
 
 
 
 

 

 2מתוך  1עמוד 

 

 כבאות והצלה לישראל

 אגף הגנה מאש

 
 ותפעול לביצועו מידע לקבלת כוח ייפוי

 הכוח"( )"ייפוי ' של כבאות והצלה לישראל'טופס מקוון בשירות
 
 

, כמשמעותו האחראי, )סמן את המתאים( המשמש כבעל או המחזיק בנכס/עסק/אירועמטה,  החתום אני
והרשאי להתחייב ולחתום בשם , 2012-לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב 40בסעיף 

 האחראי"(," -)במסמך זה   הנכס/עסק/אירוע על מסמך זה )יש לצרף מסמכים המעידים על האמור(
  

 
  שם + שם משפחה

  תעודת זהות

  ניידמס' טלפון 

  ע"ר(מזהה לקוח )ח"פ /ת"ז /ע"מ/ מס' 

  אירוע/עסק/נכס/חברהשם 

  אירוע/כתובת החברה/עסק/נכס

  ר אלקטרונידוא

  מהות הנכס/עסק/אירוע

 
 סמן את המתאים:

 

 מיופה הכוח"( -להלן )הרשום להלן  מייפה בזאת את": 
 

  שם פרטי + שם משפחה

  תעודת זהות

  נייד

  דואר אלקטרוני

 

 ,של כבאות והצלה לישראל מקווןטופס  שירותלעניין  אירוע/עסק/נכסשל  'ראשי'מורשה כלהירשם 
 את הפעולות הבאות: מוובכלל האמור לבצע בש

 מזהה הלקוח של הח"מ.המשויכים ל אשמ הגנה לתיקיבנוגע מידע ו שירות תקבל 

 מזהה הלקוח של הח"מ.המשויכים ל אשהגנה מתיקי שליחת מסמכים ל 

  אשר לא יוכל להוסיף  )מורשה 'רגיל'באמצעות המערכת המקוונת  העסק/נכס/אירועמטעם רישום מורשים נוספים

, לרבות צפייה "מהמשויכים למזהה הלקוח של החהגנה מאש תיקי מקוון בשירותי טופס ( לגישה למורשים אחרים

 .והגשת מסמכים

 

 

 שפרטיו להלן:למורשה הראשי  פוי הכוח שניתןיי בזאת את בטלמ  
 

  משפחהשם פרטי + שם 

  תעודת זהות

  נייד

  דואר אלקטרוני
 

 

 :כדלקמן מצהיר הריני

ידי המורשה הראשי או  עללרבות הגשת מסמך בשירות, אשר יבוצעו  המקווןלי כי כל פניה לשירות  ידוע .1

 והצלה לכבאותאין  וכיהמורשה הרגיל כמשמעותם במסמך זה, ייחשבו כפנייה או הגשה של האחראי; 
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 כבאות והצלה לישראל

 אגף הגנה מאש

המקוון  בשירותעל מידע שניתן או על פעולות שבוצעו  נוספתחובה ו/או אחריות למתן הודעה  כל לישראל

 .המורשים"י ע
 ידועלי כי באחריותי לעדכן על כל שינוי בפרטי ה"מורשה הראשי", לרבות הודעה על ביטול הרשאתו.  ידוע .2

"מ עבור מהחאחריות בקבלת אישור נוסף  או/ו חובהבזאת מכל  פטורהוהצלה לישראל'  כבאותלי כי 

   .לעיל המפורטות הרשאותה

ייכנס לתוקפו רק לאחר הסרתו  ההרשאה, וכי ביטול בכתב פניה תמחייב ימורשה ראש הסרתלי כי  ידוע .3

לכבאות והצלה לישראל לא מהמערכת הממוחשבת בידי הרשות הארצית לכבאות והצלה או מי מטעמה. 

, בעניין מסירת מידע למורשה חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישיתהיה אחריות נזיקית, 

 . המורשה בהסרתכלשהו  עיכובל האמור ובכלל

לי כי השימוש בשירות אפשרי רק לאחר פתיחת תיק בטיחות אש באחד ממדורי הגנה מאש בכבאות  ידוע .4

 והצלה לישראל ורק לאחר שהופק דוח סיכום ללקוח בתיק זה, בדרך המקובלת. 
 הגשה מקוונת של מסמכים שנקבע כי ניתן להגישם בדרך זו.רק  בשירותלי כי תתאפשר  ידוע .5
לפעילות בנכס/עסק/אירוע.  אינם מהווים אישור כבאותמכים בשירות המקוון ישורי הגשת מסא כי לי ידוע .6

 הצגת אישור הניתן בשירות כ"אישור כבאות" מנוגדת לדין, על כל המשתמע מכך. 

 להפחית או לפטור כדי המקוון בשירות פעולות בביצוע או, זה במסמך כאמור הרשאות במתן אין כי לי ידוע .7

 לקיים את דרישות בטיחות האש. ,"מהח ושלנכס/אירוע /העסק של חוקית חובה מכל

 .הכשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות 18מעל גיל  הוא בגיר 'שיראההמורשה 'לי כי ידוע  .8
 

 

 

             ______________            ____________________            _____________________ 

              תחתימה וחותמ               שם פרטי + שם משפחה                     תאריך                                     

 

 

 

 


