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 המשרה ספוט
 

 הקיר הטסוקב הנימוא םע WILD & RAW טירטיר :הליבחה םש
   11-18.6.22 :הליבחה יכיראת

 

 ________________ :ליימיא __________________ :ןופאלפ __________________:ןימזמה םש

 
 :)לכה אלמ( ןוכרדב עיפומש יפכ תילגנאב - םיפרטצמה יטרפ

 
 ןוכרד םוליצ ףרצל אנ

 
 תודחוימ תושקב הדיל ךיראת ףקות ןוכרד 'סמ החפשמ       םש

 )דימתמ עסונ,הבשוה,החורא(
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

 
 
 ןמסל אנ :הנמזה יטרפ
 

 ח״ש 19900  –יגוז רדחב םדאל �
 ח״ש 23900 - דיחי רדחב םדאל �

 
 תיביר אלל םימולשת 10 דע םלשל ןתינ *

 
  :ללוכ ריחמה

 למנ יסימ ללוכ הקיר הטסוקל בושו ךולה הסיט סיטרכ •
 המוד וא COSTA RICA STUDIO HOTEL SANTA ANA    :ןולמב הסוח ןאסב הליל 1 •
 HACIENDA BORRINGA  תזוחאב תוליל 6 •
 הרזחו ןולמל הזוח ןאסב הפועתה הדשמ תורבעה •
 הנדסה ז"ולב טרופמש יפכ הנדסב ןכותה לכ •
 

  :ללוכ וניא ריחמה
 הדובכ ישיא תועיסנ חוטב •
 הטסוקל הסינכ יאנתכ שרדנו הבוח( ל"וחב ךכמ האצותכ זופשיאו הנורוק הרקמל יוסיכ ללוכה העיסנל יאופר חוטיב •
 )הקיר
 הנורוקב הלחממ האצותכ ךתופתתשה לוטיב הרקמל חוטיב •
 סוטמל הילעל יאנתכ תושרדנה הקיר הטסוקבו לארשיב הנרוק יוליגל  PCR תוקידב •
 הזוחאב וא ןולמב םילפטמ תאמ וכרציו הדימב אפס ילופיט •
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   :םולשת יטרפ
 :ןמסל אנ
 תיאקנב הרבעה / םימולשת___ב יארשא / דחא םולשת – יארשא / ןמוזמ
 
 

   :יארשא סיטרכ יטרפ
 

 ___________ :סיטרכ גוס ___________ :סיטרכה לעב ז"ת ____________________ :סיטרכה לעב םש
 

 ________________: CVV _____________:ףקות _________________________:סיטרכ סמ
 
 
 םימושרה םיעסונה לכ רובע ילש יארשאה סיטרכ תא בייחל ת/רשאמ ינירה הז ספוט לע יתמיתחב :הרעה
 .הלעמ
 
 :לוטיב ימדו יאנתו םימולשת
 
 :םולשת .1

  הנימואל םלשל ןימזמה בייחתמ ,טירטירב תופתתשהל הרומתב 1.1
 םולשתה יאנתב )דיחי רדחב דחא רובע( ח״ש 23900 וא )יגוז רדחב םדא רובע( ח״ש 19900 -ל הוושה םילקשב ךס
 :םיאבה

 .)"המדקמה"( ח״ש 4950 לש ךסב  ןמוזמב המדקמ 1.1.1
 /22/0410 םוימ רחואי אל םולשתה תרתי הבוגב ינש םולשת 1.1.2

 .לעופב םולשתה םויב ב"הרא רלוד לש הובג תואחמה רעש לש וכרע פ"ע ח"שב ובשוחי םימולשתה 1.2
 

 :לוטיב ימדו יאנת .2
 :ןלהלדכ תאזב םימיכסמ םידדצה

 ,)לארשי ןועש( תוצחב 10/04/22 םוי דעו המדקמה םולשת דעומ ןיב ,איהש הביס לכמ ,ותנמזה תא לטבי ןימזמהו היה 2.1
 .200$ לש ךסב  לוטיב ימד הנימואל ןימזמה םלשי

 םלשי ,)לארשי ןועש( תוצחב 28/04/22 -ו 10/04/22 םיכיראתה ןיב ,איהש הביס לכמ ,ותנמזה תא לטבי ןימזמהו היה 2.2
  ליעל 1.1 ףיעסב טרופמה םוכסהמ 25% לש הבוגב לוטיב ימד הנימואל ןימזמה

 םלשי ,)לארשי ןועש( תוצחב 26/05/22 -ו 29/04/22 םיכיראתה ןיב ,איהש הביס לכמ ,ותנמזה תא לטבי ןימזמהו היה 2.3
  ליעל 1.1 ףיעסב טרופמה םוכסהמ 85% לש הבוגב לוטיב ימד הנימואל ןימזמה

 הבוגב לוטיב ימד הנימואל ןימזמה םלשי ,ךליאו 26/05/22 ךיראתמ ,איהש הביס לכמ ,ותנמזה תא לטבי ןימזמהו היה 2.4
  ליעל 1.1 ףיעסב טרופמה םוכסהמ 100% לש

 וא/ו הקיר הטסוקל סוטל ,לארשי הנידמב תוכמסומה תויושרה תאמ ילאמרופ רוסיא תמחמ טירטירה לטוביו הדימב 2.5
 הנדסה רבעות זא וא ,הנידמל לארשימ תוסיט תסינכל הקיר הטסוקב תוכמסומה תויושרה לש ילאמרופ רוסיא תמחמ
 תרבחל םלוש רשא םולשתב קלחה טעמל ,החדנה דעומל ושמשי תע התוא דע ןימזמה םלישש םיפסכה .יפולח דעומל
 ."הזנהטפול" תרבח לש לוטיבה תוינידמל ףופכ ורזחה רשא הסיטה רובע "הזנהטפול"

 רשא םימולשתה לכ ןימזמל ורזחוי ,ליעל 2.5 ףיעסב טרופמל תורושק ןניאש תוביסמ ,הנימוא י"ע הנדסה לטובתו היה 2.6
 .דעומ ותוא דע םליש

 והשלכ יוציפל תוכז וא/ו הנעט לכ רזוח יתלב ןפואב ,ןימזמל אהת אלו ןיא ,הז 2 ףיעסב שרופמב בותכה טעמל יכ םכסומ 2.7
  .הנדסה לוטיב בקע

 
 
 
  .הנורוקמ האצותכ לוטיב חוטיב ךורעל ץלמומ ןכלו רזחה ןתני אל דודיבל הסינכ/הנרוק תלחמ בקע עסונה תמזויב לוטיב לש הרקמב**
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 ריבעהל היהי ןתינ הפועתה תרבח י"ע רשפאתיש תדימב .ךיבורקמ דחאל הז הרקמב תופתתשהה תא
 אל וב בצמ וא רגסמ האצותכ היחד / לוטיב לש הרקמב תפגמ בקע הדעומב הסיטה תא םייקל היהי ןתינ

 .**העיסנל יפוליח דעומ עבקי הנורוקה
 
 
 
 
 
 
 :תורעה

 .ץראהמ האיציה ךיראתמ תוחפל הנש יצח ךשמל ףקת ונוכרד יכ אדוול עסונה תוירחאב •
 .ץראל תיאופר הסטה ללוכה בחרומ יוסיכ לעב ןעטמו תואירב חוטיבל העיסנה םרט גואדל עסונה תוירחאב •
  הקיר הטסוקב ךרוצה תדימב זופשיא תואצוה יוסיכ ללוכ הנרוק תלחמ הרקמל יוסיכ לולכל בייח תואירבה חוטיב •
 .הנורוקמ האצותכ לוטיב ימד חוטיב עצבל ץלמומ •
   .קלדהו למנה יסימ תולעב םייונישל םאתהב תונתשהל לוכי הליבחה ריחמ •
  .םינוש םיצוליאו ריוא גזמ יאנתל תופיפכב םייונישל הנותנ תינכותה •
 .הפועתה תרבחב םירושקה תוסיטב םייונישל םיארחא םניא הנימוא •
 .הז ספוט לע יתמיתח עגרמ תבייחמ יתנמזהש ךכל עדומ יננה •
 .יל ורבסוהש יפכו הז ךמסמב םיבותכש יפכ םייללכה םיאנתל יתמכסה תא תרשאמ יתמיתח •

 
 : םייללכ םיאנת 

 ורסמיי , דעיהמ הרזחה דעו הנמזהה עוציבמ לחה הנימואמ לבקל םיעסונה לעש עדימ וא/ו ןוכדע וא/ו הנמזהב יוניש לכ יכ יל עודי •
   .ליעל יתרסמ  םהיטרפ תאש רשקה יעצמאב שומיש ךות הנימוא י"ע
 וזככ הרבחה י"ע םהב הרסמנש העדוה לכב וארי יכ יל עודיו הרזחה דע םינימזו םיניקת וראשיי ימיע רשקה יעצמא יכ בייחתמ ינא
        .ליעל םהיטרפש םיעסונה לכ תעידיל האבוהש

 יפלכ העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ יל אהת אלו יל ךיישו יתרסמ ויטרפ תאש א.כ תא בייחל רזוח יתלב ןפואב תאזב רשאמ ינא •
 .ליעל רומאכ ילש יארשאה סיטרכ בויחל רשקב הנימוא
 .ולש ההזמ הדועתו ולש א.כ : לש ימוליצ קתעה תא וז הנמזהל ףרצמ ןימזמה

 .יתנמזהל יפוסה הרושיא תא בתכב יל רוסמת הרבחהש רחאל אלא הנימוא תא תבייחמכו תיפוסכ בשחת אל וז הנמזהה יכ יל עודי •
 בתכב העדוה תועצמאב ידי לע ישיא ןפואב ושעיי , ןימזמה ידי לע ושעייש לוטיב וא הנמזהה לש יוניש לכ יכ יל עודי :הנמזה לוטיב •

 י"ע ושרדייש םינותנה/םיכמסמה לכ ףוריצב הרבחל ןתניתש תגיוסמ יתלבו הרורב הארוה לולכת העדוהה .הנימואל )ל"אודב(
 .הלעמ םימושרה לוטיבה יאנתל םאתהב בייוחיו  הנימוא י"ע בתכב רזוחב רשוא םא קר ףקותל סנכיי יוניש לכ    .הנימוא

 ימד" זוזיקב רזחהה עצבתי , הנמזהה ןיגב הנימואמ יפסכ רזחהל יאכז היהאו הדימבו ןידכ הנמזהה לוטיב לש הרקמב •
 .ןתינו הדימב "לוטיבה

 הרקמב זופשיא תויאופר תואצוה ,הנרוק :םייוסיכה תוברל( העיסנל ףיקמו םיאתמ חוטיב ךורעל םיבייחתמ םיעסונה לכ :חוטיב •
  .םיעסונה ורחבי הב חוטיב תרבח לכבו םנובשח לעו םיעסונהמ דחא לכל תאזו )הדובכ/ןעטמ חוטיב , ,ל"וחב הנורוק תלחמ

 .הרדח ריעב ךמסומה ש"מיבב אהת הנממ עבונה לכו וז הנמזהל רושקה לכב תידעלבה תימוקמה טופישה תוכמס יכ יל עודי   •

 

 הנמזהב םילולכה םיעסונה לכ תמכסהבו האלמה יתוירחא לעו םינוכנ םניה ,ליעל יתרסמש םיטרפה לכ יכ , ריהצמ ינא
 םיטרופמה םייללכה םיאנתל םאתהבו הנמזהה רושיא ספוט תוארוה לכ תא יתנבהו יתארקש תרשאמ יתמיתח .וז
 .הז המשרה ספוטב
 

 :ךיראת :המיתח
 

 info@umina.co.il – ליימל םותחה ספוטה תא חלש אנא
 
 


