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  «רחוב» רחוב ומספר
  «עיר» עיר

    
  להסכם שכירות תנאים מיוחדים

 רכב חדש   -פרטיפעולי

 שכירות ויקראו כחלק בלתי נפרד הימנו.תנאים מיוחדים אילו מהווים חלק מהסכם ה

 הינה חברה העוסקת בהשכרת מכוניות בשכירות תפעולית לתקופות ארוכות; המחכירהו :הואיל

את המכונית לתקופה  חוכרמעוניינת להשכיר ל המחכירהבבקשה לשכור את המכונית ומחכירה פנה ל החוכרו והואיל:

 ספחיו ובתנאים אלו בלבד;הסכם השכירות על נבנקובה ובתנאים המפורטים 

 

 :לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 
 מבוא, נספחים ופרשנות .1

המבוא והנספחים להסכם זה, המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום  .1.1

 .בלבד ואין להשתמש בהן למטרות פרשנות

  לפי העניין, כאילו זכר האמור בלשון נוחיות בלבד, ויש לקרוא אתהינו מטעמי  זכרבלשון  השימוש .1.2

 .נקבה  בלשון נאמר גם

נתגלתה סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות איזה מהנספחים לו, יגברו הוראות הסכם זה. למרות האמור לעיל,  .1.3

  .יגבר על הוראות ההסכםובנספח השינויים, ככל שיהיה כזה,  בנספח א'האמור 

 לן פירוט הנספחים להסכם זה:לה .1.4

 "כתב הסכמה למשלוח חשבוניות אלקטרוניות" : נספח ו' "טופס הזמנת המכונית" : נספח א'

 "טופס הסכמה בנושא מאגרי מידע ודיוור ישיר"  "טופס מסירת המכונית" נספח ב' :

 "שטר חוב" :'זנספח  "כתב ההרשאה לחיוב חשבון" : נספח ג'

 "טופס שינוי נהגים מורשים" :'חנספח  המכונית" "טופס החזרת נספח ד' :

  "כתב ערבות" :'טנספח  ""כתב המחאת הזכויות :נספח ה'

 "כתב הסכמה להתקנה והפעלה של מערכת ניתור ובקרה" נספח י' :  

 הסכמת לקוח בנוגע לחיווי אשראי .2
נת לקבל חיווי אשראי אודיותיו. נתן את הסכמתו לחברה, להעביר את פרטיו כולל ת.ז. ללשכת האשראי, על מ החוכר

שלשכת האשראי תעביר לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי של  חוכרלשם קבלת החיווי כאמור, ידוע ל

 הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל במעמד חתימת העסקה וככל שיידרש במהלך חיי העסקה. החוכר

 :תקופת השכירות .3
תקופת השכירות תחל במועד  "(.תקופת השכירות)להלן:" נספח א' - ופס הזמנת המכוניתבטתקופת השכירות הנה כמפורט 

המוקדם מהשניים )להלן: לפי  – וכי המכונית עומדת לרשות חוכראו שני ימי עסקים מיום שהודע ל חוכרמסירת המכונית ל

  "(.מועד מסירת המכונית"

 קול דעתה הבלעדי להיענות לבקשת החוכר להאריך את המחכירה רשאית לפי שי –אופציה להארכת תקופת השכירות 

חודשים. דמי השכירות בתקופת האופציה  48 -חודשים כך שסה"כ תקופת השכירות תהיה לא יותר מ 12-בתקופת השכירות 

 על החוכר יהיה לחתום על נספח להארכת הסכם השכירות. ידוע לחוכר כי .נספח א' - יהיו כמפורט בטופס ההזמנת המכונית

להסכם השכירות,  7יהיה זכאי לשירותי אחזקת הרכב הקבועים בסעיף  לאבתקופת האופציה אין אחריות יצרן וכי החוכר 

לרבות טיפול תקופתי ברכב ו/או חבילת צמ"מ )צמיגים, מגבים ומצבר(. יחד עם זאת שירותי חבילת הצמ''מ בלבד שלא ניצל 

כל האמור יחול אם עמד החוכר  בכל תנאי ההסכם ולא הפר את ופציה . השוכר בתקופת השכירות יעמדו לרשותו בתקופת הא

 אחד מתנאיו.

מחכירה ללסיים את השכירות בהודעה  בכל שלב במהלך השכירות רשאי החוכר - תחנות יציאה במהלך תקופת השכירות

 והכל לפי האמור  בפיצוי הקבוע בנספח א' השבת המכונית למשכירה.ובתאום מראש לגבי מועד 
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  המכונית .4
 כלהלן:ו"( המכונית)להלן: " בנספח א'את המכונית כמפורט  החוכרתעמיד, במועד המסירה המשוער, לרשות  המחכירה

 לא תהא אחראית לאיחור במסירת המכונית שעילתו ביבואן; המחכירה .4.1

תהיה אחראית באיזה שהיא צורה על  המחכירהת מבלי שבמכוניהתקן תדלוק אוטומטי כללי תאפשר התקנת  המחכירה .4.2

 המחכירהפוטר את  החוכר. ו/או על תשלומים שינבעו מהתקנתו ו/או משימוש בו ו/או ניתוקוו/או תקינותו תחזוקתו 

תתקין במכונית התקן דלק אוטומטי  המחכירהלחלופין, ככל שתבחר כן,  .קן על ידוהתקן תדלוק שיותלמכל אחריות 

  נספח יא'. , לגביו יחולו הוראות הסכם זה ו"(התקן התדלוק)" כללי

 בצריפין. המחכירה, במגרש בנספח א'מפורט כ וו/או למיופה כוח חוכרהמכונית המושכרת תימסר ל .4.3

כמי שהסכים לקבל את המכונית  החוכרחשב י קבלתהועם  ויבדוק את המכונית עובר למסירתה בפועל לחזקת החוכר .4.4

  על כל טענת אי התאמה ו/או ברירה, למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר. שויתר במסגרת הסכם זה וכמי

הרכב ימסר כשהוא מאובזר כמפורט בבקשת חכירת הרכב אחרת בהתאם לאבזור הבסיסי כפי שנקבע על ידי היבואן.  .4.5

לגלג/ים, והמחכירה ידוע לחוכר, כי דגמים מסויימים של מכוניות מגיעים מהיצרן ללא גלגל רזרבי אלא עם ערכת ניפוח 

אינה אחראית לספק לחוכר גלגל רזרבי ו/או לכל אביזר אחר הקשור לתיקון הגלגל ו/או התקר, והמחכירה מוסרת את 

החוכר יהיה רשאי לבקש אבזור נוסף שיפורט בבקשת  הרכב בהתאם לאבזור הבסיסי שנקבע על ידי יבואן הרכב.

לות האבזור הנוסף לרבות עלות התקנתו ותיקונו ו/או תחזוקתו החכירה ויותקן טרם מסירת הרכב. החוכר ישא בע

במהלך תקופת החכירה ומעבר לכל התשלומים על פי הסכם זה. המחכירה לא תהיה אחראית בשום צורה לאבזור 

מבלי לגרוע  הנוסף. האבזור הנוסף יהווה חלק אינטגרלי מהרכב וימסר למחכירה עם הרכב בתום תקופת החכירה.

יתקין ברכב במהלך תקופת  חוכרהר, כי כל שינוי ו/או שיפור ו/או תוספת ו/או אביזר נוסף אינטגרלי שהמהאמור יוב

 המכירה ימסר למחכירה עם הרכב בתום תקופת החכירה. 

 

 

 הנהג המורשה .5
נהג  "(. כלהנהג המורשה)להלן: "לו בלבד ואלהסכם זה  בנספח א'הרשאים לנהוג במכונית יהיו אחד או יותר מהמפורטים 

אחר מהנ"ל אינו רשאי בכל דרך שהיא לנהוג במכונית ונהיגתו תהווה הפרה יסודית של הסכם שכירות זה ובנוסף חריגה 

ככלל מורשים לנהוג העסקת נהגים נקובים שלושה בעלי רישיון  .המחכירהמהתחייבויות השיפוי של ו הנזקיםמהוראות כיסוי 

 ש''ח . למרות האמור לעיל במידה ולא ניתנו שלושה נהגים מורשים תוספת של 50 נהיגה בתוקף, בגין כל החלפה של נהג ייגבה

 בתשלום. נהג עד המכסה )שלושה( אינה כרוכה

 החוכרתשלומי  .6
 

כמפורט בטופס  תשלום ראשון ותשלומים חודשיים,המורכבים מה דמי שכירותמחכירה ישלם ל החוכר דמי השכירות

 הפרשי הצמדה כמפורט להלן )להלן ביום ההזמנה ובתוספת כשיעורומע"מ הזמנת המכונית הכוללים 

רשאי לשלם מקדמה על חשבון דמי השכירות כמפורט בטופס ההזמנה  החוכר : "דמי השכירות"(.יחדיו 

ייבים במע''מ במועד חתימת דמי השכירות כוללים מע''מ בגין המרכיבים הח )להלן: "מקדמה"(.

