
 

 

 
 

 ,עיצובמרכז ל "הנסן בית "  אכלוסנוהל 

 וטכנולוגיה  מדיה

 כללי  .1

מרכז תרבות המתמחה    -  "הנסןבית  "  מנהלת את   ,"(הרשות)להלן: "רשות לפיתוח ירושלים  ה

   יםל בירוש 14, ברחוב גדליהו אלון "(המתחם)להלן: " עיצוב, מדיה וטכנולוגיהב

גופים העוסקים בתחומי הליבה  ב   המתחם לפרקי זמן שוניםשל  ס  ו אכלאפשר  לבכוונת הרשות  

,  במתחםשיעבדו "( יוצרים)כולם יחד יקראו להלן: "רים יוצו מעצבים אמנים, של המתחם, וכן ב

תערוכות  במתחם  לקדם  כן  ו ידי  מתחלפות,  הצגת  על  תרבותשיוצגו  מוזיאונים,    ,מוסדות 

  ."(גופי תרבות)להלן: " מים הנ"לבתחו העוסקר חף אגו לו/או כ , גלריות

, בדרך של  והטכנולוגיה   העיצוב  ,מנותאה   לפרוץ דרך בעולםוגופי תרבות  ליוצרים    יסייעחם  המת

ליצירה   במה  שיח  חדשנית,  מתן  ירושליםמנותי  אויצירת  בפיתוח  ובעולם  בעיר  נוסף  כנדבך   ,

 . חו"ל ב ו בארץ של העירחברתית ה תרבותית וה הורבות מע

 

 מסלולי התוכנית  .2

, וכן להוות  לעבוד בירושלים ולהציג בה  ,ומהעולםמהארץ    ,יםיוצרודד  עלהינה  מטרת התוכנית  

 המתחם. חללי  בולפעול מוקד משיכה לגופי תרבות להציג 

על   דגש  יתנו  במתחם  והתצוגה  היצירה  בענפי תחומי  ואעיצוב  השונים  בשילוב    מנותו  הנוצרת 

היתר,    ,, הכוללתהש דח-דיהמטכנולוגיות   ציית  ימאנ,  גרפיקה ממוחשבת,  דיגיטליתאמנות  בין 

רשת,  אמנות  אינטראקטיביותהאמנות    מחשב,  טכנולוגיות  רמשלבת  ממוחשבת,  .   ובוטיקה 

 ההקרנה והקולנוע.  מישיתופי פעולה בתחו יפעל המתחם ביצירת  ,נוסףב

לה חוזק  מקור  יהווה  מרכזית  כ  ,ירושליםעיר  מתחם  העיצוב  בתחו ת  ית ועומשמשחקנית  ם 

 . להבארץ ומחוצה   ,חדשה-היבשילוב מד מנות והא

 : כלוסלא  מסלולים שניתפעיל הרשות המתחם במסגרת תכנית 

 יוצרים מסלול   .א

זה    מסלול  הקבלה  מעצבים    ,אמניםליושכרו  במסגרת  בתנאי  שיעמדו   , למתחםויוצרים, 

ומכירה    ,עבודהחללי   נוחים,  תצוגה  הדרכה  בתנאים  על,  רתםיצי  יחומ תבוכן  מנת  -וזאת 

מבחינה בעיר  להתבסס  להם  ל  .ועסקיתת  מקצועי  לסייע  מיועד  מעצבים   ,אמניםהמתחם 

 . ולמכירה הצגהל, ליצירה, להכוונהמחפשים מקום  אשר ויוצרים

 מסלול גופי תרבות  ב.

