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 02/2021 'סמ זרכמב תופתתשהל הנמזה
 

 רשנ ינוריעה ןוידטצאה הנבמ תיזחב תונח תרכשה
 

 תועצה לבקל תניינועמ )"הרבח"ה ןלהל( מ"עב רשנל תילכלכה הרבחה – "םירשנ"
 1.מ 'סמ הדיחי, רשנ ינוריע ןוידטצא הנבמ תיזחב תונח תרכשה םע רשקב ריחמ

 .)"רכשומה": ןלהל (  רשנ 1 הדוהי רב ךרד ,ר"מ 20 לש חטשב
 

 תופוקת 2 -ב תורשקתהה תפוקת תא ךיראהל הרבחל תוכז םע םינש 3 -ל  תורשקתהה תפוקת .1
  .םינש שמח כ"הסבו א"כ תחא הנש לש
 

 דעב שוכרל ןתינ )תיאקנב תוברע תמגוד ,תוריכש םכסה ,העצה ספוט( זרכמה יכמסמ תא .2
  -ןובשחל תיאקנב הרבעה תועצמאב ומלושיש )מ"עמ +( ₪ 400  ךסב םולשת

 מ"עב רשנל תילכלכה הרבחה םירשנ  
 10 ימואל קנב                               קנב 
 887                              ףינס 
 57770042                           ןובשח 

 
 ,תינובשחה תקפהל חוקלה םש( םלשמה יטרפ םע דחי םולשתה עוציב לע רושיאה תא  .3

 :ליימ תבותכב רמהדלפ ןויס ד"וע לא ריבעהל שי )ןופלט ,השרומ קסוע רפסמ ,חוקלה תבותכ
muni.ilsivan.f@nesher.  .  עוציב לע רושיא תגצהו אוהש םעט לכמ רזחוי אל הז םולשת 

 רתאמ דירוהל ןתינ םיכמסמה תאש יפ לע ףא( זרכמב תופתתשהל יחרכה יאנת הניה םולשתה
 .)רשנ תייריע
 

 : ףסה יאנת ןלהל .4
 . םיסימה תושרב םושרה מ"עב הרבח/ תופתוש/ השרומ קסוע וניה עיצמה 4.1
  םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחב שרדנכ, העצהה דעומל םיפקת םירושיא  עיצמה ידיב 4.2

 .1976  - ו"לשתה
 רכושל םלושת אלו הרבחה י"ע תומאתה לכ וכרעי אל,  as is ובצמב רסמיי ,רכשומה 4.3

 .תוריכשה תפוקת תרגסמב עצביש תוחבשה וא תועקשה ןיגב הרומת לכ
 .םירחא םיעיצמ םיפוג םע וא הנשמ ינלבק תועצמאב העצה תשגה רשפאתת אל 4.4

 
 60 ל ףקותב  ₪ 10,000 ס"ע ,הרבחה  תדוקפל תיאקנב תוברע, ותעצהל ףרצל ףתתשמה לע .5

 .םוי
 

 תביתל סנכות רשא הרוגס הפטעמל סינכהל שי ,תוברעה ףורצב זרכמה יכמסמ לכ תא .6
  .12:00   העשב 202103.17.  םויל דע  רשנ , 20 םולשה ךרד 'חרב , רשנ תייריע ןיינבב םיזרכמה
 

 ןכ ומכ . איהש לכ העצה לכ וא ,רתויב ההובגה העצהה תא לבקל תבייחתמ ,הרבחה ןיא .7
 הנאצמית םהיתועצהש םיעיצמה םע מ"ומ להנל תוכזה תא המצעל הרבחה תרמוש
  .תומיאתמ
 

 תוריכש ימד ןיגב )מ"עמ ללוכ אל( ₪ 1,200 לש ךסמ תחפת אל שגותש העצהה יכ שגדוי .8
 התעד לוקיש יפ לע שדח זרכמל תאצלו זרכמה לטבל תוכזה המצעל תרמוש הרבחה .םיישדוח



 הרבחה . תמדקומ העדוה אללו רחא םרוג לכל וא םיעיצמל םירבסהו םיקומינ אלל ידעלבה
 .זרכמה לוטיב תובקעב הרקמ לכב אוהש גוס לכמ יוציפ לכ םלשת אל
 

 תא בטיה ןוחבל תועצהה ישיגמ לע ךכיפל , התונשל וא ותעצהמ וב רוזחל יאשר וניא עיצמה .9
 תרגסמב םיעיצמה לע ולטויש תויובייחתהה אולמ תאו רכשומה םוקימ, זרכמה יאנת
 .הרבחה םע תורשקתהה
 

 . 0009: העשב  2021.0314. םויב ךרעיי תורהבהו םיעיצמ רויס .10
   .רשנ 1 הדוהי רב ךרדב רכשומל ךומסב תוסנכתהה
 – ליימ תבותכב רויסל שארמ םשריהל הבוח ,הנורוקה תולבגמ רואל
 sivan.f@nesher.muni.il. 

 .הז ךילהב העצה תשגהל יאנתו הבוח הניה רויסב תופתתשה יכ שגדוי
 

 רתלאל לטבל תיאשר הרבחה אהת ,ךילהה יכמסמ יפ לע ויתויובייחתהב דומעי אלש ףתתשמ .11
 .בתכב העדוהב ותייכז תא
 

 תוברעה תא שיגהל ,הרבחה תיאשר הכוזב הרושקה איהש הביס לכמ ךילהב הייכזה הלטוב .12
 דספה לכ לע תילכלכה הרבחה תא הצפי ותייכז הלטובש ףתתשמהו היבגל הדיבש תיאקנבה
 .ךכ ןיגב הל םרגיש
 

 
 
 
      
 רשנ תייריע שאר –  יול יעור      
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