בים מע''מ ישתנו במהלך תקופת השכירות יחול שינוי בסך , ככל שמרכיבי דמי השכירות החייההסכם

דמי השכירות הכולל מע''מ והסכום החודשי של דמי השכירות כולל מע''מ יגדל בהתאם, אולם, בשום 

 מקרה, לא יפחתו דמי השכירות מהסך כמפורט בטופס הזמנת  המכונית 

  

שינוי במחיר 

 יבואן

פורט בטופס הזמנת המכונית לבין מועד רכישתה מאת היבואן, היה ויחול שינוי במחיר היבואן בין המ

רשאית, אך לא חייבת, לבטל את ההסכם או לעדכן את דמי השכירות בהתאמה לשינוי  המחכירהתהיה 

 עסקים ימי 3רשאי להודיע על ביטול ההסכם תוך  החוכרהיבואן. עודכן המחיר כאמור יהיה במחיר 

יושבו כל וכאמור, יבוטל ההסכם  החוכרו/או  המחכירהלהודעת  מהודעת העדכון. בוטל ההסכם בהתאם

 במסגרת ההסכם מצד למשנהו ומבלי שיהיו למי מהצדדים תביעות ו/או טענות. התשלומים ששולמו

  

כוללים מע"מ כדין כשיעורו ביום  על פי הסכם זה  החייבים במע"מ,, ככל שלא צויין אחרת כל התשלומים מע"מ 

 שונה שיעור המע"מ יעודכנו התשלומים על פי הסכם זה בהתאמה והחל ממועד השינוי.חתימת הסכם זה. 
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מסירת היחסי בשיעור מדד המחירים לצרכן בין המדד הידוע במועד  השינוייתווסף  החוכרלכל תשלומי  הצמדה

חדש )מדד הבסיס( לבין המדד הידוע במועד החיוב )המדד החדש( אולם אם יתברר כי המדד ה המכונית

 .טופס הזמנת המכונית – בנספח א'בסכומם הנקוב  החוכרמדד הבסיס, ישולמו תשלומי מתחת לירד 

  

דמי )להלן: " בנספח א'יהיה רשאי לרכוש "ביטול הצמדה" בתמורה לתשלום חודשי בסך הנקוב  החוכר ביטול הצמדה

 שכירות הפרשי הצמדה למדד.דמי ביטול הצמדה לא יתווספו לדמי ה החוכררכש ושילם  ."(ביטול הצמדה

  

מועד גביית 

 תשלומים

 א'נספח כמפורט ב , ייגבו מידי חודש קלנדרי ומראש במועד הגביההחוכרדמי השכירות ויתר תשלומי 

תשלום בגין רכישות שיבוצעו באמצעות התקן התדלוק,ייגבו בתאריך הנקוב  ימים. 30תקופה של עבור ו

 בנספח יא'.

  

הרשאה לחיוב 

 ןחשבו

, ישולמו באמצעות כתב הרשאה לחיוב יא'ונספח  על פי הסכם זה החוכרדמי השכירות ויתר תשלומי 

ימים מתום תקופת השכירות. בגין כל שינוי הרשאה או  120שיעמוד בתוקפו עד  נספח ג'חשבון, בנוסח 

                                                                                                      כולל מע"מ.   ₪ 50רשאה, ישולמו דמי טיפול בסך של ב הירוס

                                                                                                                                                    50 ₪ 

  

דמי חריגת 

 קילומטרים

או לפי  המחכירהידווח למוקד השירות את קריאת מד הק"מ בתום כל שנת שכירות או לפי בקשת  חוכרה

 אמצעי אלקטרוני המותקן ברכב.

את הסך שנקבע בטופס ההזמנה לכל ק"מ חריגה ממכסת הק"מ הנקובה בטופס מחכירה ישלם ל החוכר

 הזמנת המכונית )להלן: "דמי חריגת הק"מ"(. 

בגין חריגת  החוכרתום תקופת השכירות מכל סיבה שהיא ובכל מועד שהוא, יחוייב חודשים וב 24בתום 

שילם במהלך תקופת השכירות תשלומים בגין חריגת ק"מ ובהתחשבנות בתום  החוכרבמידה ו  ק"מ.

 החוכרתקופת השכירות נמצא כי לא חרג ממכסת הק"מ המצטברת לכל תקופת השכירות בפועל יזוכה 

 גה ששילם מעבר למכסה. בגין יתרת דמי חרי

ימים בשנה הן ביחס לק"מ בפועל והן ביחס למכסת הק"מ  365חישוב החריגה על פי סעיף זה יערך לפי 

 השנתית הנקובה בטופס הזמנת המכונית. 

 450לאחר  כוניתאת המ ביהש חוכרה –חודשים  12ק''מ ל  20,000 –: מסלול אחזקה  דוגמא להמחשה

ק''מ . חריגה בפועל הינה  35,000ק''מ , נסע בפועל  24,657=  20,000/365*450ימים , ק''מ רצוי= 

 ק''מ , ישלם חריגה כפי הנקוב בנספח א'. 10,343

 מובהר כי במניין הק"מ לצורכי חישוב חריגת ק"מ יכללו גם ק"מ שבוצעו ברכב חלופי ו/או ברכב גישור.

ועה של החוכר במכונית הקבועה ובהתאם מספר הק"מ ברכב הגישור ו/או החליפי יערך לפי ממוצע הנס

 לתקופה בה החזיק את הרכב גישור ו/או החליפי..

  

יישא ריבית פיגורים בשיעור הריבית המחוייבת על ידי בנק מחכירה לא יפרע במועדו ל החוכרכל סכום ש פיגור בתשלום

 ת לעת.לאומי לישראל בע"מ, בגין משיכת יתר חריגה, בחשבונות חח"ד, כפי שתשתנה מע

  

דו"חות חניה 

 ותנועה 

או לחילופין לפעול לביטול כל קנס או דו"ח תנועה ו/או חניה ובכלל ביחס למכונית.  מתחייב לשלם  החוכר

, ולרוב מופנה הדו''ח מידית עם ביצוע ככל שיופנה דו"ח או קנס כאמור למשכירההדו''ח. 

וזאת תוך חיוב  פרטיו. ו/או למסור את רהחוכתפעל מיידית להסבת הדו''ח על שם  המחכירההעבירה,

בגין דו''ח או  המחכירהבגין כל דרישה ובתוספת כל סכום שתחוייב  ₪ 50בדמי הסבה בסך של   החוכר

בגין הסבת הדו''ח ובכלל  המחכירהמצהיר ומאשר כי דמי ההסבה משקפים נכונה את עלויות  החוכרקנס. 

 שילם את הדו''ח המקורי במועד ובכלל.וכי ידוע לו שיחוייב בדמי ההסבה לרבות אם 

                                                                                                                                                 50 ₪ 

  

נסיעה בכבישי 

 אגרה

ות כבישי אגרה כי הוא המשתמש ברכב למסור לחברות המפעיל המכונית קבלת עם מידלהודיע  החוכרעל 

תחוייב מידית  המחכירהכי  החוכרמודע  ,כאמור החוכרהודיע לא  תשלום.ואמצעי את פרטיו, כתובתו 

שיופנה בגין כל חיוב כביש אגרה  כל נסיעה של המכונית בכביש. בגיןללא הודעה מוקדמת אוטומטית ו
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 האחזקה, השימוש והטיפול במכונית .7
 

החיוב  לדמיבתוספת מעבר וכולל מע"מ  ₪ 50בסך של ה מחכירלעלות דמי טיפול ב החוכרישא מחכירה ל

וזאת למרות שתעריף  האגרה כביש של ביותר הגבוה התעריף ולפי האגרה שבכבי החוכרבגין נסיעות 

מנוי בכבישי אגרה בתום תקופת התנתק מהשירות / ל החוכרבאחריות  שונה. המחכירהשחוייבה בו 

 כל אחריות כלפיו בגין חיובים שיוטלו מחכירה ור לא תהיה לכאמ החוכרו/או התנתק הודיע השכירות. לא 

 

                                                          .מאחריות כאמור המחכירהמשחרר את  החוכרעליו בשל כך ו
 50 ₪   

  

שמעותו בפקודת התעבורה(, כמ) בתקופת תוכנית הליווי "נהג חדש צעיר"לאפשר נהיגת  החוכרהיה ויבקש  תקופת הליווי

 (רשיוןמס' כל )נהג כולל מע"מ בגין כל  ₪ 600בסך של דמי הרשאה חד פעמיים  החוכרישלם במכונית 

כאמור. אין בתשלום זה כדי לשלול חובת רכישת הרחבת ביטוח עבור נהג חדש צעיר לפי הוראות הסכם 

 . זה

 ,2017-התשע"ח ,התעבורה לתקנותב' 84 תקנה זה ובכלל הדין תנאי פי על ורק אך תותר שיתופית הסעה הסעה שיתופית 

בלבד. יודגש כי ביצוע הסעה בשכר מראש  המחכירהבאמצעות יישומון )אפליקציה( ייעודי ובאישור 

 .להלן 22ויחול האמור בסעיף  שאיננה הסעה שיתופית מהווה הפרה יסודית של הסכם זה

  

שינוי נהג 

 מורשה

דמי בויחוייב  'חנספח על גבי מחכירה ל החוכרריעה, בנהג המורשה יעשה בהודעת כל שינוי, הוספה או ג

השינוי יכנס לתוקף רק לאחר מסירת  .5והכל בכפוף לאמור בסעיף  כולל מע"מ.₪ 50טיפול בשיעור של 

    ההודעה למשכירה.

   50 ₪ 

העדר שירותי 

 שינוע

להגיע בעצמו ועל חשבונו עם המכונית לקבלת השירותים על  החוכרשירותי שינוע ועל  הסכם זה אינו כולל

 פי הסכם זה.

  

שימוש הוגן 

 במכונית

שומר על רכושו, המשתמש ומכונית כבעלים ולהשתמש בוהמשתמשים במכונית מתחייבים לשמור  החוכר

בהם מותר באותה עת להכניס  נת ישראל ובתוך תחומי יהודה ושומרוןדיבגבולות הטריטוראלים של מ

משימוש במכונית שלא  להמנערכב ישראלי ,למעט איזור א' בתחומי יהודה ושומרון , ורצועת עזה .

לוודא כי כל מערכות האיתור,  ,לנהוג במכונית תוך מילוי הוראות החוק, פרטי שלמטרות שימו

על כל הליך משפטי ו/או מחכירה ל להודיעו )מובילאיי( פועלים בכל זמן ברכב ולא מנותקות ניטור,בקרה

 .משמעתי ו/או פלילי בו מעורבת המכונית

  

איסור 

שינויים 

 במכונית  

, לרבות קדיחה, הוצאת חלקים, מתחייב שלא לבצע כל שינוי ו/או התקנה במבנה המכונית החוכר

ישא בכל  החוכר .המחכירהללא הסכמה מוקדמת, מפורשת ובכתב של  שיפורם, שינויים, התאמתם וכד'

בהתאם  בגין ירידת ערך פיצוילרבות עקב ביצוע שינוי כאמור, לקדמותו עלות השבת מצב המכונית 

. במקרה של חשד של שלא לבצע שינוי במד האוץ של הרכב חוכרכן מתחייב ה .המחכירהלקביעת שמאי 

. שיבוש מד ת לקחת את הרכב לבדיקת במוסךחוכרלשיבוש מד האוץ של הרכב תהייה רשאית המחכירה ה

 האוץ ברכב מהווה הפרה יסודית של הסכם החכירה.

  

בתקופת זכאי ללא חיוב במשך תקופת השכירות או  החוכריהיה  מורחב  חבילת צמ"מ החוכרהיה ורכש  צמ''מ מורחב

לכך  בטיחותיהככל שיעלה הצורך האופציה )ככל שלא נוצלה חבילת צמ''מ במלואה בתקופה השכירות( , ו

 לקבל עבור המכונית המוחכרת בלבד את השירותים להלן : ,אם בכלל

 , עד ארבעה צמיגים מכל סיבה.המחכירה* להחליף בהגעה עצמית למרכז השירות של 

 שלושה סטים של מגבים  *

 * מצבר אחד 

 * תיקון תקרים 

 * מילוי אויר

 * איזון גלגלים לאחר תיקון תקר
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 קיץ וחורף–* בדיקת צמיגים 

* ברכבים המגיעים מהיצרן .פת השכירותבתקופעמים   3 -החלפת גלגל מוגבל ללצורך  ילה* חילוץ יום /ל

ללא גלגל רזרבי, נמצאת ערכת ניפוח לגלגל/ים, ושירות הצמ"מ המורחב אינו כולל שירות המחכירה 

 לערכת הניפוח ו/או לניפוח הגלגל/ים.

 

 ההטבות הנ''ל אינן ניתנות לזיכוי ו/או העברה .

 

 

גרירה 

 שירותי דרךו

 

 -( במקרה של תקלה מכנית/טכנית/בטיחות1תחלץ את המכונית המושכרת ותדאג לגרירתה : המחכירה

לפי  –הנכלל במסגרת "מקרה הכיסוי" (במקרה של אירוע 2לאיזה מוסך מטפל, המחכירהלפי הנחיות 

ישלם  חוכרהאתה המכונית ותגרור למוסך, אולם  המחכירה.בכל מקרה אחר , תחלץ המחכירההנחיית 

 .המחכירהאת דמי חילוץ וגרירה , לפי דרישת מחכירה ל

  

חובת תיקון 

ע"י המכונית 

 החוכר

לטפל ולתקן  באופן מידי כל תקלה, קלקול, תיקון, חוסר,  ,נזקי מרכב ופחלגבי למעט   - מתחייב החוכר

 וזאת  -הוראות היצרן בהתאם ל לאחזקה נאותה של המכוניתוכפי הדרוש  חיצוני ו/או פנימי ו/או מכני,

 . המחכירהרק במוסך מורשה ו/או מוסך יבואן ו/או לפי בקשת ועל חשבונו 

ו/או כל נזק המכוסה על ידי תוכנית כיסוי מכונית הכל נזק לפח ו/או למרכב אינו רשאי לתקן  החוכר

ין כל נזק בגמחכירה לדווח מידית למתחייב  החוכר .(11 -ו 10כמפורט להלן בהסכם זה )סע'   נזקים

 . בין אם יש כיסוי נזקים ובין אם לאו המחכירהולבצע כל תיקון כאמור באמצעות כאמור 

+ מע"מ ובאם לא  ₪ 1,500בתשלום של  החוכריחוייב  ,באופן מידיו/או בגין אי ביצוע תיקון נדרש כאמור 

 ימי עסקים נוספים, יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם. 7יבוצע התיקון בחלוף 

   1,500 ₪ 

  

טיפול ביצוע 

 תקופתי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  אחריות יבואן

ו/או  המחכירה,  במרכז הטיפולים של בדרך של הגעה ותאום טיפול  מתחייב לבצע, באופן עצמאי החוכר

לפי או אחת לשנה ו/ להוראות היצרןבמוסך מורשה את כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בהתאם 

סך תשא בעלות הטיפול לרבות בלמים כנדרש ישירות למו המחכירהכב. לתעד בספר הר המוקדם בינהם,

ללא כל  כולל מע"מ ₪ 2,000בסך של  החוכריחוייב כנדרש בגין כל טיפול שלא בוצע בו בוצע הטיפול 

בדבר המועדים לביצוע  המחכירהמתחייב ליידע את  החוכרל. ובכל המחכירהקשר לביצוע הטיפול ע"י 

ם להנחיות היצרן ו/או היבואן בחוברת הטיפולים של המכוניות המושכרות טיפולים שוטפים ,בהתא

,ולמספר הק''מ שגמאה המכונית המושכרת וכן לפעול לביצוע טיפולים שוטפים במועדם. כי אי דיווח 

מבלי לגרוע מאמור ובנוסף  ₪ 2,000של עד  החוכראו אי ביצוע טיפול במועד יהיה כרוך בחיוב  החוכרשל 

לפי סעיף זה עשוי גם להביא להסרת אחריות היבואן על המכוניות ולגרור לנזקים  המחכירהוע ,כי אי ייד

בגין כל הנזקים שנגרמו לה  המחכירהישפה את  החוכר. ,מיידים או עתידייםבלתי הפיכים למכונית 

                                  .המחכירהכאמור בסעיף זה, מייד עם דרישתה הראשונה של  החוכרעקב מעשה או מחדל של 
                                                                                 2,000 ₪  
 

ככל והמכונית המוחכרת הנה מכונית חדשה ו/או בתקופת אחריות יבואן, יהיה החוכר זכאי לאחריות 

פעול בהתאם להוראות היצרן וכתב היבואן למכונית בהתאם לכתב אחריות יבואן. החוכר מתחייב ל

האחריות ולהעמיד את המכונית לרשות היבואן לביצוע תיקונים במסגרת האחריות. החוכר לא יהיה זכאי 

מכח הסכם זה מהמחכירה לרכב חלופי בתקופות ביצוע תיקוני היבואן במסגרת האחריות או קריאות 

אן ליבואן ומגדם לדגם והיא בד"כ ניתנת שירות. ידוע לחוכר כי תקופת האחריות והיקפה שונה מיבו

                     לתקופה שמיום הנפקת רשיון הרכב ומס' הק"מ שנסעה המכונית. 

