
כיצד למלא את טופס)י( 
התביעה

INCIDENT IN ISRAEL

הראייה התומכת הספציפית הנדרשת לצורך תמיכה  

רשימות בכל אחת מקטגוריות התביעה מפורטת ב

.בסוף כל חלק התיוג  

 נוסף אודות הקריטריונים החלים עלניתן למצוא מידע 

 כל אחת מן הקטגוריות ב מדריך התביעות.

 ראיות התומכות בתביעתכם 

התובעים חייבים להוכיח את ההפסד אשר נגרם להם 

ראיות עשויות   .באמצעות הצגת ראיות מתאימות

מכתבי ביטול , לכלול תצלומים או סרטון של הנזק

, רשומות מכירות משגור, חשבוניות, קבלות, מלקוחות

הנחיות מפורטות יותר אודות הראיות  '.דוחות מס וכו

עבור כל קטגוריית הנדרשות מופיעות בטופס הרלוונטי 

מכל  צילומים אנו ממליצים כי תשמרו בידכם  .תביעה

שימו לב כי  .המסמכים אותם תעבירו לנו לצורך תיעוד

בקשה ובדרך  פע"מסמכים תומכים יוחזרו אך ורק 

  .כלל לאחר יישוב התביעה בלבד

.   

.  

 נא קראו הוראות אלה בעיון

, יש למלא את כל החלקי הטופס
 :כולל

העסק או (, האנשים)האדם -פרטים אישיים 

    .הגוף הממשלתי המגישים את התביעה

או הנזק שנגרם /ההפסד ו -פרטי התביעה 
נא בחרו את קטגוריית   .כתוצאה מן הזיהום

ומלאו את  (ראו להלן)התביעה המתאימה 
( ות)לתביעה( ים)הרלוונטי( ים)החלק
עליכם למלא את הטופס עבור כל   .שלכם

נא  .עסק עבורו אתם מגישים תביעה
השתמשו בתיבות הסימון עבור כל קטגוריית 

  .תביעה

התובעים נדרשים להצהיר כי  - הצהרה

תביעותיהם משקפות באופן נכון ומדויק את 

 1992קרן   .ההפסדים אשר נגרמו להם

מתייחסת להגשת תביעות כוזבות או 

ואם תגלה כי , מסמכים כוזבים בחומרה

הוגשו מסמכים כוזבים היא שומרת לעצמה 

את הזכות ליידע את הרשות הלאומית 

  .המתאימה

התובעים נחשבים , תימה על הצהרה זובאמצעות הח
כמי שהסכימו לגילוי המידע הנכלל בטופס התביעה 
ובכל ראייה תומכת אשר הומצאה לצדדים הרלוונטיים 

לחברת  קרי, המעורבים ישירות בתשלום הפיצויים
למומחיהם ולבית , 1992לקרן , הביטוח של בעל הספינה

   .המשפט להתיישנות בעל סמכות השיפוט במקרה זה

.תביעתכם לא תטופל אם לא תחתמו על הטופס

 בחירת קטגוריית תביעה

, אם יש לכם תביעה באחת או יותר מן הקטגוריות להלן
התביעה ( י)עליכם להוריד ולמלא את טופס

(:ים)המתאימ  

 קטגוריית התביעה

 עלויות הניקוי ופעולות מנע

קוי, תיקון או החלפה של נזק לרכוש )לדוגמה ני
נכס אשר זוהם באמצעות נפט, כגון גוף של כלי 

.שיט(  

הפסד כספי לענפי חוות הדגים, החקלאות הימית 
.ועיבוד הדגים  

הפסדים כספיים בתיירות ובענפים קשורים 
   .אחרים



  

 כיצד למלא את טופס)י( התביעה
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  לאחר מילוי טופס)י( התביעה

  :יש לחתום עליו ו, לאחר מילוי הטופס

  :לסרוק ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני אל

inc.israel@iopcfundsclaims.org 

(ב"מ 10 עד מצורף קובץ גודל)  

