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 מטרת ההוראה .1

להנחות את המשתמשים ברכב מועצה בכל הקשור להשתתפות בעצמית של מטרת ההוראה 

 .העובד, בעקבות נזק שנגרם לרכב

 

 הגדרות .2

נזק שנגרם בעקבות אירוע תאונתי מכל סוג שהוא, למעט במקרה שהנזק  –נזק/תאונה  .2.1

לת החזר כספי, נגרם על ידי צד ג' אשר פרטיו ידועים וניתן לאתרו ולפעול מולו לקב

 אלא אם יתברר כי לצד ג' אין אחריות לאירוע התאונתי.

רכב מועצה שהוצמד למשרה על ידי הוועדה להצמדת רכב, כדי לאפשר  –רכב צמוד  .2.2

 לבעל משרה למלא את תפקידו.

 

 תוכן ההוראה .3

 כללי .3.1

ההשתתפות העצמית של המועצה נקבע על פי כתב הכיסוי לנזקי כלי  סכום .3.1.1

 הרכב.

תפות העצמית של המועצה נקבע על פי התנאים והתשלומים סכום ההשת .3.1.2

 .עליהם הוסכם בין המועצה לבין חברת הביטוח או חברת הליסינג

 רכב צמוד .3.2

ידרש  2005במאי  1 –עובד אשר הועמד לרשותו רכב צמוד לראשונה החל מה  .3.2.1

לחתום, כתנאי להעמדת הרכב הצמוד לרשותו, על התחייבות בלתי חוזרת 

לשאת בעלות כל  11.7.5.1ות מקבל רכב ממשלתי" מס' ט. בטופס "התחייב

מסכום ההשתתפות העצמית של  75%נזק שיגרם לרכב, עד לסכום של 

 המדינה ובכפוף לכללים הבאים: 

בתאונה ראשונה ישולם עד מחצית מסכום ההשתתפות העצמית  .3.2.1.1

 המלאה שנקבעה לתשלום המדינה.

ות העצמית החל מתאונה שניה ישולם עד מלוא סכום ההשתתפ .3.2.1.2

 שנקבעה לתשלום המדינה.

 שנים. 3מניין התאונות יחל מחדש כל  .3.2.1.3
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רכז התחבורה במשרד יעדכן במערכת המידע של מינהל הרכב הממשלתי את  .3.2.2

 כתב ההתחייבות החתום ויתייקו בתיקו האישי של הנוהג.

 1 -עובד אשר חתם על התחייבות לניכוי השתתפות עצמית משכרו לפני ה .3.2.3

לחתום על כתב ההתחייבות אשר יחליף את ההתחייבות , ידרש 2005במאי 

 הקודמת האמורה.

מנהלת משאבי אנוש תודיע בכתב לעובד, טרם ביצוע ניכוי ממשכורתו של  .3.2.3

העובד על הניכוי הצפוי, בציון עלות הנזק לרכב. אם העובד יבקש פרטים 

 נוספים, תפנה אותו מנהלת משאבי אנוש לסגן הגזבר.

 נהיגת בן/בת זוג .3.2.3

ת הזוג של בעל רכב מועצה צמוד יורשה לנהוג ברכב הצמוד בן/ב .3.2.3.1

 פסוהעובד על ט נוכחות בעל התפקיד, בכפוף לחתימת גם ללא

 ובמקרים הבאים: 5.1..11.7"התחייבות מקבל רכב ממשלתי" מס' ט. 

 בבוקר(. 7:00ועד  16:30 -בשעות שמחוץ לשעות העבודה )החל מ .3.2.3.2

תות השונות, כמפורט במהלך סופי שבוע ובימי חג ומועד של הד .3.2.3.3

בהודעות מטעם נציבות שירות המדינה המתעדכנות מעת לעת באתר 

 service.gov.il-http://www.civilהאינטרנט שלה, שכתובתו 

 יום. 30עד  –במהלך חופשה שנתית בתשלום  .3.2.3.3

 יום. 30עד  –במהלך חופשת מחלה  .3.2.3.3

 ללא הגבלת זמן. –ת המילואים במהלך תקופ .3.2.3.3

שבועות ובהתאם לתקשי"ר,  14עד  –במהלך חופשת לידה  .3.2.3.3

 המתעדכן מעת לעת. 33.3"חופשות לרגל הריון ולידה", פרק 

 33.5על פי תקשי"ר, "חופשת אבל", פרק  –במהלך חופשת אבל  .3.2.3.3

 המתעדכן מעת לעת.

 יום. 30עד  –במהלך שהות בחוץ לארץ בתפקיד  .3.2.3.3

 אישור מנהל מינהל הרכב הממשלתי.ב –מקרים אחרים  .3.2.3.13

במקרה של נהיגת בן/בת זוג או אדם אחר באישור מנהל מינהל הרכב  .3.2.3

הממשלתי, ירשמו הנסיעות על שם בעל התפקיד אשר ישא בכל החובות 

והאחריות המפורטות בטופס, "התחייבות מקבל רכב ממשלתי", מס' ט. 

 )קנסות, דוחות, וכדו'(. 11.7.5.1

 ג ברכב הצמוד:אינו מורשה לנהו .3.2.3

http://www.civil-service.gov.il/
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 מי שרישיון הנהיגה שלו אינו בתוקף. .3.2.3.1

 מי שרישיון הנהיגה שלו בתוקף פחות משנתיים. .3.2.3.2

 מי שאינו בן/בת הזוג של בעל התפקיד, לרבות בניו ובנותיו. .3.2.3.3

, אלא אם כן 24 -כאשר מדובר על רכב ליסינג, מי שגילו קטן מ .3.2.3.3

 תשולם הפריה החודשית.

ל מנהל מינהל הרכב הממשלתי על אף האמור בסעיפים לעיל בסמכותו ש .3.2.3

להרשות למי מהמוזכרים לעיל לנהוג ברכב בצמוד במקרים חריגים בלבד או 

במקרה של שינוי מדיניות באשר לצי הרכב הממשלתי, כפי שיפורסם 

 באמצעות הודעות החשב הכללי.

משטרת ישראל ושירות הבטחון הכללי רשאים לא ליישם הנחיות לעניין  .3.2.3

 גונים שעליהם הם ממונים.נהיגת בן/בת זוג באר

 עברות תעבורה/שימוש בכביש אגרה .3.3

במקרה של קבלת הודעת קנס בגין עברת תעבורה או חניה ו/או קבלת הודעת  .3.3.1

חיוב בתשלום אגרה בגין שימוש בכביש אגרה, יסב רכז התחבורה במשרד את 

הדוח או את החיוב על שם העובד ויודיע לעובד בכתב על ההסבה טרם 

עם זאת יהיה ראשי המשרד לשלם את הקנס או את האגרה ביצועה. יחד 

 .במקום העובד ולקזז את הסכום ממשכורותו של העובד

סגן המנהל הכללי למינהל של המשרד יודיע בכתב לעובד, טרם  .3.3.1.1

ביצוע ניכוי ממשכורתו של העובד, על הניכוי הצפוי, בציון סכום 

אותו סגן הקנס או האגרה. אם העובד יבקש פרטים נוספים, יפנה 

 המנהל הכללי של המשרד למח' בטיחות במינהל הרכב הממשלתי.

אין באמור בהוראה זו כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונים למדינה, על פי כל דין.  .3.3

המדינה רשאית לנקוט באמצעים משמעתיים כלפי העובד )כגון העמדה לדין בבית דין 

 משמעתי( או בכל אמצעי אחר במקרים המתאימים.

 

 ריות ביצועאח .3

 ת אגף משאבי אנושמנהל .3.1

 מנהל מחלקת שכר .3.2

 מנהלים ועובדים .3.3
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 מסמכים ישימים .3

 .33.3תקשי"ר, "חופשות לרגל הריון ולידה" פרק  .3.1

 .33.5תקשי"ר, "חופשת אבל", פרק  .3.2

 .11.7.5.1טופס, "התחייבות מקבל רכב ממשלתי", מס' ט.  .3.3

 http://www.inbal.co.ilחברה לביטוח בע"מ  –כתובת אתר האינטרנט של ענבל  .3.3

 service.gov.il-http://www.civilכתובת אתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה  .3.3

 

 נספחים .3

 טופס התחייבות למקבל רכב ממשלתי צמוד – 1נספח  .3.1

  

 תפוצה .3

 ראש המועצה .3.1

 המועצה מנכ"ל .3.2

 גזבר .3.3

 משאבי אנושמנהלת אגף  .3.3

 שכרמנהל מחלקת  .3.3

 מנהלים .3.3

3.  

 מנהלת אגף משאבי אנושתפקיד:  דליה בסן:  כותב ההוראה

 תפקיד:  מאשר ההוראה: 

 

 

 

 

 

 

http://www.inbal.co.il/
http://www.civil-service.gov.il/
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 :1נספח 

 טופס התחייבות למקבל רכב ממשלתי צמוד

 

 משרד

 

 מחלקה יחידה

 שם העובד

 

 תואר משרה תעודת זהות

 

 

 חראי לתחבורה במשרדאל ______________ הא

 

 

 כתנאי לקבלת רכב ממשלתי צמוד אני מתחייב/ת כלהלן :

 

 
להשתמש ברכב אך ורק לפי הוראות מינהל הרכב הממשלתי והוראות התכ"ם כפי שיעודכנו  .1

 מעת לעת, ועל פי הוראות כל דין הנוגעות לשימוש בכלי הרכב שהועמד לרשותי.