                                                                               

התקן תדלוק 

אוטומטי 

כללי מטעם 

 המחכירה

תקינותו של ההתקן לרבות כל אובדן הנגרם מרשלנות, מעשה או מחדל של ה אחראי לשלמותו ויהי החוכר

מתחייב להודיע  החוכרבידי לא מורשה. ההתקן תיקון ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי, וכן מ החוכר

באופן מיידי, על כל פגם או תקלה בהתקן וכן על כל אובדן או גניבה או שימוש לרעה או פירוק מחכירה ל

בעלות כל  החוכרבמקרה של אובדן או גניבה שלא דווחו כאמור, ישא התקן התדלוק. או השבתתו של 

בעלות כל ישא  החוכרבמקרה של דיווח למשכירה,  עסקאות התדלוק שיבוצעו באמצעות התקן התדלוק. 
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 ביטוח חובה .8

 בטח על חשבונה את המכונית בביטוח חובה, בהתאם לנתוני הנהג המורשה.ת המחכירה .8.1

בתובענה שתוגש כנגדה עקב נזקי גוף,  המחכירהבגין כל סכום נזק ו/או דרישה בו תחוייב  המחכירהישפה את  החוכר .8.2

ם בגין נזקי בגין מעורבות המכונית המושכרת בתאונת דרכים, במקרה בו חברת ביטוח החובה לא שילמה לנפגע פיצויי

פוליסת ביטוח החובה ו/או להוראות ו/או מי מהנוהגים במכונית, בנגוד  החוכרגוף כאמור, עקב מעשה או מחדל של 

 בניגוד להוראות הדין.

להתגונן בפני התביעה ו/או  חוכרל רשותאפכל תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה כאמור,  חוכרתודיע ותעביר ל המחכירה .8.3

 . על חשבונו הדרישה

 

הרחבת ביטוח חובה וכן הרחבת כיסוי נהיגת נהג חדש / צעיר במכונית מותנה ברכישת מראש של הרחבת נהג צעיר/ חדש  .9

הכיסוי יחול ויחוייב בהתאם עד לקבלת בקשת  .בנספח א'נזקים למכונית עבור נהג צעיר ו/או חדש בעלות חודשית כמפורט 

 פק רכישת הכיסוי מותנה במינימום חודש תשלום למען הסר ס  לביטול הכיסוי המורחב.בכתב  החוכר

 

 כיסוי נזקים למכונית המושכרת .10
או נזק שנגרם למכונית, בתקופת השכירות, מאחד  המכונית של אבדן תכסה כל מקרה המחכירה" מקרה כיסוי" .10.1

 החוכרבידי  הסיכונים המפורטים להלן: התנגשות מקרית, תאונה, אש, התפוצצות, נזקי טבע, גניבה, ובלבד שלא נגרם

 ו/או לנהג ברכב היתה רשלנות מכרעת לקרות מקרה הכיסוי. חוכרו/או בידי מי מטעמו במתכוון ו/או של

 בשל אבדן או נזק כלהלן: החוכראת  תכסהלא  המחכירהלמרות האמור לעיל "פריטים לא מכוסים"  .10.2

 כלהו הרכב עקב מקרה הכיסוי.אבדן או נזק לצמיגים, אלא אם כן ניזוקו או אבדו חלקים נוספים מ -צמיגים  .10.2.1

 חבילת צמ''מ מורחב. רכשנבכפוף לאם 

 קלקולים מכניים, חשמליים או אלקטרוניים, אלא אם נגרמו עקב מקרה הכיסוי. - מכני .10.2.2

פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר במכונית  - ציוד אישי או סחורה .10.2.3

לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה, אביזרים נוספים  המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה,

 שהותקנו במכונית המושכרת, ככל שהותקנו, וכל חפץ שהוא.

 

תתקן על חשבונה את הנזקים שנגרמו  המחכירהבכל מקרה כיסוי שאינו עונה להגדרת רכב באבדן גמור,  -"נזק חלקי"  .10.3

שמאי מטעמה ובמוסך בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של למכונית כתוצאה ממקרה הכיסוי בלבד, בהתאם לדו"ח ה

 ובמוסכים מטעמה. המחכירהלמען הסר ספק תיקונים מעין אלה יבוצעו אך ורק ע"י .  המחכירה

 " למכונית קרה אחד מאלה:מקרה כיסויאם כתוצאה מ" -"רכב באבדן גמור"  .10.4

 הגניבה. אירועמחכירה ימים מהיום בו דווח ל 30המכונית נגנבה ולא נמצאה תוך  .10.4.1

כי אין כדאיות תיקון עפ"י שיקול דעתה  המחכירהאם כתוצאה ממקרה כיסוי למכונית קבעה  - אובדן להלכה .10.4.2

  הבלעדי. 

 :מהחלופות הבאות לאחתזכאי  החוכריהיה  במקרה של אובדן גמור

מחכירה השעות שלאחר הדיווח ל 24התקן התדלוק בתקופה של שיבוצעו באמצעות התדלוק עסקאות 

 אודות הגניבה. 

  

מתחייב לבצע באופן עצמאי ועל חשבונו את מבחני הרישוי למכונית במכון מוסמך ובהתאם  החוכר רישוי

 להוראות הדין.

  

בתשלום אגרות רישוי המכונית. הואיל וחיוב  , בנוסף לתשלום דמי השכירות,ישא על חשבונו החוכר אגרת רישוי

, במועד החוכראשר תגבה מ המחכירהפועל על ידי תשולם אגרת הרישוי ב המחכירההאגרה יונפק על שם 

לא יהיה זכאי להחזר  החוכרמובהר כי , את סכום האגרה. המחכירההחיוב הראשון מיד לאחר דרישתה מ

 אגרת הרישוי אינה חלק מדמי השכירות על פי הסכם זה. .אגרה, מלא או חלקי, במועד סיום השכירות

  

לרבות אך לא רק, טיפולים מכניים, תאונות, מד מחכירה לדווח ל החוכרל ו/או הדיווחים שע כל ההודעות דיווח

 08-9190895ק"מ, דוחות וכד' ידווחו בהודעה למוקד השירות הטלפוני ו/או למייל 

nservice@shlomo.co.il הוחרג מטעמי   ימים 7שנקבע לכך בהסכם ואם לא נקבע תוך  תוך המועד

 זהירות בסוף
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להמשיך עם רכב חליפי ליתרת תקופת עסקת הליסינג בהתאם למלאי כלי הרכב  .10.4.2.1

 מחכירה ובכפוף לשיקול דעתה של המחכירה. המתאים והמצוי ברשות ה

"(, העסקה החדשהחודשים )להלן: " 36להזמין מהמחכירה רכב חדש לתקופה בת  .10.4.2.2

החלק היחסי שנותר מהתשלום הראשוני אותו שילם החוכר למחכירה יועמד לטובת 

התשלום הראשוני של העסקה החדשה, והחוכר ישלים את היתרה שנותרה לתשלום 

חודשים ממועד תחילת העסקה  12: לאחר לדוגמאקה החדשה. הראשוני של העס

הוכרז הרכב כאובדן גמור. החוכר החליט להמשיך לעסקה חדשה כלומר נותרה 

. על החוכר ₪ 5,933=  24*  36/  ₪ 8,900לחוכר יתרת תשלום ראשוני כדלקמן: 

בלבד )היתרה  ₪ 2,967להשלים לתשלום הראשוני של העסקה החדשה סך של 

 הראשוני של העסקה החדשה(.  לתשלום

לסיים את העסקה. במקרה זה יופסקו התשלומים הקבועים בהסכם זה וייערך גמר  .10.4.2.3

חשבון. גמר החשבון יכלול חיובים שלא היו ידועים במועד האובדן הגמור כמו דוחות 

חניה ו/או משטרה, חיוב בקילומטר עודף וכיוצ"ב. יובהר למען הסר ספק כי במקרה 

ה לא יושבו ללקוח איזה מהתשלומים )או החלק היחסי שלהם( של סיום העסק

 אותם שילם למחכירה עד למועד האובדן הגמור.  

 

אמצעי המיגון כל מתחייב שלא לעזוב את המכונית ללא הפעלת  החוכר -מיגון בפני גניבה -חריג לכיסוי בפני גניבה 

בכל דרך המגדילה את הסיכון לגניבת תוכה ו/או המותקנים במכונית ו/או כשהיא מונעת ו/או שמפתחות המכונית ב

 לכיסוי אובדן גמור בגין גניבה כפי שמפורט לעיל אינה חלה במצבים המחכירהמובהר בזאת, כי אחריות .  המכונית

 . למיגון בפני גניבה כמפורט לעיל ואת התחייבות החוכרבהם הפר 

 

של  וע עבודות התיקוןה המכונית במוסך לצורך ביצתשה בלבד במקרה בו כתוצאה מאירוע כיסוי –" רכב חילופי" .10.5

לרשות  המחכירהתעמיד  ימים, 30אולם טרם חלפו  "באובדן גמור"או במקרה והרכב  מעבר ליום אחד, "מקרה כיסוי"

ובאם החוכר מחדש עסקה או ממשיך   ,מקרה הכיסויימים מיום  30, לתקופת שהיית הרכב במוסך ו/או עד החוכר

וככל האפשר  המחכירהשתבחר  כלי רכב חילופי מטיב עד קבלת הרכב , –תרת התקופה ברכב אחר בעסקה הקיימת לי

