
 

 
 

 
 מ ד י נ ת    י ש ר א ל
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 : ____________תאריך                             

 
 לכבוד

 משרד הביטחון 
 אגף היועץ המשפטי למערכת הביטחון

 החטיבה לתביעות וביטוח
 לידי מנהלת מחלקת תביעות רכוש

 הקריה ת"א 22רח' הארבעה 
 

 תחום תביעות נגד מעהב"ט -גשת תביעה לנזקי רכושטופס ה
 )מחסומים/מעברים, חקלאי אלמנטרי(

 
 שם התובע: _______________________      מס ת.ז.: ___________________

  ______כתובת: רח' ____________________ מס' ____ יישוב ____________ מיקוד
 ____________ פקס: __________________טל': _______________ טל' נייד: ______

 האם הוגשה תביעה למבטח? _________
 פרטי המבטח ומס' התביעה_____________________________________-אם כן

 אם מיוצג( : ____________________________________________שם הנציג )
מיקוד  כתובת: רח' __________ מס' ________ יישוב_____________

._______________ 
 טל': ______________ פקס: __________________

 סוג הנזק: חקלאי ______ רכוש ________ מחסום/ _______ מעבר _______
 במקום המתאים( X-)נא סמן באלמנטרי _________ .

תאריך התאונה: ____________ שעת התאונה: ___________ מקום התאונה: 
___________ 

 ' רכב התובע: _____________.מס
 טל' הנהג___________כתובת הנהג_______________ת.ז הנהג________________
 שם הנהג במועד התאונה: _____________ פרטי גורם הנזק: __________________

 פרטי הש"ג ו/או מפקד המחסום _________________.
 ______________כתובת / יחידה _____________________ טל' __

עדים לתאונה: שם: ____________ ת"ז ___________________ טל' 
__________________________________. 

 
תאור התאונה ו/או ארוע הנזק 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 ____________________________________תאור נזק לרכב: ___________________

 
 שרטוט: מיקום האירוע

 
 

 

 

 



 

 נא למלא הפרטים הבאים, באם רלוונטים:

 שדה הראייה:טובה/לקוייה ראות:  בהיר, ערפל, מעונן, רוחות, גשום, מושלג.מזג אויר: 
 .פתוח/חסום, אחר: _______________________________

נתיבי, -מסלולי, דו-ישר, מישורי, ירידה/עלייה, עקומה ימינה/שמאלה, צר, רחב, דותאור הכביש: 
 סטרי, אחר ______________________________________.-דו

 : ______________ /שלט אזהרהבעת נסיעתך היה מוצב בפניך תמרור  תמרורים:
חצץ, בוץ, שמן/דלק, אספלט, אחר: -: יבש, רטוב, חולמצב הכביש

__.____________________ 
 : מה היתה מהירות נסיעתך קודם לתאונה? ______________________________.מהירות

מהם לדעתך הגורמים לתאונה? 
____________________________________________________________________

._______________________________________________________________ 
האם התאונה דווחה למשטרת ישראל? כן/לא, לאיזו תחנה? _________ מס' תיק/יומן מ"י 

_______ 
 
הערות:  

____________________________________________________________________
.________________________________________________________________ 

 
 (: לתביעת מחסומים/מעבריםXבמצ"ב המסמכים הבאים )נא סמן 

 
 טופס הודעות מבוטח לחב' ביטוח -ח שמאי         "דו -
 תמונות נזק מקוריות   -
 חשבונית תיקון מקורית -
 חשבונית שכ"ט שמאי מקורית -
 הגשה מקורי מחברת הביטוח -אישור אי -
 אישור הפסדים מחברת הביטוח -
 צילום ת"זהעתק רישיון הרכב / צילום רשיון נהיגה ו -
 תצהיר בדבר העדר ביטוח מקיף במועד התאונה -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 
 ____________חתימה 

 

 

 39-6322939פקס:   39-6322393טלפון:  6229322, ת"א, הקריה, מיקוד: 22המען: רח' הארבעה
                                        e-mail: janet_eli@mod.gov.il 0:93-92:93קבלת קהל: ימי א',ג',ה' 

 חקלאיות ואלמנטאריות:לתביעות 
מפת תשקיף השטח הניזוק שיצויין בה  -

 מיקום הנזק.
ו/או  אישורים בנוגע לזכויות הקרקע -

 במבנה.
 אישור וטרינרי -
 ר"אישור ק. הגמ -
 אישור ממשטרת ישראל -
אישור אי הגשת תביעה מקורי מחברת  -

 הביטוח
 ד שמאיחו" -
 חשבונית תיקון מקורית -
 תמונות נזק מקוריות -

 


