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תלמי יפהבריכת שחיה –בריכת שחיה –בריכת שחיה 

לגמלאות()עקב פרישההזמנה להציע הצעות

.מסחרילתפעול בריכהלרכישת זיכיון בלעדי
הבריכה מתופעלת כיום ע"י זכיין )בעל הרשאה( לתקופה •

.ע" הזכייןבמתקןבעברבלתי מוגבלת מול השקעות שבוצעו
הבריכה מצוידת בכל הרשיונות וההיתרים הדרושים •

להפעלתה המסחרית.
קיץ.הבריכה פועלת כיום על בסיס עונתי בלבד –הבריכה פועלת כיום על בסיס עונתי בלבד –הבריכה פועלת כיום על בסיס עונתי בלבד •
הסכמים. הסכם מול בעל מגיש ההצעה, יחתום על 2מגיש ההצעה, יחתום על 2מגיש ההצעה, יחתום על •

ההרשאה הנוכחי ועוד הסכם מול אגודת המושב.
מגיש ההצעה, יהיה נסיון וידע בתחום של ניהול נדרש של•

ותפעול בריכות שחיה ו/או מועדוני ספורט.
יתן לקבל במייל פרטים רשמיים נוספים נ•

dov_eng@smile.net.il דב-7998066-054,  טל –,  טל –,  טל  

 )"החברה"( ים לקרקעות בע"מ-חברת גב
פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר זימון אסיפה  6102במאי  62ביום 

אישור מדיניות תגמול ( 0: )כללית מיוחדת של החברה שעל סדר יומה
אישור עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של ( 6) מעודכנת לנושאי משרה;

התקשרות החברה אישור ( 3)-ו מנכ"ל החברה, מר אבי יעקובוביץ
בהסכם לקבלת שירותי יו"ר דירקטוריון עם יו"ר דירקטוריון החברה, 

 "האסיפה", לפי העניין(.-מר אלחנדרו אלשטיין )"הדיווח המיידי" ו
 6102ביוני  62בהמשך לדיווח המיידי, ניתנת בזאת הודעה כי ביום 

ובדבר פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה 
)מספר  הנושאים שעל סדר היוםן חלק מבספר שינויים שבוצעו ביחס מ

. את הדיווח המעודכן ( )"הדיווח המעודכן"(6102-10-126213אסמכתא: 
ערך:  ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות

www.magna.isa.gov.il ,יירות ערך בתל אביב בע"מ ובאתר הבורסה לנ
 .www.maya.tase.co.il בכתובת:

', איובהר, כי במסגרת הדיווח המעודכן נדחה מועד כינוס האסיפה, ליום 
, 2אנדרי סחרוב החברה ברחוב במשרדי  06:11, בשעה 6102ביולי  2

ובהתאם עודכנו  (16-2266666, פארק מתם, חיפה )טלפון: 0מגדלי מתם 
נו: יהמועד האחרון למשלוח הודעות עמדה לחברה ה המועדים שלהלן:

 .6102ביוני  62יום חמישי, 
יום נו: יהמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, ה

 .6102ביולי   שלישי,
ביולי  2יום ראשון, נו: יהמועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה ה

 .01:11לא יאוחר מהשעה  ,6102
הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הינו: יום המועד האחרון ל

 .10:11ביולי, בשעה  2ראשון, 
 .6102ביוני  3עוד יובהר, כי לא חל שינוי במועד הקובע שהינו: יום שני, 

 ים לקרקעות בע"מ-חברת גב

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מיני פנטהאוז
)המצויה בשלבי בנייה( ברח' הירקון 108 בתל אביב  
מס'  ירושלים   – לפועל  הוצאה  )תיק  לפועל  ההוצאה  רשם  כב'  להחלטת  בהתאם   .1
לקבל  נכסים  ככונס  תפקידו  בתוקף  פלמר  אמיר  עו"ד  בזאת  מזמין   )528418-12-18
הצעות לרכישת נכס הידוע כחלק מחלקות 28 ו-29 בגוש 6905 הממוקם ברח' הירקון 

108 בתל אביב )להלן: "הנכס"(.
המדובר בדירת מיני פנטהאוז בת 3 חדרים, כ – 97 מ"ר ברוטו + כ – 63 מ"ר מרפסת  .2 

בטבלת   15 מס'  כדירה  ומסומנת  חמישית  בקומה  הממוקמת  גזוזטרא,  מ"ר   8  - כ   +
תמהיל הדירות בהתאם להסכם שיתוף מיום 18.10.2010. הנכס נמצא בשלבי בנייה. 

