
 רתאה ןונקתו שומישה יאנת

 
  יללכ

 .)"ןולמה" :ןלהל(  Dream Beach TLV לש ימשרה טנרטניאה רתא ונה טנרטניאה רתא .1
 דח הרוצב םיכסמ אוה יכו ,הז ןונקת ןכות תא ארק יכ ריהצמ ,הז רתאב שמתשמה לכ .2

 וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ,ומעטמ ימל וא/ו ול היהת אל יכו ,ויאנתו ויתוארוה לכל תיעמשמ
 ומעטמ ימ וא/ו וילהנממ ימ וא/ו וילעבמ ימ וא/ו רתאה דגנכ ,ןיפיקעב וא/ו ןירשימב ,העיבת
 .ןולמה וא/ו

 .דחאכ םירבגו םישנל דעוימ ךא ,דבלב תוחונ ימעטמ רכז ןושלב חסונמ הז רתא ןכותמ קלח .3
 ,ןולמה לש ידעלבה ושוכר וניה ונממ קלח לכ וא/ו רתאב גצומה עדימה יכ ריהצמ שמתשמה .4

 עדימב שמתשהל בייחתמ אוה יכ ,ונממ קלח לכ וא/ו עדימב םירצויה תויוכז תורומש ןולמל יכ
 תא םסרפל וא סיפדהל ,רדשל ,לפכשל ,םלצל ,קיתעהל אלו ,דבלב ישיאה ושומישל רתאב
 לכל ונממ קלח וא/ו ,םיישילש םידדצ תולעבב םא ןיבו ןולמה תולעבב םא ןיב ,רתאב עדימה
 יתלב ישיא ךרוצל טעמל ,ןולמה לש בתכבו שארמ המכסה אלל והשלכ ףוג וא/ו      םדא
 .עדימב ירחסמ

 עוגפל הלולעה הלועפ לכ וא ,רחא יוניש וא ףוליס לכ עדימב תושעל אלש בייחתמ שמתשמה .5
 לכ לש וא ,וב םירצויה תויוכז לעבכ ןולמה לש ומשב וא ודובכב וא ותונמיהמבו עדימה תונוכנב
 .רחא םרוג

 
  תוירחאו םינוכיס

 ןה ,םיבר םינוכיסב ךורכ טנרטניא רתאב שומישהש עדוי אוה יכ ,תאזב ריהצמ שמתשמה .1
 ..טנרטניאה תועצמאב םילעופה םיישונא םימרוג ללגב ןהו ךכב הכורכה היגולונכטה ללגב

 .עדימב השעי וא/ו השוע אוהש שומיש לכל אלמו ידעלב ןפואב יארחא שמתשמה .2
 ,וילע תוכמתסה לכ תוברל ,וב שומישהו דבלב שמתשמה לש ישיאה ושומישל וניה עדימה .3

 ךכל עדומ אוה יכ שמתשמה ריהצמ ,רתיה ןיב .שמתשמה לש תידעלבה ותוירחא לע םניה
 יבג לע ןתגצה ןיב םייוניש ונכתיי יכו ,דבלב השחמה ךרוצל ןניה רתאב תוגצומה תונומתהש
 .תואיצמב ןהיארמ ןיבל בשחמה ךסמ

 שמתשמה יכרצל עדימה תמאתהל יארחא וניא ןולמהו )"as is"(אוהש יפכ רתאב גצומ עדימה .4
 שמתשמה .יהשלכ הביסמ עדימב שומיש תושעל ותלוכי יא לשב שמתשמה יפלכ יארחא וניאו
 .עדימב שומיש השוע ונה וב ןפואל תוירחאב אשי ודבל

 תווהל רמייתמ וניא עדימה םלוא ,ןתינש לככ קיודמו ןוכנ היהי עדימהש ידכ לכה השוע ןולמה .5
 יקלח ,דבלב יללכ וניה עדימה .וב םיטרופמה םיאשונה ללכ לש טרופמ וא אלמ ,םלש חותינ
 ןהו ןולמה ידי לע ןה ,רתאב גצומה עדימב תועט יבגל תוירחא לכב אשיי אל ןולמה .ססובמו

 .םיישילש םידדצ ידי לע
 םילולעה ,שפנ תמגוע וא האצוה וא ,דספה ,תוחונ יא ,קזנ לכ ןיגב יארחא היהי אל ןולמה .6

 לכל וא )שמתשמה לש הנכותה וא/ו הרמוחה דויצל רתיה ןיב( ושוכרל וא שמתשמל םרגיהל
 .וינכתב שומישהו רתאל הסינכה בקע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ישילש דצ

