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ךוותמה תמיתח 

ךווית יתוריש  תנמזה 

, ןלהל ףיעסב 2  ןייוצמה  םוכסב  ךווית  ימד  םולשתל  הניה  וז  יתובייחתה  סכנה )" : " ןלהל  ) ליעל ןייוצמה  סכנל  רכוש  / שכור תאיצמל  ירובעו  ימשב  ולעפת  יכ  הזב  /ת  שקבמ "מ  חה ינא   .1
.סכנה תריכש  וא  תשיכרל ו/ בייחמ  םכסה  תמיתח  רחאל  דימ 

.תוריכש םכסה  ןיגב  "מ , עמ ףורצב  דחא , שדוח  לש  תוריכש  ימד  הבוג  וא  סכנה , תריכמ  תקסיעמ  "מ  עמ ףורצב  לע 2%  דומעי  םכתחרט  רכש  יכ  םכסומ   .2

יתש ןיב  הריתס  אהתו  הדימב  וז , תובייחתהב  רומאה  לע  ורבגיו  תוידעלבה  חפסנ  תוארוה  וז  יתובייחתה  לע  ולוחי  תוידעלב , םכסה  תרגסמב  היהת  וניניב  תורשקתההו  הדימב   .3
.תויובייחתהה

/ה חוקלה תמיתח 

תוידעלב חפסנ - 

לכ וא  דרשמה "  " ידי לע  ידעלב  ןפואב  סכנה , "  – " ןלהל ליעל  טרופה  סכנה "  " תרכשה תריכמל /  לועפל  דרשמה "  " ןלהל ןהכ –  השמ  יתשקיב מ יכ  תאזב  ריהצמ  הטמ  םותחה  ינא   .1
.ויגיצנמ דחא 

: םה םימכוסמה  ךוויתה  ימד  .סכנל  עגונב  םידדצה  ןיב  בייחמ  םכסה  תמיתח  רחאל  דימ  דרשמל  ךוויתה  תלמע  תא  םלשל  בייחתמ  יננה   .2
" סכנה  " לש ללוכה  ריחמהמ  זוחא   2 הריכמב :  .1

.הנשמ תוחפ  לש  הרקמב  ישדוח  "ד  כש ריחממ  תוחפ  אל  ךא  הנש , לש  הפוקתל  דחא  שדוח  לש  תוריכש  ימד  הרכשהב :  .2
.קוחכ "מ  עמ ףסוותי  םימוכסל   .3

.01/02/2017 ךיראת : דעו   01/08/2016 ךיראתמ : הנמזהה  םוימ  הפקותל  סנכת  תוידעלבה   .3
.םיכוותמה קוחב  ןונקתה  יפ  לע  קוויש  תולועפ  יתש  תוחפל  דרשמה "  " ידי לע  ושעי  תוידעלבה  תפוקתב  קוויש : תולועפ   .4
.םכסוי וילע  רחא  טלש  לכ  וא  תועדומ  חול  יבג  לע  וא  ירחסמ  זכרמב  וא  ותברקב  וא  סכנה "  " לע טלש  תבצה   .1

רשא רחא  בשחוממ  יעצמאב  וא  רישי  רוויד  תועצמאב  ינורטקלא  יעצמאב  דרשמה , לש  רגאמב  עיפומה  םיוסמ  תוחוקל  להק  ברקב  וא  טנרטניא  רתאב  העדומ  םוסרפ   .2
.ןיעקרקמ יסכנ  קווישל  ודועיי 

.תוחפל ץופנ  דחא  ימוי  ןותיעב  םוסרפ   .3
.םיוסמ דעי  להקל  דעוימה  ימוקמ  ןותיעב  םוסרפ   .4

.וילע םכסויש  דעומב  סכנב  רקבל  םיפסונ  םיכוותמ  וא  םילאיצנטופ  םישכור  תנמזה   .5
" סכנה  " תריכמ םשל  הלועפ  ףתשל  הרכשה , / הריכמל דמועה  סכנה "  " יוצמ ובש  תוחפל , םירחא  םיכוותמ  השימח  לש  םתנמזה   .6

אוהש ןמז  לכב  תוידעלבה  תפוקת  םות  רחאל  סכנה "  " רכמייו הדימב  ךוויתה  ימד  ומלושי  ןכ  ומכ  תוידעלבה , תפוקתב  רכשוי  רכמיי /  סכנה "  " הרקמ ש לכב  ומלושי  ךוויתה  ימד   .5
.ויגיצנו דרשמה "  " תורישי ע"י אלש  םג  תוידעלבה  תפוקת  ךותב  תויקוויש  תולועפמ  האצותכ  סכנה "  " לא עיגהש  וא  סכנה "  " וינפב גצוהש  וא  ול  עדונש  חוקלל 

ונילא ונפיש  וא  ועיגיש  ךוותמ  וא  חוקל  לכ  םכילא  תונפהל  םיבייחתמ  ונא  .דבלב  דרשמה "  " תועצמאב אלא  ונרובע  לועפל  םירחא  םיכוותמל  רשפאנ  אל  תוידעלבה  תפוקתב   .6
תרחא ךרדב  וא  םככרד  עיגה  שכורה  םא  ןיב  .דבלב  דרשמה "  " תועצמאב השעיי  רחא  םחוכ  אב  םרוג  לכ  וא  םיידיתע  םינוק  םע  ןתמו  אשמ  וא  רשק  לכ  .תוידעלבה  תפוקתב 

.יהשלכ
.הקסעה ריחממ  לש 3%  םכסומ  יוציפ  דרשמה "  " תא הצפנ  וז  תובייחתה  רפנו  הדימב   .7

היהי םכסהב  םידדצה  תורשקתהל  איבהש  ליעיה  םרוגה  ווהיו  תוידעלבה  תפוקת  רחאל  סכנה  תא  וריכשי  ורכמייו /  חוקל  ואצמיי  ויגיצנ  וא  דרשמה " הדימב ו" ליעי : םרוג   .8
.ליעל םימכסומה  ךוויתה  ימדל  יאכז  דרשמה " "

/ה חוקלה תמיתח 
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