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 4/20 זרכמה רפסמ  

 יבלש-וד יבמופ זרכמה גוס

 ןתלעפהו הפק תולגע תבצה זרכמה םש

 תוחול
 םינמז
 זרכמל

5.202021. זרכמה םוסרפ דעומ  
 31.5.2020 הרהבה תולאשל ןורחא דעומ
 תועצה תשגהל ןורחא דעומ
12:00 העשב 15.6.2020 םיזרכמה תביתל  

 30.9.2020 העצהה ףקות

 יאנת
 ףס

 יללכ

 תשגה דעומב םינועה םיעיצמ קר ףתתשהל םיאשר זרכמב .1
 .םאולמב ןלהל הז קרפב םיטרופמה םיאנתה לכ לע העצהה
 .ולספי – םיאנתה לכב םידמוע םניאש העצה וא עיצמ

 .ומצע עיצמב םייקתהל םיכירצ עיצמל םיסחייתמה ףס יאנת .2
 תוינמ לעבב ,עיצמה לש  ןוגראב ,רושק דיגאתב ףס יאנת םויק
  .ףסה יאנתב הדימעכ בשחיי אל רחא םרוג לכב וא

 .ףתושמב םימרוג רפסמ ידי לע העצה שיגהל ןיא .3

 םייללכ ףס יאנת

 עגונה םשרב םושרה ,לארשיב דגואמ יטפשמ ףוג וניה עיצמה .4
 .השרומ קסוע וא ,)תויופתושה םשר ,תורבחה םשר :ןוגכ( רבדב

 םיפוג תואקסע קוח יפל םיאבה םירושיאב קיזחמ עיצמה .5
 לע ףקת רושיא )א( :םיפקת םהשכ ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ
 1ב2 ףיעסלו ב2 ףיעסל םאתהב םיריהצת )ב( ;ןידכ םירפס לוהינ
 םאות חסונב ,1976-ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל
 .)2('ב3 -ו )1('ב3 יחפסנב שרדנל

 םייעוצקמ ףס יאנת

 תשגהל ןורחאה דעומל דעו 1/7/2017 םוימ תוחפל ליעפמ עיצמה .6
 ."הוורפ /יבלח טירפתב םירתא" 3 תוחפל ,תועצה

 /יבלח טירפתב רתא" תלעפהמ יתנש םיפסכ רוזחמ עיצמל .7
 ללוכ אל( ₪ 1,250,000-מ תחפ אלש יתנש יפסכ ףקיהב "הוורפ
 ללכמ 2019-ו 2018 ,2017 םינשה שולש ךותמ םייתנשב ,)מ"עמ
  .רבטצמב םירתאה
 ןוזמ רכממל םי/רתא - עמשמ "הוורפ/יבלח טירפתב םי/רתא"
  .הירטיפק וא ןונזמ ,הפק תיב ,הפק תלגע תוברל ,הוורפ /יבלח
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 זרכמה יכמסמב ןויע

 טנרטניאה רתאמ זרכמה יכמסמ תא דירוהל םיעיצמה תורשפאב
 םניח ןויע .זרכמל הנעמה תשגה וא/ו ןויע ךרוצל ,הטיסרבינואה לש
 ,ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ידרשמב םג ירשפא זרכמה יכמסמב
 09:00-13:00 תועשה ןיב 'ה דע 'א םימיב ,209 רדח ,408 ןיינבב
 .)5318552-03 :ןופלטב שארמ םואתב(

 תועצהה תשגה ןפוא
 ,ינוציח יוהיז אלל ,המותחו הרוגס הפטעמב שיגהל שי העצהה תא
 העשב 15.6.2020 םוימ רחואי אלו תורהבהה ךילה םויס רחאל

 ,ןג תמרב הטיסרבינואה סופמקב םיזרכמה תביתב החינהלו 12:00
 .209 'סמ רדח ,408 'סמ ןיינבב

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


