידבועמ.
	 הנווכה לע העדוה חטובמל הרסמנ םהב םיכילה תילהנמ תושר ידי לע יפסכ םוציע וילע ליטהל תכמסומ ימ וא חטובמה דגנ המעטמ ימ ואהסילופב הסוכמה חוטיב הרקמ ןיגב וידבועמ.
	 




	16.1.2.3
	16.1.2.3
	16.1.2.3
	16.1.2.3
	16.1.2.3
	 


	" הנגה תואצוה")רוערע ללוכ(
	" הנגה תואצוה")רוערע ללוכ(
	" הנגה תואצוה")רוערע ללוכ(
	 


	 ,םילוקוטורפ תקתעה ,םיכמסמ לויב ימד ,תורגארכשו םידע רכש  תיב ידי לע עבקיש יפכ םיחמומןידה ירדסב עובקל םאתהב וא טפשמה  ילילפה וא םיילילפ םיכילהב הנגה רובעב םישרדנה טעמל ךא ,ןיד קספ לע רוערע ללוכ םיילהנמ םילטומה ישנוע םולשת וא םוציע ,יוציפ ,סנק ךילהה תרגסמב רחא ךמסמב וא ןידה רזגב.ילהנמה וא ילילפה
	 ,םילוקוטורפ תקתעה ,םיכמסמ לויב ימד ,תורגארכשו םידע רכש  תיב ידי לע עבקיש יפכ םיחמומןידה ירדסב עובקל םאתהב וא טפשמה  ילילפה וא םיילילפ םיכילהב הנגה רובעב םישרדנה טעמל ךא ,ןיד קספ לע רוערע ללוכ םיילהנמ םילטומה ישנוע םולשת וא םוציע ,יוציפ ,סנק ךילהה תרגסמב רחא ךמסמב וא ןידה רזגב.ילהנמה וא ילילפה
	 ,םילוקוטורפ תקתעה ,םיכמסמ לויב ימד ,תורגארכשו םידע רכש  תיב ידי לע עבקיש יפכ םיחמומןידה ירדסב עובקל םאתהב וא טפשמה  ילילפה וא םיילילפ םיכילהב הנגה רובעב םישרדנה טעמל ךא ,ןיד קספ לע רוערע ללוכ םיילהנמ םילטומה ישנוע םולשת וא םוציע ,יוציפ ,סנק ךילהה תרגסמב רחא ךמסמב וא ןידה רזגב.ילהנמה וא ילילפה
	 



	16.1.2.4
	16.1.2.4
	16.1.2.4
	16.1.2.4
	 


	 ןיינעל גירחוז הבחרה
	 ןיינעל גירחוז הבחרה
	 ןיינעל גירחוז הבחרה
	 


	 היהי אל חטבמה ,וז הבחרהב רומאה ףא לעךרוע דימעהל בייח  וא/ו תיטפשמ הנגהל ןיד ,הנגה תואצוה תוברל ,והשלכ םולשתב תאשל יפלכ וניה ילהנמה וא ילילפה ךילהה םאב ימ וא/ו חטובמה לש הנשמ ינלבק וא/ו םינלבק.םהידבועמ
	 היהי אל חטבמה ,וז הבחרהב רומאה ףא לעךרוע דימעהל בייח  וא/ו תיטפשמ הנגהל ןיד ,הנגה תואצוה תוברל ,והשלכ םולשתב תאשל יפלכ וניה ילהנמה וא ילילפה ךילהה םאב ימ וא/ו חטובמה לש הנשמ ינלבק וא/ו םינלבק.םהידבועמ
	 היהי אל חטבמה ,וז הבחרהב רומאה ףא לעךרוע דימעהל בייח  וא/ו תיטפשמ הנגהל ןיד ,הנגה תואצוה תוברל ,והשלכ םולשתב תאשל יפלכ וניה ילהנמה וא ילילפה ךילהה םאב ימ וא/ו חטובמה לש הנשמ ינלבק וא/ו םינלבק.םהידבועמ
	 




	 
	 

	17.
	17.
	 
	 'בי קרפ
	-
	 תוישיא תונואת חוטיב
	 

	17.1.
	17.1.
	 
	ורדגה
	ת
	 
	'בי קרפל
	 

	 תרטמלקרפ זה םיאבה םיחנומל , אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 תרטמלקרפ זה םיאבה םיחנומל , אהת:ןמקלדכ תועמשמה
	 

	17.1.1
	17.1.1
	17.1.1
	17.1.1
	17.1.1
	 


	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 הרקמ""חוטיבה
	 


	 רישי ןפואב המרגו חוטיבה תפוקת ךלהמב העראש הנואת הנממ תידעלבו הרישי האצותכש וא ,חטובמה לש ותומל ידעלבו רשוכ יא וא ינמז אלמ רשוכ יא וא התימצ תוכנ חטובמל המרגנ טרופמה ודי חלשמב וא ,ותדובעב קוסעל חטובמה לש ינמז יקלח.המישרב
	 רישי ןפואב המרגו חוטיבה תפוקת ךלהמב העראש הנואת הנממ תידעלבו הרישי האצותכש וא ,חטובמה לש ותומל ידעלבו רשוכ יא וא ינמז אלמ רשוכ יא וא התימצ תוכנ חטובמל המרגנ טרופמה ודי חלשמב וא ,ותדובעב קוסעל חטובמה לש ינמז יקלח.המישרב
	 רישי ןפואב המרגו חוטיבה תפוקת ךלהמב העראש הנואת הנממ תידעלבו הרישי האצותכש וא ,חטובמה לש ותומל ידעלבו רשוכ יא וא ינמז אלמ רשוכ יא וא התימצ תוכנ חטובמל המרגנ טרופמה ודי חלשמב וא ,ותדובעב קוסעל חטובמה לש ינמז יקלח.המישרב
	 



	17.1.2
	17.1.2
	17.1.2
	17.1.2
	 


	"תוכנ"
	"תוכנ"
	"תוכנ"
	 


	 טלחומ ןדבוא וא ףוגה ןמ תיזיפה ותדרפה לשב רביא לש ונדבוא.ףוגה ירבאמ רביא לש תילנויצקנופה ותלועפ רשוכ לש יקלח וא
	 טלחומ ןדבוא וא ףוגה ןמ תיזיפה ותדרפה לשב רביא לש ונדבוא.ףוגה ירבאמ רביא לש תילנויצקנופה ותלועפ רשוכ לש יקלח וא
	 טלחומ ןדבוא וא ףוגה ןמ תיזיפה ותדרפה לשב רביא לש ונדבוא.ףוגה ירבאמ רביא לש תילנויצקנופה ותלועפ רשוכ לש יקלח וא
	 



	17.1.3
	17.1.3
	17.1.3
	17.1.3
	 


	 האלמ תוכנ""התימצ
	 האלמ תוכנ""התימצ
	 האלמ תוכנ""התימצ
	 


	 )תינמז הניאו לבגומ ןמזל הניאש( תידימת האלמ תיאופר תוכנ.ןלהלש התימצ תוכנ תעיבק ףיעס יפ לע עבקתש
	 )תינמז הניאו לבגומ ןמזל הניאש( תידימת האלמ תיאופר תוכנ.ןלהלש התימצ תוכנ תעיבק ףיעס יפ לע עבקתש
	 )תינמז הניאו לבגומ ןמזל הניאש( תידימת האלמ תיאופר תוכנ.ןלהלש התימצ תוכנ תעיבק ףיעס יפ לע עבקתש
	 



	17.1.4
	17.1.4
	17.1.4
	17.1.4
	 


	 תיקלח תוכנ""התימצ
	 תיקלח תוכנ""התימצ
	 תיקלח תוכנ""התימצ
	 


	 )תינמז הניאו לבגומ ןמזל הניאש( תידימת תיקלח תיאופר תוכנ.ןלהלש התימצ תוכנ תעיבק ףיעס יפ לע עבקתש
	 )תינמז הניאו לבגומ ןמזל הניאש( תידימת תיקלח תיאופר תוכנ.ןלהלש התימצ תוכנ תעיבק ףיעס יפ לע עבקתש
	 )תינמז הניאו לבגומ ןמזל הניאש( תידימת תיקלח תיאופר תוכנ.ןלהלש התימצ תוכנ תעיבק ףיעס יפ לע עבקתש
	 



	17.1.5
	17.1.5
	17.1.5
	17.1.5
	 


	"הנואת"
	"הנואת"
	"הנואת"
	 


	חכ תלעפה בקע המרגנש תינפוג הלבח  האצותכ דבלב יזיפ ךותב עראש ,שארמ יופצ יתלבו ימעפ דח ,ימואתפ עוריאמ ,ןיעל יולגו ינוציח םרוג ידי לע ,ןירשימב םרגנה ,חוטיבה תפוקת ,הדיחיה הביסה תא תרחא הביס לכב תולת אלל הווהמה.חטובמל תינפוגה הלבחל תידיימהו הרישיה
	חכ תלעפה בקע המרגנש תינפוג הלבח  האצותכ דבלב יזיפ ךותב עראש ,שארמ יופצ יתלבו ימעפ דח ,ימואתפ עוריאמ ,ןיעל יולגו ינוציח םרוג ידי לע ,ןירשימב םרגנה ,חוטיבה תפוקת ,הדיחיה הביסה תא תרחא הביס לכב תולת אלל הווהמה.חטובמל תינפוגה הלבחל תידיימהו הרישיה
	חכ תלעפה בקע המרגנש תינפוג הלבח  האצותכ דבלב יזיפ ךותב עראש ,שארמ יופצ יתלבו ימעפ דח ,ימואתפ עוריאמ ,ןיעל יולגו ינוציח םרוג ידי לע ,ןירשימב םרגנה ,חוטיבה תפוקת ,הדיחיה הביסה תא תרחא הביס לכב תולת אלל הווהמה.חטובמל תינפוגה הלבחל תידיימהו הרישיה
	 

	מ האצותכ העיגפ יכ ,תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל וא/ו הלחמורקימ( תונשנו תורזוח תוריעז תועיגפ לש תרבטצמ האצותכ
	מ האצותכ העיגפ יכ ,תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל וא/ו הלחמורקימ( תונשנו תורזוח תוריעז תועיגפ לש תרבטצמ האצותכ
	-
	 תומילא העפשהמ האצותכ וא/ו הפוקת ךרואל )המוארט תילאנויצומא וא/ו תיגולוכיספ העיגפמ האצותכ וא/ו תילולימ חומה תועזעדזה וא/ו ,תוזגרתה וא/ו חוכיו וא/ו ישפנ ץחל וא/וג ינפוג קזיהב הוולמ הניאש םיבצעה וא )היינרה( רבש וא/ו יול םניאש םיבצע וא םירירש ישוחימ וא/ו םהמ םיעבונה םיכוביסו קרפ יפ לע "הנואת"כ ובשחי אל ,םייגולותפ םייונישב םיוולמ.הז קרפ יפ לע חוטיב ילומגת םולשתל סיסב תוברל ,הז
	 



	17.1.6
	17.1.6
	17.1.6
	17.1.6
	 


	 רשוכ יא""ינמז
	 רשוכ יא""ינמז
	 רשוכ יא""ינמז
	 


	וא ועוצקמב ,ותדובעב דקפתל/קוסעל חטובמה לש רשוכ ןדבוא  תאזו יקלח חרואב וא אלמ חרואב ,המישרב טרופמה ודי חלשמבםיפיעסב תרדגומה ,הפוקתה ךשמב 
	וא ועוצקמב ,ותדובעב דקפתל/קוסעל חטובמה לש רשוכ ןדבוא  תאזו יקלח חרואב וא אלמ חרואב ,המישרב טרופמה ודי חלשמבםיפיעסב תרדגומה ,הפוקתה ךשמב 
	וא ועוצקמב ,ותדובעב דקפתל/קוסעל חטובמה לש רשוכ ןדבוא  תאזו יקלח חרואב וא אלמ חרואב ,המישרב טרופמה ודי חלשמבםיפיעסב תרדגומה ,הפוקתה ךשמב 
	
	
	17.4.6

	-
	
	
	17.4.4

	 .הז קרפל
	 



	17.1.7
	17.1.7
	17.1.7
	17.1.7
	 


	 אלמ רשוכ יא""ינמז
	 אלמ רשוכ יא""ינמז
	 אלמ רשוכ יא""ינמז
	 


	 לש רועישב חטובמה לש ינמז רשוכ יא
	 לש רועישב חטובמה לש ינמז רשוכ יא
	 לש רועישב חטובמה לש ינמז רשוכ יא
	100
	%
	.
	 



	17.1.8
	17.1.8
	17.1.8
	17.1.8
	 


	 יקלח רשוכ יא""ינמז
	 יקלח רשוכ יא""ינמז
	 יקלח רשוכ יא""ינמז
	 


	 חטובמה לש ינמז רשוכ יא לש רועישב
	 חטובמה לש ינמז רשוכ יא לש רועישב
	 חטובמה לש ינמז רשוכ יא לש רועישב
	25
	%
	 
	תוחפל
	 
	 תוחפו
	 לש רועישמ
	100
	%
	.
	 



	17.1.9
	17.1.9
	17.1.9
	17.1.9
	 


	 םוחת""ילאירוטירט
	 םוחת""ילאירוטירט
	 םוחת""ילאירוטירט
	 


	םלועב םוקמ לכבו לארשי תנידמ ימוחתב.
	םלועב םוקמ לכבו לארשי תנידמ ימוחתב.
	םלועב םוקמ לכבו לארשי תנידמ ימוחתב.
	 




	17.2.
	17.2.
	 
	תיאופר תוכנ תעיבק ףיעס
	 

	17.2.1.
	17.2.1.
	17.2.1.
	17.2.1.
	17.2.1.
	17.2.1.
	 
	רועיש
	 
	 יפ לע חוטיב הרקמ בקע חטובמל המרגנש התימצה תוכנה
	הז קרפ
	 
	 עבקת
	 תומיגפה וא םייוקילל ועבקנש תיאופר תוכנל םייטנבלרה םינחבמה יפ לע םיזוחאב
	 הנקתל תפסותב רשא 'א קלחב ןודנה גוסהמ
	11
	 
	תעיבק( ימואלה חוטיבה תונקתבש
	 
	ז"טשת )הדובע יעגפנל תוכנ תגרד
	-
	1956
	 ןלהל( ,
	-
	 "םינחבמה").
	 





	.הרבחה רושיאלו הסילופה יאנתל ףופכ ,הז ףיעסב רומאכ התימצה תוכנה רועש
	.הרבחה רושיאלו הסילופה יאנתל ףופכ ,הז ףיעסב רומאכ התימצה תוכנה רועש
	 

	רוה וז הסילופ לע ליחהל ידכ רומאכ התימצ תוכנ תעיבקב ןיא ךותמ יהשלכ האימואלה חוטיבה קוח ח"נשתה ,)בלושמ חסונ(
	רוה וז הסילופ לע ליחהל ידכ רומאכ התימצ תוכנ תעיבקב ןיא ךותמ יהשלכ האימואלה חוטיבה קוח ח"נשתה ,)בלושמ חסונ(
	-
	1995
	 
	.ויתונקת וא/ו
	 

	תועיגפ רפסמ / תיתכרעמ בר העיגפ 
	תועיגפ רפסמ / תיתכרעמ בר העיגפ 
	-
	  הנואת התואב חטובמל המרגנש הרקמב יפ לע התימצה תוכנה רועיש בשוחי ,חוטיב הרקמ הווהמה תחא התימצ תוכנמ רתויהז קרפ :ןמקלדכ
	 

	 יוקיל לכ ןיגב חטובמל ועבקנש התימצה תוכנה תוגרד לכ ךסב חוטיבה םוכס תלפכמ,ליעל הז ףיעסב בוקנכ המיגפ וא כנ לש הרקמל חוטיבה םוכסמ רתוי אל ךא תו.חוטיבה יטרפ ףדב בוקנה הנואתמ
	 יוקיל לכ ןיגב חטובמל ועבקנש התימצה תוכנה תוגרד לכ ךסב חוטיבה םוכס תלפכמ,ליעל הז ףיעסב בוקנכ המיגפ וא כנ לש הרקמל חוטיבה םוכסמ רתוי אל ךא תו.חוטיבה יטרפ ףדב בוקנה הנואתמ
	 

	:בושיחל אמגוד
	:בושיחל אמגוד
	 

	עבקנ
	עבקנ
	 
	רועיש ,םינחבמה יפ לע ,החמומ אפור י"ע
	 
	תוכנ
	 
	לגרב התימצ
	 
	הבוגב
	 
	20% 
	 דיבו
	 הבוגב
	30
	%
	 
	םוכסו
	 
	חוטיבה
	 
	יברימה
	 
	ףדב בוקנה
	 
	יטרפ
	 
	חוטיבה
	 
	 ונה
	100,000
	 
	לבקי
	 
	 הז הרקמב חטובמה
	50,000
	 
	 ₪
	:ןלהלש בושיחה יפל
	 

	(
	(
	100,000
	 
	X
	 
	20
	%
	+ )
	 
	(
	100,000
	X
	 
	 
	30
	%
	)
	 

	 חוטיב םוכסל חטובמה יאכז אל ,הז ףיעסב רומאה יפ לע חוטיבה םוכס יוצימ םע.הנואתה התוא בקע עראש חוטיבה הרקמ ןיגב ףסונ
	 חוטיב םוכסל חטובמה יאכז אל ,הז ףיעסב רומאה יפ לע חוטיבה םוכס יוצימ םע.הנואתה התוא בקע עראש חוטיבה הרקמ ןיגב ףסונ
	 

	17.2.2.  חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש תעיבקבוא ,םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליי אל  ויהש תרחא הביס לכמ וא תרחא הנואתמ וא הלחממ האצותכ וא הדילמ יוקיל אל ןכו חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש ךרעומ התיא רשקבש הנואתה ינפלצותכ יוקיל וא םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליילכמ וא תרחא הנואתמ וא ,הלחממ הא ת התואמ הרישי האצות םניא םא ,רומאכ הנואתה ירחא תרחא הביס.הנוא 
	17.2.2.  חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש תעיבקבוא ,םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליי אל  ויהש תרחא הביס לכמ וא תרחא הנואתמ וא הלחממ האצותכ וא הדילמ יוקיל אל ןכו חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש ךרעומ התיא רשקבש הנואתה ינפלצותכ יוקיל וא םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליילכמ וא תרחא הנואתמ וא ,הלחממ הא ת התואמ הרישי האצות םניא םא ,רומאכ הנואתה ירחא תרחא הביס.הנוא 
	17.2.2.  חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש תעיבקבוא ,םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליי אל  ויהש תרחא הביס לכמ וא תרחא הנואתמ וא הלחממ האצותכ וא הדילמ יוקיל אל ןכו חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש ךרעומ התיא רשקבש הנואתה ינפלצותכ יוקיל וא םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליילכמ וא תרחא הנואתמ וא ,הלחממ הא ת התואמ הרישי האצות םניא םא ,רומאכ הנואתה ירחא תרחא הביס.הנוא 
	17.2.2.  חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש תעיבקבוא ,םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליי אל  ויהש תרחא הביס לכמ וא תרחא הנואתמ וא הלחממ האצותכ וא הדילמ יוקיל אל ןכו חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש ךרעומ התיא רשקבש הנואתה ינפלצותכ יוקיל וא םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליילכמ וא תרחא הנואתמ וא ,הלחממ הא ת התואמ הרישי האצות םניא םא ,רומאכ הנואתה ירחא תרחא הביס.הנוא 
	17.2.2.  חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש תעיבקבוא ,םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליי אל  ויהש תרחא הביס לכמ וא תרחא הנואתמ וא הלחממ האצותכ וא הדילמ יוקיל אל ןכו חטובמה לש התימצה תוכנה רועיש ךרעומ התיא רשקבש הנואתה ינפלצותכ יוקיל וא םגפ ,םומ לכ ןובשחב חקליילכמ וא תרחא הנואתמ וא ,הלחממ הא ת התואמ הרישי האצות םניא םא ,רומאכ הנואתה ירחא תרחא הביס.הנוא 




	חוטיבה הרקמ תורק ינפל תמייק תוכנ ,קפס רסה ןעמל  תעיבק תעב תחפות "תמייק תוכנ" .הז קרפ יפ לע התימצה תוכנה רועיש
	חוטיבה הרקמ תורק ינפל תמייק תוכנ ,קפס רסה ןעמל  תעיבק תעב תחפות "תמייק תוכנ" .הז קרפ יפ לע התימצה תוכנה רועיש
	-
	  בקע תוכנ הז ףיעס ךרוצל ידי לע חטובמל עבקנ הרועיש רשא והשלכ יתואירב יוקיל וא הלחמ וא הנואת אל םאב .טפשמ תיב ידי לע ,רומאכ העיבק רדעהב וא ,ימואל חוטיבל דסומה רועיש לוחי טפשמ תיב וא ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תוכנה רועיש עבקנש יאופרה קיתב דעותמה תמייקה תוכנה.חטובמה ל
	 

	17.2.3. .תישפנ וא/ו תיטתסא תקלצ ןיגב תוכנ התימצה תוכנה רועיש בושיחב וללכי אל 
	17.2.3. .תישפנ וא/ו תיטתסא תקלצ ןיגב תוכנ התימצה תוכנה רועיש בושיחב וללכי אל 
	17.2.3. .תישפנ וא/ו תיטתסא תקלצ ןיגב תוכנ התימצה תוכנה רועיש בושיחב וללכי אל 
	17.2.3. .תישפנ וא/ו תיטתסא תקלצ ןיגב תוכנ התימצה תוכנה רועיש בושיחב וללכי אל 
	17.2.3. .תישפנ וא/ו תיטתסא תקלצ ןיגב תוכנ התימצה תוכנה רועיש בושיחב וללכי אל 




	 
	17.2.4.
	17.2.4.
	17.2.4.
	17.2.4.
	17.2.4.
	17.2.4.
	 
	טיבל דסומהמ םג העיבתל הליע חטובמל התיה
	בייחת ,חוטיבה הרקמ בקע ימואל חו
	 
	ףיעסב ועבקנש םייטנוולרה םינחבמה יפ לע ימואל חוטיבל דסומה לש העיבקה
	 
	
	
	17.2.1

	  תא םג ,חוטיבה הרקממ תעבונה ,חטובמה לש ותוכנ רועיש יבגל ,ליעלש םידדצההז קרפל,  הנקת יפל העיבק טעמל םלוא
	15
	-
	16
	 
	 חוטיבל דסומה תונקתל
	ז"טשת )הדובע יעגפנל תוכנ תגרד תעיבק( ימואל
	-
	1956
	 .
	וכנ זוחא יוניש
	רחאל ת
	 
	 ימואלה חוטיבה קוח יפ לע עבקנ יונישה םא םג םקלח וא חוטיב ילומגת ומלושש
	ה"נשתה ,]בלושמ חסונ[
	-
	1995
	 
	וחוכמ תונקתה וא
	 
	 ,חטבמל חטובמה ידי לע שגוי
	 העיבתה דוע לכ ,חוטיבה הרקמ ותוא ןיגב חוטיב ילומגת תלבקל העיבתל המלשהכ
	 .הנשייתה אל
	 העיבת תשגה םצע יכ תאזב רהבומ
	 ,ימואלה חוטיבל חטובמה דצמ
	 ילומגת תלבקל חטבמל חטובמה תעיבת רוריב תא בכעל ידכב ךכב היהי אל
	 ימואלה חוטיבה תעיבקל תוכחל חטובמהו חטבמה ומיכסה ןכ םא אלא ,חוטיב
	.הנשייתה אל העיבתה דוע לכו רומאכ
	 


	17.2.5.
	17.2.5.
	17.2.5.
	 
	תוכנ חטובמל המרגנ
	 
	הרקמ בקע התימצ
	 
	,הז קרפ יפ לע חוטיב
	 
	רועישב
	 
	תוכנ
	 
	רשא
	 
	לע העיבקל ןתינ ונניא
	-
	ףיעסל םאתהב םינחבמה יפ 
	
	
	17.2.1

	  ,ליעל הנניא תוכנהו םוחתל החמומ אפור ידי לע ועבקי הרועישו תוכנה תוהמ ,םינחבמב עובקה גוסהמ תוכנהא"( לע הלעי אל תוכנה זוחאש דבלבו )"םינחבמל ץוחמ תוכנ זוח
	100
	%
	.
	 





	17.3.
	17.3.
	 
	יגירח
	 ם
	'בי קרפל
	 

	:מ האצותכ חוטיב הרקמ הסכי אל חטבמה
	:מ האצותכ חוטיב הרקמ הסכי אל חטבמה
	 

	17.3.1. תודבאתה גירח 
	17.3.1. תודבאתה גירח 
	17.3.1. תודבאתה גירח 
	17.3.1. תודבאתה גירח 
	17.3.1. תודבאתה גירח 




	 ןווכתמב ימצע ןוכיס וא ,ןווכתמב תימצע הלבח וא תודבאתהל ןויסינ ,תודבאתה.)םדא ייח ליצהל ןויסינל טרפ(
	 ןווכתמב ימצע ןוכיס וא ,ןווכתמב תימצע הלבח וא תודבאתהל ןויסינ ,תודבאתה.)םדא ייח ליצהל ןויסינל טרפ(
	 

	17.3.2. םימס גירח 
	17.3.2. םימס גירח 
	17.3.2. םימס גירח 
	17.3.2. םימס גירח 
	17.3.2. םימס גירח 




	לש הרקמל טרפ םימסב שומיש .אפור תוארוה יפ לע שומיש
	לש הרקמל טרפ םימסב שומיש .אפור תוארוה יפ לע שומיש
	 

	17.3.3. הביא תולועפו המחלמ גירח 
	17.3.3. הביא תולועפו המחלמ גירח 
	17.3.3. הביא תולועפו המחלמ גירח 
	17.3.3. הביא תולועפו המחלמ גירח 
	17.3.3. הביא תולועפו המחלמ גירח 




	מ הלועפ וא ,ןייוזמ ךוסכס וא המחלמתיתמחל  תוחוכ לש הביא תלועפ וא םיניוע ,דרמ ,םיחרזא תמחלמ ,ינמואל עקר לע הלועפ וא ,םירידס יתלב וא םירידס הכיפהמ ,תיממע וא תיאבצ תוממוקתה ,תויחרזא תומוהמ ךא םירקמ טעמל םהבש.םהב ליעפ קלח לטונ וניא חטובמה
	מ הלועפ וא ,ןייוזמ ךוסכס וא המחלמתיתמחל  תוחוכ לש הביא תלועפ וא םיניוע ,דרמ ,םיחרזא תמחלמ ,ינמואל עקר לע הלועפ וא ,םירידס יתלב וא םירידס הכיפהמ ,תיממע וא תיאבצ תוממוקתה ,תויחרזא תומוהמ ךא םירקמ טעמל םהבש.םהב ליעפ קלח לטונ וניא חטובמה
	 

	17.3.4. אבצב תוריש גירח 
	17.3.4. אבצב תוריש גירח 
	17.3.4. אבצב תוריש גירח 
	17.3.4. אבצב תוריש גירח 
	17.3.4. אבצב תוריש גירח 




	 טעמל ,ןהשלכ תויאבצ םורט וא תויאבצ תויוליעפב וא םיליגרתב תופתתשה לש האצות הניאש םיאולימב חטובמה לש יאבצה ותוריש ןמזב הנואת.תויאבצ תויוליעפב וא םיליגרתב תופתתשה
	 טעמל ,ןהשלכ תויאבצ םורט וא תויאבצ תויוליעפב וא םיליגרתב תופתתשה לש האצות הניאש םיאולימב חטובמה לש יאבצה ותוריש ןמזב הנואת.תויאבצ תויוליעפב וא םיליגרתב תופתתשה
	 

	17.3.5. סייט גירח 
	17.3.5. סייט גירח 
	17.3.5. סייט גירח 
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	סיט וא ,תווצ שיאכ סייט ילכב חטובמה תסיט רב וניאש סייט ילכב חטובמה ת.יושירה ימרוג ידי לע אצוהש םיאתמ סייט ןוישיר
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	 םושר יאטרופסכ חטובמה לש ותוליעפ תדוגאבטרופס  טרופסה קוח יפלח"משתה
	 םושר יאטרופסכ חטובמה לש ותוליעפ תדוגאבטרופס  טרופסה קוח יפלח"משתה
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	םדוק יאופר בצמ גירח
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	 "םדוק יאופר בצמ"
	-
	  חטובמב ונחבואש תויאופר תוביסנ תכרעמ ןיינעל ;הנואת וא הלחמ לשב תוברל ,חוטיבל ותופרטצה דעומ ינפל "חטובמב ונחבוא" ,הז
	-
	  וא ,תדעותמ תיאופר הנחבא לש ךרדבב ומייקתהש דעותמ יאופר ןוחבא לש ךילהתב
	-
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	 ומדקש םישדוחה
	.חוטיבל תופרטצהה דעומל
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	 םדוק יאופר בצמ לשב גירח
	-
	  ילומגת םולשתמ רוטפ היהי חטבמה חוטיב הרקמ לשב םיתחפומ ויהי חוטיבה ילומגת םולשת וא חוטיב ליגרה וכלהמ היה ול ישממ םרוג רשא ,"םדוק יאופר בצמ" לש.גירחה לח הבש הפוקתב חטובמל עריא רשאו
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	 תליחת םוימ תחא הנש לע הלעת אלש הפוקתל
	 תוחפ חוטיבה תליחת דעומב וליגש ,חטובמל חוטיבה
	מ
	-
	65
	 
	.םינש
	 


	17.3.8.3.2.  חוטיבה תליחת םוימ הנש יצח לע הלעת אלש הפוקתל וליגש ,חטובמל65 .רתוי וא םינש 
	17.3.8.3.2.  חוטיבה תליחת םוימ הנש יצח לע הלעת אלש הפוקתל וליגש ,חטובמל65 .רתוי וא םינש 


	17.3.8.4.  רומאה ףא לע לשב יוסיכה ףקיהל וא חטבמה תובחל גירח ,ליעל ףקת היהי ,םיוסמ חטובמ יבגל המישרב טרופש םיוסמ יאופר בצמ.םיוסמ יאופר בצמ ותוא דצל המישרב הניוצש הפוקתל 
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	17.3.8.5.  םא ףקת היהי אל ,םדוק יאופר בצמ לשב גירח ,ליעל רומאה ףא לע אל חטבמהו ,םדוקה ותואירב בצמ לע חטבמל עידוה חטובמהה תעדוהב רכזנה םיוסמה יאופרה בצמה תא המישרב שרופמב גירח.חטובמה 
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	 לע חוטיב ילומגתל חטובמה יאכז הניגבש הפוקתב העריא םא ,יהשלכ הנואת יפהז קרפ חטובמה יאכז וניגבש רשוכה יאמ האצותכ הנואתה המרגנ םא ,.רומאכ חוטיב ילומגתל
	 לע חוטיב ילומגתל חטובמה יאכז הניגבש הפוקתב העריא םא ,יהשלכ הנואת יפהז קרפ חטובמה יאכז וניגבש רשוכה יאמ האצותכ הנואתה המרגנ םא ,.רומאכ חוטיב ילומגתל
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	 ףתתשה םהבש תוערפ.ליעפ ןפואב חטובמה 
	17.3.11. הדיל וא ןוירה גירח 
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	.הדיל וא ןוירהמ האצותכ תחטובמל ומרגנש הדובעל רשוכ יא וא תוכנ וא ,תוומ
	.הדיל וא ןוירהמ האצותכ תחטובמל ומרגנש הדובעל רשוכ יא וא תוכנ וא ,תוומ
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	 חוטיב ילומגת םולשת
	-
	 םיוולנ םיאנת 'בי קרפל
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	וצמ ומשש בטומל חטבמה םלשי ןי המישרב
	וצמ ומשש בטומל חטבמה םלשי ןי המישרב
	-
	  ידי לע בטומ תעיבק רדעיהבוישרויל ,חטובמה םייקוחה ו
	-
	 וצמה חוטיבה םוכס תא ,תוומ הרקמל המישרב ןי םלואחוטיב הרקמ ותוא בקע חטובמל ומלוש םא  ךלהמב רחא חוטיב הרקמ וא/וחוטיבה תפוקת  האלמ תוכנ ןיגב חוטיב ילומגתהתימצ תיקלח תוכנ וא ,התימצש ותומב חטבמה םלשי , ןיבש ,הזכ שי םא ,שרפהה תא קר חטובמה לתוכנ ןיגב רומאכ םלושש םוכסה ןיבל הז ףיעס יפל עיגמה םוכסה התימצ.  וצ וא השורי ןתמ ינפל חטובמה לש םייקוחה וישרויל ומלושי אל חוטיב ילומגת חטובמה לש הנורחאה ותאווצכ טפשמ תיב לש ףקות הלביקש האווצ וא ןובזיע.ןיינעה יפל ,רטפנש
	 

