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  תסנכ תיב לש הלעפהו המקה תבוטל רשנ ריעב ןיעקרקמ תאצקהל םיניחבת :ןודנה

 6490057520 :'סמ היינב רתיהל השקב ;0547729-355 ע"בת ;21 הקלח 12377 שוג

 __________________ םוימ __________ 'סמ הצעומ תבישיב ורשוא

 םיעודיה ןיעקרקמהמ קלחב שרגמ תוצקהל תניינועמ )"הייריעה" :ןלהל( רשנ תייריע .1

 :ןלהל( תסנכ תיב תרטמל הנביש הנבמ םהילע רשנ ריעב 21 :הקלח 12377 :שוגכ

 וא הרומתב אלש תועקרק תאצקה להונב םיעיפומה םיאנתב דומעיש ףוגל )"ןיעקרקמה"

 ,06/2002 ל"כנמ ירזוחב ןקותו( 05/2001 רפסמ םינפה דרשמ םסרפש תילמס הרומתב

 .הז םיניחבת ךמסמבו )04/2007 ,07/2005 ,07/2004

 

 :'סמ( היינב רתיהל השקבל םאתהב הנבמה לש הינב לע תיארחא היהת רשנ תייריע יכ ןיוצי .2

 תא לבקמה ףוגה ,הזוחה לע המיתחה ינפלו האצקהה רושיא רחאל .)6490057520

 תיב תלעפה םשל הייריעה עבקתש טרפמהו המקה ןומימב ףתתשהל בייחתי ,האצקהה

 . ₪ 1,500,000 לש םוכסב תסנכ

 

 דרשמ להונל םאתהבו ףופכב הייריעה ידי לע ןיעקרקמה תאצקהל םיניחבת תמישר ןלהל .3

 :אשונב םינפה

 

 .הייריעה עבקתש תויופידע רדס י"פע השעית ןיעקרקמה תאצקה .א

 

 וא הייריעה ןובשחב ₪ 1,500,000 ס"ע םוכס תדקפהל תובייחתה אוה השקב תשגהל יאנת .ב

 תופתתשה רובעב תאזו ₪ 1,500,000 ס"ע תימונוטוא תיאקנב תוברע תאצמה ןיפוליחל

 . תסנכ תיב תלעפה םשל הייריעה עבקתש טרפמהו הנבמה תמקה ןומימב

 
 10 לע ולעי אלש תופוקת יתשב הכראה תורשפא + םינש 25 לע הלעת אל האצקהה תפוקת .ג

 תעד תווח לבקתת ,רומאכ האצקהה תפוקת תכראה לע טלחוי םרטב םלוא .תחא לכ םינש

 ןיידע הנבמהו עקרקהו הקידב הכרענ יכ תרשאמה ,תימוקמה תושרב יטפשמה ץעויה לש

 תוציחנ תמייק ןיידע יכו ,הנבמהו עקרקה וצקוה ול שומיש ותואל ףוג ותוא תא םישמשמ

 רוביצה יכרצ לש תשדוחמ הניחבל ןויד םייקת ריעה תצעומ .עקרקב ירוביצ שומיש ותואל

  .םכסהה תכראה תא רשאל םא טילחתו

 
 .תסנכה תיב תמקהו חותיפ תפוקת תא תללוכ האצקהה תפוקת קפס רסה ןעמל .ד

 
 אל איה ,רומאכ תעל תעמ הפוקתה תכראה יא וא האצקהה לוטיב לע הייריעה הטילחה .ה

 ךרוצל וא שומישה דעב וא האצקהל יאנתכ אשנ וב םוכס לכ האצקהה שקבמל בישת

 .₪ 1,500,000 ס"ע הנבמה תמקה ןומימ דעב םולשתה תא הז טרפבו ,תסנכה תיב תלעפה

 
 םיפוגל וצקויש דבלבו ןיעקרקמב )תסנכ תיב( הליפת תיבכ ירוביצ שומיש – הרטמה .ו

 םיפוגמ תושקב ונחבי אל .החוורו הקדצ ,ךוניחה ,תדה ימוחתב םיר"כלמ םירדגומה

 .הז ףיעסב םיעיפומה ולאמ םינוש םישומישב םיניינועמה

 



 םיעבונה ריעה חותיפל םייגטרטסאה םיווקה םע המילהב דומעל תשגומה השקבה לע .ז

 היינב רתיהל השקבבו 355-0547729 'סמ ריע ןיינב תינכת ףקותמו תינוריעה המרגורפהמ

 .1965- ה"כשתה ,הינבהו ןונכתה קוח יפל ,תיצקומה עקרקה לע םילחה ,6490057520 :'סמ

 
 יכ םידיעמה םיכמסמ גיצהל שקבמה לע ,שקבמה ףוגה לש תילכלכ תלוכי אדוול תנמ לע .ח

 תדעו .שקובמה שומישלו תסנכ תיב תלעפה רובעב םולשתל םיילכלכ םיעצמא ותושרב שי

 תצעומ רושיאמ םישדוח 6 ךות הינפב גיצי אלש ףוגל האצקהה תא לטבל תיאשר תואצקהה

  .שקבמה ףוגל שארמ הארתה הנתינש יאנתבו ,ןומימל םייפסכ תורוקמ ,ריעה

 
 תסנכה תיב תקוזחתל רבעמ תיביסנטניא תוליעפ םיחיכומה םיפוגל תופידע ןתנית .ט

 .ב"ויכו ךוניחו החוור ,תויתרבח תויוליעפ תמגודכ התלעפהו

 
 שומישה םוחתב הליהקה ןעמל המורתב תחכומ החלצה םהלש םיפוגל תופידע ןתנית .י

 .שקובמה

 
 תייריע תולעבבש ריעב םירחא םיסכנ וא םיחטש םרובעב וצקוה אלש םיפוגל תופידע ןתנית .אי

 .רשנ

 
 ןתמב תובשחתה ךות ,רתוי לודגה םיללפתמה רפסמל הנעמ ןתיתש האצקהל תופידע ןתנית .בי

 באה יתב/םיבשותה רפסמ תא ןייצל םישקבמה לע ,רחא הנעמ ול ןיאש חסונ/םרזל הנעמ

 .עובשה יפוסב םרפסמ תא ןכו עובשה תומי לכב תסנכה תיב תא דוקפל םידיתעה

 
 תא חיטבהל ידכ שרדייש לככ השירד לכ האצקהה שקבממ שורדל תיאשר אהת הייריעה .גי

 .הז ךמסמ תוארוה

 
 ורשוא ןכ םא אלא םהילא ורבעוהש תסנכה תיב תוינכות יפ לע דובעל האצקהה ישקבמ לע .די

 .ןידכ הינב רתיה םהיבגל וגצוהו תויפולח תוינכות הייריעה י"ע

 
 .הייריעה לש םדקומ רושיא לבקל םיבייח הייריעה י"ע ורבעויש עוציבל תוינכותמ םייוניש

 

 אלא רתוי תורימחמה תולבגמה ולוחי האצקהב םינוש םיכמסמה ןיב תוריתס ויהיו הדימב .וט

 .ינטרפ ןפואב הייריעה י"ע הלא ורשוא ןכ םא

 

 השקבה םע דחי םיאבה םיכמסמה תא ףרצל האצקהב םיניינועמה םיפוגה ללכ לע .4

 :האצקהל

 

 .)יחכונה םשה דע םש יוניש תפסותב( התומעה םושיר תדועת -

 .תותומעה םשר י"ע רשואמו ןכדועמ ןונקת -

 .מ"עמ ידרשמב ,ר"כלמכ ףוגה דמעמ רושיא -

 .רוטפ/סמ יוכינ יכרוצל רושיאו םירפס לוהינ לע סמה תויושרמ יתנש רושיא -

 .דיגאתה םשב המיתחה ישרומ רבדב ח"ור/ד"וע רושיא -

 .תפטושה הנשל תותומעה םשרמ ןיקת לוהינ רושיא -

 .ביצקתה תנשל רשואמ ביצקת -



 לש ילולימ חודו תמדוקה םיפסכה תנשל ןחוב ןזאמו םירקובמ םייפסכ תוחוד -

 .תותומעה םשרל שגוהש התומעה

 תמיתח ינפלו האצקהה רושיא רחאל יכ בייחתת התומעה יכ בתכמ – תלוכי תחכוה -

 .הייריעה ןובשחב דקפוי ףסכה לכ ,הזוח

 םאתהב ,םלועפתו ןיעקרקמה תקזחאו דויצ ןומימל תיפסכ תינכות - תלוכי תחכוה -

 .תוחפל םינש 5 לש הפוקתל חותיפה תמלשה רחאל דעוימה שומישל

 תסנכ יתב טעמל( השקבה תשגה ינפל םישדוח 24 תוחפל לעופ האצקהה שקבמ -

 .)תושדח תונוכשב

 עיגה וא/ו הייריעה יפלכ ויתויובייחתהו ויתובוח אולמ תא םייקמ האצקהה שקבמ -

 .ויפלכ ןהשלכ תושירד וא/ו תועיבת הייריעל ןיאו ,הייריעה םע רדסהל

 

 תא רתיה ןיב לולכיש הזוח לע םותחל האצקהה שקבמ בייחתמ ,האצקהה רושיא םע .5

 :םיאבה םיאנתה

 .ןיעקרקמה וצקוה ןרובע תוליעפהמ הנוש תוליעפ ןיעקרקמב םייקל אלש -

 טרפ ,חוור תורטמל תירחסמו תיקסע תוליעפ לכ וצקוהש ןיעקרקמב םייקל אלש -

 אלש .וז תוליעפ ןומימל תודעוימ ויתוסנכה לכשו ןיעקרקמב ותוליעפל הוולנ שומיש

 שומיש תושעל אל וא/ו תיתגלפמ וא תיטילופ תוליעפ לכ וצקוהש ןיעקרקמב םייקל

 .וז תוליעפל םהב

 וא/ו יקסע רוטקס לש וניינע םודיקל תדעוימה תוליעפ וצקוהש ןיעקרקמב םייקל אלש -

 .יעוצקמ

 .רחא ףוג לש שומיש וא/ו לועפתל םריבעהל וא/ו וצקוהש ןיעקרקמה תא דבעשל אלש -

 ,וצקוהש ןיעקרקמב תפסונ תוליעפ לש המויקל רשפאל האצקהה שקבמ לש תובייחתה -

 תפסונה תוליעפב היהי אלש דבלבו המעטמ ימ וא/ו רשנ תייריע םע ףותישו םואית ךות

 ,םהב שומישב וא/ו וצקוהש ןיעקרקמב האצקהה שקבמ תוליעפב עוגפל וא שבשל ידכ

 .האצקהה שקבמ תואצוה תא לידגהל וא/ו האצקהה תרטמל םאתהב

 


