
  בשורה חשובה לנכי צה"ל בעלי רכב רפואי - 2023ביטוח רכב לשנת 

נציגי החשב הכללי בהשתתפות , , אותם הוביל ארגון נכי צה"לומעמיקיםלאחר דיונים ממושכים 

למכרז אנו שמחים לבשר כי בקשתנו לצרף נציגי אגף השיקום, ,  ו(החשכ"ללהלן: (באוצר 

התקבלה בברכה  ,בעלי רכב רפואינכי צה"ל גם המדינה וגמלאי ביטוח רכב פרטי לעובדי 

ובהסכמה. נכי צה"ל כאמור יוכלו לבטח את רכבם הרפואי אצל החברות הזוכות, החל מינואר 

2023. 

באופן אישי, למר אלי ביתן, ס' בכיר לחשכ"ל לכל המשתתפים ובהזדמנות זו אני מבקש להודות 

, על שיתוף בחטיבת השכר ותנאי שירות חשכ"ל רו"חויו"ר ועדת המכרזים ולגב' טובה כהן, 

 במהלך הדיונים. וענייניפורה  פעולה

 תונים כלליים:נ

נכי צה"ל, להמאפשר לעובדי מדינה ובארץ, מדובר במכרז ביטוח רכב מהגדולים והמובילים 

 .לרכוש ביטוח לרכבם הפרטי במחירים מועדפים ובתנאים אטרקטיביים

 WE" -ו "ביטוח ישיר" :חברות ביטוחשתי זכו על ידי החשכ"ל, במכרז שפורסם לאחרונה 

SURE". מפורטיםאמצעי ההתקשרות  יכלול ביטוח חובה וביטוח מקיף. יטוחיהכיסוי הב 

 בהמשך.

בעלי רכב  על ויחולו גם  (דצמבר-ינואר(קלנדרית  התעריפי הביטוח יהיו בתוקף בכל שנ

 הלךבעלי רכב המחליפים את רכבם במ, כמו גם על במהלך השנה יביטוחהסדר השיצטרפו ל

 . , לפי מועד ההצטרפותהשנה, בחישוב יחסי

 

בהתאם לתעריפי הביטוח  תהיההשתתפות משרד הביטחון בתשלום פרמיות הביטוח 

לו זכאי הנכה. סכום הביטוח ישולם הרלבנטי היציג של הרכב המפורסמים במחירון החשכ"ל 

של כל שנה, בהתאם לכללים ולשיעורים הקבועים בהוראת הרכב לתגמול הנכה בחודש דצמבר 

שלם ישירות לכל נכה חופשי לבחור ולהחליט היכן לבטח את רכבו הרפואי ו .הרפואי

   .למבטח

 

 המתייחס לנכי צה"ל:הביטוח תהליך אופן הסבר על להלן 

 רכב שבבעלותםוכן לבני/בנות הזוג , רכב רפואישברשותם מיועד לנכי צה"ל  הביטוח .1

 .פרטי

את פרטי הנכים  ,קובץ נתונים הכולל בין היתר ,משרד הביטחון העביר לחשכ"ל .2

, הרכבוסוג דגם עמם לרבות, וכן את אמצעי ההתקשרות את  ,רפואי רכבשברשותם 

  .והגנת הפרטיותאבטחת מידע מחמירות של דרישות בכפוף להכל 



הנכים שברשותם רכבים בהתאם, החברות הזוכות קיבלו מהחשכ"ל אך ורק את פרטי  .3

שאותם היא מבטחת בהתאם לתוצאות המכרז. פירוט סוגי הרכבים שבביטוח החברות 

 הזוכות יפורסם בהמשך.

 

או באמצעות שיחת  בימים הקרובים, באמצעות מסרון תפנינההחברות הזוכות במכרז  .4

 . ןאמצעותבלחדש את ביטוח הרכב  תצענהלנכי צה"ל ו, טלפון

 
היעדר ככל הנראה בשל מחברת הביטוח, או שיחה טלפונית ם שלא יקבלו מסרון נכי .5

יאלצו לפנות לעובדי הרווחה במחוז , מייל וכד', ימספרי טלפון כגון:  אגף השיקוםמידע ב

והמפרט את לרכב רפואי בגין נכותם  ותםזכאמסמך המאשר את השיקום ולהצטייד ב

 א שינפק אגף השיקום.מצ"ב טופס דוגמ שברשותם.סוג ודגם הרכב 

 

לקבלת  ,המבטחות את דגם הרכב שברשותו ,פנה נכה לאחת מחברות הביטוח הזוכות .6

, הן לביטוח חובה והן לביטוח הצעת מחיר, תעביר החברה למבוטח את הצעתה בכתב

 מקיף.