	17.4.2.  האלמ תוכנהתימצו 
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	וצמה חוטיבה םוכס תא חטבמה םלשיו האלמ תוכנ הרקמל המישרב ןיהתימצ  אל ,התימצו האלמ תוכנ חטובמל העבקנשמ .הנואתה ללגב קרו ךא המרגנש הרקמ ותוא בקע ינמז יקלח וא אלמ רשוכ יא סיסב לע יוציפל דוע יאכז היהיחוטיב רקמ וא/ו תפוקת ךלהמב רחא חוטיב ה.חוטיבה  יא ןיגב םלושש םוכס לכ רשוכ יקלח וא אלמ ינמזברחאלש הפוקת רובע  תעיבק האלמה תוכנהו האלמ תוכנ ןיגב חטובמה יאכז םהל חוטיבה ילומגתמ תחפוי ,התימצההתימצו.
	וצמה חוטיבה םוכס תא חטבמה םלשיו האלמ תוכנ הרקמל המישרב ןיהתימצ  אל ,התימצו האלמ תוכנ חטובמל העבקנשמ .הנואתה ללגב קרו ךא המרגנש הרקמ ותוא בקע ינמז יקלח וא אלמ רשוכ יא סיסב לע יוציפל דוע יאכז היהיחוטיב רקמ וא/ו תפוקת ךלהמב רחא חוטיב ה.חוטיבה  יא ןיגב םלושש םוכס לכ רשוכ יקלח וא אלמ ינמזברחאלש הפוקת רובע  תעיבק האלמה תוכנהו האלמ תוכנ ןיגב חטובמה יאכז םהל חוטיבה ילומגתמ תחפוי ,התימצההתימצו.
	 

	17.4.3.  תיקלח תוכנהתימצו 
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	 התימצו תיקלח תוכנ חטובמל המרגנ ובש חוטיב הרקמבהנואתה ללגב קרו ךא , חטבמה םלשיחוטיב ילומגת בש תוכנה זוחא רועישיחטובמל עבק,  הרקמ בקעחוטיבה,  חוטיבה םוכס ךותמוצמהו האלמ תוכנ הרקמל המישרב ןיהתימצ םא ןיב ,רתוי וא דחא חוטיב הרקמב רבודמ  אל ,התימצו תיקלח תוכנ חטובמל העבקנשמקמ ותוא בקע ינמז יקלח וא אלמ רשוכ יא סיסב לע יוציפל דוע יאכז היהי הר.חוטיבה תפוקת ךלהמב חוטיב רשוכ יא ןיגב םלושש םוכס לכ יקלח וא אלמ   ינמזב רחאלש הפוקת רובע תעיבקהו תיקלחה תוכנה ילומגתמ תחפוי ,התימצ.התימצ תיקלח תוכנ ןיגב חטובמה יאכז םהל חוטיבה
	 התימצו תיקלח תוכנ חטובמל המרגנ ובש חוטיב הרקמבהנואתה ללגב קרו ךא , חטבמה םלשיחוטיב ילומגת בש תוכנה זוחא רועישיחטובמל עבק,  הרקמ בקעחוטיבה,  חוטיבה םוכס ךותמוצמהו האלמ תוכנ הרקמל המישרב ןיהתימצ םא ןיב ,רתוי וא דחא חוטיב הרקמב רבודמ  אל ,התימצו תיקלח תוכנ חטובמל העבקנשמקמ ותוא בקע ינמז יקלח וא אלמ רשוכ יא סיסב לע יוציפל דוע יאכז היהי הר.חוטיבה תפוקת ךלהמב חוטיב רשוכ יא ןיגב םלושש םוכס לכ יקלח וא אלמ   ינמזב רחאלש הפוקת רובע תעיבקהו תיקלחה תוכנה ילומגתמ תחפוי ,התימצ.התימצ תיקלח תוכנ ןיגב חטובמה יאכז םהל חוטיבה
	 

	17.4.4.  ינמז אלמ רשוכ יא 
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	ה ללגב קרו ךא ינמז אלמ רשוכ יא חטובמל עבקנ ובש חוטיב הרקמב,הנואת וצמה םוכסה תא חטבמה םלשי הדובעל אלמ רשוכ יא ןיגב יעובש יוציפכ המישרב ןי המישרב הבוקנ אלו הדימב .המישרב הבוקנה תימצע תופתתשה יוכינב לחי הדובעל אלמ רשוכ יא ןיגב יעובשה יוציפה יזא ,תימצע תופתתשההםויהמ    ה
	ה ללגב קרו ךא ינמז אלמ רשוכ יא חטובמל עבקנ ובש חוטיב הרקמב,הנואת וצמה םוכסה תא חטבמה םלשי הדובעל אלמ רשוכ יא ןיגב יעובש יוציפכ המישרב ןי המישרב הבוקנ אלו הדימב .המישרב הבוקנה תימצע תופתתשה יוכינב לחי הדובעל אלמ רשוכ יא ןיגב יעובשה יוציפה יזא ,תימצע תופתתשההםויהמ    ה
	-
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	 תפוקת תכשמנ דוע לכו חוטיבה הרקמ תורק רחאלש
	רשוכה יא
	 
	 ףופכבו
	:ןלהל טרופמכ אלמ רשוכ יא ןיגב חוטיב ילומגת ומלושי הניגב הפוקתל
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	 דע וליגש חטובמל
	65
	 
	 הנש
	הנואתה דעומב
	 
	-
	  לע הלעת אל
	24
	 
	שדוח
	םי
	 
	חוטיבה תפוקת ךלהמב ועריאש חוטיבה ירקמ לכל
	.
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	 לעמ וליגש חטובמל
	65
	 
	הנש
	 
	הנואתה דעומב
	 
	-
	  לע הלעת אל
	12
	 
	שדוח
	םי
	 
	ועריאש חוטיבה ירקמ לכל
	 
	חוטיבה תפוקת ךלהמב
	.
	 



	17.4.5. ינמז יקלח רשוכ יא 
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	,הנואתה ללגב קרו ךא יקלח רשוכ יא חטובמל עבקנ ובש חוטיב הרקמב  לע הלועה רשוכ יא לש הרקמב
	,הנואתה ללגב קרו ךא יקלח רשוכ יא חטובמל עבקנ ובש חוטיב הרקמב  לע הלועה רשוכ יא לש הרקמב
	25
	%
	 
	בש יוציפ חטבמה םלשי
	 ורשוכ יא רועישב יעו
	וצמה םוכסהמ
	 הדובעל אלמ רשוכ יא ןיגב יעובש יוציפכ המישרב ןי
	יוכינב
	 
	 ,תימצע תופתתשה המישרב בוקנ אלו הדימב ,המישרב הבוקנה תימצע תופתתשה
	י רשוכ יא ןיגב עובשה יוציפה יזא
	ה םויהמ לח
	-
	15
	 לכו חוטיבה הרקמ תורק רחאלש ,
	רשוכה יא תפוקת תכשמנ דוע
	 
	ו
	א
	חטובמל התימצ תוכנ ןי
	.
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	:יקלח רשוכ יא ןיגב חוטיב ילומגת ומלושי הניגבש הפוקתה
	 

	17.4.5.1.
	17.4.5.1.
	17.4.5.1.
	17.4.5.1.
	17.4.5.1.
	17.4.5.1.
	17.4.5.1.
	 
	 וליגש חטובמל
	 דע
	65
	 
	הנש
	 
	הנואתה דעומב
	 
	-
	  לע הלעת אל
	24
	 
	שדוח
	םי
	 
	חוטיבה תפוקת ךלהמב ועריאש חוטיבה ירקמ לכל
	.
	 


	17.4.5.2.
	17.4.5.2.
	17.4.5.2.
	 
	 לעמ וליגש חטובמל
	65
	 
	הנש
	 
	הנואתה דעומב
	 
	-
	  לע הלעת אל
	12
	 
	שדוח
	םי
	 
	חוטיבה תפוקת ךלהמב ועריאש חוטיבה ירקמ לכל
	.
	 



	17.4.6. )יקלח/אלמ( רשוכ יאל תורהבה 
	17.4.6. )יקלח/אלמ( רשוכ יאל תורהבה 




	רקהנואת הת שכ חטובמהש ךמסומ אפור עבקו םיליגרה ויקוסיעל רוזחל רי יא לש הפוקת בוש חטובמל העבקנ ןכמ רחאל ריבס ןמז ךותו )המישרב םתרדגהכ( תעבונה רשוכהנואתהמ קרו ךא ידעלבו רישי ןפואב תפוקת התוא בשחת אל , תפוקת ףצרב הקספהכ ,םיליגרה ויקוסיעל רישכ חטובמהש עבקנ הבש םייניב רשאי ךמסומ אפורש יאנתב ,העיבתה ילומגת .וז תיאופר תוחתפתה תוריבס יאנת יפ לע ומלושי הזכ הרקמל חוטיבה,קרפה  אפור עבק ןהב תופוקתל קר.רישכ וניא חטובמהש
	רקהנואת הת שכ חטובמהש ךמסומ אפור עבקו םיליגרה ויקוסיעל רוזחל רי יא לש הפוקת בוש חטובמל העבקנ ןכמ רחאל ריבס ןמז ךותו )המישרב םתרדגהכ( תעבונה רשוכהנואתהמ קרו ךא ידעלבו רישי ןפואב תפוקת התוא בשחת אל , תפוקת ףצרב הקספהכ ,םיליגרה ויקוסיעל רישכ חטובמהש עבקנ הבש םייניב רשאי ךמסומ אפורש יאנתב ,העיבתה ילומגת .וז תיאופר תוחתפתה תוריבס יאנת יפ לע ומלושי הזכ הרקמל חוטיבה,קרפה  אפור עבק ןהב תופוקתל קר.רישכ וניא חטובמהש
	 

	17.5.
	17.5.
	 
	 העיבת תשגה
	-
	 םיוולנ םיאנת 'בי קרפל
	 

	17.5.1.
	17.5.1.
	17.5.1.
	17.5.1.
	17.5.1.
	17.5.1.
	 
	 יפל לועפלו ךמסומ אפור לא דימ תונפל חטובמה לע ,חוטיבה הרקמ תורקב
	 ירשפאה םדקהב ךכ לע עידוהלו ,ויתוארוה
	.חטבמל
	 


	17.5.2.
	17.5.2.
	17.5.2.
	 
	.אפור תדועת ףוריצב בתכב שגות חוטיב ילומגת םולשתל העיבת
	 


	17.5.3. ל םעפמ חטובמהמ שורדל יאשר חטבמהםעפ  קדביהל ,ודיב יוצמה עדימה סיסב לע ,ןיינעה תוביסנב ,הריבס הקידבב לעו חטבמה ידי לע ךכ םשל הנמתיש אפור ידי לע.ונובשח רהבומכז תא תוצמל שקבל תע לכב יאשר חטובמה יכ , ול תונקומה ,ויתויו.טפשמ תיבב ,הסילופה חוכמ 
	17.5.3. ל םעפמ חטובמהמ שורדל יאשר חטבמהםעפ  קדביהל ,ודיב יוצמה עדימה סיסב לע ,ןיינעה תוביסנב ,הריבס הקידבב לעו חטבמה ידי לע ךכ םשל הנמתיש אפור ידי לע.ונובשח רהבומכז תא תוצמל שקבל תע לכב יאשר חטובמה יכ , ול תונקומה ,ויתויו.טפשמ תיבב ,הסילופה חוכמ 

	17.5.4. חוטיבה הרקמ תורק לע העדוה 
	17.5.4. חוטיבה הרקמ תורק לע העדוה 




	 לעו ,ול עדונש רחאל דימ חטבמל ךכ לע עידוהל חטובמה לע ,חוטיבה הרקמ הרק ילומגתל ותוכז לעו הרקמה תורק לע ,ול עדונש רחאל דימ ,חטבמל עידוהל בטומה ינשה תא ררחשמ הלאמ דחא תאמ העדוה ןתמ ;חוטיבה.ותבוחמ 
	17.5.5. חטבמה לש ותובח רוריב 
	17.5.5. חטבמה לש ותובח רוריב 
	17.5.5. חטבמה לש ותובח רוריב 
	17.5.5. חטבמה לש ותובח רוריב 
	17.5.5. חטבמה לש ותובח רוריב 

	17.5.5.1.  בתכב העיבתו חוטיבה הרקמ תורק לע העדוה חטבמל ורסמנשמ רוריבל שורדה תא דימ תושעל חטבמה לע ,חוטיבה ילומגת םולשתל.ותובח 
	17.5.5.1.  בתכב העיבתו חוטיבה הרקמ תורק לע העדוה חטבמל ורסמנשמ רוריבל שורדה תא דימ תושעל חטבמה לע ,חוטיבה ילומגת םולשתל.ותובח 
	17.5.5.1.  בתכב העיבתו חוטיבה הרקמ תורק לע העדוה חטבמל ורסמנשמ רוריבל שורדה תא דימ תושעל חטבמה לע ,חוטיבה ילומגת םולשתל.ותובח 

	17.5.5.2. נעה יפל ,בטומה לע וא חטובמה לעי ריבס ןמז ךות ,חטבמל רוסמל ,ןיעדימה תא ,ךכל שרדנש רחאל  ,תובחה רוריבל םישורדה םיכמסמהו.םגישהל ,לכויש לככ ,חטבמל רוזעל וילע ,ותושרב םניא םאו 
	17.5.5.2. נעה יפל ,בטומה לע וא חטובמה לעי ריבס ןמז ךות ,חטבמל רוסמל ,ןיעדימה תא ,ךכל שרדנש רחאל  ,תובחה רוריבל םישורדה םיכמסמהו.םגישהל ,לכויש לככ ,חטבמל רוזעל וילע ,ותושרב םניא םאו 


	17.5.6. תובחה רוריב לש הלשכה 
	17.5.6. תובחה רוריב לש הלשכה 

	17.5.6.1.
	17.5.6.1.
	17.5.6.1.
	17.5.6.1.
	 
	ףיעס יפל הבוח המייוק אל
	 
	
	
	17.5.4

	 ףיעס יפל וא 
	
	
	17.5.5.2

	  ,הדעומב ילומגתב בייח אוה ןיא ,ותובח ןיטקהל חטבמל רשפאמ היה המויקו וז הארוה ;הבוחה המייוק וליא םהב בייח היהש הדימב אלא חוטיבה:הלאמ תחא לכב לוחת אל
	 


	17.5.6.1.1. המייוק אל הבוחה ;תוקדצומ תוביסמ רוחיאב המייוק וא 
	17.5.6.1.1. המייוק אל הבוחה ;תוקדצומ תוביסמ רוחיאב המייוק וא 
	17.5.6.1.1. המייוק אל הבוחה ;תוקדצומ תוביסמ רוחיאב המייוק וא 

	17.5.6.1.2.  ותובח רוריב תא חטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא.רוריבה לע דיבכה אלו 
	17.5.6.1.2.  ותובח רוריב תא חטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא.רוריבה לע דיבכה אלו 


	17.5.6.2.
	17.5.6.2.
	17.5.6.2.
	 
