
עמוד 1 מתוך 3

b2
09

41
/2

68
35

10
/2

01
9

אל
הר

דיו
טו
ס

שאלוני תחביבים
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. 

נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
תחביב - פעילות הנעשית מתוך רצונו של אדם לצורכי הנאתו בשעות הפנאי, שלא למטרות רווח.

למען הסר ספק, השאלונים שלהלן מתייחסים לתחביבים בלבד
)ואינם מתייחסים להיות אדם מדריך בתחביב שצויין ו\או עיסוק מקצועי הקשור לאותו תחביב(

לתשומת ליבך, ככל שהנך מבקש לרכוש כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה, הרינו להודיעך כי קיימת החרגה לספורט אתגרי המופיע 
ברשימת ספורט אתגרי המפורסם באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.harel-group.co.il וכל זאת בהתאם לתנאי הפוליסה

מס׳ הצעה/ות:                                                                                                        מס' ת.ז:                                               שם:                                                                

טייס במטוסים קלים* / הליקופטר* )הקף(א

האם ברשותך רישיון טייס?    כן, אם כן – תאריך הוצאת / חידוש רישיון:                                      , סוג רישיון:                                                 . 1
  לא, האם אתה טייס חניך?  כן    לא

סוג המטוס עליו אתה טס:                                     . 2

מספר שעות שנתיות )בממוצע( בהן הנך עוסק בתחביב זה:                                     . 3

האם הינך משתתף בטיסות ראווה / אווירובטיקה / טיסות ניסוי?   לא    כן, אם כן - פרט:                                                                            . 4

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                        . 5

לתשומת ליבך - ככל שאין מדובר בתחביב בלבד )כהגדרתו לעיל(, יש למלא שאלון טייס מלא, כפי שמופיע באתר הראל.   

תאריך                                                   חתימה                                                   

אולטרא לייט / טרקטורון מעופף )בקאי( / ממ"ג / גלישה אווירית ממונעת / מצנחי רחיפה ממונעים )הקף(ב

האם אתה חבר במועדון / ארגון?  לא    כן, אם כן – ציין איזה:                                                                                                                  . 1

האם הינך משתתף בתחרויות?   לא    כן, אם כן - פרט:                                                                                                                        . 2

מספר שעות שנתיות )בממוצע( בהן הנך עוסק בתחביב זה:                                                                                                                            . 3

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 4

תאריך                                                   חתימה                                                     

גלישה אווירית לא ממונעת / דאייה לא ממונעת )הקף(ג
האם אתה חבר במועדון / ארגון?   לא    כן, ציין איזה:                                                                                                                               . 1

האם הינך משתתף בתחרויות?  לא    כן. 2

מספר שעות שנתיות )בממוצע( בהן הנך עוסק בתחביב זה:                                                                                                                             . 3

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                       . 4

תאריך                                                   חתימה                                                     

צניחה חופשיתד

האם אתה חבר במועדון / ארגון:   לא    כן, אם כן - ציין שם מועדון / ארגון:                                                                                                   . 1

האם הינך משתתף בתחרויות / צניחות ראווה?  לא    כן, אם כן - אנא פרט:                                                                                               . 2

מספר צניחות שנתיות בממוצע:                                                      . 3

האם אתה מבצע צניחות ניסוי?  לא    כן, אם כן -  אנא פרט:                                                                                                                         . 4

האם אתה משתמש במצנח אוטומטי?  לא    כן. 5

האם אתה צונח צניחה חופשים מושהית?  לא    כן. 6

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                       . 7

תאריך                                                   חתימה                                                      

מצנחי רחיפה לא ממונעיםה

האם אתה חבר במועדון / ארגון :  לא    כן, אם כן - ציין שם איזה:                                                                                                              . 1

דרגה:                                                                 . 2

האם הינך משתתף בתחרויות / תצוגות?  לא    כן, אם כן - ציין באיזה ומספר שעות:                                                                                  . 3

מספר שעות שנתיות ) בממוצע ( בהן הינך עוסק בתחביב זה?                                                                                                                       . 4

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                       . 5

תאריך                                                   חתימה                                                       

ספורט אווירי

סוג מסמך 3324
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אופנוע ים / גלישת גלים / גלשני רוח עם מצנח / גלשני רוח ללא מצנח / סקי מים )הקף(ו
האם הינך משתתף בתחרויות?   לא    כן. 1

מספר שעות שנתיות )בממוצע( בהן הנך עוסק בתחביב זה:                                                                                                                                   . 2

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 3

תאריך                                                   חתימה                                                       

טרקטורונים / אופני הרים ו/או כביש ו/או שטח / דאון היל / ספורט מוטורי אחר )הקף(ט

אם אחר, ציין סוג הספורט / תחביב:                                                                                                                                                              . 1

האם הינך משתתף בתחרויות?   לא    כן. 2

מספר שעות שנתיות )בממוצע( בהן הנך עוסק בתחביב זה:                                                                                                                             . 3

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 4

תאריך                                                   חתימה                                                       

שייט*ז

האם הינך בעל רישיון שייט?  לא    כן, אם כן - פרט:                                                                                                                            . 1
האם הינך משתתף בתחרויות ו/או אירועי שייט?  לא    כן. 2
אנא סמן את אזורי השייט:. 3

 לחופי ישראל ואגן הים התיכון בלבד )למעט באזורים שהוגדרו כאסורים לכך(
 אחר – יש למלא שאלון שייט מלא כפי שמופיע באתר הראל

לתשומת ליבך - ככל שאין מדובר  בתחביב בלבד )כהגדרתו לעיל(, יש למלא שאלון שייט / סקיפר, כפי שמופיע באתר הראל.

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                       . 4

תאריך                                                   חתימה                                                        

אופנועיםי
תחביב בלבד )לא מקצועי(:   לא    כן. 1

האם הנך משתתף בתחרויות/ ארועים/ מרוצים? 2. 
 כן - ענה על שאלות 5-3 כולל 

 לא  - ענה על שאלות 7-6 כולל

מסלול סגור?   לא    כן, אם כן - פרט: נפח מנוע:                                                   מספר אירועים בשנה?                                                . 3

האם הינך משתתף באירועים בינלאומיים?  לא    כן, אם כן - פרט:                                                                                                          . 4

האם הינך משתתף במרוצים בארץ / בחו"ל ?  לא    כן, אם כן - פרט סוג:                                                                                                          . 5

בכביש / בשטח - אם בשטח, פרט:                                                                                                                                                                                           . 6

מספר פעמים בשנה )בממוצע( בהן אתה עוסק בתחביב זה:                                                                                                                                   . 7

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 8

תאריך                                                   חתימה                                                       

צלילהח

האם אתה בעל רישיון צלילה?  לא    כן, אם כן - ציין סוג:                                                                                                                       . 1

האם אתה צולל מקצועי או חובב?                                                                                                                                                                . 2

כמה פעמים בשנה אתה צולל בממוצע?                                                                                                                                                       . 3

לאיזה עומק מקסימלי אתה צולל?                                                                                                                                                            . 4

האם אתה צולל בבודד או במסגרת קבוצתית?                                                                                                                                                . 5

היכן אתה צולל?                                                                                                                                                                                     . 6

האם אתה מבצע צלילה טכנית?  לא    כן, אם כן - ציין היכן:                                                                                                                     . 7

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 8

תאריך                                                   חתימה                                                       

ספורט ימי

ספורט מוטורי

מס׳ הצעה/ות:                                                                                                        מס' ת.ז:                                               שם:                                                                
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בנג'ייא
האם הקפיצות מתבצעות במקום מורשה בלבד?  לא    כן . 1

מספר קפיצות בשנה )בממוצע(:                                         . 2

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 3

תאריך                                                   חתימה                                                       

תחביבים נוספיםיד
 רכיבת סוסים – כולל השתתפות בתחרויות:   לא    כן 

 סקי שלג

 ריצת מרתון

 צייד

 טריאתלון

 איש ברזל 

 פעילות בגבהים - גובה מקסימלי:                                    מטר, פירוט                                                                                                                           
 פעילות אווירית - סוגי  כלי טיס:                                               פירוט                                                                                                                           
 פעילות מוטורית - סוגי כלי הרכיבה:                                      ,  בלי מנוע    עם מנוע - גודל המנוע:                         פירוט                           

 תחביב/ים אחר/ים – ככל שהנך עוסק בתחביב אחר שאינו מצוי ברשימת התחביבים המנויה לעיל, אנא פרט אותו להלן: 

שם ענף הספורט:                                                                                                                                                                                     

תחביב בלבד:  לא    כן. 1

האם מקבל שכר?  לא    כן, אם כן - מי הספונסר?                                                                                                                                      . 2

תחרויות:. 3
השתתפות בתחרויות?   לא    כן . 3.1

תדירות חודש/שנה:                                                                                                                                                                            . 3.2

שם התחרות:                                                                                                                                                                              . 3.3

 בישראל   בחו"ל ציין מיקום וארצות:                                                                                                                                         . 3.4

תדירות הפעילות כולל אימונים והדרכות בחודש / בשנה - כמות:                                                                                                                       . 4

רישיון:   לא    כן, אם כן - סוג:                                                                                                                                                       . 5

חברות באגודה:  לא    כן, אם כן - פרט:                                                                                                                                          . 6

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 7

תאריך                                                   חתימה                                                       

סנפלינג / גלישת מצוקים / טיפוס הרים )הקף(יב
האם הינך חניך )השתתפות פעילה בקורס(:    לא    כן, אם כן - האם בארץ בלבד?  לא    כן1. 

האם הינך משתתף בתחרויות?   לא    כן. 2

מספר שעות שנתיות )בממוצע( בהן הנך עוסק בתחביב זה:                                                                                                                          . 3

האם הינך עוסק בתחביב בארץ בלבד:. 4

 כן   לא, אם לא - אנא פרט היכן:                                                                                                                                                              

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 5

תאריך                                                   חתימה                                                       

אומנויות לחימהיג

ציין סוג אומנות לחימה:                                                                                                                                                                                         . 1

האם הינך משתתף בתחרויות?   לא    כן. 2

מספר שעות חודשיות )בממוצע( בהן הנך עוסק בתחביב זה:                                                                                                                               . 3

פירוט נוסף בגין תחביב זה:                                                                                                                                                                      . 4

תאריך                                                   חתימה                                                       

אחר
מס׳ הצעה/ות:                                                                                                        מס' ת.ז:                                               שם:                                                                


