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מכרזים

ĤĢđČĐ ďĤĥĚ
ĘĘđėĐ ęĕĤđĎĚ ęēĦĚ ĦĚģĐĘ ,ĐĤĕėē ĦđĕđėĒ ĦĥĕėĤĘ ĦđĞĢĐ ĦĘčģĘ ĐĜĚĒĐ
ĐĤėĥĐ ĦĤĔĚĘ "ĦĎ ĕĚĤėč ĤĕėĥĐĘ ĐĤĕď" ĔģĕđĤĠ Ęĥ ĐĕđđĤ ĐĕĜčč ď"ēĕ 246
ĦĎ ĦĕĕĤģč (03-04 ęēĦĚ) "ĦĎ ĕĚĤė" ĦĜđėĥč ĖđĤČ ēđđĔĘ
29/2018/ęĕ ĒĤėĚ ĤĠĝĚ
("ĕ"ĚĤ") ĘČĤĥĕ ĕĞģĤģĚ ĦđĥĤ ęĞ ďēĕč ("ĐĤčēĐ") Ě"Ğč ĐĤėĥĐĘđ ĤđĕďĘ ĦĕĦĘĥĚĚĐ ĐĤčēĐ À ĤĕėĥĐĘ ĐĤĕď
ĐĕĢĠđČ ęĞ ęĕĜĥ 98 Ęĥ ĐĠđģĦĘ (ēđĦĕĠ ęėĝĐ ČĘĘ) ěđđĐĚ ĐĤĕĥĕ ĐĤĕėē ĐĒđē ĘĞ ĐĚĕĦēĘ ĦđĞĢĐ ĐĒč ĦđĜĕĚĒĚ
ęĕĤđĎĚ ęēĦĚ Ęĥ ĐĘĞĠĐđ ĐĚģĐ ,ěđĜėĦ ĖĤđĢĘ ,ěĘĐĘ ęĐĕĔĤĠĥ ěĕĞģĤģĚĐ ěĕĎč ęĕĜĥ 98 Ęĥ ĦĠĝđĜ ĐĠđģĦĘ
ĦđĤĕďĐĚ 25% .ęĕĜĥ 10 -Ě ĦēĠĦ ČĘĥ ĐĠđģĦ ĖĥĚĘ ēđđĔ ĦėđĤČ ĐĤėĥĐĘ ĐĜďĞđĕĦĥ ,ĦđēĠĘ ď"ēĕ 246 ĘđĘėĕĥ
.ģđĥ ĤĕēĚč ĕĥĠđēĐ ģđĥč đĤėĥđĕ ĦđĤĕďĐĚ 75% ,ęĕČėĒĘ ēģđĠĚ ĐĤĕď Ĥėĥč ĤđĕďĘ ĐĜďĞđĕĦ
.ĦđĤĕďĐ ĦČ ĤđėĚĘ ĐėđĒĐ ĐĕĐĕ ĕČĥĤ ,ĤđĚČė ĐĤėĥĐĐ ĦĠđģĦ ęđĦč
:ěĘĐĘďė ęĜĕĐ ĔģĕđĤĠĐ ęģđĕ ęĐĕčĎ ĘĞĥ ěĕĞģĤģĚĐ ĕĔĤĠ
524741-11-17 תיק

