
 

 

 םלוכ IS AS בכר ילכ תריכמל ריחמ תועצה תלבקב תניינועמ )'הייריעה' :ןלהל( םי תיירק תייריע
 .םקלח וא

 לש טנרטניאה רתאב טרופמה השקבה ךמסמב ןייעל םינמזומ ,העצה שיגהל םיניינועמה םיעיצמ
 .)kiryat-yam.muni.il/bids( הייריעה

 ,הייריעה ל"כנמ תכשל ,הייריעה ןיינבב תועצהה תביתב ,םיקתוע 2 -ב ריחמה תעצה תא דיקפהל שי
  .םי תיירק ,12 תרש השמ 'חר

 .ונודי אל הז דעומ רחאל הנשגותש תועצה .14:00 העשב 10/03/22 םויל דע שיגהל שי תועצהה תא

 .ריחמה תעצהמ 10% ךסב תיאקנב תוברע תאחמה דיקפהל שי

 04-8789714 ןופלטב ,הייריעה ל"כנמ תכשל תריכזמ ,ףרסא לג תרבגל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל
  .5632021-054 :ןופלטב םיפוחה להנמ ,רפח ארזעלו yam.co.il-gala@k  :ליימב וא

 בכרה ילכ 
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 2014 רוציי תנש ,ןאמ גוסמ ןסחד תויאשמ יתש 2

 



 

 :תופתתשה יאנת .1
a. לע חוודש עדימה תקידב תוברל תילאוזיו הקידב בכרה ילכ תא קודבי ףתתשמה 

 לכל ןהש תועיבת לכ ולבקתי אל .ותעצה תשגה ינפל ,בכרה תונוישיר תא ןכו בכרה
 ףתתשמה לע ןכ ומכ .םרובע םולשתה רחא ,בכרה ילכב ולגתיש 'וכו קזנ וא םגפ
 .העצהה תשגה ןמזב היהש בצמב בכרהש בכרל תולעב תרבעה םרט קודבל זרכמב
 .בכרה ילכב העיסנ וא/ו תענתה רשפאתת אל

b. דרשמ יפלכ תרחא העיבת וא תונוישיר ןתמל הכוזה תועיבת לכב ריכת אל הייריעה 
 תרבעה םע הכוזל ורסמייש תונוישירהמ דבל ,רחא יתלשממ דרשמ וא הרובחתה
 .הנוקה לע ולוחי סכמ תולבגה תוברל ןהש לכ יושיר תורגא .יושירה תושרב תולעבה

c. תונוישירו יושיר: 
i. ידי לע ועצוביו ,סכמה וא/ו הרובחתה דרשמ תונקתל ףופכ בכרל יושירה 

 .הייריעה עויסב הנוקה
ii. אוהש לכ העונת ןוישיר תאצוהל תבייחתמ הייריעה ןיא. 

d. ךרעמ 10% לש רועישב הייריעה תבוטל ישיא קיש דיקפהל זרכמב ףתתשמה לע 
 הדעווה ןודת אל תרחא ,הז זרכמ דעומ רמג םוימ םישדוח 3 לש הפוקתל ותעצה
 .ותעצהב

e. הנוקה י"ע ושעיי ,ושרדיי םא ,בכרה ילכ לש הקירפו הלבוה ,הרירג ,הסמעה 
 .הייריעה ידי לע רסמייש יפכ ,בכרה לש ותואצמיה תבותכמ תידעלבה ותוירחאבו

f. עבונה קזנ לכ וא ףוגל וא שוכרל הקירפ וא הסמעה ,הלבוההמ םרגיי רשא קזנ לכ 
 .הייריעה לע אלו הנוקה לע ולוחי הלא תולועפמ

g. העדוההמ םימי 7 ךות תיאקנב האחמה וא ןמוזמב היהי בכרה ילכ רובע םולשתה 
 ינפל יאנתכ ,קנבה י"ע המותח בכר תולעב תרבעה רושיא שיגי הכוזה .הייכזה לע
 .ותלבק

h. תאצוה רחאל קר .תולעבה תרבעהמ תועש 24 ךות בכרה ילכ תא איצוהל הכוזה לע 
  .ישיאה קישה רזחוי חטשהמ דויצהו בכרה ילכ

i. תועצהה תלבק רחאל בכרה ילכ תא התושרב ריאשהל תיאשר הייריעה 
 אלב ,איהש לכ הביסמ הריכמה בכעל וא לטבל הייריעה טילחת םא ,םיפתתשמהמ
 .םיפתתשמ / ףתתשמל רבסה תתל תביוחמ אהתש

j. איהש העצה לכ וא רתויב ההובגה העצהה תא לבקל תבייחתמ הייריעה ןיא. 
 .054-5632021 :ןופלטב ,םיפוחה להנמ ,רפח ארזע לומ םואיתב בכרה ילכ תא תוארל ןתינ .2
 .ישיאה קישה תרזחה עובתל יאכז היהי אל ,ותעצהמ זרכמב ףתתשמה וב רוזחי םא .3
 .בכרה ילכמ קלח לע קר וא בכרה ילכ לכ לע העצה שיגהל יאשר ףתתשמ לכ .4
 .מ"עמ ללוכ ,אלמה ריחמה היהי עצומה ריחמה .5
 ,ףרסא לג תרבגה ידיל ,הייריעה ל"כנמ תכשל ,הייריעה ןיינבב שיגהל שי תועצהה תא .6

 .םי תיירק 10 תרש השמ תורדש תבותכב
 .14:00 העשה דע 10/03/22 תועצהה תשגהל ןורחאה דעומה .7
-04 ןופלטב ,הייריעה ל"כנמ תכשל תריכזמ ,ףרסא לג תרבגל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל .8

054- :ןופלטב ,םיפוחה להנמ ,רפח ארזעל וא yam.co.il-gala@k  :ליימב וא 7897148
5632021. 

  .םינימה ינשל סחייתמו דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב רומאה לכ*

 

 

 ,הנחוא יסוי ד"וע

 םי תיירק תייריע ל"כנמ

  



 

 

 :ת/ףתתשמה יטרפו םיבכרה תשיכר תעצהל השקבה יאנת תאירקו תופתתשה רושיא

 .אלמ ןפואב םתוא אלמל ה/מיכסמ ינאו השקבה יאנת תא יתארק יכ רשאל ינירה

 םש+ יטרפ םש
 האלמ תבותכ ףסונ ןופלט דיינ ןופלט החפשמ

 רפסמ
 קוסע/ז"ת

 השרומ

 ראוד תבותכ
 ינורטקלא

    
 

 

 

 ךיראת תמתוח+המיתח אלמ םש

   
  



 

 

 בכר תשיכרל העצה

 

 :דובכל

 ,םי תיירק תייריע

 םי תיירק ,10 תרש השמ

 

 רחאלו ליעל תטרופמה המישרה ךותמ םיבכר המכ וא דחא בכר תשיכרל העצה עיצהל ינירה
 :תופתתשהה יאנתל יתמכסהו יתארקש

 בכרה ילכ 
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 ךיראת תמתוח+המיתח אלמ םש

   

 


