
, יעבד ןאמ  לכל 
 ( ( חפסנ  אא חפסנ  ) ) עדימ עדימ תלבקל   תלבקל ןוישיר   ןוישיר לעבל   לעבל תימעפ   תימעפ דחדח   האשרה   האשרה

חוכה חוכה הפיימ   הפיימ חוקלה   חוקלה לשלש   יוהיז   יוהיז ךמסמ   ךמסמ ףרוצמ   ףרוצמ
(:(: חוקלה חוקלה )) חוכה חוכה הפיימ   הפיימ

ילארשי לארשי   : : 123456789םש יוהיז רפסמ 
: תבותכ

(: דיגאתה חוכה  הפוימ  דיגאת  אוהש  ןוישיר  לעב  לש  הרקמב   , ןוישרה לעב  חוכה ( חוכה הפוימ   הפוימ

(: דיגאת / דיחי ) : 515781797םש סמ ןוישיר 

: וניה רשא 
ינויסנפ  קוושמ  (3 ינויסנפ   חוטיב  ןכוס  (2 ינויסנפ   ץעוי  (1

: :ןופלט ליימ
info@peles.insure.co.il

םיינויסנפה םירצומה  תודוא  עדימ  , תלבק  םשל  ידסומ  ףוג  לכל  ימשב  תונפל  ומעטמ ,  ימ  וא  ןוישירה , לעב  לש  וחוכ  תא  הפיימ  "מ , חה ינא ,
ץועיי ןתמל  הנכהכ  הנושארל , ינויסנפ  קוויש  וא  ינויסנפ  ץועיי  ןתמ  םשל  וא  ימעפ  - דח ןפואב  ינויסנפ  קוויש  וא  ינויסנפ  ץועיי  ןתמ  םשל  ילש 

לוכי ליעל , רומאכ  ייתודוא , עדימ  תרבעה  ךשמתמ  ינויסנפ  קוויש  וא  ינויסנפ  ץועיי  ןתמל  הנכהכ  .ךשמתמ  ינויסנפ  קוויש  וא  ינויסנפ 
תינויסנפ הקילס  תכרעמ  תועצמאב  השעיתש 

םייונמה םירצומה  דבלמ  וז , האשרה  תמיתח  דעומל  ןוכנ  והשלכ  ידסומ  ףוגב  ירובע  םילהונמה  םיינויסנפה  םירצומה  לכל  סחייתמ  הז  חוכ  יופיי 
(. דרפנב ידסומ  ףוג  לכ  רובע   ) וז האשרהל  ףרוצמה  ספוטב 

.ךתושרבש .ךתושרבש םיינויסנפה   םיינויסנפה םירצומה   םירצומה לכל   לכל סחייתת   סחייתת האשרהה   האשרהה ""בב , , צמה צמה ספוטב   ספוטב םיינויסנפ   םיינויסנפ םירצומ   םירצומ וניוצי   וניוצי אלאל   םאםא   בלבל ! ! םיש   םיש

**** התמיתח התמיתח םוימ   םוימ םישדוח   םישדוח ךשמב  33   ךשמב הפקותב   הפקותב דומעת   דומעת וזוז   האשרה   האשרה *** ***

:: םותחה םותחה לעלע   יתאב   יתאב היארלו   היארלו

חוקלה חוקלה תמיתח   המיתחהתמיתח המיתחה ךיראת   ךיראת

תינויסנפ הקילס  תכרעמ  תועצמאב  רומאכ  הינפ  .ידסומה  ףוגל  ומשב  הנופה  ןוישירה , לעב  לש  ותדובעל  רושקה  דבוע  "- ומעטמ ימ  "
"ב- עשתה תיזכרמ ,) תינויסנפ  הקילס  תכרעמב  עדימ  תחטבא  () םיינויסנפ הקילס  תכרעמו  קוויש  ץועיי   ) םייסנניפ םיתוריש  לע  חוקיפב  תונקתל  ףופכב  השעת  תיזכרמ 

2102
.היסנפ ןרק  לש  וא  תומלתשה  ןרק  לש  למג , תפוק  לש  תלהנמ  הרבח  וא  חוטיב  תרבח  הלאמ : דחא  לכ  ידסומ -" ףוג  "

ילולסמ רצומב , ילש  ןובשחה  יטרפ  ינויסנפה , רצומה  גוס  רצומה , תא  להנמה  ידסומה  ףוגה  יטרפ  תוברל  "- ינויסנפ רצומ  תודוא  עדימ  "
, םילוקיעו םידובעש  ינותנ  םיגירח , םויק  לע  עדימ  םיבטומ , יטרפ  תויפסכ , תורתיו  תודקפה  רכש , יטרפ  קיסעמ , יטרפ  האושת , רועיש  לוהינ , ימד  יחוטיב , לולסמ  העקשה ,

.שרדנש לככ  יאופר  עדימו  תועיבתו  תואוולה 
ףיעסב התרדגהכ  ינויסנפ  רצומב  הלולכה  חוטיב  תינכתו  ינויסנפה  ץועייה  קוחל  ףיעסב 1  ותרדגהכ  ינויסנפ  רצומ  ינוינפ -" רצומ  "

.ינויסנפה ץועייה  קוחל  ) 2 )( 13ט)ז
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