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 .1כללי
נוהל זה עוסק באחריות עובד המכללה לתשלום השתתפות עצמית במקרה של נזק ברכב צמוד
שניתן לו מהמכללה ,ובקביעת גובה הסכום שישולם ע"י העובד בניכוי ממשכורתו.
 .2מטרה
הנוהל מגדיר את התהליך ואת הקריטריונים לפיהם יקבע הסכום שינוכה ממשכורתו של
העובד בגין השתתפות עצמית במקרה של נזק לרכב צמוד.
 .3מסמכים ישימים ודרישות חוק
 .3.1חוק הגנת השכר ,התשי"ח ,1551-סעיף 05
 .4הגדרות
 .4.1העובד  -בעל תפקיד הזכאי לרכב צמוד.
 .5אחריות
האחראי להפעלת הנוהל הוא מנהל הכספים.
 .6שיטה
 .6.1התחייבות העובד להשתתפות עצמית שתנוכה ממשכורתו:
 .1.1.1עובד המכללה המקבל רכב צמוד מהמכללה לשימושו ,יחתום לפני קבלת הרכב על
מסמך (נספח א') לפיו הוא מתיר למעסיק לנכות לו משכרו את סך ההשתתפות
העצמית שהמעסיק שילם לחברת הביטוח בגין הנזק שנגרם.
 .1.1.0בכל תקופת ליסינג ( 0שנים) ,עד  0אירועי נזק – ההשתתפות העצמית תהיה ע"ח
המכללה.
 .1.1.0מעבר למצוין בסעיף  ,1.1.0ההשתתפות העצמית תהיה בהתאם לאמור להלן:
 .6.2דיווח על נזק לרכב:
 .1.0.1באחריות העובד לעדכן את מוקד השרות של חברת הליסינג ולמלא דוח אירוע.
 .1.0.0העובד יעדכן את מנהל הכספים בדבר הנזק .במידה מנהל הכספים הינו בעל הרכב
הצמוד ,יעודכן הנשיא.
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 .6.3הקמת וועדה:
 .1.0.1תוקם וועדה אשר תפקידה לקבוע את גובה ההשתתפות העצמית שתחול על
העובד.
 .1.0.0בוועדה יהיו חברים מנהל הכספים והמנכ"ל .אם ואחד מהחברים הינו בעל הרכב
הצמוד ,נשיא המכללה יתפוס את מקומו.
 .6.4כינוס הועדה:
 .1.4.6פרטי חשבונית ההשתתפות העצמית של חברת הליסינג בגין הנזק תובא לידיעת
העובד ,תוך הודעה כי הוא רשאי לפנות אל הועדה לביטול או הפחתת חיובו
בסכום החשבונית .והיה והעובד פנה לוועדה יתקיים התהליך הבא:
 .1.1.1.1עותק דו"ח האירוע שנשלח לחברת הליסינג והחשבונית להשתתפות עצמית
בנזק אשר העובד מערער על חיובו בה יובאו בפני הוועדה.
 .1.1.1.0הוועדה רשאית לפנות לחברת הליסינג ע"מ לקבל פרטים נוספים לפי
הצורך.
 .1.1.1.0במידת הצורך ,העובד יוזמן להופיע בפני הועדה ויתאר את פרטי האירוע
ואת הסתייגויותיו מתשלומה המלא של ההשתתפות העצמית.
 .1.1.0שיקולים לקביעת גובה ההשתתפות העצמית:
 .1.1.0.1סוג הנזק
 .1.1.0.1.1נזק שאינו קשור לנסיעה ברכב – בעת שהרכב היה בחניה.
 .1.1.0.1.0נזק כתוצאה מתאונה בה מעורב רכב נוסף בעת נסיעה.
 .1.1.0.1.0נזק מתאונה בה לא מעורב רכב נוסף  -התנגשות בעצמים כגון עץ,
עמוד חשמל וכדו'.
 .1.1.0.0נסיבות גרימת הנזק
 .1.1.0.0.1נסיבות הנובעות מאשמתו של העובד – טעות אנוש ,חוסר תשומת
לב ,עייפות ,שכרות וכדו'.
 .1.1.0.0.0נסיבות הנובעות מאשמתו של הנהג ברכב השני.
 .1.1.0.0.0תשתית הכבישים – בורות ,סימון דרכים לקוי וכדו'.
 .1.1.0.0.1תקלה ברכב.
" .1.1.0.0.5כח עליון" (נזקי מזג אוויר וכדו').

כספים
נוהל ניכוי "השתתפות עצמית"
ממשכורתו של עובד בגין נזק
לרכב שנמסר לשימושו

מס' נוהל :כס-310-ע11-

מהדורה30 :

סטאטוס :עדכון
שם הכותב :מר צביקה קרני

תאריך 5 :אוקטובר0311 ,
עמוד  0מתוך 1

 .1.1.0.0היסטוריה של נזקים
 .1.1.0.0.1הועדה רשאית להפחית את גובה השתתפות העובד בהתחשב בעברו
של העובד ,מבחינת תאונות/נזקים.
 .1.1.0.0.0בהנה"ח יוקצה תיק ספציפי ובו יתויקו לפי שמות העובדים ,כל
החשבוניות בגין השתתפות עצמית בנזקים ברכבים צמודים שהגיעו
מחברת הליסינג
 .6.5קריטריונים להחלטת הועדה:
 .1.5.1לוועדה שיקול הדעת לקבוע כי העובד יישא במלוא ההשתתפות העצמית,
בחלקה או יהיה פטור מהשתתפות עצמית .החיוב יעשה עפ"י הרמות הבאות:
.7