במיקום בהתאם כירה חלמ ע''י החוכר ויוחזר וכריאסף ע''י החהחילופי ליטר. הרכב  1.6מקומות בנפח של עד  5רכב 

בעלות  החוכרהרכב החלופי במועד ישא  הוחזר לא נאסף ו/או. במצב ועם כמות דלק כפי שנמסר המחכירהלהוראות 

 כולל מע"מ בגין כל יום איחור באיסוף ו/או בהחזרה. ₪ 020נוספת בסך של 

, הרכב החילופילגבי המכונית המושכרת, על פי הסכם זה, לרבות ההתחייבויות הכספיות, יחולו על  החוכרהתחייבויות  .10.6

  .החוכרלרשות  ופיהרכב החילכאילו המדובר במכונית המושכרת במקומה הועמד 

שכירות בכל מקום בו ההחוכר לשאת בדמי  משיךבמקרים בהם לא יינתן רכב חילופי ע"פ הוראות הסכם י .10.6.1

 המכונית שלא במסגרת "מקרה הכיסוי" הקבועים בהסכם זה. תיקוןיידרש 

 

תחלץ  המחכירה -המושכרת  לגרור את המכונית  ידרשכיסוי  ממקרהבמקרה בו כתוצאה  –"שירותי גרירה וחילוץ"  .10.7

 .ותגרור את המכונית המושכרת למוסך

 -תיקון הנזקים למכונית במקרה כיסוי ו/או בכל מקרה של נזק למכונית כתוצאה ממקרה כיסוי שאינו מכוסה  .10.8

 המחכירהבלבד ובמוסכים מטעמה. במקרה כיסוי שאינו מכוסה יבוצע התיקוןם על ידי  המחכירהיבוצע על ידי 

 .החוכרבון במוסכים מטעמה ועל חש

 

 

 אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש .11
כתוצאה  , בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי המחכירהו/או  החוכרתכסה כל חבות  המחכירה –כיסוי נזקי צד ג'  .11.1

לשאת בשל מקרה הכיסוי, ועד לסך של  החוכרמשימוש במכונית בתקופת ההסכם, לרבות הוצאות משפט שעל 

 "(.סכום הכיסוי)להלן: " ל שנת שכירותסה"כ לכ ₪ 450,000

פיצוי כלשהו בגין נזק שאירע לו לטענתו  החוכרו/או מ המחכירהדרש צד שלישי מ -טיפול בתביעות צד שלישי  .11.2

מיד עם קבלת מחכירה ל החוכריודיע המושכרת, משימוש במכונית  הנובע החוכרכתוצאה ממעשה או מחדל של 

 .ככל שנדרש לצורך טיפול בדרישה המחכירהעם באופן מלא שתף פעולה יהדרישה ו

את ניהול ההגנה של כל תביעה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות  החוכרתיטול על עצמה בשמה ו/או בשם  המחכירה

תיהא רשאית לשלם  המחכירה).החוכרההחלטה באם לשלם את הדרישה במלואה או בחלקה וזאת במנותק מעמדת 
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פרק זה, ובכך תהא פטורה מניהול התביעה ולא תחול עליה כל אחריות נוספת את מלוא סכום הכיסוי לפי  חוכרל

 בקשר לכך ו /או על פי פרק זה של כיסוי צד ג'(

 לא תהיה חייבת בפיצוי נזקי צד ג' במקרים כלהלן: המחכירה -חריגים לחבות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש .11.3

למקרה כיסוי,  או אדם מטעמו פיצוי בקשר החוכרבמידה ושילם  - המחכירהפשרה או התחייבות ללא אישור  .11.3.1

מראש בכתב, לא יחייב הדבר  המחכירה, הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור, ללא הסכמת הודה בחבותה, הציע

 .המחכירהאת 

 מחבותה. המחכירהפטורה  החוכראם נגרם מקרה הכיסוי בזדון מצד  - גרימה בזדון .11.3.2

או  החוכרהיה אחראית לתשלום כלשהו בשל נזק לרכוש שבבעלות לא ת המחכירהבכל מקרה  - רכוש לא מכוסה .11.3.3

  ביתם.-או נהג המכונית או אחד מבני החוכרלרכוש הנמצא בפיקוחם או בשמירתם של 

 

  הרשאים לנהוג במכונית ומטרת השימוש בה .12
 במכונית המושכרת ש השימו מקרה הכיסוילכיסוי נזקי המכונית ו/או נזקי צד ג' מותנה בכך שבזמן  המחכירההתחייבויות 

היה למטרות חברתיות ופרטיות של הנהג המורשה ו/או ולמטרות עסקיו הפרטיים בלבד, ובנוסף שבמכונית נהג הנהג 

ובתנאי שבמועד הנהיגה הם בעלי רישיון נהיגה בר  ו/או נספח ח', בנספח א' שפורטוהמורשה בהתאם לגיל הנהג וותק הרישיון 

 . המושכרת מסוג המכונית תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב

 

 השתתפות עצמית .13
דמי מחכירה ל החוכרישלם ו/או גניבה,  לעיל, לרבות מקרה של אובדן גמור  11ו/או  10"מקרה כיסוי" לפי סעיף  בכל .13.1

 ומיד עם דרישה.כיסוי כדין למקרה  כולל מע"מ ₪ 2,000השתתפות עצמית בסך 

את דמי  חוכרל המחכירהדמי השתתפות עצמית, תחזיר  החוכרשילם על ידי צד ג', בגין אירוע לגביו  המחכירהשופתה  .13.2

 ההשתתפות בנזק במלואם או בחלקם ובלבד שסכום ההשתתפות העצמית שולם ע"י צד ג'. 

רשאי לרכוש תוכנית ביטול השתתפות עצמית בעלות חודשית כמפורט בטופס  החוכר –" תוכנית ביטול השתתפות עצמית"

והתוכנית בתוקף ושילם את כל התשלומים על פי התוכנית תוכנית ביטול השתתפות עצמית את  החוכררכש ההזמנה. היה ו

למען הסר ספק "ביטול  .זה כיסוימקרה הפטור מתשלום דמי השתתפות עצמית בגין  החוכריהיה  מקרה הכיסוי,ביום 

 .להלן 14השתתפות עצמית" אינו מכסה את החריגים בסעיף 

  

 חכירההמחריגים כללים לאחריות  .14
שישא  ההוא ז החוכרלכיסוי הנזקים כפי שמפורט לעיל אינה חלה במצבים הבאים ו המחכירהמובהר בזאת, כי אחריות 

 .ו/או למשכירה במלוא הנזקים שיגרמו למכונית ו/או לצד שלישי

 .תנהיגה על ידי נהג שאינו מורשה לנהוג במכונית המושכר .14.1

מושכרת ו/או ללא מבחן כשירות לתנועה שנתי )טסט( בתוקף במועד נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף לסוג המכונית ה .14.2

 הכיסוי. מקרה

 + תשלום הרחבת נהג צעיר / חדש תוספת שכירות נהג חדש צעירנהיגת נהג צעיר ו/או נהיגת נהג חדש, ללא תשלום  .14.3

 כמפורט לעיל.

אסור לשימוש על פי כל דין שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת השפעת משקה אלכוהולי ו/או סם ה .14.4

 ו/או חומרים מרדימים.

 שימוש במכונית המושכרת למטרות בלתי חוקיות. .14.5

 -לגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל ,בשטחי האוטונומיה ביהודה ושומרון שימוש במכונית המושכרת מחוץ .14.6

ידי רשות -וגבלת באותו זמן עללרבות שטחי יהודה ושומרון שמחוץ לשטחי האוטונומיה שהכניסה אליהם אסורה ומ

 מוסמכת כלשהי.

של המכונית המושכרת, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונת דרכים בחלק התחתון ו/או בגחון גרימת נזק  .14.7

 )באספלט או מצע(.שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה.

ון או ברשלנות )למעט נזקי רכוש למכונית במתכוון או בזדמחכירה גרימת נזק כלשהו למכונית המושכרת ו/או ל .14.8

  ו/או מי מהנוהגים במכונית המושכרת(. החוכרהמושכרת בגין תאונת דרכים, שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או 

 למעט "הסעה שיתופית" כקבוע בהסכם זה. הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח. .14.9

של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר, למעט אם הותקן בה אביזר שימוש במכונית המושכרת לגרירה ו/או דחיפה  .14.10

 מתאים על פי היתר כדין.

 שימוש ו/או נהיגה במכונית המושכרת לתחרות ו/או למבחנים ו/או להוראת נהיגה. .14.11

 הסעת נוסעים במכונית המושכרת מעבר למורשה על פי חוק, או העמסת מטען מעבר למורשה. .14.12
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ו/או שאינה מתאימה מסיבה אחרת כלשהי  )באספלט או במצע מהודק( לולהנהיגה במכונית על דרך שאינה ס .14.13

 לשימוש במכונית המושכרת.