בלשכת ההוצל"פ בחיפה

6 ĐďđĚĞ
(1-5 ĦđďđĚĞ)
ė"Đĝ
ĦđČĢđĐ
ēđĦĕĠ
ĦđČĢđĐđ
ēđĦĕĠ
ĦđĠĝđĜ
ęđĘĥĦĘ
Ĭ č ĕ"ĚĤĘ

הזמנה למתן הצעות לרכישת רכב

 הנני מזמין בזה את,בתוקף תפקידי ככונס נכסים על פי צו ראש ההוצל"פ
 שנה:22-729-71  מספר רכב: פיג'ו:הציבור להגיש הצעות לרכישת רכב מסוג
.(" "הרכב: שחור )להלן: צבע:2010
.04-8807721 : טל,את הרכב ניתן לראות במחסני הוצל"פ נעמן קרית ביאליק
12:00  שעה8/2/2018  הצעות לרכישת הרכב תוגשנה במשרד הח"מ עד ליום.1
 סכום. ממחיר ההצעה10% בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בגובה
 יחולט ויזקף לזכות הח"מ כפיצוי קבוע ומוסכם מראש אם יחזור,זה ייגבה
, כתובתו, בהצעה יפורטו שם המציע.בו המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא
. טלפון וכן הסכום המוצע,מס' תעודת זהות
 ובכלל זה מע"מ במידה,או מיסים/ הוצאות אחסנת הרכב וכן היטלים ו.2
.ויחולו בגין רכישת הרכב יחולו על הקונה
 המידע. והח"מ אינו אחראי למצב הרכב,(AS IS)  הרכב ימכר במצבו.3
 ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין,בהזמנה זו הינו כללי ביותר
 כל פרט וכל מידע, על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו.הקשור ברכב
 וכל הצעה תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו,הדרוש להגשת ההצעה
.ובאחריותו הבלעדית
 או כל הצעה שהיא, אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר.4
 דיני,והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ביחד או בנפרד
.מכרזים לא יחולו
. מכירת הרכב כפופה לאישורו של כב' רשם ההוצאה לפועל.5

 עו"ד וכונס נכסים על הרכב,עידו סולומונוב

128/18 'מכרז מס
187/18 'מודעה מס

ים/ שיבוץ והחלפת עובדות,מכרז לאספקת תוכנה לניהול
לסיוע בכל מוסדות החינוך העירוניים ובליווי היסעים כולל
 הטמעה ותמיכה שוטפת בתוכנה ובמשתמשים, הדרכה,הקמה
₪ 1,000 :מחיר המכרז
14:00  בשעה12.2.18 :מועד הגשת שאלות עד
.15:30  בשעה6.3.18 :המועד האחרון להגשה
09-8362814/5  מר עמוס רווה מנהל חינוך: טלפון+ איש קשר
,בכבוד רב

איכר-מרים פיירברג
ראש העירייה

לדותן שוייצר

סניף חצרות יפו

איתך באבלך הכבד בפטירת אביך

ז"ל

ארז שוייצר

28/01/2018 ההלוויה התקיימה ביום ראשון
 בקיבוץ נחשון בבית משפחת שוייצר- כתובת שבעה

משפחת מזרחי טפחות

לאבי ורבר

מרכז הבנקאות

איתך באבלך הכבד בפטירת אמך

ע"ה

קלרה )חיה מלכה( ורבר
29/01/2018 ההלוויה התקיימה ביום שני
 ת"א,35  ברחוב משמר הירדן- כתובת שבעה

(" "הנאמ:הודעה על שינוי בשכר מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ )להל
שכר הנאמ
*לאחר השינוי
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%

שכר הנאמ
*לפני השינוי
0.05%
0.05%
0.05%
0.06%
0.06%
0.07%

5 ĐďđĚĞ
ěĕĎč
ĎđĤďĥ
ĦđĕĦĥĦ
ĦđĜđėĥč
ĦđģĕĦđ

4 ĐďđĚĞ
ěĕĎč
ĦđĠĦĦĥĐ
ĦĚģĐč
ĦđďĝđĚ
ĤđčĕĢ

3 ĐďđĚĞ
ěĕĎč
ĐĚďģĚ
ē"Ğ
Ĥđčĕē
ĘĚĥē

2 ĐďđĚĞ
ěĕĎč
ĦđďđčĞ
ĞđĢĕčč
ďĕĎČĦ
ęĕĚĐ
čđĕčĐđ

ēĔĥ
Ĥ"Ěč
ĖĤĞč

ĥĤĎĚ

ĐģĘē ĥđĎ
(ĦđĚĘĥč)

1 ĐďđĚĞ
ēđĦĕĠ ěĕĎč
ĦđĕĦĥĦ
ĦđĕĤđčĕĢ

36,960,319 2,114,254 2,842,382 304,215 913,984 30,785,483 246 ęĕĤđĎĚ 17,259 ,213 83-86 2812
'Ď
,222,221
231

04-8621257 : פקס04-8627819 : טל33105  חיפה24 מרח' חסן שוקרי

משפחת מזרחי טפחות

ēđĦĕĠ ĦđČĢđĐ
ĕďĕ ĘĞ ĐĕĕčĎĘ ēđĦĕĠ ĦđČĢđĐ 'ĝĚ ďđĞĕĕ
ĕďĕ ĘĞ ĐĕĕčĎĘ ĦđĠĝđĜ
Ĭ č ĦđĥĤĐ
ď"ēĕ
Ĭ č ĦđĥĤĐ

:  כדלהל, יחולו שינויי בשכרו01/02/2018 הנאמ מודיע כי החל מיו
ש הקר

.1
(5109848 : )מס' קר$  נקובSMART BETA  ארה"בETF (4D) אפסילו
.2
(5123484 :( )!( אג"ח גלובלי  מגודרת מט"ח )מס' קר0B) אפסילו
.3
(5112743 :( מדדי אינדקס קונצרניי )מס' קר0A) אפסילו
.4
(5112735 ( תיק סולידי )מס' קר0A) אפסילו
.5
(5112727 : בנק דיסקונט )מס' קר2 ( עוקבת תיק2C) אפסילו
.6
(5116553 : )מס' קר10% + ( אג"ח מדינה1A) אפסילו
.* שיעור השכר מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקר
 מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ: הנאמ