	 חטבמה ןמ עונמל ידכ וב היהש רבד ןווכתמב בטומה וא חטובמה השע
	ותובח רוריב תא
	 
	 חוטיב ילומגתב בייח חטבמה ןיא ,וילע דיבכהל וא
	.רבד ותוא השענ אל וליא םהב בייח היהש הדימב אלא
	 



	17.5.7. םילומגת תעיבתב המרמ 
	17.5.7. םילומגת תעיבתב המרמ 




	ףיעס יפל הבוח הרפוה 
	ףיעס יפל הבוח הרפוה 
	
	
	17.5.4

	 ףיעס יפל וא 
	
	
	17.5.5.2

	 רומאכ רבד השענש וא ,ףיעסב 
	
	
	17.5.6.2

	,  וא ,תובזוכ תודבוע חטבמל ורסמ בטומה וא חטובמהש ואבוע ונממ ומילעהש רבדהו ,חטבמה תובחל עגונב וא חוטיבה הרקמל עגונב תוד השענ המרמ תנווכב
	-
	 ותבוחמ חטבמה רוטפ.
	 

	17.6.  םייללכ םיאנת'בי קרפל 
	17.6.1. חטבמה תובח לש יברימ ףקיה 
	17.6.1. חטבמה תובח לש יברימ ףקיה 
	17.6.1. חטבמה תובח לש יברימ ףקיה 
	17.6.1. חטבמה תובח לש יברימ ףקיה 
	17.6.1. חטבמה תובח לש יברימ ףקיה 




	 חוטיב ילומגת ,רתוי וא דחא חוטיב הרקמ בקע ,חטבמה םליש אולמל םיעיגמהיוצמה חוטיבה םוכס תוכנ הרקמל וא תוומ הרקמל המישרב ןהאלמ התימצו 
	 חוטיב ילומגת ,רתוי וא דחא חוטיב הרקמ בקע ,חטבמה םליש אולמל םיעיגמהיוצמה חוטיבה םוכס תוכנ הרקמל וא תוומ הרקמל המישרב ןהאלמ התימצו 
	-
	  םימוכסה ינש ןיבמ הובגה
	-
	  יפ לע יוסיכה ףקות עקפיהז קרפ.
	 

	17.6.2. םיבטומ 
	17.6.2. םיבטומ 
	17.6.2. םיבטומ 
	17.6.2. םיבטומ 
	17.6.2. םיבטומ 




	 ,ותלוז רחא בטומ עובקל יאשר חטובמה בתכב העדוהב וא חוטיבה תעצהבחטבמל. .ןיד לכ יפ לע חטובמה לש וישרוי ויהי םיבטומה ,רומאכ העיבק ןיאב 
	17.6.3. חוטיבה ילומגת םולשתל דעומה 
	17.6.3. חוטיבה ילומגת םולשתל דעומה 
	17.6.3. חוטיבה ילומגת םולשתל דעומה 
	17.6.3. חוטיבה ילומגת םולשתל דעומה 
	17.6.3. חוטיבה ילומגת םולשתל דעומה 

	17.6.3.1.  ומלושי חוטיבה ילומגת ךות30  עדימה חטבמה ידיב ויהש םויהמ םוי תויארהו םיטרפה ,םיכמסמה לכוםישרדנה .ותובח רוריב םשל 
	17.6.3.1.  ומלושי חוטיבה ילומגת ךות30  עדימה חטבמה ידיב ויהש םויהמ םוי תויארהו םיטרפה ,םיכמסמה לכוםישרדנה .ותובח רוריב םשל 
	17.6.3.1.  ומלושי חוטיבה ילומגת ךות30  עדימה חטבמה ידיב ויהש םויהמ םוי תויארהו םיטרפה ,םיכמסמה לכוםישרדנה .ותובח רוריב םשל 





	17.6.3.2.  הנורחאל םסרופש דדמה ןיב םייונישל םאתהב ונתשי חוטיבה ילומגת םולשתה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה הרקמ תורק ינפל.חטובמל 
	17.6.3.2.  הנורחאל םסרופש דדמה ןיב םייונישל םאתהב ונתשי חוטיבה ילומגת םולשתה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה הרקמ תורק ינפל.חטובמל 
	17.6.3.2.  הנורחאל םסרופש דדמה ןיב םייונישל םאתהב ונתשי חוטיבה ילומגת םולשתה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה הרקמ תורק ינפל.חטובמל 
	17.6.3.2.  הנורחאל םסרופש דדמה ןיב םייונישל םאתהב ונתשי חוטיבה ילומגת םולשתה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה הרקמ תורק ינפל.חטובמל 
	17.6.3.2.  הנורחאל םסרופש דדמה ןיב םייונישל םאתהב ונתשי חוטיבה ילומגת םולשתה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה הרקמ תורק ינפל.חטובמל 
	17.6.3.2.  הנורחאל םסרופש דדמה ןיב םייונישל םאתהב ונתשי חוטיבה ילומגת םולשתה ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ןיבל חוטיבה הרקמ תורק ינפל.חטובמל 

	17.6.3.3.
	17.6.3.3.
	17.6.3.3.
	 
	ה רועישב תיביר ףסוותת חוטיבה ילומגתל
	 ,חוטיבה הזוח קוחב עובק
	א"משתה
	-
	1981
	םוימ םימי םישולש םותמ ,
	 
	 עדימה לכ ודיב היהש
	םישורדה םיכמסמהו
	.
	 



	17.6.4. חוטיבה ילומגת ןובשח לע תומדקמ 
	17.6.4. חוטיבה ילומגת ןובשח לע תומדקמ 

	17.6.4.1.  לע הדובעל רשוכ יא תפוקת התלע30  הרקמ תורק ךיראתמ םימיינעה יפל לכה ,בטומה וא ,חטובמה היהי ,חוטיבהי לבקל םיאכז ,ןכ םותב המדקמ חטבמהמ חוטיבה ילומגת ןובשח לע םימי םישולש ל.חוטיבה הרקמ בקע חטבמהמ ועיגיש 
	17.6.4.1.  לע הדובעל רשוכ יא תפוקת התלע30  הרקמ תורק ךיראתמ םימיינעה יפל לכה ,בטומה וא ,חטובמה היהי ,חוטיבהי לבקל םיאכז ,ןכ םותב המדקמ חטבמהמ חוטיבה ילומגת ןובשח לע םימי םישולש ל.חוטיבה הרקמ בקע חטבמהמ ועיגיש 
	17.6.4.1.  לע הדובעל רשוכ יא תפוקת התלע30  הרקמ תורק ךיראתמ םימיינעה יפל לכה ,בטומה וא ,חטובמה היהי ,חוטיבהי לבקל םיאכז ,ןכ םותב המדקמ חטבמהמ חוטיבה ילומגת ןובשח לע םימי םישולש ל.חוטיבה הרקמ בקע חטבמהמ ועיגיש 

	17.6.4.2.
	17.6.4.2.
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	 חוכמ בטומל וא חטובמל ומלושש םימוכס
	 ףיעס
	
	
	17.6
	.4.1

	  וכוני ,ליעל.ומלושישכ םייפוסה חוטיבה ילומגתמ
	 


	17.6.4.3.
	17.6.4.3.
	17.6.4.3.
	 
	 םוימ ,םכסומה דדמל המדקמה תדמצה ךות השעיי יוכינה בושיח
	.םייפוסה חוטיבה ילומגת םולשת םוי דע המדקמה םולשת
	 






	 
	 

	18.
	18.
	 
	לכל םייללכ םיגירח
	 
	הסילופה יקרפ
	 

	הסכמ הניא וז הסילופ לע ןיפיקעב וא/ו ןירשימב ומרגנש תובח וא קזנ וא ןדבוא
	הסכמ הניא וז הסילופ לע ןיפיקעב וא/ו ןירשימב ומרגנש תובח וא קזנ וא ןדבוא
	-
	:ידי
	 

	18.1. םיימיכו םייגולויב םירמוחו םייניערג םינוכיס 
	18.1.1. וא והשלכ יניערג קלדמ יביטקאוידר םוהיז וא תנניימ הנירק ,והשלכ יניערג רמוח .יניערג קלד תריעבמ וא/ו יהשלכ תיניערג תלוספמ 
	18.1.1. וא והשלכ יניערג קלדמ יביטקאוידר םוהיז וא תנניימ הנירק ,והשלכ יניערג רמוח .יניערג קלד תריעבמ וא/ו יהשלכ תיניערג תלוספמ 
	18.1.1. וא והשלכ יניערג קלדמ יביטקאוידר םוהיז וא תנניימ הנירק ,והשלכ יניערג רמוח .יניערג קלד תריעבמ וא/ו יהשלכ תיניערג תלוספמ 
	18.1.1. וא והשלכ יניערג קלדמ יביטקאוידר םוהיז וא תנניימ הנירק ,והשלכ יניערג רמוח .יניערג קלד תריעבמ וא/ו יהשלכ תיניערג תלוספמ 
	18.1.1. וא והשלכ יניערג קלדמ יביטקאוידר םוהיז וא תנניימ הנירק ,והשלכ יניערג רמוח .יניערג קלד תריעבמ וא/ו יהשלכ תיניערג תלוספמ 




	דבלב הז ףיעס תרטמלללוכ "יניערג קלד תריעב" חנומה ,  לש והשלכ ךילהת.ומצע תא לכלכמה יניערג עוקיב
	דבלב הז ףיעס תרטמלללוכ "יניערג קלד תריעב" חנומה ,  לש והשלכ ךילהת.ומצע תא לכלכמה יניערג עוקיב
	 

	הז גירח ,יניערג קלדל עגונה קלחה טעמל , לעו ,ןגטנר ינרקב שומיש לע לוחי אלוידר םירמוחב שומיש
	הז גירח ,יניערג קלדל עגונה קלחה טעמל , לעו ,ןגטנר ינרקב שומיש לע לוחי אלוידר םירמוחב שומיש
	-
	יב םשלו םילוח יתבו רקחמ תודבעמב םייביטקא עוצ.היישעתב תוינסרה אל תוקידב
	 

	18.1.2. .םולש תורטמל אלש שומיש םהב השענש ,םיימיכ וא םיגולויב םירמוח 
	18.1.2. .םולש תורטמל אלש שומיש םהב השענש ,םיימיכ וא םיגולויב םירמוח 
	18.1.2. .םולש תורטמל אלש שומיש םהב השענש ,םיימיכ וא םיגולויב םירמוח 
	18.1.2. .םולש תורטמל אלש שומיש םהב השענש ,םיימיכ וא םיגולויב םירמוח 
	18.1.2. .םולש תורטמל אלש שומיש םהב השענש ,םיימיכ וא םיגולויב םירמוח 




	18.2.
	18.2.
	 
	 המחלמ
	רורטו
	 

	תלועפ ,השילפ ,המחלמ ועפ וא הביא השעמ ,רז ביוא םא ןיב( המחלמ תולועפ גוסמ תול וא הזרכוהואל םא ןיב,םיחרזא תמחלמ ,)  ,ירמ ,תיממע וא תיאבצ תוממוקתה ,דרמ וא יאבצ ןוטלש ,יטילופ ןוגראל רשקב וא/ו םשב םילעופה םישנא תלועפ ,הכפהמ ,הדירמיאבצ רטשמ ,יקוח יתלב ןפואב והוספתש ןוטלש מ וא רוצמ לש בצמ וא םימרוג וא תוערוא םיאיבמה םהשלכצמ וא יאבצ רטשמ לש םויק וא הזרכה ידיל,רוצמ לש ב לועפ ,םילבחמ תתסמ תלועפהסיפת ,העקפה ,המרחה ,רורט ,םיננ תדוקפב שוכרל קזנ תמירג וא התחשה ,.יהשלכ תירוביצ תושר תדוקפב וא ןוטלשה
	תלועפ ,השילפ ,המחלמ ועפ וא הביא השעמ ,רז ביוא םא ןיב( המחלמ תולועפ גוסמ תול וא הזרכוהואל םא ןיב,םיחרזא תמחלמ ,)  ,ירמ ,תיממע וא תיאבצ תוממוקתה ,דרמ וא יאבצ ןוטלש ,יטילופ ןוגראל רשקב וא/ו םשב םילעופה םישנא תלועפ ,הכפהמ ,הדירמיאבצ רטשמ ,יקוח יתלב ןפואב והוספתש ןוטלש מ וא רוצמ לש בצמ וא םימרוג וא תוערוא םיאיבמה םהשלכצמ וא יאבצ רטשמ לש םויק וא הזרכה ידיל,רוצמ לש ב לועפ ,םילבחמ תתסמ תלועפהסיפת ,העקפה ,המרחה ,רורט ,םיננ תדוקפב שוכרל קזנ תמירג וא התחשה ,.יהשלכ תירוביצ תושר תדוקפב וא ןוטלשה
	 

	הז גירח ךרוצל 
	הז גירח ךרוצל 
	-
	  תוברל ,םייטילופ םיכרצל תומילאב שומיש :ועמשמ ליעל רומאכ "רורט"י לע ונממ קלח לכ וא רוביצה תא דיחפהל ותרטמש תומילאב שומישםישנא וא שיא יד  ןיב םה םא ןוגרא םע רשקב וא םעטמ םילעופהנידמה תא ןיועה ,אל םא ןיבו והשלכ.
	 

	צי לארשי תרטשמ לש רושיא קר יכ ןיו ןרקו שוכר סמ להנמ לש וא ןוחטיבה דרשמ לש וא םייוציפ ןרקו שוכר סמ קוחב רדגומכ םייוציפ
	צי לארשי תרטשמ לש רושיא קר יכ ןיו ןרקו שוכר סמ להנמ לש וא ןוחטיבה דרשמ לש וא םייוציפ ןרקו שוכר סמ קוחב רדגומכ םייוציפ
	1961
	 
	זנה יכ רשאמה ,וינוקית לכ לע
	 םרגנ ק
	לע ןירשימב
	 
	,רורט תלועפ ידי
	 
	.רורט יקזנ ןיגב יופישל העיבת תייחדל הליע שמשי
	 

	18.3.
	18.3.
	 
	לפ"
	-
	"לק
	 

	לפ"ה תטישב היינבמ עבונה תובח וא קזנ וא ןדבוא
	לפ"ה תטישב היינבמ עבונה תובח וא קזנ וא ןדבוא
	-
	לפ תרקת תוטטומתה וא/ו ."לק
	-
	 לק .חטובמה לש תקזחב וא/ו תולעבבש הנבמב
	 

	18.4.
	18.4.
	 
	המדא תדיער
	 

	םדי לע המרגנש שא וא/ו שעג רה תוצרפתה וא/ו המדא שערו המדא תדיער  תת שא וא/ו.ימאנוצ וא/ו תיעקרק
	םדי לע המרגנש שא וא/ו שעג רה תוצרפתה וא/ו המדא שערו המדא תדיער  תת שא וא/ו.ימאנוצ וא/ו תיעקרק
	 

	18.5.
	18.5.
	 
	 םרגנש קזנ
	יתבר תונלשר בקע
	 

	 םרגנש ןדבוא וא/ו קזנ חטובמה ידי לע וא תוזיזפ לש ישפנ דוסיב הוולמה יתבר תונלשרבתויתפכיא יאב .חוטיבה הרקמל המרג ותוליעפו
	 םרגנש ןדבוא וא/ו קזנ חטובמה ידי לע וא תוזיזפ לש ישפנ דוסיב הוולמה יתבר תונלשרבתויתפכיא יאב .חוטיבה הרקמל המרג ותוליעפו
	 

	 הז ןיינעל"יתבר תונלשר" .ריבס חטובמ לש תוגהנתה טרדנטסמ הרומח הייטס :העמשמ
	 הז ןיינעל"יתבר תונלשר" .ריבס חטובמ לש תוגהנתה טרדנטסמ הרומח הייטס :העמשמ
	 

	ע ל קר המרת רומאכ חטובמה לש ותונלשר רשאכ לוחי אל הז גירח ליעל רומאה ףא.חוטיבה הרקמ תורקל יקלח רועישב 
	19.
	19.
	 
	םייללכ םיאנת
	 

	19.1.
	19.1.
	 
	 םייללכ םיאנת
	'א םיקרפל
	-
	)יסדנה חוטיבו םיוולנ םינוכיסו שוכר חוטיב( 'ז
	 

	19.1.1.
	19.1.1.
	19.1.1.
	19.1.1.
	19.1.1.
	19.1.1.
	 
