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תאריך התשקיף 31 :יולי2018 ,

1

הודעה על פרסום תשקיף

בהתאם לסעיף  31לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד 1994 -

קרנות נאמנות-2
תשקיף עיקרי
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מנהל הקרן:

אנליסט אי.אמ.אס.
ניהול קרנות בנאמנות ) (1986בע"מ

)מספר ברשם החברות(511146490 :
שד' רוטשילד  ,46מגדל אלרוב ,תל אביב 6688312
טלפון 03-7147147 :פקס03-7147142 :
דואר אלקטרוניkranot@analyst.co.il :
השנה שבה החל מנהל הקרן בניהול קרנות.1987 :
מספר הקרנות שבניהול מנהל הקרן.37 :
השווי הנקי הכולל של הנכסים המוחזקים בקרנות כאמור 10,190 :מיליוני .₪
הזמנות לרכישת היחידות המוצעות תוגשנה למנהל הקרן באמצעות הבנקים או באמצעות
חברי בורסה אחרים .התשקיף העיקרי מתפרסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך
שכתובתו .www.magna.isa.gov.il
 1המידע המוצג בתשקיף נכון ליום ) 29.05.2018למעט אם צוין מועד אחר( .יש להתעדכן
באופן שוטף בדוחות על אירועים הנוגעים למנהל הקרן ,לנאמן ולקרנות שבניהול מנהל הקרן,
בדוחות השנתיים שמפרסם מנהל הקרן לגבי כל קרן שבניהולו ,ובמידע נוסף המתפרסם
באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,שכתובתו ) www.magna.isa.gov.ilלהלן – אתר
ההפצה(.
 2תשקיף זה משותף לכל הקרנות שבניהול מנהל הקרן ונכלל בו מידע על מנהל הקרן ,על
הנאמן ועל הקרנות שבניהול מנהל הקרן; מסמך זה משמש תשקיף הצעת יחידות של כל
הקרנות שבניהול מנהל הקרן שנזכרות בו וזאת עד יום  .30.07.2019מנהל הקרן עשוי להציע
יחידות של קרנות נוספות על אלה הנזכרות בתשקיף העיקרי ,במהלך תקופת התשקיף
באמצעות תשקיף קרן חדשה שיפרסם .התשקיפים והדוחות הכספיים מתפרסמים באתר
ההפצה.

קול קורא למנכ"ל מיגל
מכון למחקר מדעי יישומי בגליל

ניהול כלל המכון תוך יצירת מקורות לפיתוח וקידום המכון
הגדרת התפקיד:
 oניהול כללי של מיגל ,בתאום ושיתוף עם המנהל המדעי הכפוף למנכ"ל
והאחראי הישיר על מערכת המחקר.
 oייצוג הארגון וניהול מו"מ מול גופים ציבוריים ,מוסדות ממשלתיים ,ספקים,
גופים בינלאומיים וגורמים נוספים.
 oתכנון אסטרטגי ויישומו.
 oפיתוח ,קידום ויזמות נושאים חדשניים במגוון תחומי עיסוקו של המכון.
 oאחריות כוללת על ניהול ,פיקוח ובקרת התקציב.
 oגיבוש תכנית עבודה שנתית ואחריות לביצועה.
 oיצירת שיתופי פעולה וניהול צוות.
 oאחריות על קשרי החוץ עם גורמים ממשלתיים ,ואזוריים.
 oגיוס משאבים וכספים.
 oקידום פרויקטים חדשניים ,זיהוי הזדמנויות ופיתוח עסקי.
 oאחריות על קשרי הגומלין עם המכללה האקדמית תל חי בשיתוף המנהל המדעי
האחראי על יחסי הגומלין בתחום המחקר והאקדמיה.
דרישות סף:
 oהכרות טובה עם תחום המו"פ ופיתוח טכנולוגיות חדשות.
 oמעמד בכיר והכרות מתמשכת עם מערכת המחקר המדעי בארץ ובחו"ל.
 oיכולת מוכחת לניהול והנעת צוות עובדים גדול ומורכב.
 oראיה מערכתית ויכולת קביעת סדרי עדיפות.
 oכושר ביטוי גבוה בע"פ ובכתב בעברית ובאנגלית ,ויכולת הבעה והצגה מול
גורמים ציבוריים ופרטיים.
 oהשכלה אקדמית בתחום רלוונטי.
דרישות התפקיד
 oהכרות טובה בתחום הגנת קניין רוחני ,יישום פטנטים ושימוש בו.
 oיכולת גיוס כספים מקרנות ומוסדות בארץ ובחו"ל
 oיכולות לגיוס משקיעים.
 oניסיון בניהול מו"פ .
ליו"ר הדירקטוריון
כפיפות:
היקף משרה :מלאה
הגוף הממליץ :צוות האיתור שנבחר מתוך ההנהלה
הגוף המאשר :דירקטוריון החברה
קורות חיים יש להגיש בעברית ובאנגלית למייל המצורף
 ,mayak@migal.org.ilעד 15/8/18

הזמנה להציע הצעות
לרכישת דירה ברח' הצדף  3בהרצליה פיתוח
VY

03-9538712

לפרסום
מודעות
אבל

לאסתר במברגר

חטיבת הטכנולוגיה

מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ
מכרז פומבי מס' 7/2018

משפחת מזרחי טפחות

איתך באבלך הכבד בפטירת אמך

רנה במברגר
ההלוויה התקיימה ביום חמישי 26/07/2018
שבעה  -קבוץ חפץ חיים

ע"ה

לביצוע עבודות תשתית ,סלילה ופיתוח במת"צ רחוב ירמיהו בירושלים

בהמשך למודעה שפורסמה ,מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ מודיעה בזאת על תיקון תנאי סף 5.2
למכרז ועל דחיית המועד האחרון להגשת הצעה:
 .1נוסחו המתוקן של תנאי סף  5.2הינו כדלקמן" :המשתתף הוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסיות בנאיות ,התשכ"ט 1969-בסיווג ג' ,4ענף ) 200כבישים ,תשתיות ופיתוח(".
 .2ההשתתפות בסיור הקבלנים אשר נערך אינה חובה אך על כל פנים ייערך סיור נוסף ביום 6.8.2018
בשעה  .10:00מקום המפגש בחדר הישיבות במשרדי החברה ,לאחר מכן יתקיים סיור באתר.
מובהר בשנית כי ההשתתפות במפגש ו/או בסיור )הנוכחי או הקודם( אינה חובה ואינה תנאי להגשת
הצעה.
 .3על המציעים להגיש את הצעותיהם עד ליום  21.8.2018לא יאוחר משעה  12:00בצהריים .אין שינוי
ביחס לאופן הגשת ההצעה ומיקום ההגשה.
בכבוד רב,
דורון נויוירט ,מנכ"ל
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