 
 ינהל הרכב על:להודיע מיד לקצין הבטיחות בתעבורה של מ .2

 174כל שינוי במצב בריאותי העלול לפגוע בכושרי לנהוג רכב בבטיחות )לפי תקנה  .2.1
 לתקנות התעבורה(.

שלילת רשיון נהיגה או שינוי בדרגת רשיון הנהיגה שלי, שנעשה על ידי רשות  .2.2
 מוסמכת.

דוחות בגין עבירות התנועה שנעברו )על ידי או על ידי אחר( בזמן שהרכב הממשלתי  .2.2
 יה באחריותי. ה

 
לשמור על תקינות הרכב ולבצע את כל פעולות הנעילה, האבטחה הבדיקות והתחזוקה על פי   .2

 הוראות מינהל הרכב הממשלתי.

 
להחזיר את הרכב במקום ובמועד שיקבע המשרד )באמצעות האחראי לתחבורה/רכז הרכב  .1

 או סגן המנהל הכללי( או מינהל הרכב הממשלתי.

 
עת קנס בגין עבירות תנועה/חניה ו/או קבלת הודעת חיוב בתשלום במקרה של קבלת הוד .2

אני מאשר למדינה להסב את הדוח/החיוב על שמי. במידה  -אגרה בגין שימוש בכביש אגרה 
שאעביר תצהיר חתום על ידי בן/בת זוגי או על ידי אדם אחר שנהיגתו אושרה על ידי מנהל 

רה על ידו יוסב הדוח/החיוב על שמו. היה מינהל הרכב הממשלתי, המוכיח כי העבירה נעב
והמדינה תשלם את הקנס/האגרה, יהווה הסכום ששולם חוב שלי למעביד, לפי סעיף 

, אשר ניתן יהיה לנכותו ממשכורתי, ללא צורך 1958-( לחוק הגנת השכר, התשי"ח6)א()25
 בקבלת הסכמה נוספת.
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2.  
מסכום  75%לסכום של אני מתחייב לשאת בעלות כל נזק שיגרם לרכב, וזאת עד  .2.1

ההשתתפות העצמית של המדינה, אשר יתעדכן מעת לעת ויפורסם באמצעות חוזרי 
 המצורף בזאת.   11.7.4החשב הכללי, וזאת בכפוף לאמור בהוראת תכ"ם 

הוראת התכ"ם האמורה ניתנת לשינוי על ידי החשב הכללי מעת לעת באמצעות חוזרי 

רה של העלאת שיעור ההשתתפות העצמית החשב הכללי שיפורסמו לעניין זה. במק

אהיה עלי להסכים להעלאה האמורה כתנאי להמשך העמדת הרכב הצמוד לרשותי. 

 לעיל. 4בהעדר הסכמה כאמור אני מתחייב להחזיר את הרכב בהתאם לאמור בסעיף 

לעניין זה, ההשתתפות העצמית של המדינה הינה על פי תנאי כתב הכיסוי לנזקי כלי 

הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ,  רכב שמוציאה

 המתעדכנים בכל שנה ומתפרסמים באמצעות חוזרי החשב הכללי.

היה ויחול שינוי מדיניות בנוגע לצי הרכב הממשלתי, לרבות החכרתו בשיטת ליסינג,  

תהיה ההשתתפות העצמית של המדינה על פי כל התנאים והתשלומים שיוסכמו 

ייקבעו בין המדינה לבין חברת הביטוח או חברת הליסינג, לפי ההסדר שינהג, כפי וש

 שיפורסם באמצעות חוזרי החשב הכללי.

 
כמו כן אני מסכים כי סכום הנזק בו התחייבתי לשאת בהתאם לאמור בסעיף א' יהווה  .2.2

, אשר ניתן 1958-( לחוק הגנת השכר, התשי"ח6)א()25חוב שלי  למעביד, לפי סעיף 
 היה לנכותו ממשכורתי, וזאת ללא צורך בקבלת הסכמה נוספת.  י

 
בכל מקרה בו ארע נזק לרכב, מכל סיבה שהיא, אני מתחייב להודיע על קרות הנזק  .2.2

לרכז התחבורה במשרד, מיד לאחר שנודע לי על כך ולמלא דוח אירוע כפי שנדרש על 
האירוע, לרבות מתן  ידי מינהל הרכב הממשלתי וכן לשתף פעולה בכל הנוגע לבירור

 עדות בפני כל גורם מוסמך כפי שיידרש.

 
, הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תהווה הפרה יסודית 4מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .2.4

 של התחייבותי זו אשר תביא לביטול הרשאת השימוש ברכב הצמוד.

 
אדם אחר  אני מתחייב כי גם במקרה שהרכב יועמד לשימושו של בן/בת זוגי או לשימושו של .4

שנהיגתו אושרה על ידי מנהל מינהל הרכב הממשלתי, אפעל לשמירת קיומן של כל ההוראות 
 האמורות לעיל.

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 חתימה  שם פרטי ומשפחה  ת. זהות  תאריך  משרד

 