 שימוש במכונית המושכרת באלימות, למטרות פוליטיות לרבות שימוש באלימות בשם או בקשר עם ארגון כלשהו. .14.14

ים או אנשים הנוטלים שימוש במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבת .14.15

או מי  החוכרחלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית המושכרת באקראי לאותו מקום. במקרה כזה, יפעל 

 מהנוהגים במכונית המושכרת, להרחיקה לאלתר ממקום האירוע.

 לעיל. 3.2במידה ויגרם נזק/אבדן לדלקן כמפורט בסעיף  .14.16

 לעיל. 7ו/או יערוכו שינויים במכונית כמפורט בסעיף  במידה ויבוצע שימוש שאינו הוגן במכונית .14.17

 לעיל. 7בכל מקרה של גרירה ושירותי דרך אשר אינה נובעת ממקרה כיסוי כמפורט בסעיף  .14.18

 לעיל. 8.2בכל מקרה שחברת הביטוח לא שילמה פיצויים בגין נזקי גוף כמפורט בסעיף  .14.19

 לעיל. 11.3.3, 10.8,  10.2בכל מקרה של נזק/אובדן שאינו מכוסה כמפורט בסעיפים  .14.20

 לעיל. 10.4כמפורט בסעיף  למיגון בפני גניבה ואת התחייבות החוכר תהפרבכל מקרה של  .14.21

 לעיל. 11.3.1מראש ובכתב כמפורט בסעיף  המחכירהללא אישור כלפי צד ג'  החוכר או התחייב התפשר .14.22

 לעיל. 11.3.2גרימת נזק בזדון למכונית כמפורט בסעיף  .14.23

 להלן. 15ייבויותו לחובת הדיווח כמפורט בסעיף את התח החוכרהפרת  .14.24

 
 

 

 תנאים כלליים וחובת דיווח  .15
לפעול  החוכרגמור ו/או גניבה, מתחייב ו/או גניבה לעיל, לרבות מקרה של אובדן  11ו/או  10בכל "מקרה כיסוי" לפי סעיף 

 קים שייגרמו למכונית ו/או לצד שלישי.בעצמו ישא במלוא הנז החוכרלא תחול ו המחכירהכלהלן, שאם לא תעשה כן אחריות 

 . Myservice@shlomo.co.ilו/או למייל  6603* לדווח טלפונית באופן מיידי על האירוע למוקד השירות הטלפוני .15.1

מעת  המחכירהשעות מקרות האירוע, בנוסח שיעודכן על ידי  48תוך מחכירה ולמוסרו ללמלא ולחתום על דו"ח אירוע  .15.2

ור מדויק של פרטי התאונה לרבות פרטי המכוניות המעורבות, הנהגים, חברות הביטוח למסור תא -לעת לרבות 

 המבטחות ומס' הפוליסות, סוכני הביטוח, שמות העדים לאירוע וכתובותיהם.

 לדווח על האירוע לרשויות, ככל שרלוונטי וכפי הנדרש על פי דין. .15.3

וע ומידע אמינים ומדוייקים, הנדרשים בקשר ובמידת הצורך עם המבטח במתן כל סי המחכירהלשתף פעולה עם  .15.4

לרבות העמדת הרכב לבדיקה  ו/או הנהג המורשה בערכאות המתאימות, החוכר, לרבות התייצבות לטיפול בענין

 לרבות אם לא נגרם נזק למכונית. המחכירהבמיקום שיקבע ע"י 

ו למסור מידע, פרט למידע שיש למסור לא למסור לצד ג' כלשהו כל הודאה, הצעה, הבטחה, ויתור, פשרה או תשלום א .15.5

 על פי דין.

 

ו/או דיווח באיחור במועד על כל מקרה כיסוי דיווח היה ולא כי  חוכרמובהר ל - ביטול תוכניות כיסוי בשל אי דיווח

נית לא יחולו בגין האירוע תוכניות ביטול השתתפות עצמית ו/או תוכנית ביטול השבה לקדמות ו/או תוככאמור ולא כמתחייב 

הינה תנאי יסודי יהיה חייב בעלות התיקונים ו/או הנזקים בגין אירועים אילו. חובת הדיווח כאמור  החוכרכיסוי נזקים ו

להחלת תוכנית  המחכירהוכן בהסכמת  בגין כל מקרה כיסוי כאמור החוכרלכסות את חבות  המחכירהומהותי בהסכמת 

על והטלת מלוא הנזקים ובמועד יגרום להעדר כיסוי אי דיווח כמתחייב ביטול השתתפות עצמית וביטול השבה לקדמות ולכן 

משיקוליה לרבות אפשרויות ושקלול צעדיה במקרה כיסוי  המחכירה. לשאת במלוא הנזק שיגרם למכוניתשידרש  החוכר

בין מעניקה משמעות מכרעת לקבלת הדיווח במועד כך שהדבר יורד לשורש הסכמתה להענקת הכיסוי במקרה כיסוי, 

, האקטוארי, החוזי וכד' באי בדיקת המכונית לרבות מכונית צד ג', חקירת עדים, זירת האירוע השאר בשל  הנזק הראייתי

רכש תוכנית ביטול  החוכראינו מופחת גם מקום שמחכירה גרם לה בשל אי שדיווח במועד. חשיבות הדיווח לישעלול לה

 .השתתפות עצמית ו/או תוכנית ביטול השבה לקדמות

השימוש ברכב יעשה אך ורק בשטח מדינת ישראל ובשטחי יהודה ושומרון בהם מותר באותה עת להכניס רכב ישראלי.  15.6

לא יכניס את הרכב אל תחומי איזור א' בתחומי יהודה ושומרון או, לאיזור רצועת עזה  החוכרמבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

 .המחכירהאלא בהסכמה מפורשת ובכתב של 

 

 המחכירהתהא ו/או יותר מוסכם בין הצדדים כי לאחר קרות שני מקרי כיסוי  - כיסוי מקריהשכירות בגין ריבוי  סיום .16

כאמור תסתיים  המחכירהבאופן מיידי. הודיעה  השכירותעל החזרת המכונית לידיה וסיום תקופת  חוכרזכאית להורות ל

 היציאה כפי הנקוב בנספח א'ויכולו על כך הוראות תחנות  תקופת השכירות במועד שהודע.
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 המחכירההחזרת המכונית המושכרת לידי  .17
בחצריה בקרית שלמה צריפין, את המכונית עם סיום תקופת השכירות מכל סיבה שהיא. מחכירה מתחייב להשיב ל החוכר

לאי עקב , בהתחשב בבהחוכר, במצב טוב ותקין, כפי שקיבל אותה חוכרהמכונית תוחזר כשהיא ריקה מכל חפץ השייך ל

 יפעלו הצדדים כלהלן:מחכירה שמוש סביר. עם השבת המכונית ל

 

ייערך טופס החזרת המכונית בו יפורטו הנזקים במכונית הבולטים לעין והניתנים לגילוי בבדיקה שטחית על ידי נציג  .17.1

 יחתום על הטופס וחתימתו תהווה אישור הממצאים במועד ההשבה.  החוכר. נציג המחכירה

אשר יפרט את הנזקים ו/או  המחכירהועד השבת המכונית תבדק המכונית על ידי שמאי מטעם מאחר סמוך ל .17.2

"(. ככל שנמצאו בדו"ח ההשבה לקדמות דו"ח ההשבה לקדמותהחוסרים למכונית לרבות עלות תיקונם )להלן: "

ישלם  החוכריובהר, ש למען הסר ספקלתשלום.  חוכריועבר הדו"ח ל)כגון מפתח, פס קישוט, וכו'( נזקים ו/או חוסרים 

  המחכירהאת מלוא הסכום המפורט בדוח ההשבה לקדמות בין אם עלות הנזקים הישירים והעקיפים בהם תישא 

בכתב תוך מחכירה על הדו"ח יודיע זאת ל החוכרחלק  תהא גבוה או נמוכה מהסכום המצויין בדוח ההשבה לקדמות.

, אשר יכריע במחלוקת החוכרי מוסכם על הצדדים, על חשבון ימים מיום שהומצא לידיו הדו"ח, אז ימונה שמא 14

לאחר שיקבל לידיו את הדו"ח ויברר את הטענות השנויות במחלוקת, לרבות בדרך של קבלת הסברים משמאי 

לא תועמד מיד עם השבתה עוברת למכירה ו/או החכרה לצד שלישי, ולכן מוסכם ומובהר כי המכונית . המחכירה

לבצע בדיקה למכונית עליו  החוכרולכן ככל שבכוונת  החוכרו/או לבדיקת שמאי מטעם  כםלבדיקת השמאי המוס

 .לעשות זאת באמצעות שמאי מטעמו טרם השבת המכונית וביחד עם השבתה למסור עותק דו"ח השמאי מטעמו

ימים ממועד  60ק"מ מהק"מ הקבוע במכונית ו/או עד  2,000ככל שמועד הטיפול הקרוב שעל המכונית לבצע הינו עד  .17.3

כמי שלא ביצע טיפול  החוכרחייב בביצוע הטיפול טרם השבת המכונית שאחרת יחשב  החוכרסיום השכירות יהיה 

 במועד.