	וטיב ילומגת םולשתל העיבתו חוטיבה הרקמ תורק לע העדוה
	ח
	 


	19.1.1.1.  ךות חטבמל ךכ לע עידוהל בטומה וא חטובמה לע ,חוטיבה הרקמ הרקתורק לע ול עדונש תעמ ריבס ןמז .חוטיב ילומגתל ותוכז לעו הרקמה 
	19.1.1.1.  ךות חטבמל ךכ לע עידוהל בטומה וא חטובמה לע ,חוטיבה הרקמ הרקתורק לע ול עדונש תעמ ריבס ןמז .חוטיב ילומגתל ותוכז לעו הרקמה 
	19.1.1.1.  ךות חטבמל ךכ לע עידוהל בטומה וא חטובמה לע ,חוטיבה הרקמ הרקתורק לע ול עדונש תעמ ריבס ןמז .חוטיב ילומגתל ותוכז לעו הרקמה 

	19.1.1.2.
	19.1.1.2.
	19.1.1.2.
	 
	לע חוטיב ילומגת םולשתל העיבת לכ
	-
	סילופה יפ ידי לע חטבמל שגות הבתכב חטובמה.
	 


	19.1.1.3.  בתכב העיבתו חוטיבה הרקמ תורק לע העדוה חטבמל הרסמנשמ רוריבל שורדה תא דימ תושעל חטבמה לע ,חוטיבה ילומגת םולשתל.ותובח 
	19.1.1.3.  בתכב העיבתו חוטיבה הרקמ תורק לע העדוה חטבמל הרסמנשמ רוריבל שורדה תא דימ תושעל חטבמה לע ,חוטיבה ילומגת םולשתל.ותובח 

	19.1.1.4.  ריבס ןמז ךות חטבמל רוסמל ,ןיינעה יפל ,בטומה לע וא חטובמה לע תובחה רורבל םישורדה םיכמסמהו עדימה תא ,ךכל שרדנש תעמלע ,ותושרב םניא םאו ,הפקיהו.םגישהל לכויש לככ חטבמל רוזעל וי 
	19.1.1.4.  ריבס ןמז ךות חטבמל רוסמל ,ןיינעה יפל ,בטומה לע וא חטובמה לע תובחה רורבל םישורדה םיכמסמהו עדימה תא ,ךכל שרדנש תעמלע ,ותושרב םניא םאו ,הפקיהו.םגישהל לכויש לככ חטבמל רוזעל וי 





	 םירומאה םיכמסמה לש קתעה שיגהל יאשר היהי חטובמה יכ רהבוי ינורטקלא ראוד תועצמאב ,תוחפה לכלו ,ילאטיגיד ןפואב
	 םירומאה םיכמסמה לש קתעה שיגהל יאשר היהי חטובמה יכ רהבוי ינורטקלא ראוד תועצמאב ,תוחפה לכלו ,ילאטיגיד ןפואב
	shamut@migdal.co.il
	shamut@migdal.co.il

	 לש ןווקמה ישיאה ןובשחבו ,ןורסמב ,הזכ ונשיש לככ ,חטובמה.
	 

	19.1.1.5.  יאבל הקידבל םתוא איצמהלו םיקוזינה םיטירפה לע רומשל חטובמה לע ןתניהל תבייח הרקמ לכב .ודי לע ונומיש םיאמשל וא חטבמה חכ לכ ושעיש ינפל קזנה וא ןדבואה תא קודבל חטבמה חכ יאבל תורשפאהםינוקיתה. 
	19.1.1.5.  יאבל הקידבל םתוא איצמהלו םיקוזינה םיטירפה לע רומשל חטובמה לע ןתניהל תבייח הרקמ לכב .ודי לע ונומיש םיאמשל וא חטבמה חכ לכ ושעיש ינפל קזנה וא ןדבואה תא קודבל חטבמה חכ יאבל תורשפאהםינוקיתה. 
	19.1.1.5.  יאבל הקידבל םתוא איצמהלו םיקוזינה םיטירפה לע רומשל חטובמה לע ןתניהל תבייח הרקמ לכב .ודי לע ונומיש םיאמשל וא חטבמה חכ לכ ושעיש ינפל קזנה וא ןדבואה תא קודבל חטבמה חכ יאבל תורשפאהםינוקיתה. 
	19.1.1.5.  יאבל הקידבל םתוא איצמהלו םיקוזינה םיטירפה לע רומשל חטובמה לע ןתניהל תבייח הרקמ לכב .ודי לע ונומיש םיאמשל וא חטבמה חכ לכ ושעיש ינפל קזנה וא ןדבואה תא קודבל חטבמה חכ יאבל תורשפאהםינוקיתה. 
	19.1.1.5.  יאבל הקידבל םתוא איצמהלו םיקוזינה םיטירפה לע רומשל חטובמה לע ןתניהל תבייח הרקמ לכב .ודי לע ונומיש םיאמשל וא חטבמה חכ לכ ושעיש ינפל קזנה וא ןדבואה תא קודבל חטבמה חכ יאבל תורשפאהםינוקיתה. 
	19.1.1.5.  יאבל הקידבל םתוא איצמהלו םיקוזינה םיטירפה לע רומשל חטובמה לע ןתניהל תבייח הרקמ לכב .ודי לע ונומיש םיאמשל וא חטבמה חכ לכ ושעיש ינפל קזנה וא ןדבואה תא קודבל חטבמה חכ יאבל תורשפאהםינוקיתה. 


	19.1.2.
	19.1.2.
	19.1.2.
	 
	תובחה רוריב לש הלשכה
	 


	19.1.2.1.
	19.1.2.1.
	19.1.2.1.
	19.1.2.1.
	 
	ףיעס יפל הבוח המייוק אל
	 
	
	
	19.1.1

	  ליעל היה המויקו ,הדעומב רשפאמ ,ותובח ןיטקהל חטבמל אלא חוטיבה ילומגתב בייח אוה ןיא וז הארוה ;הבוחה המייוק וליא םהב בייח היהש הדימב אל לוחת:הלאמ תחא לכב
	 


	19.1.2.1.1.
	19.1.2.1.1.
	19.1.2.1.1.
	19.1.2.1.1.
	 
	 אל הבוחה
	 תוביסמ רוחיאב המייוק וא המייוק
	;תוקדצומ
	 


	19.1.2.1.2.  רוריב תא חטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא.רוריבה לע דיבכה אלו ותובח 
	19.1.2.1.2.  רוריב תא חטבמה ןמ ענמ אל הרוחיא וא המויק יא.רוריבה לע דיבכה אלו ותובח 


	19.1.2.2.  ןמ עונמל ידכ וב היהש רבד ןווכתמב בטומה וא חטובמה השע בייח חטבמה ןיא ,וילע דיבכהל וא ותובח רוריב תא חטבמהיא םהב בייח היהש הדימב אלא חוטיב ילומגתבול השענ אל  ותוא.רבד 
	19.1.2.2.  ןמ עונמל ידכ וב היהש רבד ןווכתמב בטומה וא חטובמה השע בייח חטבמה ןיא ,וילע דיבכהל וא ותובח רוריב תא חטבמהיא םהב בייח היהש הדימב אלא חוטיב ילומגתבול השענ אל  ותוא.רבד 





	 
	 

	19.1.3.
	19.1.3.
	19.1.3.
	19.1.3.
	19.1.3.
	19.1.3.
	 
	תלוצינל חטבמה תויוכז
	 


	19.1.3.1.
	19.1.3.1.
	19.1.3.1.
	19.1.3.1.
	 
	הרק
	 
	הרקמ
	 
	חוטיב
	 
	הסוכמה
	 
	לע
	 
	יפ
	 
	ולא םי/קרפ
	 
	רשאו
	 
	וניגב
	 
	יאכז
	 
	חטובמה
	 
	ילומגתל
	 
	חוטיב
	 ,
	יאשר
	 
	חטבמה
	,
	 
	לע
	 
	יפ
	 
	לוקיש
	 
	ותעד
	 ,
	לועפל
	 
	רשקב
	 
	םע
	 
	נה
	י
	תלוצ
	 
	ןמקלדכ
	:
	 


	19.1.3.1.1. תיחפהל תא הכרע לש תלוצינה ,םא איה תלעב ךרע חטובמל ילומגתמ חוטיבה ןיגב שוכרה קוזינש. 
	19.1.3.1.1. תיחפהל תא הכרע לש תלוצינה ,םא איה תלעב ךרע חטובמל ילומגתמ חוטיבה ןיגב שוכרה קוזינש. 
	19.1.3.1.1. תיחפהל תא הכרע לש תלוצינה ,םא איה תלעב ךרע חטובמל ילומגתמ חוטיבה ןיגב שוכרה קוזינש. 






	וא; 
	19.1.3.1.2. לבקל ותולעבל תא תלוצינה .בצמב םירבד הז ,אל תחפוי ךרע תלוצינה ילומגתמ חוטיבה שוכרה ןיגב קוזינש. 
	19.1.3.1.2. לבקל ותולעבל תא תלוצינה .בצמב םירבד הז ,אל תחפוי ךרע תלוצינה ילומגתמ חוטיבה שוכרה ןיגב קוזינש. 
	19.1.3.1.2. לבקל ותולעבל תא תלוצינה .בצמב םירבד הז ,אל תחפוי ךרע תלוצינה ילומגתמ חוטיבה שוכרה ןיגב קוזינש. 
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	 ןפוא םושב יאשר היהי אל חטובמה
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	לע חטבמה לש ויתויוכז לוצינ
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	ילומגת
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	 ךות ומלושי תקולחמב םייונש םניאש חוטיבםויהמ םימי םישולש  בתכב העיבת חטבמל הרסמנשילומגת םולשתל
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	לע השעי ,םיקזנב לופיטל יאמש יונימ
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	חטבמה ידי  לעוונובשח . .חטובמה םע אלמ םואת ךות הנומי יאמשה םדקהב ינושאר ח"וד חטבמל רוסמל שקבתי יאמשה ,קזנה וא ןדבואה ימוכסשכ ,ירשפאהםיגווסמ  יפל.הסילופב םיפיעסה
	 


	19.1.5.1.4.
	19.1.5.1.4.
	19.1.5.1.4.
	 
	 רומאל ףופכב
	ףיעסב
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	  םא ,ליעל ענכוש יכ חטבמה ,וז הסילופ יפ לע קפס אלל הסוכמ קזנה ,רסח חוטיבל ףופכבוחטבמה םלשי מ חטובמל תומדק:ןמקלדכ םירועישב
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	14
	 
	םימי
	 
	 ח"וד תלבק רחאל
	יאמשה
	 
	-
	 
	30
	%
	 
	 ,הסוכמה קזנה ןדמוא םוכסמ
	.ל"נה ח"ודב טרופמכ
	 


	19.1.5.1.4.2.  רובעכ21  ,ןושארה םולשתהמ םוי רועישב םולשת20%  קזנה ןדמוא םוכסמ הסוכמה דע לכה ךס ,ונייהד(50% 
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	 תו/הלוע תו/המדקמהש ררבתיש הרקמב
	 ועיגיש םייפוסה חוטיבה ילומגת םוכס לע
	ובמה ריזחי ,חטובמל
	 ,שרפהה תא חט
	 קוחל םאתהב הדמצהו תיביר ללוכ
	א"כשת ,הדמצהו תיביר תקיספ
	-
	1961
	 ,
	חטבמהמ השירד תלבק םע דימ
	.
	 




	19.1.5.2. קרפל םיאנת 'ב 
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	םותב  בייחתמ ,ןכמ רחאל שדוח ידמו יופישה תפוקתל ןושארה שדוחה לש רועישב ותעיבת ןובשח לע המדקמ חטובמל םלשל חטבמה
	םותב  בייחתמ ,ןכמ רחאל שדוח ידמו יופישה תפוקתל ןושארה שדוחה לש רועישב ותעיבת ןובשח לע המדקמ חטובמל םלשל חטבמה
	75
	%
	 
	לע ךרעויש יפכ ,רעושמה ישדוחה דספהה םוכסמ
	-
	 .לפטמה יאמשה ידייקוליח לש הרקמ לכב
	-
	 הבוג רבדב חטבמה ןיבל חטובמה ןיב תועדלע עיגמה םולשתה
	-
	בייחתמ ,הז קרפ יפ  םוכסה תא םלשל חטבמה תויוכזב וא חטובמה תויוכזב עוגפל ילבמ ,תקולחמב יונש וניאש.חטבמה
	 

	19.1.6. קזנ רחאל חוטיבה םוכס תנטקה 
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	 חטבמה תוירחא תולובג וא/ו חוטיבה ימוכס ונטקוי ,קזנ וא ןדבוא תורק רחאל יוכינ ינפל חוטיבה ילומגת הבוגב ןיגב ןיגב חטובמל םיעיגמה ,תימצע תופתתשהבואה.קזנה וא ןד
	 חטבמה תוירחא תולובג וא/ו חוטיבה ימוכס ונטקוי ,קזנ וא ןדבוא תורק רחאל יוכינ ינפל חוטיבה ילומגת הבוגב ןיגב ןיגב חטובמל םיעיגמה ,תימצע תופתתשהבואה.קזנה וא ןד
	 

	19.1.7. ותומדקל חוטיב םוכס תבשה 
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	 רומאל ךשמהב יכ הזב םכסומבףיעס 
	 רומאל ךשמהב יכ הזב םכסומבףיעס 
	
	
	19.1.6

	 ליעל  ,םיפסונ חוטיב ימד תרומתו ,קזנ וא ןדבא תורק רחאל ותומדקל חטבמה תוירחא לובג וא/ו חוטיבה םוכס בשוי ויבגלש ןושאר קזנ סיסב לע וניהש תוירחא לובג טעמל ,לעופב קזנה םומיק םוימהבשהה חוטיבה םוכס לש םתומדקל תוירחאה תולובג וא/ו  ,קזנה תורק םוימ היהת.תרחא חטובמה הרוי םא אלא
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	19.2.5.4.  חטובמה בריס ריבס יתלב ןפואב קוליסל בל םות רסוחב וא/ו ,הרשפ תרגסמב תוברל העיבתה הצלמוהש אהת ,חטבמה ידי לע בריס אלמלא חטבמה םלשמ היה ותוא םוכסל תלבגומ חטבמה תובח ,רומאכ העצהל חטובמהףוריצב צוהמל דע טפשמה תוא ובש דוע,העיבתה תא קלסל היה ןתינ  לע חטובמל חטבמה עידוהש דבלבו תעצומה הרשפה30 הרשפה תא רשאל בריס חטובמהו שארמ םוי. 





	19.3.
	19.3.
	 
	הסילופה יקרפ לכל םייללכ םיאנת
	 

	 הל ףרוצמה רחא ךמסמ לכו המישרה ,וז הסילופ
	 הל ףרוצמה רחא ךמסמ לכו המישרה ,וז הסילופ
	-
	  יוטיב וא הלימ לכו ,דחא הזוחכ ארקי תועמשמ םהל הסחויש המישרה לש וא הסילופה לש קלח לכב תדחוימ
	-
	  התוא םהל אהת.םיעיפומ םה וב םוקמ לכב תדחוימה תועמשמ
	 

	.םפוגל םיפיעסה ןכות לע ועיפשי אלו האירקה תוחונל ודעונ הסילופה יפיעס תרתוכ
	.םפוגל םיפיעסה ןכות לע ועיפשי אלו האירקה תוחונל ודעונ הסילופה יפיעס תרתוכ
	 

	19.3.1. קוחה תלוחת 
	19.3.1. קוחה תלוחת 
	19.3.1. קוחה תלוחת 
	19.3.1. קוחה תלוחת 
	19.3.1. קוחה תלוחת 




	 לעהסילופ וז  תוארוה ולוחי,חוטיבה הזוח קוח א"משתה
	 לעהסילופ וז  תוארוה ולוחי,חוטיבה הזוח קוח א"משתה
	-
	1981
	 
	 :ןלהל(
	 הזוח קוח"
	"חוטיבה
	)
	.
	 

	19.3.2.
	19.3.2.
	19.3.2.
	19.3.2.
	19.3.2.
	19.3.2.
	 