(ĐĕĜē) 606-0171488 ,(ĐĤėĥĐĘ Ĥđĕď) 606-0411017 3/140/03/9 :ĤĕĞ ěĕĕĜč ĦĕĜėĦ ĦđĘē ěĕĞģĤģĚĐ ĘĞ
.ĞģĤģĐ ĤĕēĚ ĘĞ ĐĕĐĦ ĒĤėĚč ęĕĞĕĢĚĐ ěĕč ĦđĤēĦĐ ,ęđĚĕĜĕĚ ĤĕēĚ ČĘĘ ĒĤėĚĐ
ĦđĤĎČ ,ĘĕĞĘ ĐĘčĔč ĦđĔĤđĠĚĐ ēđĦĕĠĐ ĦđČĢđĐ ĦČ ĕ"ĚĤĘ ĒĤėĚč ĐėđĒĐ ęĘĥĕ ĞģĤģĐ ĤđčĞ ĞĢđĕĥ ęđėĝĘ ğĝđĜč
.ĒĤėĚĐ ĦĤčđēč ĔĤđĠĚė ĘėĐ ,čđĕčĐđ ęĕĚĐ ďĕĎČĦĘ ĐĚģĐ ĕĚďđ ĦĕĚđģĚĐ ĦđĥĤĘ ęĕĘĔĕĐđ
.ęĕďēđĕĚ ĦđĤēĚĦĐ ĕėĕĘĐ ęĕĚĕĕģ ĒĤėĚč
:ęĕĕĤģĕĞĐ ğĝĐ ĕČĜĦ
.1976-đ"ĘĥĦĐ ęĕĕĤđčĕĢ ęĕĠđĎ ĦđČģĝĞ ģđē ĕČĜĦč ĐďĕĚĞ .1
.ĒĤėĚč ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď ĤđčĞ ĐĤčēĐ ĦďđģĠĘ Ĭ 5,000 Ęĥ Ėĝ ęđĘĥĦ .2
ĕĠė ęĕČĜĦčđ ęđėĝč ĘČĤĥĕ ĕĞģĤģĚ ĦđĥĤ ĦďđģĠĘ ďčĘč ĦĕĚđĜđĔđČ ĦđčĤĞč ěđďģĠ ğĤĢĘ ĥĕ ĐĞĢĐ ĘėĘ .3
.ĒĤėĚĐ ĦĤčđēč đĔĤđĠĕĥ
ČĕĐĥ đČ ģđē ĦĤĠĚ ČĕĐĥ ěĕđĢĚ ČĘ đč ĐĤčē ĝĕĠďĦ ĦČĢĚĐđ ęĕďĕĎČĦĐ ĦđĥĤĘ ĦđĕĦĜĥ ĐĤĎČ Ħđčđē ĤďĞĕĐ .4
.ģđē ĦĤĠĚ ĐĤčēė ęđĥĕĤ ĕĜĠĘ ĐČĤĦĐč
ģĝĞ ĦĤĞĐ ĤďĞĕĐđ ,ĒĤėĚĐ ĦĤčđēč ĔĤđĠĚė ,ĦđĝĜėĐ ĤđĒēĚđ ĕĚĢĞ ěđĐ ĦēėđĐ Ęĥ ęĕĕĝĜĜĕĠ ęĕČĜĦč ĐďĕĚĞ .5
.ęĕĕĠĝėĐ Ħđē"đďč ĕē
.(ĒĤėĚĐ ĦĤčđēč ĔĤđĠĚė) ęĕĚēĦĚ ĦĚģĐ ęđĒĕĕč ęďđģ ěđĕĝĕĜ Ĥčďč ęĕĕĞđĢģĚ ęĕČĜĦč ĐďĕĚĞ .6
ĦĢĞđĚ ĦĔĘēĐĘ ęČĦĐč ,Ĭ 100,000 Ėĝč ĦĕČģĜč ĦđčĤĞ ČĕĢĚĐĘ ęđĥĕĤ ĦĕĜčĤĝ ČĕĐĥ ĦĕĜĘčģ ĐĤčē ĘĞ .7
.5.9.07 ęđĕĚ 1116 ĤĠĝĚ ĘČĤĥĕ ĕĞģĤģĚ
ďĎČĦĐĥ ĥďē ďĕĎČĦ ĦđĞĢĚČč đČ ("ğĦđĥĚ ęĒĕĚ") ęĕďĕēĕ đČ/đ ęĕďĕĎČĦ ĤĠĝĚ ĕďĕ ĘĞ ĦđĞĢĐ ĥĕĎĐĘ ěĦĕĜ .8
.ęĥ ęĕĞđčģĐ ęĕČĜĦč ĐďĕĚĞĘđ ĒĤėĚĐ ĦĤčđē ĦđČĤđĐĘ ğđĠėč ,ĔģĕđĤĠĐ ĞđĢĕč ĦĤĔĚĘ
.1960 Ė"ĥĦ ĘČĤĥĕ ĕĞģĤģĚ ģđē ĕĠĘ ęĕĤĒĘ ĞģĤģ ĦČĢģĐ Ĥčďč ęĕĘĘėč ďđĚĞĘ ĒĤėĚč ĐėđĒĐ ĘĞ ,ěė đĚė
ĐĕēĠĝĜđ ĒĤėĚĐ ĦĤčđē ĕČĜĦĚđ ęĐč ďđĚĞĘ ĞĕĢĚĐ ĘĞĥ ęĕČĜĦĐ ĤĦĕĚ ĞđĤĎĘ ĕďė ĘĕĞĘ ĤđĚČč ěĕČ
ĦčđĦėč ĐĤčēĐ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ĐĝĠďĐđ ĐďĤđĐĘ ĐĜĕĚĒ ĐĕĐĦ ĐĕēĠĝĜ Ęė ĘĞ ĦĜėďđĞĚĐ ĒĤėĚĐ ĦĤčđē
ĘēĐ ,www.land.gov.il ĦčđĦėč ĕ"ĚĤ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČčđ ,"ęĕĒĤėĚ" ĦĕĜđĥĘ ĦēĦ www.aprent.co.il
.ĕ"ĚĤ ĕďĤĥĚč ĒĤėĚĐ ĦĤčđē ĦČ ĥđėĤĘ ĐĕĐĕ ěĦĕĜ ČĘ .11.2.2018 ĖĕĤČĦĚ
.ĒĤėĚĐ ĦĤčđēč đĔĤđĠĕ ĐĤĐčĐĐ ĦđĘČĥ ĦĥĎĐ ěĠđČ Ĥčďč ęĕĔĤĠĐ ĤĦĕđ ĐĤĐčĐ ĦđĘČĥ ĦĥĎĐĘ ěđĤēČĐ ďĞđĚĐ
.ĘĕĞĘ 2 ğĕĞĝč ĔĤđĠĚė ,ĒĤėĚč ĦđĠĦĦĥĐ ĕĚď ĤđčĞ ęđĘĥĦĐ ĞđĢĕč đĜĕĐ ĐĤĐčĐ ĦđĘČĥ ĦĥĎĐĘ ĕČĜĦ
ĦčđĦėč ĐĤčēĐ ĕďĤĥĚč ,ęĕĤĐĢč 12:00 ĐĞĥč 16.4.2018 ĖĕĤČĦč ČđĐ ĒĤėĚĘ ĦđĞĢĐĐ ĦĥĎĐĘ ěđĤēČĐ ďĞđĚĐ
.6 ĐĚđģ ,ĐđđģĦ ēĦĠ 25 ĘĞĠČ
.ěđďĦ ČĘ - ĕĐĥĘė ĐčĕĝĚ À ęĕĤđĚČĐ ĐĞĥčđ ęđĕč ,ĘĕĞĘ ĐĚđĥĤĐ ĦčđĦėč ĒĤėĚĐ ĦčĕĦč ČĢĚĕĦ ČĘĥ ĐĞĢĐ
ĦĜĕēčĚ ČĘ ,ČĕĐĥ ĐĤđĢ Ęėč ĕ"ĚĤ ĦČ đČ/đ ĐĤčēĐ ĦČ čĕĕēĘ ĕďė đč ěĕČđ ,ďčĘč ĦĕĘĘė ĐĞĕďĕĘ đĜĕĐ ĐĒ ęđĝĤĠ
.ĐĕēĠĝĜ ĘĞ ĒĤėĚĐ ĦĤčđēč đĞĕĠđĕ ĤĥČ ĐĘČ ęĐ ęĕčĕĕēĚĐ ęĕČĜĦĐ .đč ęĕĤėĒĜĐ ęĕďĞđĚĐ ĕčĎĘ ČĘđ đĜėđĦ
 החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע“מ- דירה להשכיר
4951125 |  פתח תקווה, קריית אריה,3208 .ד. ת,25 אפעל
| 03-7900529 : | פקס03-7900501 | 03-7900500 :טל
info@aprent.co.il | www.aprent.co.il

