
 
 

 

 תועצה תאזב לבקל תשקבמ םי תירק תילכלכה הרבחה
 םי תירקב םי ילג תנוכש רובע 'א בלש חותיפ תודובע עוציבל

  01/2018 'סמ הזוח/זרכמ
 
  זרכמה יטרפ ןלהל

 .זרכמה יכמסמב טרופמכ לכה ,הדובע תלחתה וצ תלבק דעוממ םישדוח 12 דע טקיורפה תמלשהל תיברמ הפוקת : עוציב ןמז .1

  :םיאבה ףסה יאנתל םינועה םיעיצמ קר זרכמב ףתתשהל םיאשר .2
 .ןיד יפ לע להנתמה םושר דיגאת וניה עיצמה .א
 ףנעב 4 'ג  - םיגוויסב ,ויתונקתו 1993 – ג"נשתה ,תויאנב הסדנה תודובעל םינלבק םושיר קוחל םאתהב םינלבקה סקנפב םושר ןלבק וניה עיצמה .ב

 .זוקינו בויב םימ ישאר ףנע 400 'ב -ו חותיפו תויתשת םישיבכ )200( ישאר
 תודובע תריסמ ירדס תעיבקל תידרשמ ןיבה הדעווה תרגסמבש םירכומ םינלבק תלהנמ ידי-לע תויתלשממ תודובעל רכומ ןלבק וניה עיצמה .ג

 .)תיבכוכ גוויס( ליעל רומאה גוויסל ,םינלבקל תויתלשממ
 םייפסכה תוחודה תכירע רחאל ,העצהה תשגה דעומב םימייקה םינורחאה םירקובמה םייפסכה תוחודב יח קסע תרעה המשרנ אל עיצמל .ד

 .לגר תטישפ וא/ו קוריפ וא/ו םיסכנ סוניכ יכילהב וא/ו םיכילה תאפקהב אצמנ וניא אוהו יח קסעכ ומויקל ששח ררועתה אל םינורחאה

 )רשע השימח( 15 מ תוחפ אלו )מ"עמ ללוכ אל( ח"שלמ )םירשע( 20 תוחפל אוה 2014-2016 םינשה ןיב עיצמה לש עצוממה יתנשה יפסכה רוזחמה .ה

 .)תורומאה םינשהמ תחא לכל םירקובמ םייפסכ תוחוד העצהה תשגה דעומב ויהי עיצמלש שרדנ( .תורומאה םינשהמ תחא לכב ח"שלמ

  :תואבה תופולחל םאתהב ,הז זרכמבש תודובעל תומוד חותיפ תודובע לש םיטקיורפ וא טקייורפ  עציב עיצמה .ו

 וא ;)מ"עמ ללוכ אל( טקיורפל ח"שלמ )םירשע( 20 מ תוחפ אל לש יפסכ ףקיהב ,2015-2018 םינשה ךלהמב ומייתסהש תוחפל םיטקייורפ ינש •

  - ןיפולחל

 םיטקיורפהמ דחא לכל ח"שלמ )רשע השימח( 15-מ תוחפ אל לש יפסכ ףקיהב ,2015-2018 םינשה ךלהמב ומייתסהש תוחפל םיטקיורפ השולש •

 .)מ"עמ ללוכ אל(
 .הדובעה ןימזמ ידי לע רשואמ יפוס ןובשח וא רמג תדועת תלבק דעומ וניה םיטקיורפהמ דחא לכ םויס דעומ ,הז ףס יאנת ןיינעל
 .)₪ ןוילימ השולש( תוחפל ₪ 3,000,000 אוה 2016 תנשל ולש םירקובמה םייפסכה תוח"ודה יפ לע עיצמה לש ימצעה ןוהה 

  .ISO 9001:2008 ןקתל ןיפוליחל וא :ISO 9001 2015 ןקתל ףקותב הכמסה לעב אוה עיצמה .ז

 :ןמקלדכ ,)"םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח" :ןלהל( 1976 –ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג םע תואקסע קוח יפל תושירדב דמוע עיצמה .ח

 ,ףסומ ךרע סמ קוחו )שדח חסונ( הסנכה סמ תדוקפ תוארוהל םאתהב ןידכ םירפס לוהינ רבדב ח"ור וא המוש דיקפמ ףקת רושיא לעב •

 .1975 –ו"לשתה

 ךרע סמ קוח יפל סמ ןהילע לטומש תואקסע לע מ"עמ להנמלו ויתוסנכה לע המוש דיקפל חוויד רבדב ח"ור וא המוש דיקפמ ףקת רושיא לעב •