	תימצע תופתתשה
	 


	19.3.2.1.  םיקרפ ,א,'ג ,'ד ,'ה ,'ו 'ז 
	19.3.2.1.  םיקרפ ,א,'ג ,'ד ,'ה ,'ו 'ז 
	19.3.2.1.  םיקרפ ,א,'ג ,'ד ,'ה ,'ו 'ז 





	המישרב בוקנה םוכסה  ,הסילופה יקרפמ דחא לכ יפ לע אשיי וב חטובמהךסמ ה ילומגת חוכמ השגוה רשא העיבת לכב חוטיב.הסילופה קפס רסה ןעמל 
	המישרב בוקנה םוכסה  ,הסילופה יקרפמ דחא לכ יפ לע אשיי וב חטובמהךסמ ה ילומגת חוכמ השגוה רשא העיבת לכב חוטיב.הסילופה קפס רסה ןעמל 
	-
	  העיבת שגות ,חוטיב הרקמ לכ ןיגבתימצע תופתתשה םלושתו תדרפנ תדרפנ.
	 

	19.3.2.2.
	19.3.2.2.
	19.3.2.2.
	19.3.2.2.
	19.3.2.2.
	19.3.2.2.
	19.3.2.2.
	 
	 ,'ב קרפ
	ףיעס
	 
	
	
	10.3

	  )"תופסונ לועפת תואצוה"('ז קרפמ
	 






	 היההבוקנ תימצעה תופתתשההו  חטובמה אשיי ,םימי רפסמב רפסמ ךשמב הקספהה וא הערפהה תואצות תא ףקשמה םוכסב.המישרב םיבוקנה חוטיבה הרקמ תורק רחאלש םינושארה םימיה
	 היההבוקנ תימצעה תופתתשההו  חטובמה אשיי ,םימי רפסמב רפסמ ךשמב הקספהה וא הערפהה תואצות תא ףקשמה םוכסב.המישרב םיבוקנה חוטיבה הרקמ תורק רחאלש םינושארה םימיה
	 

	 ןעמליכ ,רהבומ קפס רסה 'ב קרפ יפל חוטיב ילומגתל העיבת וא ,ףיעס 
	 ןעמליכ ,רהבומ קפס רסה 'ב קרפ יפל חוטיב ילומגתל העיבת וא ,ףיעס 
	
	
	10.3

	 הסוכמה קזנה וא ןדבואה תויהמ עפשות אל ,'ז קרפמ  לע
	-
	וקנה תימצעה תופתתשההמ ךומנ 'א קרפ יפ.וב הב
	 

	19.3.2.3.
	19.3.2.3.
	19.3.2.3.
	19.3.2.3.
	19.3.2.3.
	19.3.2.3.
	19.3.2.3.
	 
	עבט יקזנ המדא תדיער
	 


	19.3.2.3.1.
	19.3.2.3.1.
	19.3.2.3.1.
	19.3.2.3.1.
	 
	תורקב
	 
	לע םרגנש קזנ וא ןדבוא
	-
	 וא המדא תדיער ידיףיעסב רדגומכ עבט קזנ 
	
	
	3.3.1

	 )"עבט יקזנ"(  אשייטובמה.המישרב בוקנכ תימצע תופתתשהב ח
	 


	19.3.2.3.2.
	19.3.2.3.2.
	19.3.2.3.2.
	 
	 וא המדא תדיער ידי לע םרגנש קזנ וא ןדבוא תורקב
	ףיעסב עבט יקזנ
	 
	
	
	3.3.1

	 ןהו 'א קרפ תרגסמב ןה , חטובמה לש תימצעה תופתתשהה ,'ב קרפ תרגסמבו 'א םיקרפ ןיגב
	-
	'ב אל מה םוכסה לע הלעת בוקנה יברהמישרב.
	 







	19.3.2.4.
	19.3.2.4.
	19.3.2.4.
	19.3.2.4.
	19.3.2.4.
	19.3.2.4.
	19.3.2.4.
	 
	'ח םיקרפל תימצע תופתתשה
	-
	 'אי
	 


	19.3.2.4.1.
	19.3.2.4.1.
	19.3.2.4.1.
	19.3.2.4.1.
	 
	,המישרב בוקנה םוכסה
	 
	ךותמ חטובמה אשיי וב
	 
	 םוכס
	םייוציפה
	 
	 הרקמ בקע חטבמה י"ע ומלושיש תואצוההו
	טיב
	.וז הסילופ יפל הסוכמה ,חו
	 
	 אשי חטובמה ,ןכ ומכ
	 לש ט"כש תואצוה ןיגב תימצעה תופתתשהה םוכסב
	טבמה איצוהש ,יטפשמ גוציי וא/ו םיחמומ
	 ךלהמב ח
	השירד וא/ו העיבתב לופיט
	 
	 לכ לע העדוה וא/ו יוציפל
	לולעה חוטיב הרקמ
	 
	 םורגל
	 ,וז הסילופ יפ לע העיבתל
	םייוציפ ומלוש אל םא ףא תאזו
	 
	.םניגב
	 


	19.3.2.4.2.  :ףסוותי 'ח קרפ ןיינעל דרפנב חוטיב הרקמ לכ יבגל תימצעה תופתתשהה לוחת ,"תיעוצקמ הלחמ" ןיינעלודרפנב עגפנש דבוע לכ ןיגב. 
	19.3.2.4.2.  :ףסוותי 'ח קרפ ןיינעל דרפנב חוטיב הרקמ לכ יבגל תימצעה תופתתשהה לוחת ,"תיעוצקמ הלחמ" ןיינעלודרפנב עגפנש דבוע לכ ןיגב. 

	19.3.2.4.3.
	19.3.2.4.3.
	19.3.2.4.3.
	 
	'אי קרפ ןיינעל
	 
	ףסוותי
	:
	 
	 השגוהש העיבתה התייה םא
	 תופתתשה ויבגל לוחת ,תיגוציי העיבת חטובמה דגנ
	 תניוצמה תימצעה תופתתשהה ןמ הלופכ תימצע
	ל הוושה ךסמ תוחפ אלו המישרב
	-
	40,000
	 
	.₪
	 




	19.3.3.
	19.3.3.
	19.3.3.
	 
	יוניש
	 
	יוליגו
	 
	יתוהמ ןיינעב
	 


	19.3.3.1.
	19.3.3.1.
	19.3.3.1.
	19.3.3.1.
	 
	 תעצה לש ספוטב םא ,הסילופה תאצוה ינפל חטובמל חטבמה גיצה
	 עיפשהל ידכ וב שיש ןיינעב הלאש ,בתכבש תרחא ךרדב םאו חוטיב
	 תורכל וא ללכב חוטיבה הזוח תא תורכל ריבס חטבמ לש ותונוכנ לע
	 ןלהל( וז הסילופב םיטרופמה םיאנתב ותוא
	-
	 "יתוהמ ןיינע" לע ,)בתכב הלאשה לע בישהל חטובמה  הרתסה .הנכו האלמ הבושת ,יתוהמ ןיינע אוה יכ עדי אוהש ןיינע לש חטובמה דצמ המרמ תנווכב הניד.הנכו האלמ הניאש הבושת ןתמ ןידכ
	 






	 הניא ,םהיניב הנחבא אלל ,םינוש םיניינע תכרוכה תפרוג הלאש.הזוחה תתירכ תעב הריבס התייה םא אלא רומאכ הבושת תבייחמ 
	19.3.3.2.  ןיינעב הלאשל הנתינ ולוחי ,הנכו האלמ התייה אלש הבושת יתוהמתוארוה הלא: 
	19.3.3.2.  ןיינעב הלאשל הנתינ ולוחי ,הנכו האלמ התייה אלש הבושת יתוהמתוארוה הלא: 
	19.3.3.2.  ןיינעב הלאשל הנתינ ולוחי ,הנכו האלמ התייה אלש הבושת יתוהמתוארוה הלא: 
	19.3.3.2.  ןיינעב הלאשל הנתינ ולוחי ,הנכו האלמ התייה אלש הבושת יתוהמתוארוה הלא: 
	19.3.3.2.  ןיינעב הלאשל הנתינ ולוחי ,הנכו האלמ התייה אלש הבושת יתוהמתוארוה הלא: 
	19.3.3.2.  ןיינעב הלאשל הנתינ ולוחי ,הנכו האלמ התייה אלש הבושת יתוהמתוארוה הלא: 

	19.3.3.2.1.  לע ול עדונש םויהמ םימי םישולש ךות יאשר חטבמההרק אל דוע לכו ,ךכ הרקמ לטבל ,חוטיבה תא הסילופה העדוהב .חטובמל בתכב 
	19.3.3.2.1.  לע ול עדונש םויהמ םימי םישולש ךות יאשר חטבמההרק אל דוע לכו ,ךכ הרקמ לטבל ,חוטיבה תא הסילופה העדוהב .חטובמל בתכב 
	19.3.3.2.1.  לע ול עדונש םויהמ םימי םישולש ךות יאשר חטבמההרק אל דוע לכו ,ךכ הרקמ לטבל ,חוטיבה תא הסילופה העדוהב .חטובמל בתכב 






	 חטובמה יאכז היהי ,רומאכ הסילופה תא חטבמה לטיב רחאלש הפוקתה דעב םלישש חוטיבה ימד רזחהללוטיבה לעפ חטובמה םא תלוז ,חטבמה תואצוה יוכינב ,.המרמ תנווכב 
	19.3.3.2.2.  ףיעס חוכמ הזוחה לטבתנש ינפל חוטיבה הרקמ הרק םיתחפומ חוטיב ילומגתב אלא בייח חטבמה ןיא ,הז ויהש חוטיבה ימד ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב ןיבל ,ותימאל בצמה יפל ולצא לבוקמכ םימלתשמלכב לילכ רוטפ היהי אוהו ,םימכסומה חוטיבה ימד דחא הלאמ: 
	19.3.3.2.2.  ףיעס חוכמ הזוחה לטבתנש ינפל חוטיבה הרקמ הרק םיתחפומ חוטיב ילומגתב אלא בייח חטבמה ןיא ,הז ויהש חוטיבה ימד ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב ןיבל ,ותימאל בצמה יפל ולצא לבוקמכ םימלתשמלכב לילכ רוטפ היהי אוהו ,םימכסומה חוטיבה ימד דחא הלאמ: 
	19.3.3.2.2.  ףיעס חוכמ הזוחה לטבתנש ינפל חוטיבה הרקמ הרק םיתחפומ חוטיב ילומגתב אלא בייח חטבמה ןיא ,הז ויהש חוטיבה ימד ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב ןיבל ,ותימאל בצמה יפל ולצא לבוקמכ םימלתשמלכב לילכ רוטפ היהי אוהו ,םימכסומה חוטיבה ימד דחא הלאמ: 
	19.3.3.2.2.  ףיעס חוכמ הזוחה לטבתנש ינפל חוטיבה הרקמ הרק םיתחפומ חוטיב ילומגתב אלא בייח חטבמה ןיא ,הז ויהש חוטיבה ימד ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב ןיבל ,ותימאל בצמה יפל ולצא לבוקמכ םימלתשמלכב לילכ רוטפ היהי אוהו ,םימכסומה חוטיבה ימד דחא הלאמ: 
	19.3.3.2.2.  ףיעס חוכמ הזוחה לטבתנש ינפל חוטיבה הרקמ הרק םיתחפומ חוטיב ילומגתב אלא בייח חטבמה ןיא ,הז ויהש חוטיבה ימד ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב ןיבל ,ותימאל בצמה יפל ולצא לבוקמכ םימלתשמלכב לילכ רוטפ היהי אוהו ,םימכסומה חוטיבה ימד דחא הלאמ: 
	19.3.3.2.2.  ףיעס חוכמ הזוחה לטבתנש ינפל חוטיבה הרקמ הרק םיתחפומ חוטיב ילומגתב אלא בייח חטבמה ןיא ,הז ויהש חוטיבה ימד ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב ןיבל ,ותימאל בצמה יפל ולצא לבוקמכ םימלתשמלכב לילכ רוטפ היהי אוהו ,םימכסומה חוטיבה ימד דחא הלאמ: 
	19.3.3.2.2.  ףיעס חוכמ הזוחה לטבתנש ינפל חוטיבה הרקמ הרק םיתחפומ חוטיב ילומגתב אלא בייח חטבמה ןיא ,הז ויהש חוטיבה ימד ןיבש סחיכ אוהש יסחי רועישב ןיבל ,ותימאל בצמה יפל ולצא לבוקמכ םימלתשמלכב לילכ רוטפ היהי אוהו ,םימכסומה חוטיבה ימד דחא הלאמ: 

	19.3.3.2.2.1. המרמ תנווכב הנתינ הבושתה. 
	19.3.3.2.2.1. המרמ תנווכב הנתינ הבושתה. 
	19.3.3.2.2.1. המרמ תנווכב הנתינ הבושתה. 

	19.3.3.2.2.2. אל ריבס חטבמ היה רשקתמ וז הסילופב  םיהובג חוטיב ימדב ףאעדי וליא רתוי תא  .ותימאל בצמה ימד רזחהל חטובמה יאכז הז הרקמב רחאלש הפוקתה דעב םלישש חוטיבהאצוה יוכינב ,חוטיבה הרקמ תורק תוחטבמה. 
	19.3.3.2.2.2. אל ריבס חטבמ היה רשקתמ וז הסילופב  םיהובג חוטיב ימדב ףאעדי וליא רתוי תא  .ותימאל בצמה ימד רזחהל חטובמה יאכז הז הרקמב רחאלש הפוקתה דעב םלישש חוטיבהאצוה יוכינב ,חוטיבה הרקמ תורק תוחטבמה. 



	19.3.3.3.
	19.3.3.3.
	19.3.3.3.
	 
	ףיעסב תורומאה תופורתל יאכז וניא חטבמה
	 
	
	
	19.3.3.2

	  לכב ליעליה אלש הבושתה םא אלא ,הלאמ תחא תנווכב הנתינ הנכו האלמ התיהמרמ:
	 


	19.3.3.3.1.  דעומב ותימאל בצמה תא תעדל וילע היה וא עדי אוה אל הבושתהש ךכל םרג אוהש וא חוטיבה תתירכ.הנכו האלמ התייה 
	19.3.3.3.1.  דעומב ותימאל בצמה תא תעדל וילע היה וא עדי אוה אל הבושתהש ךכל םרג אוהש וא חוטיבה תתירכ.הנכו האלמ התייה 
	19.3.3.3.1.  דעומב ותימאל בצמה תא תעדל וילע היה וא עדי אוה אל הבושתהש ךכל םרג אוהש וא חוטיבה תתירכ.הנכו האלמ התייה 

	19.3.3.3.2.  הילעש הדבועה הנכו האלמ התייה אלש הבושת הנתינ אלש וא ,חוטיבה הרקמ הרקש ינפל םייקתהל הלדח.הפקיה לע וא חטבמה תובח לע ,והרקמ לע העיפשה 
	19.3.3.3.2.  הילעש הדבועה הנכו האלמ התייה אלש הבושת הנתינ אלש וא ,חוטיבה הרקמ הרקש ינפל םייקתהל הלדח.הפקיה לע וא חטבמה תובח לע ,והרקמ לע העיפשה 
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	ןוכיסה תלקהל םיעצמא
	 


	19.3.4.1.
	19.3.4.1.
	19.3.4.1.
	19.3.4.1.
	 
	לע חטובמה ןוכיסה תלקהל םיעצמאב טוקני חטובמה
	-
	 ,הסילופה יפ טרופש יפכ וא בתכב ךכל עבקיש ןמזה ךות ,המישרב םיטרופמה,המישרב  גאדי ןכו םקיזחהל
	 
	בצמב
	 
	ןיקת
	 
	ךלהמב
	 
	תפוקת
	 
	חוטיבה
	 
	םליעפהלו
	 
	לכב
	 
	תע
	 
	רבדהש
	 
	 :ןלהל( שורד
	 תלקהל םיעצמא תטיקנ"
	"ןוכיסה
	.)
	 