 םרוג לכ וא רתאב אוהש לכ שמתשמ ידי לע תיקוח יתלב תוליעפל תוירחאב אשיי אל ןולמה .7
 .ותטילשב וניאש רחא



 ישילש דצ לכ ידי לע וא/ו שמתשמה ידי לע עדימב ושענש םייונישל תוירחאב אשיי אל ןולמה .8
 .רחא

 
 
 
 חוריא תנמזה

 וא/ו םיתוריש תשיכרו תנמזה עצבל תנמ לע קרו ךא הז רתאב שמתשהל יאשר שמתשמה .1
 .תורחא תורטמל שומיש לכ הז רתאב תושעל ןיא .עדימ תלבק

 ןופלטב ןולמה לש תונמזהה זכרמל תינופלט היינפ תועצמאב תירשפא ןולמב רדח תנמזה .2
 .הז רתא תועצמאבו  2060226-077 ורפסמש   

 תדועת 'סמ תוברל ,םיישיאה ויטרפ תא ןיזהל שרדנ ,הז רתא תועצמאב רדח ןימזמה לע .3
 .ומע םיחראתמה לכ לש םיטרפ ןכו ,יארשא סיטרכ 'סמו ןוכרד 'סמ וא תוהז

 
 םיתורישה שכור יטרפ

 שרדיי ,ןלהל טרופמכ הנמזהה עוציבו רתאה תועצמאב םיתורישה תשיכר עוציב תעב .1
 .םיישיאה ויטרפ תא תכרעמב ןיזהל שמתשמה

 םיארחא םניא םמעטמ ימ וא/ו וילהנממ ימ וא/ו וילעבמ ימ וא/ו ויליעפממ ימ וא/ו רתאה ילעב .2
 שפונה גוס תריחבב תועט תוברל ,השיכרה יטרפ תדלקהב שמתשמה ידי לע תישענה תועטל
 תוירחאב וא/ו ,רתאה ךרד שכורה ידי לע ןמזויש רחא תוריש לכו תוטימ רפסמ ,ךיראת ,
 היעב לכל וא/ו תכרעמב וטלקי אל השיכרה יטרפ ובש הרקמל ןיפיקעב וא ןירשימב יהשלכ
 .רתאה תועצמאב םיתוריש שוכרל שכורהמ תענומה תרחא וא/ו       תינכט

 
 םידעצ םיבזוכ םיטרפ יניזמ דגנכ וטקנייו תילילפ הריבע הנה םיבזוכ השיכר יטרפ תנזה .3

 ויליעפמל וא/ו רתאל וא/ו ןולמל ,םרגיהל םילולעש םיקזנ ןיגב ןיקיזנ תועיבת תוברל ,םייטפשמ
 .םמעטמ ימ וא/ו וילהנממ ימ וא/ו וילעבמ ימ וא/ו

 לש עדימה רגאמב ללכיי אוה השיכרה יטרפ תנזה םעש ךכל עדומ אוה יכ ריהצמ שמתשמה .4
 עיצמ אוהש םיתורישה רופיש ךרוצל השיכרה יטרפב שמתשהל יאשר אהי ןולמה .ןולמה
 לכ ןכו ינורטקלא ראוד ,ליגר ראוד תועצמאב שמתשמה םע רשק תריציל ןכו רתאב שמתשמל
 .תוישיאה ויתופדעהו ויכרצל רתאה תמאתהו רחא תרושקת יעצמא

  
 הנמזהה ןפוא

 .רתאב הנמזהה יטרפ תא ןיזי שמתשמה .1
 החוטב ךרוצל תאזו ,יארשא סיטרכ יטרפ ןיזהל שמתשמה שרדיי ,הנמזהה יטרפ תנזה תעב .2

 .דבלב
 הנמזהה עוציב תעב וא ןולמל הסינכה םע הנמזהה יאנתל םאתהב ואולמב עצבתי םולשתה .3

 .יארשא סיטרכ תועצמאב
  

 תולבגהו םיאנת
 ןיוצמ ןכ םע אלא 'מעמ םיללוכ אלו רחא עבטמ לכב וא  םילקשב םיעיפומה רתאב םיריחמה .1

 .םירדחה יריחמ תאו םירדחה תנמזה יאנת תא תע לכב תונשל יאשר ןולמה ,תרחא
 .שמתשמל שארמ העדוה ךכ לע רוסמל ילב תעל תעמ רתאה ןונקת תא תונשל יאשר ןולמה .2

