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    :ךיראת

 
 

 רכושה תעצה ספוט
 דובכל
 םי-תיירק תייריע

 10 תרש השמ 'דש
 םי-תיירק
 
 

 ןונזמ תלעפה יכרוצל ןיעקרקמ תרכשהל 22/2022 'סמ יבמופ זרכמ :ןודנה
  )47 הקלח 12756 שוג( 81 םילשורי 'דשב

 
 :תא ונקדבש רחאל .1
 

 זרכמה אושנ ,)12756/47 ח"וג( 81 םילשורי 'דשב יוצמה הרכשהל עצומה הנבמהמ קלחה .א
 ,יחכונה ובצמב ורכושל ונמכסהו רויסה תרגסמב םוקמב ונרקיב ,םכידי לע אצוהש ,ןודנבש
 רשואת אל םאב ןדה הזוחב קיספמה יאנתה תא בטיה ונבהו ונארק ןכו )as-is( אוהש יפכ
  .תינכותה

 
 .םייללכה תוארוההו םיאנתה ,הנמזהה .ב

 
 .)"הזוחה" :ןלהל( הזוחה  .ג

 
 

 ,________________________ -ב ונתבותכ רשא ,____________________ ,מ"חה ונא

 .וז העצהב ןלהל רומאכ הזב םיבייחתמו םיריהצמ

 
2. 

 .םהל םימיכסמ ונאו םהיטרפ לע ליעל םירכזנה םינותנה לכ תאו םיכמסמה לכ תא ונבה .א
 

 :הזב םיפרצמ ונא .3
 
 

 יכרוצל םוקמה תלעפה ךרוצל רושיא תלבקו הנבמהמ קלחב שומיש רובעב - ריחמה תעצה  .4

 רובע הייריעל ונא םלשנ ,הזוחה ףוגב טרופמכ םי תיירקב ,81 םילשורי 'דשב ןונזמו לוכרמ



 
 םיסכנ תקלחמ / תיטפשמ הכשל

 

2 
 

 __________________ :םילימב( מ"עמ ללוכ אל שדוחל ₪                   לש ךס הנבמה תרכשה

  .)םישדוח 12( הנשל תחא ןכרצל םיריחמה דדמ יפ לע ןכדועת וז הרומת .) ₪

 
 ןונזמו לוכרמ יכרוצל ,םי תיירקב ,81 םילשורי 'דשב הנבמה תא ליעפהל הזב םיבייחתמ ונא .5

 .הזוחבש םיאנתל םאתהב דבלב
 

 םוימ םימי 10 -מ רחואי אל הזוחה לע םותחל םיבייחתמ ונא ,םכידי לע לבקתת וז ונתעצה םא .6
 םכל איצמנו הזוחל םיברעה םג ומתחי הזוחה תמיתח דמעמבו ,ונתעצה תלבק לע ונל ועידותש
   .הזוחה יאנת יפ לע תושרדנה חוטיבה תוסילופ תא
 עצבל םיאשר ויהת ,רומאכ םיחוטיב םויק לע רושיא וא/ו חוטיב תוסילופ םכל איצמנ אל םא
 .הרומגה םכתעד תחנהל ,וננובשח לע םירומאה םיחוטיבה לכ תא

 שרדייש יפכ לוכה .חוטיבה תוסילופ לש ןפקות תא םעפל םעפמ ךיראהל םיבייחתמ וננה ,ןכ ומכ 
 .)ויחפסנ לע( הזוחה יאנתל םאתהב וניתויובייחתה לכ יולימ תחטבה ךרוצל ,םכידי לע

 
 םיכמסמה לכ לע הזוחה ונתוא בייחמ וז העצה לע ונתמיתח םוימ יכ הזב םיריהצמ וננה .7

 .ונידי לע םותח היה וליאכ ,וילא םיפרוצמה םיחפסנהו
 

 תריסמל ןורחאה דעומהמ םוי 90 לש הפוקת ךשמב ונתוא בייחתו ףקותב אהת וז ונתעצה .8
 .הרומאה הנמזהב עבקנש יפכ ,העצהה

 
 :ליעל רכזנה ךיראתב ,   -ב ,םותחה לע ונאב היארלו

 
  
 

_______________________ 
 רכושה תמיתח          

 
_______________________    _______________________ 

 תבותכ         םש
 

_______________________    _______________________ 
  ןופלט 'סמ      השרומ קסוע 'סמ