	19.3.4.2. לע חטובמה הלח הבוח עידוהל חטבמל דימ בתכבו לע יא תטיקנ םיעצמאה תלקהל .ןוכיסה 
	19.3.4.2. לע חטובמה הלח הבוח עידוהל חטבמל דימ בתכבו לע יא תטיקנ םיעצמאה תלקהל .ןוכיסה 

	19.3.4.3. אל םייק חטובמה תא ותבוח טוקנל תלקהל םיעצמאב ,ןוכיסה יאשר חטבמה, ךותב 30 םימי םויהמ הרסמנש ול העדוה לע ךכ וא םויהמ עדונש ול לע ךכ ךרדב תרחא ,לכו דוע הרק אל הרקמ חוטיבה ,לטבל תא הזוחה העדוהב בתכב חטובמל .לטיב חטבמה תא הזוחה  חוכמףיעס הז ,יאכז חטובמה רזחהל ימד חוטיבה םלישש דעב הפוקתה רחאלש לוטיבה ,תלוז םא חטובמה לעפ תנווכב המרמ; אל לטיב חטבמה תא הזוחה ,םיאור ותוא םיכסמכ ךשמהל ומויק לע יונישה ףא. 
	19.3.4.3. אל םייק חטובמה תא ותבוח טוקנל תלקהל םיעצמאב ,ןוכיסה יאשר חטבמה, ךותב 30 םימי םויהמ הרסמנש ול העדוה לע ךכ וא םויהמ עדונש ול לע ךכ ךרדב תרחא ,לכו דוע הרק אל הרקמ חוטיבה ,לטבל תא הזוחה העדוהב בתכב חטובמל .לטיב חטבמה תא הזוחה  חוכמףיעס הז ,יאכז חטובמה רזחהל ימד חוטיבה םלישש דעב הפוקתה רחאלש לוטיבה ,תלוז םא חטובמה לעפ תנווכב המרמ; אל לטיב חטבמה תא הזוחה ,םיאור ותוא םיכסמכ ךשמהל ומויק לע יונישה ףא. 





	19.3.4.4. הרק הרקמ חוטיבה ינפל לטבתנש הזוחה חוכמ ףיעס הז ,בייח חטבמה ילומגתב חוטיב רועישב םיתחפומ יסחי ,אוהש סחיכ ןיבש ימד חוטיבה ויהש םימלתשמ יפל לבוקמה ולצא בצמב ובש וטקננ אל םיעצמאה תלקהל ןוכיסה ןיבל ימד חוטיבה םימכסומה.  חטבמה היהי לילכ רוטפ םולשתמ לע יפ הסילופ וז לכב תחא הלאמ: 
	19.3.4.4. הרק הרקמ חוטיבה ינפל לטבתנש הזוחה חוכמ ףיעס הז ,בייח חטבמה ילומגתב חוטיב רועישב םיתחפומ יסחי ,אוהש סחיכ ןיבש ימד חוטיבה ויהש םימלתשמ יפל לבוקמה ולצא בצמב ובש וטקננ אל םיעצמאה תלקהל ןוכיסה ןיבל ימד חוטיבה םימכסומה.  חטבמה היהי לילכ רוטפ םולשתמ לע יפ הסילופ וז לכב תחא הלאמ: 
	19.3.4.4. הרק הרקמ חוטיבה ינפל לטבתנש הזוחה חוכמ ףיעס הז ,בייח חטבמה ילומגתב חוטיב רועישב םיתחפומ יסחי ,אוהש סחיכ ןיבש ימד חוטיבה ויהש םימלתשמ יפל לבוקמה ולצא בצמב ובש וטקננ אל םיעצמאה תלקהל ןוכיסה ןיבל ימד חוטיבה םימכסומה.  חטבמה היהי לילכ רוטפ םולשתמ לע יפ הסילופ וז לכב תחא הלאמ: 
	19.3.4.4. הרק הרקמ חוטיבה ינפל לטבתנש הזוחה חוכמ ףיעס הז ,בייח חטבמה ילומגתב חוטיב רועישב םיתחפומ יסחי ,אוהש סחיכ ןיבש ימד חוטיבה ויהש םימלתשמ יפל לבוקמה ולצא בצמב ובש וטקננ אל םיעצמאה תלקהל ןוכיסה ןיבל ימד חוטיבה םימכסומה.  חטבמה היהי לילכ רוטפ םולשתמ לע יפ הסילופ וז לכב תחא הלאמ: 
	19.3.4.4. הרק הרקמ חוטיבה ינפל לטבתנש הזוחה חוכמ ףיעס הז ,בייח חטבמה ילומגתב חוטיב רועישב םיתחפומ יסחי ,אוהש סחיכ ןיבש ימד חוטיבה ויהש םימלתשמ יפל לבוקמה ולצא בצמב ובש וטקננ אל םיעצמאה תלקהל ןוכיסה ןיבל ימד חוטיבה םימכסומה.  חטבמה היהי לילכ רוטפ םולשתמ לע יפ הסילופ וז לכב תחא הלאמ: 
	19.3.4.4. הרק הרקמ חוטיבה ינפל לטבתנש הזוחה חוכמ ףיעס הז ,בייח חטבמה ילומגתב חוטיב רועישב םיתחפומ יסחי ,אוהש סחיכ ןיבש ימד חוטיבה ויהש םימלתשמ יפל לבוקמה ולצא בצמב ובש וטקננ אל םיעצמאה תלקהל ןוכיסה ןיבל ימד חוטיבה םימכסומה.  חטבמה היהי לילכ רוטפ םולשתמ לע יפ הסילופ וז לכב תחא הלאמ: 
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	ףיעס יפל העדוה הנתינ אל
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	 השענ רבדהו ,;המרמ תנווכב
	 


	19.3.4.4.2.
	19.3.4.4.2.
	19.3.4.4.2.
	 
	 ימדב ףא ,הזוח ותואב רשקתמ היה אל ריבס חטבמ
	 אוהש יפכ אוה בצמהש עדי וליא ,רתוי םיבורמ חוטיב
	 ימד רזחהל חטובמה יאכז הז הרקמב ;יונישה רחאל
	ישה רחאלש הפוקתה דעב םלישש חוטיבה
	.יונ
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	חטבמה
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	היהי
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	םיפיעסב
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	19.3.4.5.1. יא תטיקנ יעצמאה תלקהל ןוכיסה אל העיפשה לע תורק הרקמ חוטיבה לע וא תובח חטבמה וא הפקיה; 
	19.3.4.5.1. יא תטיקנ יעצמאה תלקהל ןוכיסה אל העיפשה לע תורק הרקמ חוטיבה לע וא תובח חטבמה וא הפקיה; 
	19.3.4.5.1. יא תטיקנ יעצמאה תלקהל ןוכיסה אל העיפשה לע תורק הרקמ חוטיבה לע וא תובח חטבמה וא הפקיה; 
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	יא
	 
	תטיקנ
	 
	יעצמאה
	 
	תלקהל
	 
	ןוכיסה
	 
	איה
	 
	האצות
	 
	לש
	 
	יעצמא
	 
	טקננש
	 
	לע
	 
	תעד
	 
	חטבמה
	;
	 


	19.3.4.5.3. יא תטיקנ יעצמא ןוגימה וא יעצמא תלקהל ןוכיסה הניה האצות לש יעצמא טקננש םשל  ףוגל רומח קזנ תעינמ לע בתכב חטבמל עידוה חטובמהש דבלבו ,שוכרל וא ול עדונש וא ותוא טקנש רחאל דימ יעצמאה תטיקנ.וילע 
	19.3.4.5.3. יא תטיקנ יעצמא ןוגימה וא יעצמא תלקהל ןוכיסה הניה האצות לש יעצמא טקננש םשל  ףוגל רומח קזנ תעינמ לע בתכב חטבמל עידוה חטובמהש דבלבו ,שוכרל וא ול עדונש וא ותוא טקנש רחאל דימ יעצמאה תטיקנ.וילע 



	19.3.5. קזנ תנטקה 
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	19.3.5.1.
	 
	ילומגתב בייח חטבמה ןיא
	-
	 היה לוכי חטובמהש קזנ דעב חוטיב ןיטקהל וא עונמל תטיקנב ,ןכמ רחאל וא חוטיבה הרקמ תורקב.טוקנל ול הרוה חטבמהש םיעצמא וא םיריבס םיעצמא
	 


	19.3.5.2. איצוה חטובמה וא בטומה, תורקב הרקמ חוטיבה וא רחאל ןכמ, ואצוה תתוריבס תעינמל קזנה וא ותנטקהל ,וא בייחתהש םשל ךכ תויובייחתהב תוריבס ,בייח חטבמה םתופשל, ןיב םא ענמנ קזנה וא ןטקוה ןיבו םא ואל; ויה תואצוהה וא תויובייחתהה יתלב תוריבס ,בייח חטבמה יופישב ידכ ןרועיש ריבסה תוביסנב ןיינעה; לכהו ףא לעמ םוכסל חוטיבה. 
	19.3.5.2. איצוה חטובמה וא בטומה, תורקב הרקמ חוטיבה וא רחאל ןכמ, ואצוה תתוריבס תעינמל קזנה וא ותנטקהל ,וא בייחתהש םשל ךכ תויובייחתהב תוריבס ,בייח חטבמה םתופשל, ןיב םא ענמנ קזנה וא ןטקוה ןיבו םא ואל; ויה תואצוהה וא תויובייחתהה יתלב תוריבס ,בייח חטבמה יופישב ידכ ןרועיש ריבסה תוביסנב ןיינעה; לכהו ףא לעמ םוכסל חוטיבה. 


	19.3.6.
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	 חוטיבה ימד ימולשת
	 םימוכסו
	םירחא
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	ימד ,םידדצה ןיב תרחא םכוס אל םא
	-
	 םירחא םימוכסו חוטיבה הסילופל רשקב חטבמל חטובמהמ םיעיגמה םילקשב םאולמב ומלושי ךות
	30
	 
	.חוטיבה תפוקת לש התליחת םוימ םימי
	 






	19.3.6.2.  ךות חוטיבה ימד ומלוש אל30  םידעומב אלא ,ליעל םירומאה םימיה הדמצה ישרפה םולשת לכ אשי ,שרופמב םכסוה םהילע םירחאיונישה יפל ובשוחי הדמצהה ישרפה .דדמל ןיב ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה םויב תליחת חוטיבה ןיבל ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה  םויבםולשתה ,לעופב .המישרב עובקכ ,יארשא ימד תפסותבו 
	19.3.6.2.  ךות חוטיבה ימד ומלוש אל30  םידעומב אלא ,ליעל םירומאה םימיה הדמצה ישרפה םולשת לכ אשי ,שרופמב םכסוה םהילע םירחאיונישה יפל ובשוחי הדמצהה ישרפה .דדמל ןיב ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה םויב תליחת חוטיבה ןיבל ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה  םויבםולשתה ,לעופב .המישרב עובקכ ,יארשא ימד תפסותבו 
	19.3.6.2.  ךות חוטיבה ימד ומלוש אל30  םידעומב אלא ,ליעל םירומאה םימיה הדמצה ישרפה םולשת לכ אשי ,שרופמב םכסוה םהילע םירחאיונישה יפל ובשוחי הדמצהה ישרפה .דדמל ןיב ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה םויב תליחת חוטיבה ןיבל ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה  םויבםולשתה ,לעופב .המישרב עובקכ ,יארשא ימד תפסותבו 
	19.3.6.2.  ךות חוטיבה ימד ומלוש אל30  םידעומב אלא ,ליעל םירומאה םימיה הדמצה ישרפה םולשת לכ אשי ,שרופמב םכסוה םהילע םירחאיונישה יפל ובשוחי הדמצהה ישרפה .דדמל ןיב ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה םויב תליחת חוטיבה ןיבל ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה  םויבםולשתה ,לעופב .המישרב עובקכ ,יארשא ימד תפסותבו 
	19.3.6.2.  ךות חוטיבה ימד ומלוש אל30  םידעומב אלא ,ליעל םירומאה םימיה הדמצה ישרפה םולשת לכ אשי ,שרופמב םכסוה םהילע םירחאיונישה יפל ובשוחי הדמצהה ישרפה .דדמל ןיב ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה םויב תליחת חוטיבה ןיבל ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה  םויבםולשתה ,לעופב .המישרב עובקכ ,יארשא ימד תפסותבו 
	19.3.6.2.  ךות חוטיבה ימד ומלוש אל30  םידעומב אלא ,ליעל םירומאה םימיה הדמצה ישרפה םולשת לכ אשי ,שרופמב םכסוה םהילע םירחאיונישה יפל ובשוחי הדמצהה ישרפה .דדמל ןיב ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה םויב תליחת חוטיבה ןיבל ןכרצל םיריחמה דדמ עודיה  םויבםולשתה ,לעופב .המישרב עובקכ ,יארשא ימד תפסותבו 

	19.3.6.3.  חטובמהמ םיעיגמה םירחא םימוכס וא/ו חוטיבה ימד ומלוש אל:תואבה תוארוהה ולוחי ,םכסומה דעומב חטבמל 
	19.3.6.3.  חטובמהמ םיעיגמה םירחא םימוכס וא/ו חוטיבה ימד ומלוש אל:תואבה תוארוהה ולוחי ,םכסומה דעומב חטבמל 

	19.3.6.3.1. ב אשיי רוגיפבש םוכסה,דדמל הדמצה ישרפה  םוימיחתחוטיבה תל .לעופב םולשתה םוי דעו 
	19.3.6.3.1. ב אשיי רוגיפבש םוכסה,דדמל הדמצה ישרפה  םוימיחתחוטיבה תל .לעופב םולשתה םוי דעו 
	19.3.6.3.1. ב אשיי רוגיפבש םוכסה,דדמל הדמצה ישרפה  םוימיחתחוטיבה תל .לעופב םולשתה םוי דעו 

	19.3.6.3.2.  עודיה דדמה ןיבש סחיל םאתהב השעי הדמצהה בושיח תליחת םויב עודיה דדמה ןיבל לעופב םולשתה םויב.חוטיבה 
	19.3.6.3.2.  עודיה דדמה ןיבש סחיל םאתהב השעי הדמצהה בושיח תליחת םויב עודיה דדמה ןיבל לעופב םולשתה םויב.חוטיבה 
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	חוטיב ימד םולשת לכ אשיי
	 
	 םירחא םימוכס וא/ו
	הדומצ תיביר חטבמל חטובמהמ םיעיגמה
	 
	 תפוקת רובע
	א"כשתה ,הדמצהו תיביר תקיספ קוחל םאתהב רוגיפה
	-
	1961
	 
	הז קוח חכמ ונקתוהש תונקתהו
	.
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	 ךות ,רומאכ ,רוגיפבש והשלכ םוכס םלוש אל
	15
	 
	 רחאל םימי
	 עידוהל חטבמה יאשר ,ומלשל בתכב חטובמהמ שרד חטבמהש
	 רובעכ לטבתי חוטיבה יכ ,בתכב חטובמל
	21
	 
	 םא ,םיפסונ םימי
	 וניאש בטומ עבקנ םאו ,ןכ ינפל קלוסי אל רוגיפבש םוכסה
	ייה העיבקהו ,חטובמה
	יתלב הת
	-
	 תא לטבל חטבמה יאשר ,תרזוח אל בטומהו ,רומאה רוגיפה לע בתכב בטומל עידוה םא ,חוטיבה ךות רוגיפבש םוכסה תא קליס
	15
	 
	 ול הרסמנש םויהמ םימי
	.הרומאה העדוהה
	 


	19.3.6.5.
	19.3.6.5.
	19.3.6.5.
	 
	לע חוטיבה לוטיבב ןיא
	-
	 קלסל חטובמה תבוחמ עורגל ידכ הז ףיעס יפה לוטיבל דעש הפוקתה ןיגב ,רוגיפבש םוכסה תא תא ןכו ,רומא.חטבמה תואצוה
	 



	19.3.7. תימצע תופתתשה ימדו חוטיבה ימוכס תדמצה 
	19.3.7. תימצע תופתתשה ימדו חוטיבה ימוכס תדמצה 




	 ןיבש סחיל םאתהב ונתשי המישרב םיבוקנה תימצעה תופתתשההו חוטיבה ימוכס ןלהל( חוטיבה תפוקת תליחתב עודיה ןכרצל םיריחמה דדמ
	 ןיבש סחיל םאתהב ונתשי המישרב םיבוקנה תימצעה תופתתשההו חוטיבה ימוכס ןלהל( חוטיבה תפוקת תליחתב עודיה ןכרצל םיריחמה דדמ
	-
	 "ידוסיה דדמה" ).חוטיבה הרקמ תורק דעומב  עודיה ןכרצל םיריחמה דדמ ןיבל
	 

	 םא וזכ הלדגה לכ הווהת ,חוטיבה ימוכסב תולדגה ולוחי חוטיבה תפוקת ךשמב יבגל ידוסיה דדמה רשאכ ,ליעלד הדמצהה יאנת םילח וילעש ףסונ יסיסב םוכס.הלדגהה ףקות תליחת דעומב עודיה דדמה היהי הלדגהה םוכס
	 םא וזכ הלדגה לכ הווהת ,חוטיבה ימוכסב תולדגה ולוחי חוטיבה תפוקת ךשמב יבגל ידוסיה דדמה רשאכ ,ליעלד הדמצהה יאנת םילח וילעש ףסונ יסיסב םוכס.הלדגהה ףקות תליחת דעומב עודיה דדמה היהי הלדגהה םוכס
	 

	19.3.8.
	19.3.8.
	19.3.8.
	19.3.8.
	19.3.8.
	19.3.8.
	 
	זוזיקה תוכז
	 





	 בייח חטובמהש םוכס לכ ,חטובמל םיעיגמה חוטיבה ילומגתמ זזקל יאשר חטבמה רשאו ,ולעיגה נועריפ ןמז.ןיד לכ תוארוהל ףופכב תאז לכ ,ו
	 בייח חטובמהש םוכס לכ ,חטובמל םיעיגמה חוטיבה ילומגתמ זזקל יאשר חטבמה רשאו ,ולעיגה נועריפ ןמז.ןיד לכ תוארוהל ףופכב תאז לכ ,ו
	 

	 לש הרקמבחוטיב ילומגת םולשת תא הצממה  שוכרל חוטיבה ימוכס לכוא/ו חטובמה תוירחאה תולובג, לע
	 לש הרקמבחוטיב ילומגת םולשת תא הצממה  שוכרל חוטיבה ימוכס לכוא/ו חטובמה תוירחאה תולובג, לע
	-
	 תרתי תא זזקל חטבמה יאשר ,וז הסילופ יפימד
	-
	.םמולשת דעומ עיגה םרט םא םג ,וז הסילופ יפל ,ול םיעיגמה חוטיבה
	 

	19.3.9.
	19.3.9.
	19.3.9.
	19.3.9.
	19.3.9.
	19.3.9.
	 
	חוטיבה לוטיב
	 


	19.3.9.1.
	19.3.9.1.
	19.3.9.1.
	19.3.9.1.
	 
	ש תע לכב חוטיבה תא לטבל יאשר חטובמה
	 תפוקת םות ינפל איה
	 יפל ,חוטיבה
	לוקיש
	-
	תוחפל חטבמל בתכב העדוה רסמש דבלבו ,ותעד 
	3
	 
	םימי
	 
	י וב ךיראתה ינפל
	.חוטיבה לטבת
	 






	ליעל רומאה ףא לע,  לע םותחל חטבמהמ שרד חטובמהו היה חוטיב ירושיאש םהבבייחתמ חטבמה  רחאל קר חוטיבה לטבל ןתמ שארמ העדוהרושיאב בוקנה םרוגל קר הסילופה לטובת , הפוקתה םות רחאלתניוצמה .רושיא ותואב
	ליעל רומאה ףא לע,  לע םותחל חטבמהמ שרד חטובמהו היה חוטיב ירושיאש םהבבייחתמ חטבמה  רחאל קר חוטיבה לטבל ןתמ שארמ העדוהרושיאב בוקנה םרוגל קר הסילופה לטובת , הפוקתה םות רחאלתניוצמה .רושיא ותואב
	 

	יאכז חטובמה היהי ,חוטיבה תא לטיב חטובמה וב ,הזכ הרקמב  הפוקתה דעב חטבמל םלישש חוטיבה ימד לש יסחיה קלחה רזחהל.ןיד לכ תוארוהל םאתהב ,חוטיבה לוטיב רחאלש  רומאכ יסחיה קלחה רפסמ ןיבש סחיב חטבמה הבגש חוטיבה ימד תלפכה ידי לע בשוחי ןיבל תירוקמה חוטיבה תפוקת םות דע לוטיבה דעומב ורתונש םימיהה תפוקתב םיללכנה םימיה רפסמתירוקמה חוטיב.
	יאכז חטובמה היהי ,חוטיבה תא לטיב חטובמה וב ,הזכ הרקמב  הפוקתה דעב חטבמל םלישש חוטיבה ימד לש יסחיה קלחה רזחהל.ןיד לכ תוארוהל םאתהב ,חוטיבה לוטיב רחאלש  רומאכ יסחיה קלחה רפסמ ןיבש סחיב חטבמה הבגש חוטיבה ימד תלפכה ידי לע בשוחי ןיבל תירוקמה חוטיבה תפוקת םות דע לוטיבה דעומב ורתונש םימיהה תפוקתב םיללכנה םימיה רפסמתירוקמה חוטיב.
	 

	19.3.9.2.
	19.3.9.2.
	19.3.9.2.
	19.3.9.2.
	19.3.9.2.
	19.3.9.2.
	19.3.9.2.
	 
	לע חטבמה תויוכזמ עורגל ילבמ
	-
	לע וא ןיד יפ
	-
	 יהשלכ תרחא הארוה יפ םות ינפל ,תע לכב חוטיבה תא לטבל חטבמה יאשר  ,הסילופבלוקיש יפל ,חוטיבה תפוקת
	-
	 חלשת ךכ לע העדוהש דבלבו ,ותעד תוחפל םושר ראודב חטובמל
	30
	 
	 לטבתי וב ךיראתה ינפל םימי
	ה הזכ הרקמבו ,חוטיבה
	ימד רזחהל יאכז היהי חטובמ
	-
	 חוטיבה.חוטיבה לוטיב רחאלש הפוקתה דעב חטבמל םלישש
	 


	19.3.9.3.  תמכסומה חוטיבה תפוקת םות ינפל חוטיבה תא לטבי חטבמה םא תונוהל הסינ וא הזוחה תא רפה חטובמהש הניא לוטיבל הליעהו חטובמל חטבמה םלשי ,חטבמה תא חוטיבה ימד רזחהכ תא חטובממ שרוד היהש םוכסה ,לוטיבה םויב חוטיב גוס ותואל המוד.תמכסומה חוטיבה תפוקת םות דע הרתונש הפוקתל תיסחי 
	19.3.9.3.  תמכסומה חוטיבה תפוקת םות ינפל חוטיבה תא לטבי חטבמה םא תונוהל הסינ וא הזוחה תא רפה חטובמהש הניא לוטיבל הליעהו חטובמל חטבמה םלשי ,חטבמה תא חוטיבה ימד רזחהכ תא חטובממ שרוד היהש םוכסה ,לוטיבה םויב חוטיב גוס ותואל המוד.תמכסומה חוטיבה תפוקת םות דע הרתונש הפוקתל תיסחי 


	19.3.10. תכראה חוטיבה 
	19.3.10. תכראה חוטיבה 




	 הכראה לכלע חוטיבה תפוקת לש
	 הכראה לכלע חוטיבה תפוקת לש
	-
	וז הסילופ יפ  לש בתכב שארמ המכסה הנועטחטבמה חטובמה לשו, .וז הרטמל שרופמב ןתנית רשא
	 

	19.3.11.
	19.3.11.
	19.3.11.
	19.3.11.
	19.3.11.
	19.3.11.
	 
	 חוטיבה ילומגת תרמה
	הסילופה עבטמל
	 





	 ידי לע חוטיבה ילומגת ובשוחי ,וז הסילופ יפ לע הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב תאזו ,רחא עבטמב םהש לככ ,הסילופה עבטמל לעופב ואצוהש םימוכסה תרמה חטובמה ידי לע האצוהה התשענ ובש דעומב םילחה םירעש וא רעשל םאתהב.לעופב
	 ידי לע חוטיבה ילומגת ובשוחי ,וז הסילופ יפ לע הסוכמה חוטיב הרקמ תורקב תאזו ,רחא עבטמב םהש לככ ,הסילופה עבטמל לעופב ואצוהש םימוכסה תרמה חטובמה ידי לע האצוהה התשענ ובש דעומב םילחה םירעש וא רעשל םאתהב.לעופב
	 

	 עבטמ הב הסילופב ,ליעל רומאה ףא לע ילומגת םולשת ,ילקש וניא הסילופה דעומב "רעש"ל םאתהב דבלב ילארשי עבטמב השעיי חטבמה ידי לע חוטיבה.חטבמה ידי לע לעופב םולשתה 
	"רעש"  לע םסרפתמה הסילופה עבטמ לש גיציה רעשה ,ושוריפ וז הסילופ ןיינעל.לארשי קנב ידי
	"רעש"  לע םסרפתמה הסילופה עבטמ לש גיציה רעשה ,ושוריפ וז הסילופ ןיינעל.לארשי קנב ידי
	 

	 "הסילופה עבטמ"
	 "הסילופה עבטמ"
	-
	 ,חוטיבה םוכס םיבוקנ ובש עבטמה ימד  םוכס ,חוטיבהיבה ילומגתו תימצעה תופתתשהההמישרב תרחא עבקנ אל דוע לכ ,חוט.
	 

	19.3.12.
	19.3.12.
	19.3.12.
	19.3.12.
	19.3.12.
	19.3.12.
	 
	תונשייתהה תפוקת
	 


	19.3.12.1.
	19.3.12.1.
	19.3.12.1.
	19.3.12.1.
	 
	קרפ
	'א םי
	-
	'ז
	 






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

	19.3.12.2.
	19.3.12.2.
	19.3.12.2.
	19.3.12.2.
	19.3.12.2.
	19.3.12.2.
	19.3.12.2.
	 
	קרפ
	 םי
	ח
	'
	-
	'אי
	 






	 תעיבת הנשייתה אל דוע לכ תנשייתמ הניא חוטיב ילומגתל העיבת דצה.חטובמה דגנ ישילשה
	 תעיבת הנשייתה אל דוע לכ תנשייתמ הניא חוטיב ילומגתל העיבת דצה.חטובמה דגנ ישילשה
	 

	19.3.12.3. 'בי קרפ 
	19.3.12.3. 'בי קרפ 
	19.3.12.3. 'בי קרפ 
	19.3.12.3. 'בי קרפ 
	19.3.12.3. 'בי קרפ 
	19.3.12.3. 'בי קרפ 





	 רחאל םינש שולש איה חוטיב ילומגתל העיבת לש תונשייתהה תפוקת ;חוטיבה הרקמ הרקשהתייה  חטובמל המרגנש תוכנ העיבתה תליע חטובמל המקש םוימ תונשייתהה תפוקת הנמית ,הנואתמ וא הלחממחוטיבה הזוח יאנת יפל חוטיב ילומגת עובתל תוכז
	 רחאל םינש שולש איה חוטיב ילומגתל העיבת לש תונשייתהה תפוקת ;חוטיבה הרקמ הרקשהתייה  חטובמל המרגנש תוכנ העיבתה תליע חטובמל המקש םוימ תונשייתהה תפוקת הנמית ,הנואתמ וא הלחממחוטיבה הזוח יאנת יפל חוטיב ילומגת עובתל תוכז
	.
	 

	19.3.13.
	19.3.13.
	19.3.13.
	19.3.13.
	19.3.13.
	19.3.13.
	 
	לפכ חוטיב
	 


	19.3.13.1.
	19.3.13.1.
	19.3.13.1.
	19.3.13.1.
	 
	חטוב
	 
	ה
	חטובמה שוכר
	,וקלח וא ולוכ ,
	 
	פב
	 רתוי לצא דחא ןוכיס ינ
	דחא חטבממ
	 
	 חטבמל ךכ לע עידוהל חטובמה לע ,תופפוח תופוקתל
	 ול עדונש רחאל וא לפכה חוטיב השענש רחאל ריבס ןמז ךות ,בתכב
	.ךכ לע
	 


	19.3.13.2. חטוב שוכר,וקלח וא ולוכ , חוטיב לפכ הלעו ךס-לכ ימוכס חוטיבה ןפואב יתלב ריבס לע יווש שוכרה ,םיאשר חטובמה לכו דחא םיחטבמהמ ,לכב תע תפוקתב חוטיבה ,שורדל תתחפה ימוכס חוטיבה דע יוושל שוכרה תעשב השירדה; השרדנ התחפה וז ,ותחפי ימוכס חוטיבה יפל סחיה םהיניבש ,ליבקמבו ותחפי םג ימד חוטיבה םוימ השירדה. 
	19.3.13.2. חטוב שוכר,וקלח וא ולוכ , חוטיב לפכ הלעו ךס-לכ ימוכס חוטיבה ןפואב יתלב ריבס לע יווש שוכרה ,םיאשר חטובמה לכו דחא םיחטבמהמ ,לכב תע תפוקתב חוטיבה ,שורדל תתחפה ימוכס חוטיבה דע יוושל שוכרה תעשב השירדה; השרדנ התחפה וז ,ותחפי ימוכס חוטיבה יפל סחיה םהיניבש ,ליבקמבו ותחפי םג ימד חוטיבה םוימ השירדה. 

	19.3.13.3. חוטיבב לפכ םיארחא םיחטבמה יפלכ חטובמה דחי דוחלו יבגל םוכס חוטיבה ףפוחה. 
	19.3.13.3. חוטיבב לפכ םיארחא םיחטבמה יפלכ חטובמה דחי דוחלו יבגל םוכס חוטיבה ףפוחה. 





	19.3.13.4. םיחטבמה ואשיי לטנב בויחה םניב ןיבל םמצע יפל סחיה ןיבש ימוכס חוטיבה. 
	19.3.13.4. םיחטבמה ואשיי לטנב בויחה םניב ןיבל םמצע יפל סחיה ןיבש ימוכס חוטיבה. 
	19.3.13.4. םיחטבמה ואשיי לטנב בויחה םניב ןיבל םמצע יפל סחיה ןיבש ימוכס חוטיבה. 
	19.3.13.4. םיחטבמה ואשיי לטנב בויחה םניב ןיבל םמצע יפל סחיה ןיבש ימוכס חוטיבה. 
	19.3.13.4. םיחטבמה ואשיי לטנב בויחה םניב ןיבל םמצע יפל סחיה ןיבש ימוכס חוטיבה. 
	19.3.13.4. םיחטבמה ואשיי לטנב בויחה םניב ןיבל םמצע יפל סחיה ןיבש ימוכס חוטיבה. 


	19.3.14. הסילופב ישאר חטובמ 
	19.3.14. הסילופב ישאר חטובמ 

	19.3.14.1.
	19.3.14.1.
	19.3.14.1.
	19.3.14.1.
	 
	 ,ישאר חטובמ עבקנו םיחטובמ רפסמ הסילופב ומשרנ םא
	 םימיכסמ
	קר יכ םיחטובמה לכ
	 
	 ישארה חטובמה
	יאשר היהי
	 
	 חטבמה לומל לועפל
	 ,םיחטובמה לכ םשב
	 ,הז ללכבו
	שקבל
	 
	 ךלהמב תפסות וא יוניש לכ
	חוטיבה תפוקת
	.
	 
	ו
	 יכ
	יד
	 
	היהי
	 
	 תושקב לע ,העצהה ספוט לע ותמיתחב
	ייונישל
	/ו חוטיבה תפוקת ךלהמב הסילופב ם
	 איצויש ךמסמ לכ לע וא
	 חטבמה
	ללוכ(
	 
	ב תעדוה
	.םיחטובמה לכ תא בייחל ידכ )לוטי
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	 ןושאר ןיוצמ ומשש חטובמה ,ישאר חטובמ הסילופב ןיוצמ אל םא
	.ישאר חטובמכ בשחי םיחטובמה תמישרב
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	19.3.15.  אוהש חטובמ תעידידיגאת 
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	 ןתנית הסילופל רושקה לכב בטומל וא חטובמל חטבמה לש העדוה.חטבמל עודיה ןורחאה םנעמ יפל
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	 חטבמל בטומה לש וא חטובמה לש העדוה
	-
	  ןעמל חטבמל ןתנית םא( בתכב חטבמה עידוה וילע לארשיב רחא ןעמ לכל וא ,ודרשמ.ןמזל ןמזמ בטומלו חטובמל )ללכב
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