זה    מסלול  תרבותל  יושכרו במסגרת  הקבלה    גופי  בתנאי    ,עבודהחללי    ,למתחםשיעמדו 

   והמדיה. וב יצהע, מנותהא  בתחוםפעילות ל , ותמשתנ לתקופות,  תצוגה ומכירה

אשר     תרבות  לגופי  מיועד  ה  תהווה  פעילותםהמתחם  בפיתוח    , מנותיא השיח  תרומה 

   .העיצובמנות והאלפעילויות בתחום משיכה ירושלים למוקד והפיכת 
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  הגדרות .3

 הסבר מונחה

בא  גופים  " גוף תרבות" מא העוסקים  אחד  והינם  עיצוב,  ו/או  עדיפות  )  להמנות  תינתן 

 :(חדשה-מדיה תוש בטכנולוגי מוישבים לתחומים המשל

 מוזיאון  •

 גלריה  •

 מוסד אקדמי   •

 חל"צ  / עמותה •

 העונה על אחת מההגדרות דלעיל   גורם מחו"ל •

 י בתחום גם בהיבט מסחר העוסק   רגוןאחברה או כל  •

רשות  ה הלמנלעיל ויובא לאישור   יםמנויאחד מהגוף תרבות שאינו  •
 או מי מטעמו 

 

)תינתן  קצועות  מ ל ברשימת הנכלקם  סואנשי מקצוע אשר תחום עי  " נים "אמ הבאים 

 (:חדשה-בטכנולוגיות מדיההמשלבים שימוש תחומים  לעדיפות 

 ציור  •

 פיסול  •

 קולנוע  •

 מחול  •

   מוזיקה  •

 סטית אמנות פל •

 אמנות דיגיטלית  •

 גרפיקה ממוחשבת  •

 

 יית מחשב אנימצ •

 אמנות רשת  •

 לבת  ומש ת נואמ •

 ביות קטיטראאינטכנולוגיות  •

 מוחשבת מרובוטיקה  •

 אמנות ביוטכנולוגית  •

שאינו • עיסוק  אחד    תחום 

לאישור   יםמנוימה ויובא  לעיל 

 רשות או מי מטעמו ה  הלמנ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA
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   השוניםעל תחומיו   הוא עיצוב קם ום עיס שר תחוקצוע אאנשי מ "מעצבים" 

 אמנים או מעצבים  "יוצרים" 

"  יוצרים"קבוצת 

 " בוצהאו "ק

לעיל ביחס  אשר כל חבריה עומדים בהגדרות   ריםיוצ 2ת לפחו המונה ה קבוצ

 או אמנים ו/למעצבים 

עדת המייעצת  "הו

או   לניהול אמנותי"

"הוועדה  

 " המייעצת

את   לבחור  המוסמכת  מקצועית  ו/אהאמניועדה  המעצבים  גופ  םו  י  ו/או 

;  ום אירועים במתחםת לקי בקשו  ו/או לאשר  התרבות אשר יתקבלו למתחם

 . להלן 6יף  הוועדה מפורט בסע רכבה

 

 )בודדים וקבוצות( גופי תרבותיוצרים ול  זכאות כללי .4

למתחם  םיזכא .א מועמדות  קבוצת    הבאיםבתנאים    יםעומד היוצרים    ,להגיש    יוצריםו/או 

 : הבאים םעומד בתנאייה  מחבר  שכל אחד

ים בהגדרת אמנים  האמנות )בתחומים המופיעי  בתחומ ו/או על תיכוני  בוגר מוסד אקדמי  

 . לפחותאו יוצר שהציג בתערוכה ציבורית אחת   ,(לעיל

 עומד בתנאים הבאים במצטבר: התרבות  גוף מתחם,ל זכאי להגיש מועמדות  .ב

 בפני  יםתוחפ ו הי/ שהוצגו  יםמיצג/תערוכותויות/פרסומים/ פעיל לפחות חמש  יםקי .א

 . הקהל הרחב

 . תלמידים 10-ת מפחולא   דבמוסרשומים   –במקרה של מוסד אקדמי  .ב

א .ג פע גוף  ביןשר  עוסקת  של  ילותו  בשילוב  וא  היתר  קורסים טכנולוגיה  )מקיים   , מנות 