 

רשאי לרכוש תוכנית ביטול השבה לקדמות בעלות חודשית כמפורט בטופס  החוכר - "תוכנית ביטול השבה לקדמות"

והתוכנית בתוקף ביום לקדמות ושילם את כל התשלומים על פי התוכנית  השבהתוכנית ביטול את  החוכררכש ההזמנה. היה ו

למעט בגין חוסרים ונזקים שאינם מכוסים בתוכנית כיסוי השבה לקדמות פטור מתשלום דמי  החוכריהיה  מקרה הכיסוי,

  נזקים על פי הסכם זה.

 

לא יחזיר את  החוכר, כי בכל מקרה בו וכרהחכמפורט לעיל, מסכים בזאת  ומבלי לגרוע מהתחייבויותי - תפיסת המכונית

רשאית לתפוס את המכונית ולהחזירה לחזקתה, בין בדרך של התנעה ונסיעה בה,  המחכירההמכונית המושכרת כאמור, תהא 

יובהר כי המחכירה תהא רשאית עלויות התפיסה והחזרת המכונית. יחולו  החוכר ועל ובין בכל דרך אחרת שתמצא לנכון

כונית בכל מקרה של הפרה יסודית של הסכם השכירות לרבות אך לא רק אי ביצוע מבחן שנתי, אי תשלום דמי לתפוס את המ

 שכירות.

 המחכירהאין כל אחריות לגבי כל חפץ שהושאר במכונית עם החזרתה. ככל שתודיע מחכירה ל – ויתור על חפצים אישיים

הושארו החפצים ו/או לא נאספו תוך המועד ימים.  7ם תוך לאסוף את החפצי החוכרעל החפצים שהושארו מתחייב  חוכרל

 .על כל טענה ו/או נזק או הוצאה, לו ו/או לצד ג' כלשהו בגין החפצים החוכרהנ"ל, מוותר 

 

 אופציה לרכישת המכונית .18
 אופציה לרכוש את המכונית המושכרת בתום תקופת השכירות ובתנאים כלהלן:בלבד  חוכרל

 על רצונו לממש את אופציית הרכישה; פני תום תקופת השכירותימים ל 30עד רה מחכיהודיע בכתב ל החוכר .18.1

המחיר הנקוב בלוח מחירון לוי יצחק העדכני למועד הרכישה, בצירוף כל התוספות  סכום מימוש האופציה יהיה: .18.2

דים מחירון המצוינות במחירון וללא ביצוע הפחתות כלשהן על פיו. חדל מחירון לוי יצחק להתפרסם, ישמש את הצד

או בתקופת  חודשי שכירות 36מומשה האופציה לאחר  .)להלן: "מחיר המכונית"( רכב אחר שיהא מקובל עליהם

"..בנוסף , בעת מימוש האופציה , ישלם החוכר למחכירה את עלות מחיר המכונית"מ 85%סכום המימוש יהיה  הארכה

 (.כולל מע''מ) ₪ 93התקן התדלוק הכללי בסך של 

ימים לפני מועד  7ישלם עד בד יחתום על הסכם רכישת המכונית בנוסח המקובל במחכירה באותה העת, בל החוכר .18.3

 וכן יציג תעודת ביטוח חובה בתוקף למכונית החוכרהמימוש את האגרה הכרוכה בהעברת הבעלות במכונית ע"ש 

רות לרבות תשלום בגין למען הסר ספק האופצייה לרכוש את המכונית מותנת בכל התשלומים על פי הסכם השכי .18.4

 חריגת ק"מ.
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  איסור הסבה והעברה .19
לא יהיה רשאי להשאיל ו/או למכור ו/או למסור ו/או להעביר ו/או להשכיר את המכונית ו/או להעביר ו/או  החוכר .19.1

להמחות ו/או לשעבד )לרבות המחאה על דרך השעבוד( את זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן ו/או את זכויותיו 

, ואו עובדי ובני משפחת םיהיה רשאי להרשות לצד ג' אשר הנ החוכר ,אולםלאחר. לגבי המכונית, כולן או חלקן, 

, ובלבד שלרשאים להשתמש במכונית אם נקבע/ו נהגים מורשים ספציפיים למעטלהשתמש במכונית המושכרת, 

ובעלי רישיון נהיגה בותק של  24מעל גיל יהא רשיון תקף לסוג המכונית וכן שהמשתמשים במכונית יהיו  החוכרמטעם 

 שנתיים לפחות.

, לרבות 'חבנספח כפי שפורטו ( החוכר)שאינם להעמיד את המכונית לשימוש צד ג'  חוכרמוסכם כי אין במתן רשות ל .19.2

ו/או משום הקניית  החוכרכלפי המשתמשים במכונית מטעם  המחכירהשל , משום התחייבות וו/או עובדי ובני משפחת

. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע המחכירה, לדרוש קיום התחייבות מאת החוכרלמי מהמשתמשים מטעם  זכות

 לצורך קבלת שירות. המחכירהמזכותו של המשתמש במכונית לפנות למוקדי השירות של 

ה תהא רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או להמחות לאחר/ים את זכויותיה במכונית, ו/או התחייבויותי המחכירה .19.3

בהסכם זה כולן או חלקן, ו/או את זכויותיה החוזיות על פי הסכם זה, כולן או חלקן, מבלי צורך בקבלת הסכמת 

למען הסר ספק, יובהר, כי עצם החלפת זהות נותן השירות לא לפי הסכם זה.  החוכרובלבד שלא תפגענה זכויות  החוכר

יחתום על כתב המחאת  החוכרתבקש זאת,  המחכירהשמבלי לגרוע מהאמור, במקרה  .החוכרתהווה פגיעה בזכויות 

את רכישת המכונית, בנוסח המצ"ב כנספח ה' להסכם זה וכפי שיעודכן מעת לעת על מחכירה הזכויות לצד ג', שיממן ל

 ו/או הגוף המממן. המחכירהידי 

 הפרת הסכם .20
 יהיה חייב בגין כל הפרת הסכם כלהלן: החוכר

 

טרם ביצעה הזמנה של המכונית  המחכירההרי שאם  את הזמנת המכונית מכל סיבה שהיא רהחוכביטל  ביטול הזמנת המכונית

את הזמנת  המחכירהאולם אם בוטלה ההזמנה לאחר שכבר ביצעה , תבוטל העסקה ללא כל חיוב –

לכיסוי הוצאותיה כולל מע"מ  ₪ 5,000פיצוי מוערך ומוסכם בסך של מחכירה ל החוכרישלם המכונית 

                                                        .על פי הסכם זה המחכירהזמנה וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו זכאית עקב ביטול הה
5,000 ₪ 

  

מוערך בפיצוי  המחכירהאת  החוכרבתום תקופת השכירות יפצה מחכירה את המכונית ל החוכרלא החזיר  מכונית  האי השבת  

מדמי השכירות  6% –שווה לכפל דמי השכירות החודשיים ובנוסף סך השווה ל ומוסכם מראש בסך ה

רשאית לתפוס את המכונית  המחכירהבנוסף תהיה  .החודשיים בגין כל יום איחור בהשבת המכונית

 בהתאם להוראות הסכם זה.

  

היה רשאי יכות קיזוז כך שלא ובכלל על זכות העיכבון במכונית וכן על ז המחכירהמוותר כלפי  החוכר עיכבון וקיזוז 

 א חייב על פי הסכם זה למשכירה.ולקזז כל סכום מדמי השכירות ו/או מכל תשלום בו ה

  

הווה הפרה יסודית של הסכם זה ותקנה ת החוכרע"י  15.6, 19 ,14 ,7,5,6,12,13הפרת אילו מהסעיפים  סעיפים יסודיים 

על פי הסכם זה  המחכירהאחר ו/או נוסף לו זכאית  הזכות לבטלו וזאת מבלי לגרוע מכל סעדמחכירה ל

 ועל פי דין.

  

, לרבות תשלום בגין תדלוק באמצעות על פי הסכם זה החוכראי תשלום איזה מהתשלומים החלים על  הפרת אי תשלום

את הזכות, לאחר התראה בת מחכירה קנה ליו החוכרמהווה הפרה יסודית על ידי  התקן התדלוק הכללי,

ו/או  ובמועדם התשלום , לבטל לאלתר את ההסכם ולתפוס את המכונית בגינה לא שולחוכרל שעות 48

על מנת לתפוס את  ותיכנס לחצרי המחכירהלכך ש םא מסכיומצהיר שה החוכרלל. במקרה כאמור, בכ

 המכונית המושכרת. 

דלוק מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של אי תשלום רכישות דלק שבוצעו באמצעות התקן הת

לפירעון  החוכררשאית לחסום את השימוש בהתקן ולהעמיד את חובו של  המחכירההאוטומטי, תהא 

 מידי.

