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:םישרדנהלבקוףסיאנת
.לארשיחרזאובשות1.
.הרבחהלשירקיעההקוסיעםוחתברחאימדקאראותלעב,הדובעידומיל,הסדנה,ירוביצלהנימ,ןובשחתייאר,םיטפשמ,םיקסעלהנימ,הלכלכ:םיאבהתועוצקמהדחאבימדקאראותלעב2.
:הלאמדחאב,תוחפלםינש5לשןויסינלעב3.

;75,000,000₪ תוחפל לש עצוממ יתנש רוזחמ לעב דיגאת לש יקסעה לוהינה םוחתב ריכב דיקפתב .3.1
;םייטפשמ וא םיילוהינ,םיירחסמ ,םיילכלכ םיאשונב ירוביצה תורישב דיקפתב וא תירוביצ הנוהכב .3.2
.)םירוגמ תונוכש וא/ו רוביצ ינבמו תודסומ לש תויתשתו חותיפ ,יוניב( הרבחה לש םיירקיעה היקוסיע םוחתב ריכב דיקפתב .3.3

 םיפוגב תוחפל םינש5 ןכותמש ,ליעל )3( ףיעסב רומאכ ,הנוהכב וא דיקפתב תוחפל םינש רשע לש רבטצמ ןויסינ לעב אוה םא- ליעל )2( ףיעסב יאנתה וב םייקתמ אלש ימב רוחבל ןתינ םיגירח םירקמב .4
.רומאכ הריחבל םידחוימ םיקומינ םימייקש הרשיא הניחב תדעוו ,75,000,000₪ תוחפל לש עצוממ יתנש רוזחמ ילעב םידיגאת וא

.הז זרכמ תינושל תחתhttp://www.hcl-ofaqim.co.il :הרבחה לש טנרטניאה רתאב אצמנ רשא דיקפתה ינייפאמ טרפמב טרופמכ :םישרדנ םיישיא םירושיכ

:תודמעומ תשגה ןפוא
 ןכו ,)הרבחה לש טנרטניאה רתאב םיאצמנ םינולאשה(דדומתמל ישיא ןולאשוםיניינע דוגינ רבדב ששח רותיאל ןולאש ,חפס + תוהז תדועת םוליצ ,םייח תורוק ףוריצב תודמעומה ספוט תא שיגהל שי

- םישדח םיקפואתי/ל"כנמ דיקפתל25/2022 זרכמ" םושר היבג לעש הרוגס הפטעמב ,)ב"צויכו תוצלמה ןוגכ( םיפסונ םייטנוולר םיכמסמו הרשמל ףסה יאנתב ת/דמעומה תדימע לע תודיעמה תואתכמסא
 ,15:00–09:00 תועשה ןיב ישימח– ןושאר םימיב ,םיקפוא ,6 לאלצב בוחר :תבותכב ,הרבח ידרשמב ,רחש היתב 'בגה- ל"כנמ תכשל תלהנמל ,תישיא הריסמב "מ"עב םיקפוא חותיפל תילכלכה הרבחה
.)08-9928561/593 העגהה םרט ינופלט רשק רוציל אנ- השיגנ הסינכל סחיב תויחנה תלבק ךרוצל( קוידב14:00 : העשב17.07.2022 םוימ רחואי אל תאזו

 !הבושח הרעה
 ש"מעוי וא08-9928561 'לטב ל"כנמ תכשל תלהנמ לומ שארמ העגה םאתל ץלמומ ,ןכל .)םיקפוא ,2 ץראה תרצות 'חר( תרחא תבותכל הידרשמ תא קיתעהל הרבחה הדיתע2022 ילוי שדוח ךלהמב )*(

.השגהה דעומב הרבחה ידרשמ לש םמוקימל סחיב תורורב תויחנה לבקל תנמ לע08-9928481 'לטב הרבחה

.הבקנ ןושלל םג הנווכה ,רכז ןושלב םידיקפת רואית טרופמ וב םוקמ לכב
.הז זרכמ תינושל תחתhttp://www.hcl-ofaqim.co.il : תבותכב תילכלכה הרבחה לש טנרטניאה רתאמ דירוהל ןתינ זרכמה יכמסמ תא

.ל"אודה תלבק אדוול חלושה תוירחאב .moran@hcl.co.il :ל"אודב ,לב ןרומ ד"וע- הרבחה לש תיטפשמה תצעויה תועצמאב הניחבה תדעוול תונפהל ןתינ ךילהה םע רשקב םירוריבו תולאש

: ןלהלש הרשמה רובע םידמעומ רותיאל תאזב תונפל תדבכתמ מ"עב םיקפוא חותיפל תילכלכה הרבחה- םישדח םיקפוא

 חותיפל תילכלכה הרבחה– םישדח םיקפוא תרבחל ל"כנמ :ה/שורד
מ"עב םיקפוא
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