 (.האמורבתחום או פעילויות אחרות ו/סדנאות   ,תערוכות

 שכירות י מד .5

יתקבלו  ,תרבותגופי    או   קבוצות   ,םיוצרי .א או  תצוגה  עבודה    יחלל   רוישכ,  חםתמל  אשר 

הוועדה המייעצת  על ידי  יקבע    שכירותהדמי    גובה  .לתקופה שתוסכם בין הצדדיםמכירה,  

אשר יתעדכן מעת    ן המצורף לנוהל זה,תעריפושכירות המפורטות בדמי ה  לדרגותבהתאם  

    לעת על ידי הרשות.

לנב השכיוסף  ה  ,כאמור  רותדמי  תפב  םשוכרייישאו  ני  לועהוצאות  שיפורט  הולודמי  כפי   ,

   .בהסכם שיחתם עמם

מן האמור,   .ב לגרוע  רשאי לאפשר    הלמנמבלי  יהא  מי מטעמו  או  לשוכרים במתחם  הרשות 

לתקו  יחלללקבל   ומכירה,  תצוגה  בתמורהעבודה  הצדדים,  בין  שתוסכם  דמי    פה  לחלף 

   .להלן )ב(6האמורים בסעיף  ים ם לקריטריונ א, וזאת בהתשכירות
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מבקשי  אשר תיגבה מהשכירות  דמי    גובה רשאי לקבוע את  יהא  ו  י מטעמ ת או מושרהל  ה מנ     .ג

 , בהתאם לתעריפון המצורף לנוהל זה. קיום אירועים

 גופי התרבותוהיוצרים ת בחיר .6

אשר יעמדו    יםמבין המועמד וגופי התרבותהיוצרים  תבחר אתהוועדה המייעצת לניהול אמנותי 

הזכאות שטחים  לצורך,  בכללי  עלחם,  תמב  שכירת  מקצועיים-וזאת  קריטריונים  כמפורט  ,  פי 

 . הבנוהל ז

 :תורכב מהגורמים הבאים  הוועדה המייעצת לניהול אמנותי .א

 ; ל הרשות או מי מטעמו )יו"ר(המנ •

 סמנכ"ל הכספים או חשבת הרשות;  •

 ;מתחםהל נציג מטעם הרשות האחראי על ניהו  •

 ;םרושליעיריית ינהל תרבות ופנאי ב ימ  נציג •

 של הרשות;  יזיהו וע וטלוולנקל  מיזםל המנה •

צירופו ככל   לוועדה המייעצת    שיידרש  יועץ מקצועי  ת  )לרבולחלק מן הישיבות או לכולן  של 

יוייועץ מוז יועץ טכנולוגי,  הפועליאלי,  נציגי הגופים  ואו  עץ מטעם  יועץ אחר(ם במתחם  ,  כל 

 . או מי מטעמול הרשות ה רש אישורו של מנייד

וך  ת במתחםהמבקשים לפעול את התוכן המקצועי של  תבחןתי ונמ לניהול אעצת  יהמי הוועדה  

המתחם מטרות  על  אדוקה  המפורטים    שמירה  לקריטריונים  ובהתאם  בנושאי  להלןואופיו   .

פעיל של  ות  תקציב  אל  המנהמתחם הנמצאת בסמכותו  מי מהרשות  הוועדה    תשמשטעמו,  ו 

   כגוף מייעץ בלבד.

דעת  לוועד  שיקול  יהא  המו   אלמ ה  הדמעבבחינת  וקבלת  מהם,  ים  אחד  לכל  ביחס  חלטה 

ים להלן,  והחלטתה תהא סופית ובלבד שתהא מנומקת בכתב, בהתייחס לקריטריונים האמור 

 ולמטרות נוהל זה.

