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דיירים יקרים 
על פי דרישת ועד הבית ובתיאום עם משטרת ישראל 
להלן כללי התנהגות לשוהים במתחם "לב אילת". 

אסור לארח יותר אנשים מעבר לרשום בהזמנה, גם לא לפרק זמן מוגבל. 1.

אסור לעשות רעש או להשמיע מוזיקה חזקה החל מהשעה 23:00 ועד הבוקר 06:30 2.

חל איסור מוחלט להתשכר בדירה זו. 3.

אסור להשליך בדלי סיגריות או חפצים כלשהם מהחלונות או מהמרפסת. 4.

יש לעשן רק במקומות המותרים (מרפסת הדירה בלבד!) 5.

למשטרת ישראל או לבעל הדירה יש רשות לפנות דייר אשר הפריע לשכנים, נמצא שיכור בדירתו, או לא עמד 6.
בדרישות הנ"ל. פינוי כנ"ל יתבצע ללא החזר כספי ואף יוטלו קנסות בהתאם לנזקים. 

בנוסף נבקשכם: 

בחזרה מבילוי לילי יש לכבד את השכנים ולשמור על השקט בחדר המדרגות ובסביבת הדירה. 7.

יש לשמור על ניקיון סביר בדירה במשך כל השהות ולשמור על אביזרי הדירה ותקינותם. 8.

יש לסגור את המזגן כל פעם שעוזבים את הדירה.. יש לו נטייה לקפוא בעבודה ממושכת והדבר יאפשר לכם להנות 9.
ממלוא עוצמתו. 

להבטחת האמור לעיל יצולם כרטיס אשראי ותעודת הזהות לביטחון בלבד. 10.

  Dear guest
 As required by the House Committee   in coordination with the Israeli Police in Eilat
 .The following are rules of conduct for those are staying in the "Lev Eilat" complex

.1 It is not allowed to host more people than registered on the invitation, not for a limited period
 .of time

.2 please keep quiet between 23:00 until 06:30

.3 .It is absolutely forbidden to get drunk

.4 .Do not throw cigarette butts or any objects from the windows or the balcony

.5 Smoke only in permitted locations (apartment balcony only!)

.6 The Israeli Police or the owner of the apartment has the right to evict a tenant who interferes
 with the neighbors, is found drunk in his apartment or does not meet the aforementioned
 requirements. Such evacuation will be carried out without a refund and fines will also be

 .imposed in accordance with the damages

 In addition, we ask of you

.7 Back from nightly entertainment, the neighbors must be respected and the quiet must be kept 
 .in the stairwell and in the apartment area

.8 Maintain reasonable cleanliness in the apartment throughout the stay and keep the apartment
 .accessories and their correctness

.9 .In order to maintain the power of the air conditioner , turn it  off  as you exit the apartment .
. 

.10 To secure the above, A credit card and identity card will be photocopied only for security
 purposes

Name and surname:                                                                                                               שם ושם 
משפחה:

Passport no:                                                                                                                       : מ"ס תעודת 
זהות

Address:                                                                                                                                     :כתובת      

Signature:                                                                    
חתימה:


