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? בכמה לבטח


פוליסות ביטוח דירות על בסיס שווי למאמר זה נולד בשל הצורך שהתעורר נוכח הביקוש 
בניגוד לביטוח המסורתי  , "דירה חליפית" או מה שמכונה   –שווי הדירה - יקפיטאל

. עד כההיום כמקובל , בלבד "עלות בנייה"שחל על בסיס 


סכום"קביעתעריכתתחשיביםלצורךלבבקשתעזרה,למשרדנוהרבותפניותהבעקבות
ביטוחהמבטחתאתמלואשוויעריכתפוליסתלצורך,עלבסיסשוויהדירה,לדירה"הביטוח
מאמרזהכדילתתכליהכנתשקדנועל,"שוויהקרקע"אופוליסותהמבטחותאת,הדירה
היא1.4.2011רעידתהאדמהשהורגשהביום.לעוסקיםבמלאכהראשוניבסיסיעזר

והיאמצטרפתלמבול,כתביטוחדירותובתימגוריםבארץנוספתלערי"קריאתהשכמה"
,המעליםאתהמודעותלסיכוןרעידתהאדמה,בעולםהקשיםהאירועיםףרצהתקשורתיו

מה,בפרטהנכסבכללוביטוחעלבסיסשוויהביקושלביטוחאשרהולידהאתמודעות
אובדן"תחתזושהוכרהכלרכושדירהאחרת,רבהלמישדירתוח,לכאורהשיאפשר
.למבטחבנכסבהתאםלתנאיהפוליסהורקלאחרשיעביראתזכויותיו,"מוחלט


אומישביטחאתדירתואינויכוללשקמההםבמקריםב 1לבנייהרוויהרקרלוונטיביטוחזה

הופך,ורותמימוןנותרוחסרימקהםו,דירתםאתולאביטחשכניוואחרמ,לבנותהמחדש
.בלתיאפשרי,למישכןרכשביטוח,השיקום


הוא,עלידיחלקמחברותהביטוח,המשווקבצורותובתנאיםשונים,מוצרביטוחשוויהדירה

וזה,אואתשוויעלותהבנייהבתוספתשוויהקרקע2שייתןלמבוטחאתשווידירתוביטוח
שלמבטחותשניאותולהציעביטוחשכזה,סותתנאיהפולי.ירכושאחרתתחתזושנהרסה

מכמהכלליןזהאינופשוטיענזההגםשקצרחלקםבעייתייםולאאדוןבהםבמאמר.3שונים
ולכשיתעורר?לרכושהמבוטחמצאדירהשיוכלאםתהיהבכללבנה,טעמיםוהבולטשבהם

?לכלכלה?ן"נדללשוקה?יםמהיקרהלמחיר,בעקבותאירוערעידתאדמההרבהביקוש
ועודבעיותאחרות(מסשבחוהיטלהשבחה)מהדיןכלההוצאותהנובעותממכירתנכס

,שעבודיםישעלהנכסאוכש(בטאבואובמנהל)הזכויותלארשומותמצבבוכמו
.עיקוליםוכדומה,הערותאזהרה,משכנתא


אופןבבוודאילאביטוחיאיןלהןפתרוןוגםנותרותללאמענהבלתיפתורותרבותשאלות
.נכוןליוםעריכתהביטוחהואשוויהדירההרי"הביטוחסכום"קביעת

.1בבנייהרוויהרקרלוונטיביטוחזה,וכבראמרנו
____________

1
דירותבבתים.מעלקומהאחתבתידירותבבניינימגוריםמשותפים.בנייהצפופהשלבניינימגורים
.משותפים

2
אלאגםרווחיזמיועלויות,תחשיבשווינכסבגישתהעלותכולללארקאתעלויותהבנייהוערךהקרקע

.הוצאותתכנוןפיקוחוהוצאותאחרות,מואגרותבנייהנוספותכ
3
במאמרלאאתייחסלניתוחהפוליסותהקיימותהיוםבשוק
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בהתאם,4ר"בעלותבניהלמ,עדכהנהגוהמבטחותלהכפילאתשטחהדירהברוטו

.שוויהקרקעלאבאכלללידיביטוי.סוגהמבנהוסטנדרטהבנייה,למיקום


-החלמבטווחשלשלעלותבנייהמקובלמכפלות,העירוניבבנייהרוויהבמגזרהיהודי
הכולבהתאםלמיקוםהגיאוגרפיוהטופוגרפישלהנכס,ר"למ₪15,000ועד₪3,000

שינועועודגורמים,נגישותובעיותגישה,סטנדרטהבנייהגורמיםאחריםכמובשקלול
.עלעלותהבנייהמשפיעיםאחריםה


.רביעלויותהבנייהנמוכותמשמעותיתמאלושבמגזרהיהודיבמגזרהע


הגםשאלואינם,שונההדבר,במגזרהכפריובישוביםבהםקיימתבנייהצמודתקרקע

שכןהיהוהמבנהייהרסבנייתומחדשאינה,לביטוחנכסעלפישוויהנכסכללזקוקים
.בשכניםובביטוחשרכשואולאאותלויהמותנית


לעלויותהבנייהאתשוויהקרקע"להוסיף"מתעוררהצורך"ביטוחעלפישוויהנכס"בעת

סכוםביטוחשישקףאתשוויהנכסאובשפה–וזאתעלמנתלקבועסכוםביטוחנאותלנכס
.ממוכרברצוןלקונהברצון,שווי הזכויות בנכסהמקצועיתאת


?כיצדנערוךשומהלכלדירה?וכיצדנדע


באזורי.משתנהבהתאםלאזוריםבארץקרקעליחידתדיורשלהיביייודעששווייכלברב

ובפריפריההואמהווהרק,משוויהדירה50-60%הביקושמרכיבשוויהקרקעמגיעלכדי
.משוויהנכסובמקומותאחריםאףפחותמכך10-25%


שונהשכןיןשווי,ומהממשאפילוהיובאותהק,כישתידירותבאותובנייןגםכללידועהוא

דישהאחתפונהלפארק."מקדמישווי"כהמכוניםבפינו"השווימושפעמגורמישווירביםכ
.בעשרותאחוזיםאפילווהשנייהלעברכבישסואןכדיששווייןיהיהשונה


מחייביםעדשאלו,כ"מיוחדיםכהםכוהמשתנים"רביםכהם5מקדמיהשוויוגורמיהשווי

מאדהטרוגנישוקשכןשוקהדירותהנוהמשתניםאחדמשלכלוברורפרטניבנכסורביק
שלשמאי"לחםחוקו"הם"מקדמיהשווי"גורמיהשוויאו.והשונותכמעטאיןסופית

.המקרקעין
______________

4
.רמשתנהואיננהקבועהוהיאמושפעתמגורמיםרבים"עלותהבנייהלמ

5
,התכניותהחלותעלהחלקה,קיומןשלזכויותבנייהנוספות,המצבהסטטוטורי,הבעליםמספר,סוגהבעלות

,תחבורה,תעסוקה,תשתיות,גילהמבנה,רעש,חנייה,מעלית,כיווניאוויר,נוף,קומה,גובה,שטח,עודיי,מיקום
איכות,מבנהלשימור,אופנה,מקלט,מרפסת,ד"ממ,צפיפות,שכנים,פרטיות,שירותיםמוניציפאליים,חינוך
ההשקעות,קווימתח,אנטנותסלולאריות,קרינה,מחלותסרטן,תוחלתהחייםביישוב,זיהוםאוויר,סביבה
מקיוםטופוגרפי,וחומריהבנייהסוגהמבנה,בלאיתכנוני,ההשקעותהנדרשותבנכס,הקיימותבנכס
.ועודגורמישוויומקדמישוויאחרים,וגיאוגרפי
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קביעהראשוניתרומספרכלליםלצדכליםשיאפשולכןאספתיפטורבלאכלוםלאאוכל
רשיקלועלעריכתהתחשיב"לפיממפהעםטווחישווירוכזובמסמךזהלצדואלובלבד

.הבסיסיהראשוני
דחנייהמחסן"שממ"כוללש)יביםישלערוךלפיהכפלתשטחהדירהברוטואתהתחש

.(וחלקיחסיברכושהמשותף
שטח"מכפיללהלןמפתחתחשיבשיקלעלמציאת"נעלם"באםשטחהדירהבבחינת

(ר"מ25=חדר).לפימספרהחדרים,"ברוטוהדירה


ר"שטחהדירהבמחדריםה'מס

251

502

753

1004

1255

1506


לשוויהבסיסיולהוסיףמקדמישווינוספיםשישלקחתבחשבון/כללישלהתאמותמפתח


מקדםהשווימהותההשבחה

1שטחמישורי

 1.1 שטחגבעי

 1.3 שטחהררי

 1.1 גובה

 1.2 גבוהקומה

 1.3 נוף

 1.1 כיווניאוויר3

 1.1 מעלית

 1.1 חנייה

 1.1 שקט

 1.2 רהחדשהדי

 1.1 תשתיות

 1.1 מיעוטדיירים

 1.1 ד"ממ

 1.1 מרפסת

1.1מחסן

 1.3 מבנהלשימור

 1.2 תכנוןמיוחד

 1.2 נכסמושקע

 1.1 בנייהירוקה

 1.5 נכסמיוחדאונדיר
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שיסייעולחשבאתסכוםהביטוחבבנייהרוויהבלבדטווחשוויהנכסיםלהלן

כאןמפתהנפותלחץהורדתל.םלמפתהנפותוקודהנפותבהתא₪6מחיריםבאלפיה


7ר"מ/ח"שוויבששםהנפהקודהנפה

6,000-35,000ירושלים11

3,000-10,000צפת21

3,000-8,000כינרת22

3,000-8,500יזרעאל23

3,000-8,500עכו24

3,000-8,500גולן29

3,000-15,000חיפה31

3,000-8,500חדרה32

7,000-30,000השרון41

6,000-15,000פתחתקווה42

3,000-7,000רמלה43

6,000-13,000רחובות44

10,000-50,000תלאביב51

4,000-10,000אשקלון61

3,000-10,000בארשבע62

3,000-7,000ש"יו77




















_______________
6
.פעלותהבנייה"במקריםאלוישלבטחע.ישנםאזוריםבארץבהםשוויהנכסנמוךמעלותהבניה
7

שווילפניהפעלתמקדמי,ידשניה.בנייהרוויה.מ.ע.כוללמ




http://www.cbs.gov.il/shnaton61/map/05_01.pdf
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לכל.מ.ע.כוללמ₪88מענהפרטנייינתןלפוניםשיעבירופרטיםאלולמשרדנובעלותשל
.פנייה



אחתאויותרמעליתקומהמתוךר"שטחברוטובמכתובתהדירה







חנייהאחתאויותרמצבהדירהחדריםה'מסשנתהבנייה




הערותמרפסתלובימחסןמקלטד"ממהשקעותמיוחדות







:וסניףביטוחהחברת:מיילניידוופקס'טלותפקידו3שםהמזמין










לחץכאן.הלתוכןההודע,העתקוהדבקאתנתוניהטבלה,מלא



3
.ענהלמזמיןמשלוחהפנייהמהווההתחייבותתשלוםשתיגבהלאחרהחזרתהמידועליואנימאשרש




, בכבוד רב 
 

חיים        אטקין                



מוסמך      מקרקעין   שמאי 

ואלמנטרי   רכוש    שמאי       
 

,  תביעות ביטוח, מומחה לנזקי רכוש             
ונזקי חבויות  , ירידת ערך נכסים בעקבות נזקים     



mailto:office@etkin.co.il?subject=שווי%20נכס%20לפי%20כתובת%20לצרכי%20קביעת%20סכום%20ביטוח%20בלבד