   :כדלקמן היועדה יי הוויד -לע  המועמדיםלבחירת שישמשו   קריטריוניםה .ב

 יוצרים  גופי תרבות

 חדשנות  חדשנות 

 והעיצוב  םהמוצרי ות מולות/איכ י מקצוע איכות 

 מעצבים יוצרים  פוטנציאל מסחרי 

 פוטנציאל מסחרי  מקוריות 
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 נהלי המתחם .7

י  מועמדים לתאשר  במתחםשיא  ועיםיר אומתחם  קבלו  קיומם  ל,  ושר  הוראות  בעמוד  יחויבו 

 ת לנקודות הבאות:סו , אשר יכלול בין היתר התייחשיצורף אליו תקנון המתחםוהסכם ה

ל  ייביתחהשוכר  הגורם המאכלס/  .א כפי שיאותקנון פעילות בלפעול בהתאם  על  שר  מתחם 

 . להסכם השכירותכנספח  ידי הרשות ויצורף 

המא .ב יתחלס/כהגורם  לשמיהשוכר  של    האופיעל  ירה  יב  העיצוב  כפי    המתחם וקווי 

 . הרשותי  יד-ליקבעו עיש

המאכלס/ .ג כלהגורם  על  לשמור  יתחייב  והנ  ,הפעילות  ליהשוכר  במרחב ראות  העיצוב 

 הרשות. י  יד-ל עכפי שיקבעו הציבורי 

 ידי וללא התראה, גורם מאכלס/שוכרופן מבא  ,יא מן המתחםלהוצ  תרשאי ה  תהי  הרשות .ד

יעמוד לא  ע  םבכללי  אשר  ש ,  הרשותי  יד -ל שנקבעו  הרשות,   התנהלותואו  לדעת  עלולה, 

   .לפגוע בפעילות המתחם

   מתחםה כלוסאהצטרפות ל .8

 נוהל זה ואילך. פרסום  החל מיום  ניתן להגיש   בקשות ההצטרפות את  .א

הצטרפות   .ב עבקשת  טופס תוגש  גבי  מועמדות  הג"  מקוון   ל  הנסן  אכלוסלשת    "במתחם 

 9eQBXmu8dst9e/6nRQbhttps://forms.glבלינק: 

מועמדות    אמן/מעצב .ג להגיש  ל צרף  ילאכלוס  המבקש  )בנוסף  המקווןבמייל  את   ( טופס 

 : המסמכים הבאים

 ; ודם וכל מידע רלוונטי נוסףק ון מסחריניסי  ים, המלצות,קורות חי .1

 ; תיק עבודות .2

 ; כלוסבמסגרת הא  ירוט ההצעה לפעילות במתחםפ .3

   .מי האמנותוני בתחוכעל תי  מוסד אקדמי ו/אומאישור סיום לימודים מ .4

 יכולת מימוש וביצוע  

 מקוריות  

 שה חד-ת מדיהכנולוגיובשילוב ט  מנות ועיצובלאכמתחם  יעדי המתחםמימוש  

 פעילות בקהילה תרומה וערך מוסף למתחם, ול
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פע יפ .5 לשיתוף  ההצעה  המוסף    ולהרוט  והערך  התרומה  זה  למתחם,  ובכלל 

 . ולפעילות בקהילה

להים  יוצרקבוצת   .ד אחד טופס    תשלחלאכלוס  מועמדות  גיש  המבקשת  מועמדות  הגשת 

המקוון)  מרוכז פריטים(טופס  ואת  מחבריה.לעיל    1-5  ,  אחד  כל  לגרוע    לגבי  מן  מבלי 

בו  במ,  האמור פעי לצה  קבותבקש  קרה  במתחםלקיים  עומדים  ות  חבריה  כל  לא  ואשר   ,

ד לפטור,  לעילבתנאים  הבחירה רשאית  ועדת  מן החברים מעמידה    תהא  מן  חלק  בחלק 

 א. ובלבד שבקבוצה יוצר אחד העומד בתנאים באופן מלול דעתה, , על פי שיק יםהתנא

תרבות .ה מועמדות  המבקש    גוף  )בצרף  ילאכלוס  להגיש  לבמייל  המקוופט נוסף  את   ( וןס 