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב

-:מוזמנות בזה הצעות לרכישת כלי רכב כמפורט להלן
 נפח מנוע,11/2014  מועד עליה לכביש,60-037-53 .ר. מ,רכב מסוג פולקסווגן
. צבע אפור מטל, יד שניה1798
 מיום, מתחם גלילות-  בע"מ. אם. טי.ניתן לראות את הרכב הנ"ל במחסני א
03- ' פקס03-6494821 . טל, או בתאום טלפוני15:00 - 09:00  ה' משעה- 'א
.6494822
 בצירוף16:00  שעה7.2.18  עד ליום,הצעות בכתב יש להמציא למשרד הח"מ
 מערך ההצעה אשר תחולט במידה10% המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בגובה
מספר/ ז. מספר ת, מען, כתובת, ההצעה תפרט שם.והמציע יחזור בו מהצעתו
. מספר הטלפון ופקס,תאגיד
. במשרד הח"מ13:30  שעה8.2.18 מועד ההתמחרות נקבע ליום
, אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות לתקינותו.הרכב ימכר במצבו כפי שהוא
.מצבו או השימוש שנעשה בו
. ככל שיחול,לכל הצעה יש להתייחס לתשלום מע"מ כחוק
 הח"מ שומר על זכותו לנהל מו"מ.על מכירת הרכב לא יחולו דיני המכרזים
 לנהל התמחרות ואינו מתחייב לקבל את ההצעה,בנפרד עם מי מהמציעים
 הח"מ זכאי לבטל פניה זו ולהאריך המועד.או כל הצעה שהיא/הגבוהה ביותר ו
.להגשת ההצעות גם ללא הודעה נוספת
מכירת הרכב כפופה לאישור רשם ההוצל"פ ת"א וכן בכפוף לכך שהקונה
כח בנוסח הקיים במשרד הרישוי המסמיך את כונס הנכסים-יחתום על יפוי
.להעביר הבעלות ברכב על שמו

.1

.2

.3
.4
.5
.6

 כונס נכסים-  עו"ד,יונה לוברט

 ת"א,90  רח' החשמונאים,03-5621616 :' פקס03-5621010 :'טל

ראה מכרזים נוספים
בשוק ההון
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