 .1975 –ו"לשתה ףסומ

 .ןידכ םירז םידבוע תקסעהו םומינימ רכש םולשת ןיינעל םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחל 'ב 2 ףיעס תושירדב דמוע עיצמה •
 .זרכמה יכמסמב שרדנכ חסונב ₪ 380,000 לש םוכסב העצהה םויק תחטבהל תיאקנב תוברע איצמה עיצמה .ט
 .םיעיצמ רויסבו שגפמב ףתתשה עיצמה .י
 .זרכמב תופתתשה ימד םליש עיצמה .אי

  :זרכמל םינמזה חול ירקיע ןלהל .3
 09:00 תועשה ןיב ,'ה-'א םימיב .םי תיירק 6 יבצ ןב 'חר ,)"הרבחה" :ןלהל( תילכלכה הרבחה ידרשמב זרכמה יכמסמ תא שוכרלו ןייעל ןתינ - השיכרו ןויע .3.1

 תועצמאב עצובי םולשתה .מ"עמ ללוכ ₪ 3,000 לש ךס תרומת םיכמסמה תשיכר ,04-8766282 םואתל ןופלט .10/7/2018 םוימ לחה ,דבלב 14:00 דע
 .תילכלכה הרבחה תדוקפל המושר האחמה

 הבוח הניה םיעיצמה רויסבו שגפמב תופתתשהה .םי תירק תייריע ידרשמב םייקתי שגפמה .10:30 העשב 12/7/2018 םויב םייקתי - םיעיצמ רויסו שגפמ .3.2
  .זרכמב תופתתשהל יאנת הווהמו

 ינורטקלא ראודב ,דבלב 0041: העשה דעו 8201/7/18 םויל דע מ"עב וינבו ןייטשפא .א תרבח תועצמאב ןימזמל בתכב הרהבה תולאש תונפהל ןתינ - תולאש .3.3
  .)7666722-30 :סקפ /7396721-03 :לט /3300879-054 :דיינ( טיימט תיפי ולומ ידיל  yafitt@epstein.co.ilתבותכב

 .הרבחה ידרשמב ןודנה זרכמל תדעוימה םיזרכמה תביתל שיגהל שי העצהה תא .3.4
 .וידעומו זרכמה יאנת תא תונשל וא/ו לטבל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה .3.5
 .ףסה לע לספת וזכ העצה .םחתמב תויוכז לעבל תופתתשהה הרוסא הז זרכמב .3.6
 .12:00 העשה דע  18/7/26 :זרכמל תועצהה תשגהל ןורחא דעומ .3.7

 תויללכ תורעה .4
 .זרכמה יכמסמב טרופמה חסונה וניה זרכמה יטרפ לש בייחמה חסונה .זרכמה יכמסמ תרגסמב םתרדגהל םאתהב ושרופי וז העדומב םיחנומ .4.1
 .זרכמה יכמסמב טרופמש יפכ עוציבה תפוקת רוציק/תכראהל הרירב תוכז אהת הייריעל .4.2
 .איהש הביס לכמ רזחוי אל תופתתשהה ימד םולשת .4.3
 ,ותדובע ביט לע בתכב תילילש תעד תווח ויבגל תמייקש וא ,לשוכ וא/ו ער ןויסינ הייריעל היה ויבגל רשא עיצמ לוספל תוכזה תא המצעל תרמוש הייריעה .4.4

 .זרכמה יכמסמב טרופמכ ,םירחא םימעטמ ןכו זרכמה אושנ םיתורישה םע ילאיצנטופ וא םייק םיניינע דוגינ תמחמ עיצמ לוספל
 תשגה יא וא/ו זרכמה יכמסמל םאתהב אלש העצה תשגה יא וא/ו תיאקנבה תוברעה תוברל זרכמה תושירד לכ רחא קיודמ יולימ יא יכ ,תאזב  שגדומ .4.5

  .העצהה תליספל םורגל םייושע ,ןורחאה דעומה דע םיזרכמה תביתב העצהה תפטעמ
 םא םג ,הז זרכמ אושנ תודובעה עוציבל המיאתמ היניעב האריתש העצה קר לבקל תוכז הייריעה המצעל תרמוש ,זרכמה יכמסמלו קוחב עובקל ףופכב .4.6

 לבקל ,זרכמה  תא לטבל התוכז לע הייריעה תרמוש ,ןכ ומכ .רתויב הלוזה איה םא םג איהש העצה לכ לבקלמ ענמיהל ףאו רתויב הלוזה העצהה הניא
 אל םיעיצמהמ ימל רשאכ ידעלבה התעד לוקישל םאתהב לכה ,ףסונ וא/ו שדח זרכמ םסרפל וא/ו זרכמב םי/הכוזה םע מ"ומ להנל וא/ו הקלחב העצה
 .ליעל תוטרופמה תויוכזב הייריעה שומיש ןיגב העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ היהת

 .דבלב זרכמה יכמסמב רומאה רבגי וז העדוהל זרכמה יכמסמב רומאה ןיב הריתס לש הרקמב .4.7
 

 דוד רוצ ןבא
  ןוירוטקריד ר"וי