 

, יצרה כתובת ייעודית לנכי צה"ל באמצעותה ניתן לפנות ולהשאיר חברת ביטוח ישיר .7

 army@5555555.co.ilפרטים לחזרה. כתובת מייל: 

 

דף מידע מטעם החשכ"ל המפרט את סוגי הרכבים לפי החברה המבטחת מצורף  .8

ל, בהתאם לפרטים המופיעים ניתן להצטרף גם באמצעות הדיגיט לרבות אמצעי קשר.

insurance-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/car-באתר החשכ"ל 

companies?chapterIndex=1-contact-2023 

 

 אבנר גולן

 אגף זכויות ורווחהמנהל 

mailto:army@5555555.co.il
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/car-insurance-2023-contact-companies?chapterIndex=1
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/car-insurance-2023-contact-companies?chapterIndex=1
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ם ל ת ש מ ה
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באתר האינטרנט של

אגף החשב הכללי ובהודעת 
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לשנת 2023



עובד/ת יקרים
החברות זכו   2023 לשנת  המדינה  לעובדי  רכב  ביטוח  במכרז 

 We Sure וביטוח ישיר.
תעריפי ביטוח החובה והמקיף מושפעים מגיל הנהג, מספר

התביעות, מספר הנהגים, מאפייני הרכב ועוד. 

בכדי להוזיל את מחיר הפוליסה, מומלץ לבחור את הכיסוי הביטוחי 
המתאים עבורך.

ניתן למצוא את רשימת התעריפים המלאה
באתר האינטרנט של אגף החשב הכללי,

https://go.gov.il/CarInsurance2023 :בכתובת
או בסריקת הברקוד:

יצרנים:
איווקו, אינפיניטי, איסוזו, אלפא רומאו, אם ג'י, ביואיק, גופיל, 
ג'יפ, גרייט וול, דאצ'יה, דודג', דייהטסו, וולוו, טזארי, יגואר, די. 
אף, יונדאי, לינקולן, ליצ'י, לנצ'יה, מאזדה, מיצובישי, נאנג'ין, 
ניסאן, סאאב, סאנג יונג, סובארו, סוזוקי, סמארט, פולקסוואגן, 

פורד, פורשה, פיאט, פיג'ו, רנו, שברולט.
ובנוסף רכבים המבוטחים בביטוח צד ג'.

יצרנים:
אבארט, אודי, אופל, איוויס, אסטון מרטין, ב.מ.וו., בנטלי, ג'י. איי. סי., 
רובר,  לנד  טסלה,  טויוטה,  הונדה,  האמר,  אס,  די  ג'נסיס,  גילי, 
לקסוס, מזראטי, מרצדס, סיאט, סיטרואן, סייק, סקודה, סקיי וול, 

סרס, פרארי,  קאדילאק, קופרה, קיה, קרייזלר. 

באתר  אחרת,  לחברה  שהוחרגו  ביצרן  דגמים  קיימים  *לידיעתך, 
האינטרנט של אגף החשב הכללי.

להלן פירוט החברות הזוכות בהתאם לסוג הרכב: 

 מי המרוויחים?
• עובדי מדינה בעלי רכב שירות

• עובדי מדינה ובני משפחותיהם בעלי רכב אחר ונוסף
 • גימלאי המדינה 

• אזרחים וגמלאים עובדי צה"ל ובני משפחותיהם
• נכי צה"ל בעלי זכאות לרכב רפואי, ובני ובנות זוגם

אטרקטיבי במחיר
• 20% הנחה לבעלי עבר ביטוחי ללא תביעות

• השתתפות עצמית רק ב 600 ש"ח
• הנחה בביטוח החובה

אטרקטיבי בשירות
• מוקד טלפוני VIP לעובדי מדינה 

• הצטרפות דיגיטלית מכל מקום ובכל זמן
  גם במהלך שנת 2023

• אתר ייעודי לטיפול מהיר מול חברות הביטוח

אטרקטיבי בתנאים 
• כיסוי ביטוחי מורחב

• במקרה של נזק מלא  אין חיוב בגין פוליסה חדשה
  אלא בגין ההפרש בלבד 

• אפשרות לגביה דרך תלוש השכר לבעלי רכב שירות
• פריסת ביטוח מקיף ל-12 תשלומים ללא תפיסת

  מסגרת אשראי

ביטוח חיים
ניתן להוסיף ביטוח חיים ונכות מכל סיבה, בעלות

חד פעמית בגובה 180 ₪ בלבד המעניק שיפוי של עד 
120,000 ₪ בהתאם לתנאי הפוליסה

₪

איך מצטרפים
עובדי מדינה שהיו מבוטחים בשנה קודמת באמצעות 

המכרז. היכנסו לאתר החברה הזוכה בהתאם לסוג הרכב
שברשותכם או במוקד הטלפוני

מצטרפים חדשים
עומד לרשותכם מוקד טלפוני בכל אחת מהחברות

המבטחות בהתאם לסוג הרכב 

We Sure:ט6835* |  ביטוח ישיר:  03-5555577






