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  : GRANDHALL ןרציל
 :____________םגד 
 

 .רצומה לש הניקתה ותלועפל האלמ תינכט תוירחאל ןוחטבכ תנתינ וז הדועת
 :תוירחאה ףקות
 תונש 5 -ו ןלצרופ םייושעה הבהל ירזפמ לע תוירחא תונש 2 ,השיכרה ךיראתמ לחה ,לירגל תוירחא תונש 5
 .הטסורינ םייושעה הבהל ירזפמ לע תוירחא
 : םיאבה םיפיעסל ףופכב ןתנית תוירחאה
 ונל הארי רשא רצומה לש הלועפה ןונגנממ םיקלח וא קלח לכ, םולשת אלל, ףילחנ וא ןקתנ, תוירחאה ףקותב
 .םרגנש לוקלק בקע וא רצומה לש רוצייה ךילהתמ םוגפ
 .תואנ יתלב שומישמ םיעבונש םיקזנ הסכמ הניא וז תוירחא
 .Grandhall ירצומל הדולח לע תוירחא ןתנית אל
 :םאב תלטובמ וז תוירחא
 .םיכמסומ םניא רשא םישנא י"ע לפוט וא אוהש לכ יוניש רישכמב השענ -
 .רצומה לעמ יוהיזה רפסמ רסוה וא קחמנ, הנוש -
 . )ךולכלו םינמוש יוקינ) רצומה לש היואר הקוזחת עצובת אל -
 .היינש דיל ינושארה שכורה ידי לע רסמנ/היינש דיכ שכרנ רצומה -
 .םיאלמ םיטרפ וב ואלומ רשא, ףרוצמה חפסה תלבק םע הפקותל סנכת וז תוירחא
 .הינקה תינובשח לש קתעה ףוריצ אלל תוירחאל ףקות ןיא
 .רישכמל תוירחאה ףקות גפ רשאכ תמייתסמ םיקלחלו רישכמל תוירחאה
 .תוירחאב תולולכ ןניא רכומה םע הריכמה הזוחמ תועבונה תועיבת
 
 הלקת לש תזיראב םיפרוצמה תוחיטבו הבכרה,שומיש תוארוהב םיטרופמה תוירחאה יאנת קרפ בר ןויעב וארק אנ
 : טקרייד למרכ :האבה תבותכל ףדה תיתחתב ףרוצמה חפסה תא חולשל אנ הרקמב .לירגה 642-700-1700 :לצלצ
 :רשק תרימשל ליימ 71520 דול ,ינופצ היישעת .א 13 הכאלמה בוחר

info@carmeldirect.com 
 :םגדה
___________________________________________________ :רצומ רואית  
___________________________________________________ :שכורה םש  

 : ___________________________________________________ Email 
___________________________________________________ :ןופלט  
___________________________________________________ :האלמ תבותכ  
___________________________________________________ :השיכר ךיראת  
_______________________________________ : )קתעה ףרצל אנ( תינובשח רפסמ   
 
 
 



 
 GRANDHALL תוירחא תדועת -  תולבגהו םיאנת

 
 לש השרומ קוושמ י"ע ,ליעל תטרופמה הלבטב תניוצמה ןמזה תפוקתל איה וז תלבגומ תוירחא

grandhall םגפ וא הלקת תובקעב ליגרו יטרפ שומיש יפל תאזו ולשכ רשא םיקלחב ,ומעטמ ימו לארשיב 
 ,קפס רסה ןעמל .הנתמב ונתינש םירצומו )זירוססקא( םירזע תללוכ הניא וז תוירחא .ןודנה קלחה רוצייב
 קוושמ וא grandhall םעטמ השרומ תוריש יאנכט ידי לע ןקתוה :רצומהש ושוריפ "ליגרו יטרפ שומיש"
 םיפרוצמה םיכמסמב תולולכה ןרציה לש הנקתה תויחנהל םאתהב חוקל י"ע וא/ו ,grandhall לש השרומ
 אלו ,זגב שומיש תולבגמו ללכבו הנבמב שאב תוחיטבל םיימואלהו םיימוקמה םיקוחל םאתהבו ,רצומל
 ונתניי תוירחאה תרגסמב .יטרפ אלו יתליהק ילככ רצומב שומיש וא גרוח שומיש וא ירחסמ שומיש השענ
 תיארחא הניא טקרייד למרכ .ומעטמ ימ וא חוקלה י"ע ופלחוי רשא הלקתה יפואל םאתהב ףוליח יקלח
 בויח לולכל לולע טקרייד למרכ םעטמ יאנכט רוקיב .המעטמ ךמסומ יאנכט ידי לע השענ אלש ןוקית לע
 .הרבחה לש תעדה לוקישל םאתהב ףסונ
  :ללוכ וניא םיקלחב לשכ ,ןכ ומכ
 וא תוקזח תוחור ומכ ,םייתביבס םיאנתמ האצותכ םרגנש הבהל יוביכ ,רצומה תפירשו שא תוטשפתה
 םירומיג וא םייופיצ לש עבצ תורדרדתהו הייהד יקזנ ,היזורוק ,םיעקש ,תוטירש ,רסחב הקול רורווא
 יופיצ לש דרג ,שמשל הפישח וא םיימיכ יוקינ ירמוח ידי לע הקיחש ,םוח תובקעב עבצ ייוניש ,םיפוצמ
 ,דרב יקזנ ,םינמוש תפירש ,גירח שומישמ גגושב םרגנה קזנ וא ,םינושה םיקלחב ליימא ןלצרופה
 שומיש ,רצומב תיאמצע הרוצב ושענש םייוניש ,רולכו םיחלמב הרישע תינוציק הביבס ,היוקל הקוזחת
 םיקלחב תורדרדתה שחרתתו הדימב .םירחא םינרצי לש םיקלח תבכרהו רצומה תחנזה ,רצומב הערל
 תוחול תרגסמבו (המיאתמ הביבסבו ריבס שומישב הדולח וא הפירשמ) עוציבב הדירי לש המר דע
 לש תידעלבה התוירחא תחת אוה ןתנייש יפוליחה ביכרה .יפוליח קלח ןתניי ,תוירחאה לש םינמזה

grandhall, וז תלבגומ תוירחא ידי לע רדגומה: 
 תוולנ תויולע לכל וא ,ןיקתמ תדובע תועשל ,הנקתהל תיארחא טקרייד למרכ היהת אל הרקמ םושב
 םיקזנ ןיגב וא ,רצומה לע תוירחא תרגסמב ףלחוהש קלח לש הנקתהל תורושקה תורחא תואצוהו

 וז תלבגומ תוירחא .אוצייו אוביי ,עוניש יסימו תובוח וא ,הדובע תויולע ,הלבוה תואצוה לכ וא ,םיפיקע
 הניא וז תלבגומ תוירחא ,ךכיפל .םיימוקמה םיקוחה יפל ןכרצל תוקנעומה תויוכזה ללכל ףסונב תנתינ
 ,םיקלח לש תונימז לע ססבתהב .יאלמב ףוליח יקלחו םיקלח רומשל grandhall לע הבוח הליטמ

grandhall שדח רצומ תשיכרל יסחי יוכיז ןתמב חוקלל תובייחתה לכ רימהל התעד לוקיש יפל הלוכי. 
 תוירחא תרגסמב חוקלל תובייחתה לכ לטבל התעד לוקיש יפל grandhall הלוכי ,הנושארה הנשה רחאל
 לש םיווש תדרוהבו קושב וריחמל םאתהב ןכרצל רצומה תולע םוכסב שכורה תא תוכזל ,וז תלבגומ
 תעב ושרדי םגדהו רצומה לש ירודיס רפסמ םע דחי ,תינובשח קתעה וא תינובשח .םילוקתה םיקלחה
 ידי לע רצומה תקידבל תוכזה תא המצעל תרמוש grandhall. grandhallל תוירחא תעיבת לכ עוציב
 שי.Rust Fly-ו היזורוק ,הדולח הסכמ הניא תוירחאה .הנעט וא העיבת לכ דוביכ םרטב ,המעטמ גיצנ
 .ורמשל תנמ לע רצומל יתפוקת הקוזחת לופיט עצבל
 שפנב קזנל םורגלו חקלתהל לוכי לירגהש ןוויכמ ,החגשה אלל לעופ זג לירג בוזעל ןפוא םושב רוסא
 .ומצע רצומלו

 הדולח תורצויה זרזל הלולע ,רחא רגאמ לכ וא םיל הברקו הכירב ומכ ,םיחלמו תוחלב הרישע הביבס
 .הפקת הניא תוירחאה ולא םירקמב .היזורוקו

 
 
 .ןרציה לש תולבגהו םיאנתל ףופכב תלבגומ תוירחא*
 
 
 