 : ם הבאיםהמסמכי

אודות   .1 מידע  התרבותדף  המלצות,גוף  ק  ,  מסחרי  מידע  ניסיון  וכל  רלוונטי  ודם 

 ; נוסף

שקיים .2 לכך  פתוחים/ שהוצגו  ים מיצג/תערוכות  לוש שלפחות    הצהרה  בפני    היו 

 הן; ליופירוט בנוגע א  הקהל הרחב

ות,  רוכ ים, תערסנות )קומעוסקת בשילוב של טכנולוגיה וא מידע בנוגע לפעילות ש .3

 חום האמור(; או פעילויות אחרות בת/ו  סדנאות

פעויפ .4 לשיתוף  ההצעה  ובכללרוט  למתחם,    לה  המוסף  והערך  התרומה  זה 

 . ולפעילות בקהילה

 מסמכים: הגשת האופן   .ו

 נהלת מתחם הנסן בכתובת:סמכים יש לשלוח בדואר אלקטרוני לידי מ את המ

Hansen@ranwolf.co.il    

 מייעצת.הוועדה ה בפני דוןתי  לא  נדרשיםה יםסמכהמ  ללכת כלול את  שלא בקשה

 הליך בחירת המועמדים  .9

 ים:שלב בשלושהיבוצע עדה המייעצת הוו י יד-עלתרבות   יגופ ו/או יוצרים  חירת  הליך ב  .א

 . לנוהל זהעל פי כללי הזכאות  בחינת העמידה ב - שלב א'

   .הז  נוהלב ורכאמירה קריטריוני הבחהבקשות על בסיס איכות בחינת   - 'בשלב 

זהב על  תוכל  שלב  שיקפ-הוועדה,  הנציג  לזמן    ,דעתה-לו י  לקב מטעם  לת מועמד 

 הבהרות באשר לבקשתו. 

ידי -לראיון שיתקיים על   יזומנו ב'  -וא'    יםבם שעברו בהצלחה את שלמועמדי  -  ' גשלב  

 .מטעמה או מיהוועדה המייעצת 

 במתחם,פעול  ל   לזכאותה  אשר בקשקיים שיקול דעת שלא ליובהר כי לוועדה המייעצת   .ב

 נוהל זה.   ם הינה עומדת בתנאיאף א
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 כללי  .10

פעם .א להגיש  יהיה  בתנאי    ניתן  עמדו  לא  אך  יותר  מוקדם  במועד  שהוגשו  בקשות  נוספת 

וזאת   בתנאי  הנוהל,  לעמוד  מנת  על  הנדרש  כל  לתיקון  יידונו  הנוהלבכפוף  אלו  בקשות   .

 הגשתן.  הלים שיהיו קיימים במועדמחדש, על בסיס הנ

הסל .ב הפעלת    יובהרהטוב  דר  מען  תהמתחם  כי  זו  והפעלת  בקבלת    יםותנ מ וכנית 

המת איהתקציבים  של  מקרה  בכל  וכי  ו/או  -אימים,  הפסקת  ו/או  התקציבים  קבלת 

ו/או    הפעילות במתחם רשאית להפסיק או להשהות את  הרשות  תהא    ,רתםהשהיית העב

 ., לפי הענייןתוכנית זו

כל .ג בהגשת  אין  כי  עהנדרשים  המסמכי  מובהר  כי  זנוהל  פי  -לם  אישור  להוות  כדי  ה 

הינ ייכלל  בקש  המ כי  ו/או  התוכנית  ליצור  בגדר  כדי  בכך  ואין  זה,  נוהל  בתנאי  עומד  ו 

. מובהר כי כל עוד לא  לקבלת הבקשהנהלת המתחם,  או ה /והרשות  מחויבות כלשהי מצד  

  מחויבת ,  ת המתחםנהלואו ה הרשות  לא תהא  ,  בין הצדדים  נחתם הסכם אכלוס המתחם

 . רת נוהל זהלפעילות הנדונה במסגוגע  נ בכל האומה במ

נוהל זה  את    ,בטל בכל עתרשאית לשנות או ל הרשות   .ד התנאים לביצועו,  את  או  הוראות 

בטרם   תקופלרבות אף  שיקול-על  –האכלוס של המתחם  ת  הסתיימה  הבלעדי    הדעת -פי 

 . והמוחלט

לצר .ה הינו  זה  בלבד,  מסמך  והנחייה  הבהרה  לר כי  מאוואין  בו  בכלמחיי  סמך ת  צורה    ב 

בכל המבקשים  ועמידת    ,הרשותציגים המוסמכים של  ידי הנ-על  חתוםהסכם  שהיא. רק  

לחתימה על המסמכים כאמור לא    , יחייבו את הצדדים, ועד בנוהל זה התנאים הקבועים  

 .מחויבת במאומההרשות תהא 

 

   lf.co.il@ranwoenhans –י רונאלקט  בדואר ,המתחם,  הלתנילמ ניתן לפנות  לבירורים
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   לטווח קצר/יומיים  רועים יאת חללים להשכרהל נו

 וטכנולוגיה  מדיה ,עיצובמרכז ל "הנסן יתב"ב

 כללי  .1

מרכז תרבות המתמחה    -  "הנסןבית  "  נהלת את מ   ,"(הרשות)להלן: "רשות לפיתוח ירושלים  ה

   .יםל שבירו 14ו אלון ה, ברחוב גדלי"(המתחם)להלן: " עיצוב, מדיה וטכנולוגיהב

חלל אפשר  להרשות    בכוונת  יומייםמתחם  ב  יםהשכרת  ק/לשימושים    ,ארגוניםל  צרלטווח 

ואי   עמותות  ,רותבח הרחב  לקהל  פתוחים  שאינם  פרטיים  פוגופים  כוללים  האירוע נם    רסום 

 ות. שיווקית כולל רשתות חברתיפלטפורמה ב ורלציב

 

  הגדרות .2

  אירועים"

יומיים  

פתוחים  

   "לציבור

לציבורהפתו   ותפעילוי  תרבולבע  חות  תוכן  מטרוות  ללא  פעילויות  תי  או  רווח  ת 

 כגון:י עם מטרות רווח מסחר /תי רבובעלות תוכן ת

של    לות פעי   (,ו'וכד יו,  גלריה, סטוד  שטח לטובת מפעילי תוכן תרבות )כגון: השכרת  

פעילות   חש  אירועים  , קהילתיתעמותות,  תרבות בעלי  אירועי  בינלאומית,    יפה 

 .  'ום וכד איכותיי

למ שכולליםטאירועים  רווח  קצר  לותפעילצורך    טחשהשכרת    רת  כגון    לטווח 

מסחר כנסיםי,  פסטיבל  חברה,  ואשר  וכד   אירועי  קשרהינם  ו'  ורוח    לאופי  בעלי 

 ת שתתקיים במתחם.ף לפעילוהמתחם ו/או בעלי ערך מוס 

 צ"ב ווכי   ותבר מצו ,ונותחתכגון  יום אירועים פרטיים יובהר כי לא יתאפשר ק

  אירועים"

ומיים  י

סגורים ללא  

   "פרסום

טווח/יומית  לותפעי לצורך    שטחהשכרת   הרחב ש  קצרת  לקהל  פתוחה    אינה 

 האירוע בפלטפורמות השונות.  של רסוםושאינה כוללת פ

ק יתאפשר  לא  כי  או  ום  י יובהר  פרטיות  פרטיים  שמחות  של  אירועים  שאינם 

 ריים ופים מסחגרגונים, עמותות או א

 