 .םמוסרפ דעומב היהת םפקות תליחתו םישדחה םיאנתה תא רתאב םסרפי ןולמה
 םתונימזו םפקיה ,והארמ ,ונכות ,והנבמ תא תעל תעמ תונשלו רתאה תא רוגסל יאשר ןולמה .3

 ךרוצ אלל לכהו ולועפתו רתאב ךורכה רחא טביה לכו ,וב םינתינה םינכתהו םיתורישה לש



 וא/ו העיבת וא/ו הנעט לכ ול אהת אל יכ ריהצמ שמתשמה .שארמ ךכ לע שמתשמל עידוהל
 .ךכל רשקב ןולמה יפלכ השירד

   .דבלב יונפ םוקמ סיסב לע ונה רדח תנמזה עוציבו לבגומ ןולמב תומוקמה רפסמ .4
 .תוחנהו םיעצבמ לפכ ןיא .5
 .םידליו תוקונית חוריא םירשפאמ םניא ויניקתמו ןולמה יפוא .6
  .בתכב םירוה רושיא ןתמל ףופכב דבלב 16 ליגמ רשפאתי רעונו םידלי חוריא .7
 עגונה ןיינע לכל ידעלבה טופישה םוקמ .לארשי תנידמ יניד קרו ךא ולוחי הז םכסה לע .8

 .ביבא-לת זוחמב  םיכמסומה טפשמה יתבב וניה רתאב שומישהו הז םכסהל
 .תוינכט תולקת תויהל תולולע ועבטמ רתאב טנרטניא רתאב שומישהש ךכל עדומ שמתשמה .9

 .ח.ל.ט .10
 
 :םירדח יוניפו תלבק

 .14:00 העשהמ לחה ןולמה תוינידמל םאתהב םירדחה תלבק .1
 .11:00 העשה דע עצבתי רדחה יונפ .2
 .ויכרצל םאתהבו תרחא העשב רדחה תא רוסמל תורשפאה תא ותוכזל רמוש ןולמה .3
 העש לכ לע 45₪ לש ךס לע בייוחי ןולמהמ רושיא אללו 11:00 העשה דע הנופי אלש רדח .4

 .הנממ קלח וא תפסונ
 
  
 הנמזה לוטיב

 )4:001 העשה דע( בויח ימד אלל העגהה דעומ ינפל םיקסע ימי 2 לעמ לטבתתש הנמזה .1
 .דבלב ןושאר הליל תולעב ביוחת העגהה דעומ ינפל םיקסע ימי 2-מ תוחפ לטבתתש הנמזה .2
 .הביסל רשק אלל ונמזוהש תולילה ללכמ 100% תולעב ביוחת :העגה-יא .3
 .לעופב תוהשל רבעמ הנמזהב ורתונש תולילה ךסמ 100%-ב םג ביוחת תמדקומ הביזע .4
 .הנמזהה רושיאב תונכדועמ ןהו תודחוימ הנמזהו לוטיב יאנת םנשי תומיוסמ תופוקתב .5

  
 תונוש תוארוה

 .ןולמל םייח ילעב תאבהל תורשפא ןיא .1
 תאבה .שארמ ןולמה תמכסה תלבק אלל הנמזהב בוקנל רבעמ םיפסונ םיחרוא ןימזהל ןיא .2

 .ףסונ םולשתב ביוחת הניל אלל חוריאל ןיבו הנילל ןיב ןולמה םחתמל םיחרוא
 .חוריאה ירדחמ דויצ איצוהל ןיא .3
 לע םירבועה תא סונקל יאשר ןולמה .ךכל םירתומה תומוקמה דבלמ ןולמה םוחתב ןשעל ןיא .4

  .יפסכ רזחה אללו יוחיד אלל םתביזע תא שקבלו 250₪-ב הארוהה
 .50₪ לש םולשת בייוחי תלדל חתפמכ שמשמש םכחה סיטרכה קוזינ וא דבאו הדימב .5
 .ותעד לוקיש יפ לע םיחרוא לבקל אל וא לבקל תורשפאה תא ותוכזל רמוש ןולמה .6

 
 
 םוקמה תרימש

 לכ םורגל אלו םוקמה לע רומשל ומע םיחראתמה ראש לכ םשבו ומשב בייחתמ שמתשמה .1
 .ובש דויצה לכ תוברל ,רתאל תונלשרב וא/ו דיזמב קזנ

 תולע אולמב ליעלד יארשאה סיטרכ ביוחי ,והשלכ קזנ לש הרקמב יכ רשאמ שמתשמה .2
 .קזנה

  