 או

 לשלוח אותו בדואר או למסור אותו
  :באופן אישי ל

 המוקד לטיפול באירועים בישראל 

מ"בע    P&I    נציגי' דיזנגוף ושות. מ

 חיפה

8673715-04: טלפון  

8678796-04: פקס  

( ים)נא שלחו את הטופס ,בכל אחד מן המקרים

בהקדם  ,בצירוף כל המסמכים התומכים(, ים)החתומ

  .האפשרי

  מה קורה עכשיו
העשויים )י מומחים "ע( ה)שלכם תיבחנ( ות)התביעה

על בסיס המידע אשר יימסר על ידכם ( לבקר אצלכם

המומחים יעבירו את ממצאיהם לקרן   .בטפסים אלה

( ות)אשר תקבל החלטה באשר לתביעה ,1992

לאחר מכן תימסר לכם הודעה בדבר תוצאת   .שלכם

  .ההערכה

לא ניתן לומר כמה זמן תארך ההערכה של 

האם סיפקתם די , הדבר תלוי בשאלה  .תביעתכם

במידת , פרטים אשר יסייעו בהערכת התביעה שלכם

המורכבות של התביעה ובמספר התביעות הנוספות 

אנו נעניק לתביעתכם את מרב תשומת הלב   .שתוגשנה

על מנת להבטיח הערכה הוגנת ומדויקת ככל 

, תוך ארבעה שבועות מאתנולא תשמעו  אם  .האפשר

אם תהיינה לכם  .אנו ממליצים כי תיצרו עמנו קשר

  .נא פנו למוקד, שאלות כלשהן באשר לתביעתכם

 

  

 בעת מילוי טופס תביעה זה

בפורמטניתן למלא את טופס התביעה בכתב יד או *  
Word.    

אם אתם ממלאים את הטופס ביד, נא הקפידו על כתב *
יד ברור )נא השתמשו באותיות רישיות ובדיו שחור(. אם 
אין לכם די מקום עבור המענה שלכם מומלץ להשתמש 

בדפים ריקים נוספים, אך נא ציינו בבירור לאיזו שאלה 
.הם מתייחסים   

Word אם אתם ממלאים את הטופס בפורמט* 
התיבות שבטופס תורחבנה כאשר תזינו את פרטי 
התביעה שלכם, אולם באפשרותכם להוסיף דפים 

וגיליונות אלקטרוניים נוספים, בתנאי כי תציינו בבירור 
.לאיזו שאלה הם מתייחסים  

 
תביעתכם תוערך רק אם תספקו די מידע * 

. אם אין באפשרותכם להוכחת ההפסד שנגרם לכם
לספק ראיות כאמור, נא פנו למוקד לקבלת ייעוץ באשר 

.לשיטה המתאימה ביותר להצגת התביעה שלכם  

נא עיינו במידע המופיע במדריך התביעות * 
, הכולל הנחיות אודות קבילותן של 1992של קרן 

המתאימות  1992תביעות ואת ההנחיות של קרן 
 לקטגוריה של התביעה. ניתן להוריד מסמכים אלה

  מאזור "פרסומים" באתר האינטרנט של קרנות
(www.iopcfunds.org) IOPC 

בכתובת המופיעה להלןלחילופין, נא פנו למוקד  .    

נא עיינו ברשימות התיוג עבור כל אחת מקטגוריות *
המכילות פרטים אודות המידע אותו תידרשו , התביעה

  .להגיש לצורך תמיכה בתביעתכם

 

נא פנו , אם אתם מעוניינים בעזרה במילוי טופס זה

הם ישמחו להשיב על שאלותיכם ולעזור לכם   .למוקד

.להכין את תביעתכם   

 

mailto:inc.israel@iopcfundsclaims.org
http://www.iopcfunds.org/


 

 

 

 

 

  

 

 האם סבלתם מנזק של זיהום כתוצאה מאירוע בישראל ?

V 
תביעתכם)תביעותיכם(.בחרו את הקטגוריה)ות( הכולל)ות( את 

 

 

 

 

  

 
הורידו ומלאו את טופס)י( התביעה 

. Wordהמתאימ)ים( על המסך בפורמט 
לאחר שתסיימו, הדפיסו את הטופס)ים(.

הורידו והדפיסו את טופס)י( התביעה ומלאו 
המתאימ)ים( בפורמט .באופן ידני PDFאותם 

 

 .אספו את כל המסמכים התומכים המצויים ברשותכם

 חתמו על הטופס)ים(.

הגישו אותם למוקד לטיפול באירועים בישראל:
 

 

 “ ------------------------------------------- י

 בדואר אלקטרוני
  _________________________ ג

 

 r י

 בדואר / במסירה אישית
L ____________________________________ J

 

 שלחו העתק חתום מן הטופס)ים( החתומ)ים(
 והמסמכים התומכים ל:

inc.israel@iopcfundsclaims.org 

 

שלחו את הטופס)ים( החתומ)ים( והמסמכים 
 התומכים בדואר או מסרו אותם באופן אישי ל: 

חיפהבע"מ  P&Iמ. דיזנגוף ושות' נציגי 

 

 .המתינו עד אשר תקבלו אישור קבלה ומספר)׳( תביעה

 את מספר התביעה שלכם בכל התכתבות עתידית.ציינו 

צעד אחר  -הגשת תביעה 
 צעד
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