 ו/או הכוללים פרסום חים לציבורפתו מסחריים/ותייםעים תרבאירוום קילאות  ככללי ז .3

  עמוד בתנאים הבאים:על האירועים שיתקיימו במתחם ל

 ורטות לעיל. תחם ועומד בהגדרות המפהאירוע תואם את אופי המ .א

 יפריע לפעילויות האחרות במתחם  אאירוע של .ב

 . תי של המתחםהשנ יםוער יוח האלב משתלב אירוע ה .ג
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פוגעני, הימורים, עידוד אלימות מכל  תוכן בעל אופי מיני  הכוללים ים  וער ום אייותר קי א ל .ד

 ליטית. הסתה דתית או פופלגתית,  סוג, פעילות מ

 . תהא סופית והחלטתה  בקשה לאירוע או לא  לאשרמובהר כי לרשות שיקול דעת מוחלט האם 

 

 רסוםפ סגורים לקהל הרחב וללא צילומים/ אירועיםיום קלכללי זכאות   .4

  הבאים:על האירועים שיתקיימו במתחם לעמוד בתנאים 

, על פי שיקול  לקיום האירוע וי מטעמאו מ נציג מנהל הרשותאו ל המתחם  ור מנהאיש קבלת  .א

 דעתם המוחלט. 

אי .ב קיום  יותר  מיני  ים  רועלא  אופי  בעל  תוכן  עיהי  פוגעני,הכוללים  מכל  מורים,  דוד אלימות 

 ת או פוליטית. הסתה דתיפעילות מפלגתית,  סוג, 

 

 הגשת בקשה  .5

 /ahdMxM2tsbfQp7doyhttps://goo.gl/forms :להלן קבלינ מסירת כל הפרטים

 

 הליך בחינת הבקשות  .6

ידי    לעיל  5עיף  סבכאמור  בלינק  בחינת הבקשה שתוגש   נציג מנהל  ו  אל המתחם  ה מנתבחן על 

 . ומטעמ יאו מ הרשות

תאושר   בסעילפי  הבקשה  הזכאות  שיקו4  -ו  3פים  כללי  פי  על  הרשות, ,  של  דעתה  מותנית  ו  ל 

 וקש.המב בתאריך קשיות החלל המבובפנ

ת רק לאחר אישור הצעת המחיר בכתב והסכמה לתנאי הביטול המפורטים בהצעהחלל ישוריין  

 המחיר. 

 

 םתשלו .7

אשר  התשלום    גובהרשאי לקבוע את  הא  יו  י מטעמת או מרשול הה מננציג  או    םמנהל המתח

 ה. המצורף לנוהל ז , בהתאם לתעריפוןמבקשי קיום אירועיםיגבה מי

 

 כללי  .8

פע  ניתן .ו להגיש  בקשויהיה  נוספת  שהוגשו  ם  בתנאי  ת  עמדו  לא  אך  יותר  מוקדם  במועד 

וזאת   כלהנוהל,  לתיקון  בתנא  בכפוף  לעמוד  מנת  על  יידונו  הנוהלי  הנדרש  אלו  בקשות   .

 קיימים במועד הגשתן.  הלים שיהיובסיס הנ ש, עלמחד

https://goo.gl/forms/tsbfQp7doyahdMxM2
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ז ת  א  ,רשאית לשנות או לבטל בכל עתהרשות   .ז נוהל  ם לביצועו,  התנאיאת  או  ה  הוראות 

 . והמוחלטהבלעדי   הדעת -פי שיקול-על

לצר .ח הינו  זה  בומסמך  לראות  ואין  בלבד,  והנחייה  הבהרה  בכל  מחיי  מסמך   כי  צורה  ב 

 . אשהי

 

   ranwolf.co.il hansen@–רוני אלקט  בדואר ,תחם, המ הלתנילמ ניתן לפנות  לבירורים

 

 