פעמים, הנוגעת לאי תשלום  3-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרה חוזרת ונשנית של למעלה מ
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 בטחונות .21
, 'טנספח בעל כתב הערבות המופיע בסוף הסכם זה או  ובלתי מוגבלת שני ערבים שיערבו בערבות עצמאיתימציא  החוכר

 בנוסח השטר, הכעוש ובחתימת  חוב שטר המחכירהפקיד בידי י החוכרעל פי הסכם זה. בנוסף,  החוכרלמלוא התחייבויות 

 כלשהי ו/או נגרם כספית התחייבות החוכרעל פי הסכם זה. הפר  ובטחת מילוי התחייבויותי, בערבות שני הערבים, לה'זנספח 

רשאית להגיש את  המחכירהזה, תהא  הסכם לפי אחרת לשלם מסיבה ושעלי סכום שילם לא החוכר ו/או הוצאה ו/או נזק

 .החוב לביצוע רשט

 

 כללי .22
 הגנת המידע:

, במהלך פעילותה המחכירהל המשתמשים ברכב/ים, מעובד על ידי ו/או ש ושמידע אישי של ומסכים מצהיר החוכר .א

מתחייבת שהמידע האישי ופרטיותו יהיו מוגנים בהתאם  המחכירההעסקית ובכדי להעניק את השירותים המבוקשים. 

ת לסטנדרטים מקובלים, וכן בהתאם לחובות המשפטיות הרלוונטיות שחלות עליה. למידע נוסף, אנא עיין ב"מדיניות הגנ

 WWW.SHLOMO.CO.ILכפי שהוא מופיעה באתר האינטרנט  המחכירההמידע והפרטיות" )להלן: "המדיניות"( של 

ושל המשתמשים ברכב/ים, יתבצע על  וכי איסוף, עיבוד ושימוש במידע האישי של םא מסכיווה ומצהיר שידוע ל החוכר .ב

. חוכרם שלישיים שפועלים מטעמה במהלך העסקים השוטף שלה ותוך כדי מתן השירותים לידה וכן על ידי צדדי

מעבדת  המחכירהמתחייב ליידע את כל משתמשי הרכב/ים, כי  החוכרלדוגמה: ספקי שירות איתור רכב וכיוצ"ב. לפיכך, 

 את המידע האישי שלהם כמפורט לעיל ובמדיניות ולקבל את הסכמתם לעניין זה.

, מיד המחכירהשפה את י החוכרית ולא תישא בכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרה של סעיף זה, ואלא תהא אחר המחכירה .ג

בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בגין פגיעה ו/או נזק  המחכירהעם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שתשלם 

 עיבוד מידע כמפורט לעיל. שתופנה אליה על ידי משתמשי הרכבים או מי מטעמם בכל הנוגע לאי הסכמה ל

 
 

 להסכם זה. ונספח יחתום על טופס הסכמה בנושא מאגרי מידע ודיוור ישיר, בנוסח  החוכר מאגרי מידע ודיוור ישיר:
בדרך של חשבונית  וניות על פי הסכם זה ישלחו אליומסכים כי החשב החוכר: הסכמה למשלוח חשבונית אלקטרונית

 לקבלת חשבוניות אלקטרוניות. נספח ו'על כתב הסכמה בנוסח  יחתום החוכראלקטרונית במייל. 
, לעשות שימוש במידע המחכירהולמי מטעמה ו/או מורשיה ו/או חברות בנות/קשורות של מחכירה מאשר בזאת ל החוכר

, לרבות בגין השימוש בהתקן התדלוק המחכירהכאמור כמו גם במידע שייאסף ויצטבר במאגרי המידע של  החוכרשמסר 

ו/או במידע אשר יופק על סמך ניתוח המידע במאגרי המידע כאמור, לרבות למטרות שיווק,  החוכראוטומטי הכללי, אודות ה

 מכירות, זיהוי הלקוח, ניהול קשרי לקוחות. 

תתקין במכונית מערכת ניטור  המחכירהמסכים כי  החוכר :ה במכוניתרכתב הסכמה להתקנת מערכת ניטור, איתור ובק

בין היתר )אך לא רק( את התנהגות הנהג ברכב לרבות התראה על שינויים  המחכירהצועי נהיגה החושפת בפני ואיתור בי

 המחכירה שעות כאמור לעיל, תהא 48דמי השכירות במועדם, אפילו ותוקנה ההפרה במהלך תקופת 

לא יהיה כל  חוכר, ולהחוכרוכן לתפוס את המכונית תוך כניסה לחצרי  זכאית לבטל לאלתר את ההסכם

אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע ו/או לגרוע בזכות  בגין הביטול כאמור. המחכירהטענה ו/או תביעה כנגד 

 על פי ההסכם ו/או הדין המחכירהמזכויות 

  

 בגין כל הפרה יסודית של הסכם זהמחכירה ל החוכרבעים כפיצוי מוסכם סביר והגיוני שישלם הצדדים קו פיצוי מוסכם 

 ( חודשי שכירות, וזאת מבלי לגרוע מסעדים4את הסך השווה לארבעה ) –וללא צורך בהוכחת הנזק 

  זכאית על פי הסכם זה ועל פי דין. המחכירהאחרים להם תהא 

  

במסגרת הסכם  םהיה זכאי להשבת איזה מהתשלומים ששיליחוזה, קיצורו או ביטולו, לא סיום ב, החוכר אי השבת תשלומים 

זה ועל פיו לרבות אך לא רק, אגרות ו/או תשלומי הרחבה לנהג חדש ו/או תשלום ראשון על פי הסכם זה 

 ו/או אגרות ו/או דמי טיפול וכד'. 

חלק המקדמה היחסי לתקופת  רזכאי להחז החוכרמקדמה יהיה  החוכרלמרות האמור לעיל שילם 

מקדמה בסך של  החוכר השכירות במקרה שתקופת השכירות קוצרה מכל סיבה שהיא. לדוגמא: שילם

 החוכרחודשים, יהיה זכאי  24חודשים אולם היא הסתיימה לאחר  36ותקופת השכירות היא  ₪ 3,600

 .₪ 1,200בגין כל חודש בו קוצרה תקופת השכירות לאמור,  ₪ 100להחזר בסך של 

http://www.shlomo.co.il/
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וסטיות מהתנהגות נורמטיבית. המשתמש העיקרי בכל רכב ורכב יחתום על כתב הסכמה לשימוש במערכת הנ"ל ומסירת 

  .י'נספח ת ו/או למשכירה, בנוסח חוכרהמידע המופק ממנה בכל דרך ל

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי הסכם זה ו/או לא השתמש או השתהה מלהשתמש בזכות מהזכויות  סטיה או ויתור:

המוקנות לו על פי הסכם זה' במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה בכל מקרה 

 אחר בעתיד.

כם או ויתור על זכויות על ידי מי מהצדדים יהיו אך ורק בכתב שאחרת לא מוסכם כי כל שינוי בתנאי ההס שינוי בכתב בלבד:

 יהיה לו כל תוקף מחייב בין הצדדים.

הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הענינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל  הסכמים קודמים:

 .גבי המכונית המושכרת שבנספח א' בלבדל כל מצגים, התחייבויות והסכמים קודמים ששררו בין הצדדים

או תשלחנה ו/הודעות לצורך הסכם זה תמסרנה ביד ככל שלא נקבע מועד ו/או דרך דיווח אחרת בהסכם זה הרי ש: הודעות

בדואר רשום או באמצעות פקס ו/או באמצעות דוא"ל ו/או בהודעת טקסט, על פי מעני הצדדים, הנקובים בטופס ההזמנה, 

דכנו האחד את משנהו בכתב, ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאילו נתקבלה על ידי נמענה במוקדם שבין ו/או כפי שיע

המועדים הבאים: עם מסירתה בפועל במענו של הנמען, או כעבור שלושה ימי עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח בדואר 

עם קבלת אישור או , או טקסט לוח הדוא"ליום עבודה אחד מרגע מש או במועד הנקוב באישור העברת הפקס, אורשום,

 קריאה או יום עבודה.

 וספריה ישמשו בכל עת ראיה לכאורה למצב ההתחשבנות שבין הצדדים. המחכירהרישומי  :המחכירהרישומי 

בלבד תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל או חיפה או באר שבע או נצרת  לוד : לבית המשפט בתל אביב או בשיפוט

  ך שיתגלע בקשר עם הסכם זה.סכסו

 

 

 אחת מהדרכים הבאות לביטול עסקה: –ביטול עסקה 

 086382103, או בפקס שמספרו 08-9190895בטלפון שמספרו  –בע''פ  (1

 7290500, ניר צבי 378למען שלמה רכב ת.ד –בדואר רשום  (2

 Myservice@shlomo.co.il –בדואר אלקטרוני (3

 לקוח ומס' הרישוי ותאריך החזרה באם נמסר הרכב. בהודעת הביטול יש לציין שם

 

 :ניתנה לי הזדמנות סבירה לעיין בהסכם לפני חתימתו -קריאת הסכם
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