סוג האשמה

גובה הניכוי (אחוזים)

רמה א

לא ניתן לקבוע אשמה מצד
העובד

3%

רמה ב'

ניתן לקבוע אשמה חלקית של
העובד בתאונה

53%-3%

רמה ג'

ניתן לקבוע אשמה מלאה של
העובד תוך התחשבות בנסיבות

133%-53%

רמה

מקלות
רמה ד'

ניתן לקבוע אשמה מלאה של
העובד ללא נסיבות מקלות

133%

 .1.5.0הועדה תנמק החלטתה על בסיס החומר שהוצג בפניה ותמציאה לעובד.
 .1.5.0במידה והחליטה הועדה כי העובד יישא בחלק או בכל ההשתתפות העצמית,
תועבר החלטת הוועדה לחשב השכר ע"י מנהל הכספים לביצוע הניכוי.
.1.5.1הניכוי יעשה בכפוף להוראות החוק.
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 .7הגדרת התהליך
הפעילות

פעילות
מס'
חתימה על מסמך לניכוי
1
השתתפות עצמית ממשכורת
העובד
דיווח על תאונה
0
שליחת חשבונית ההשתתפות
0
העצמית אל העובד
1
5

1

מועד אחרון לביצוע

אחראי
ביצוע
מנהל
הכספים

לפני קבלת הרכב בפעם
הראשונה וכן לבעלי הרכב
הקיימים כיום
 01שעות מהתאונה
 11שעות מקבלתה מחברת
הליסינג

העובד
מנהל
הכספים

שבוע מיום קבלת החשבונית

עובד

בקשת העובד לביטול או
הפחתת ההשתתפות העצמית
שבוע מיום קבלת הבקשה
כינוס וועדה לקביעת גובה
ההשתתפות העצמית שתחול מהעובד
על העובד וזימון העובד
במידת הצורך
 11שעות מכינוס הועדה
העברת החלטת הוועדה
למחלקת שכר לביצוע הניכוי

נספח א
דו"ח אירוע
חשבונית
השתתפות
עצמית
נספח ב

מנהל
הכספים
מנהל
הכספים

 .8מדדים
 .8.1אחוז ההשתתפות העצמית ששולמה ע"י עובדי המכללה בשנה האחרונה
 .8.2גובה ההשתתפות העצמית ששולמה ע"י המכללה בשנה האחרונה
 .9חתימות

מסמכים

נספח ג

נספח א'
תאריך____________ :

לכבוד
המכללה האקדמית להנדסה
אורט בראודה
כרמיאל

הנדון :הרשאה לניכוי מהשכר
הנני מסכים לנכות לי מהשכר כספים בגין השתתפות עצמית במקרה של נזק לרכב הליסינג
שאקבל/שברשותי ,על פי קביעת הוועדה לקביעת גובה ההשתתפות העצמית.

בברכה,
________________________
שם

________________________
חתימה

נספח ב' :טופס בקשה לביטול או הפחתת השתתפות עצמית בנזק שנגרם לרכב צמוד
למילוי ע"י העובד
 .1פרטים:
שם

ת.ז.

אימייל

טלפון

מספר רכב

 .2נסיבות להפחתת סכום ההשתתפות העצמית שאשלם
סמן X
[ ]

הנזק נגרם כאשר לא הייתי ברכב.

[ ]

הנזק באשמתי אך קיימות נסיבות מקלות.

[ ]

הנזק חלקית באשמתי.

[ ]

הנזק באשמתו של הנהג ברכב השני.

[ ]

הנזק בגין תשתית הכבישים – בורות ,סימון דרכים לקוי וכדו'.

[ ]

הנזק בגין תקלה ברכב.

[ ]

הנזק בגין "כח עליון" (נזקי מזג אוויר וכדו').

פרט (וצרף מסמכים מתאימים אם יש):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 .3סכום ההשתתפות העצמית שאבקש לשלם הוא₪ _____________ :

חתימה_____________________ :

תאריך_______________ :

נספח ג' :טופס החלטת הוועדה להשתתפות עצמית
למילוי ע"י חברי הוועדה

סוג האשמה

סמן X

גובה הניכוי
לפי הנוהל
(אחוזים)

[ ]

לא ניתן לקבוע אשמה מצד העובד

[ ]

ניתן לקבוע אשמה חלקית של העובד בתאונה

[ ]

ניתן לקבוע אשמה מלאה של העובד תוך התחשבות בנסיבות מקלות

[ ]

ניתן לקבוע אשמה מלאה של העובד ללא נסיבות מקלות

גובה
הניכוי
שנקבע
(אחוזים)

3%
53%-3%
133%-53%
133%

נמק (וצרף מסמכים מתאימים אם יש):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________ __________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
הסכום שינוכה כהשתתפות עצמית ממשכורתו של העובד הוא₪ _______ :

חתימות חברי הוועדה:
מנהל הכספים_________________ :

תאריך______________:

ראש מנהלת הקמפוס ______________ :תאריך______________:

