
הקסעה יאנת  רבדב  העדוה 
"ב סשתה הדובע ) יאנת   ) דבועל העדוה  קוחל  א )  ) הנקת 1 יפל 

.פ.ח 512345678 "מ , עב אמגודל  הרבח  קיסעמה : םש 

.03-555-6666 סקפ : , 03-555-5555 ןופלט : ביבא  - לת דלישטור 102 , בוחר  קיסעמה : תבותכ 

"( /ת קסעומה  " ןלהל  ) ז.ת 123456782 ןמדייז  ילוטנא  /ת  קסעומה

דיינ 052-222-4444 / ןופלט ןויצל  ןושאר  שורב 5  עצבמ  תבותכ :

יללכ

.םידחוימ םיטקיורפו  רויס  תונרדס , החטבא , הרימש , יתוריש  ןתמב  תקסוע  הרבחה 

דיקפת

/ה. שומח /ת  חטבאמ דיקפתב  /ת  קסעומה תא  קיסעי  קיסעמה 

הקסעה תפוקת 

.הבוצק הניא  /ה  ותקסעה תפוקת  /ה , ותקסעה םויס  דעו  םוימ 01/01/2016  לחה  הרבחב  /ה  ותקסעה תליחת 

תועש ףקיה  הדובע , תועש 

.רושיא אלל  ונממ  גורחל  ןיאו  שארמ  חוקלה  ידי  לע  עבקנ  הדובע ) רודיס   ) ישדוח / יעובש תועשה  ףקיה 

/ה רישי הנוממ 

.ומעטמ ימ  וא  ףינס ת"א  להנמ  רמ  ןהכ , ףסא  היהי  רישיה  הנוממה 

רכשה םלושמ  ויפלש  סיסבה 

.חוקל  / קיסעמה רשואמ ע"י  תועש  "ח  וד יפ  לע  םלושי  /ה  ורכש לעופב - הדובע  תועש  יפל   - יתעש רכש 

םיעובק םימולשת   - /ת קסעומה לש  /ה  ותקסעה רכש  טוריפ 

.ה / ותקסעה תליחת  םרט  הרבחה  ןומימב  דיקפתל  /ה  ותרשכה /ה /  ותפיפח תפוקתב  הדובע  תעשל    ₪ ךסב 35 וטורב  דוסי  רכש  /ת  קסעומל םלשת  הרבחה 

.ה / ותקסעה תפוקתב  הדובע  תעשל    ₪ ךסב 40 וטורב  דוסי  רכש  /ת  קסעומל םלשת  הרבחה 
.ןיד יפ  לע  שרדנכ  העיסנ  תואצוה  /ת  קסעומל הרבחה  םלשת  ףסונב ,

.ישדוחה העיסנה  ימד  יסחי  ןפואב  /ת  קסעומל זזוקת  הרבחהמ  העסהב  שמתשי  /ת ת/ קסעומהו הדימב 

םיעובק םניאש  םימולשת  /ת -  קסעומה לש  /ה  ותקסעה רכש  טוריפ 

( הלחמ השפוח , גח , הדובע , תועש   ) שדוחב תועש  רפסמ  הנש ע"פ  ידימ  ןלהלדכ : הארבה  ימי  ןיגב  םולשת  /ת  קסעומל םלשת  הרבחה  הארבה - 
םאתהבו הארבה  םוי  יווש  יפירעתב  ולוחיש  םייונישל  םאתהבו  /ת  קסעומה קתוול  םאתהב  יפנעה , הבחרהה  וצ  תוארוהל  םאתהב  הארבה , ימד  /ת  קסעומל םלושי  םרובע  דבלב , תועש  דע 186 

.ןיד לכל 

.ןיד לכל  םאתהב  גח  ימיו  השפוח  הלחמ  ימי  ןיגב  םולשת  /ת  קסעומל םלשת  הרבחה   - השפוח גח , ימי  הלחמ ,

םולשתה דעומ 

.םולשתה דעומל  םדוקה  שדוחה  רובע  שדוח  לכב  יעישתה  םויה  ןמ  רחואי  אל  שדוחל , תחא  םלושי  ללוכה  רכשה 

ישדוח , יעובש , ימוי  – הדובעה תועש  לש  ןכרוא 

.ןיד לכל  םאתהבו  חוקל  / הרבחה תושירד  וא ע"פ  םויב , הדובע  תועש  דע 8  ןיד , יפ  לע  תונתשמ  וא  תועובק  תורמשמבו  םירתאב 

.ףצרב םימי  דובעל 7  טלחומ  רוסיא  לע  שגדב  תבש , יעובשה : החונמה  םוי 

םיילאיצוס םיאנת  רובעב  םימולשת 

תוינויסנפ תושרפה 

: ןלהלדכ טוריפבו   " ינויסנפ חוטיב  רבדב  קיסעמל  /ת  קסעומה תעדוה  /ה ב" ותרהצהל ףופכבו  ןיד  לכל  םאתהב  תוינויסנפ  תושרפה  /ת  קסעומל שירפת  הרבחה 

.רחבי /ת ת/ קסעומהש ןרק  וא  הפוק  לכ   : תינכותה םשו  םולשתה  לבקמ  ףוג 

תודקפהה תליחת  ךיראת 

דוסי : רכש  רובע  תושרפהה  זוחא 
.6.5% /ת : קסעומה תושרפה 

םייוציפל  דועו 8.33%   7% םילומגתל : קיסעמ  תשרפה 

תבשו : תופסונ  תועש  לומג  רובע  תושרפה  זוחא 
.6.5% /ת : קסעומה תשרפה 

.םייוציפל דועו 6%   7% םילומגתל : קיסעמ  תשרפה 

תועיסנ : םולשת  רובע  תושרפה  זוחא 
.5% /ת : קסעומה תושרפה 

.5% םילומגתל : קיסעמ  תשרפה 

.ותדובע תליחת  םוימ  תיביטקאורטר  ירדנלק  הדובע  שדוח  תמלשה  רחאל  תמדוק  היסנפ  תפוק  /ה  ול ןיאש  /ת  קסעומ
תרבח ידי  לע  ורשואיש  תמייק  הפוק  לע  םימיאתמ  םירושיא  / םיכמסמ גיצת  /ת י/ קסעומהש יאנתב  םיפסכה  תא  הילא  שירפת  הרבחה  תמדוק  היסנפ  תפוק  /ה  ול שיש  /ת  קסעומ

(. םיפקתה םירושיאה  תאצמה  רחאל  /ת  קסעומ תליחת  םוימ  עצבתת  השרפהה   ) חוטיבה
.רכשה ךותמ  תושרפהב  דבועה  לש  וקלח  יוכינ  תא  עונמל  לוכי  וניאו  ינויסנפ  חוטיבל  ותוכז  לע  רתוול  יאשר  וניא  דבועה 

תומלתשה ןרקל  תושרפה 
: ןלהלדכ טוריפבו  ןיד  לכל  םאתהב  /ת  קסעומה רחבי  התוא  תומלתשה  ןרק  לכ  תבוטל  תושרפה  /ת  קסעומל שירפת  הרבחה 

: ןלהלדכ טוריפב  /ה  ותקסעה תליחת  םוימ  לחה  ורטר  םיירדנלק  הקסעה  שדוח  רחאל 1  תודקפהה : תליחת  ךיראת 
.שדוחב דוסי  תועש  דע 186  /ה  ותקסעה תפוקתב  הדובע  תעשל  הנה 25.5 ₪  תומלתשהה  ןרקל  תושרפהל  סיסבה  קיסעמ 7.5%  תשרפה  זוחא   2.5% /ת : קסעומ תשרפה  זוחא 



גחל הנתמ 

.הנשה  שארבו  חספב  גח , תנתמ  רובע  ותרשמ  ףקיהל  םאתהב  וטורב , דע 250 ₪  /ת  קסעומל םלשת  הרבחה 

םייוכינ

רכשהמ הכנת  הרבחה  ןיד  לכ  תוארוה  חוכמ  /ת  קסעומה לע  ולוחי  וא  םילחה ו/ יתכלממ  תואירב  סמ  ימואל , חוטיב  הסנכה , סמ  תוברל  הבוח , ימולשת  וא  םיסמ ו/ ימולשתב  אשית  אל  הרבחה 
יופיש קיסעמ - תובוח  יוכינ  תוערפמו , תואוולה  יוכינ  ןלהלדכ : םייוכינה  תוברל  וטורבב ) גצומה   ) ללוכה רכשהמ  ןיד  יפל  לע  /ת  קסעומה ביוחת  וא  תבייח  םתוא  סמו  הבוח  ימולשת  ישדוחה 

.דויצ תרזחה  יא  תורדתסה , ןוגרא  סמ  םיקזנ ,

שדחמ ץוביש  / הקסעה םויס 

.ךפיהלו   2001  - "א סשתה , תורטפתהלו םירוטיפל  תמדקומ  העדוה  קוחל  םאתהב  תמדקומ  העדוה  ןתמ  /ת ע"י  קסעומה תקסעה  םייסל  תוכזה  הרומש  הרבחל 
: םיאבה םירקמב  ןידל  םאתהב  , היתוכלשה לכ  לעו  רתלאל  /ת  קסעומה לש  /ה  ותקסעה תא  קיספהל  תיאשר  הרבחה 

םא וא  תילילפ ו/ הריבע  ןיגב  יפוס  ןיד  קספב  ןידכ  /ה  עשרוה /ת  קסעומה םא  וא  חוקלהו ו/ הרבחה  תושירדב  דומעת  אל  /ו  וא תופטוש  תוכרדה  /ה  בצייתה אל  /ת  קסעומה םא 
.ישפנ יאופר  םא  ןיבו  ילילפ  םא  ןיב  והשלכ  השעמ  /ת  קסעומה /ה  עציב

הקסעה םויסו  םכסה  תרפהכ  םיכמסומה  םימרוגה  ידי  לע  לטובי  ינוגרא  היירי  ילכ  תקזחאל  ןוישירה  וא  תישפנ ו/ תורישכ  תניחב  החלצהב  רובעי  אלו  הדימב  יכ  /ת  קסעומל עודי 
.רתלאל 

 

, הבחרה וצ  ןיד , לכ  חוכמ  /ת  קסעומל תינקומה  תוכז  לכמ  עורגל  ידכ  וז  העדוהב  רומאב  ןיא  הקסעה , יאנת  רקיע  רבדב  קיסעמה  תעדוה  אלא  הקסעה , םכסה  הניא  וז  העדוה 
.הקסעה הזוח  וא  יצוביק  םכסה 

: םותחה לע  םידדצה  ואב  היארלו 

הרבחה /ת  /תגיצנ קסעומה


	הודעה בדבר תנאי העסקה