הנכס יימכר במצבו כמות שהוא )AS-IS( כפי שיהיה בעת מסירת החזקה בו לקונה ועל   .3
המציע בלבד מוטלת מלוא האחריות והחובה לערוך את כל הבדיקות ללא יוצא מן הכלל 
בקשר לנכס לרבות מצבו המשפטי ו/או התכנוני ו/או ההנדסי ו/או טיב הזכויות ו/או כל 
מידע אחר בקשר לנכס אצל כל הגורמים המוסמכים ו/או הרלבנטיים ולהגיש הצעתו 

אך ורק בהסתמך על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית. 
כל המעוניין להשתתף בהליך, יגיש במסירה אישית הצעת רכישה כשהיא חתומה אליה   .4
יצורף נוסח הסכם מכר, בצרוף שיק בנקאי לפקודת כונס הנכסים – עו"ד אמיר פלמר 
כונס הנכסים בכתובת הרשומה  ל – 10% מסכום התמורה, למשרדו של  בסך השווה 

מטה, וזאת עד ליום 11.07.2019 בשעה 16:00.
השיק יחולט אם מציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו, או אם יגרום המציע נזק   .5
להליכי המכירה. החילוט יעשה כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא כל צורך בקיום ו/או 

בהוכחת נזק כלשהו, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לח"מ. 
המכירה אינה כפופה לדיני המכרזים, ולא יחולו עליה חובות כלשהם שמקורם בדינים   .6
כלשהי. הח"מ  או הצעה  ביותר  הגבוהה  לקבל את ההצעה  אינו מתחייב  אלה. הח"מ 
רשאי להפסיק את המכירה בכל שלב שהוא וכן להוסיף או להפחית תנאים, לנהל מו"מ, 
המועד  ולאחר  לפני  הבהרות  ולקבל  לבקש  שהוא,  מציע  כל  עם  אופן,  ובכל  שלב  בכל 
האחרון להגשת ההצעות, לקבל הצעות גם לאחר המועד האחרון האמור, לקיים תחרות 
או התמחרות בין המציעים או חלקם או עם אחרים בכל דרך בה ימצא לנכון, להציג 
סיבה  מכל  ההזמנה  שינוי  או  ביטול  על  עת  בכל  להורות  ו/או  המשפט  לבית  תוצאות 
שהיא, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. למציעים לא תהיה כל זכות פיצוי או שיפוי מאת 

הח"מ וכל מי מטעמו. 
יימכר בהתאם ובכפוף לתנאי ההצעה והסכם המכר, ובכפוף לזכותו של הח"מ  הנכס   .7

לבצע בו שינויים לפי הצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. 
של  ממשרדו  לעוה"ד  פנייה  באמצעות  מכר  הסכם  ונוסח  הצעה  טופס  לקבל  ניתן   .8
 הח"מ: עו"ד אביתר קרמר או עו"ד מיה חן בטל' שמספרו 03-3730630 ו/או בדוא"ל

 .maya@flamerlaw.co.il או בדוא"ל evyatar@flamerlaw.co.il
ו/או בגין דמי  ו/או מי מטעמו לא יישא בתשלום כלשהוא בגין הבאת מציעים  הח"מ   .9

תיווך מכל מין וסוג שהוא.
המכירה ותנאיה כפופים לאישור כב' רשם ההוצאה לפועל בתיק 528418-12-18.  .10

אמיר פלמר, עו"ד - כונס נכסים
אמיר פלמר ושות', עורכי דין

רח' מצדה 7 )מגדל ב.ס.ר 4( קומה 36, בני ברק טל': 03-3730630; פקס: 03-3730650

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בעלות במקרקעין
המיועדים ל"תכנון וחלוקה מחדש" בסמיכות לתוואי כביש 22

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות בחטיבת קרקע הידועה כחלקה 38 )חלק( בגוש 11552, קרית ביאליק,   .1
)להלן:   22 כביש  לתוואי  בסמיכות  מחדש"  וחלוקה  ל"תכנון  המיועדת  קרקע  המהווה  מ"ר   322 כ-  של  בשטח 

"הנכס"(.
המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר, ואין בו כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בנכס, מידותיו, מיקומו,   .2

מצבו, שוויו, או בכדאיות רכישתו, ולרבות מהות זכויות הבעלות בו, והיקפן.
על המציע לבדוק, בעצמו ועל אחריותו, כל פרט וכל מידע הדרוש להגשת ההצעה, וכל הצעה תוגש אך ורק בהסתמך   .3

על בדיקותיו ובאחריותו הבלעדית.
מסמכי הנחיות למציע, בצירוף טופס הצעה והסכם מכר שעליו ידרש לחתום מציע שהצעתו תתקבל, ניתן לקבל   .4
במשרד הח"מ )ניתן לעיין בהם באתר האינטרנט הרשום מטה(. לא תקובלנה הצעות שלא בהתאם למסמכים אלה.

הצעות תוגשנה למשרד הח"מ עד ליום 11.8.19 שעה 12:00.   .5
הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, ויהא זכאי שלא למכור את הנכס כלל   .6

למרות שהוגשו הצעות, ו/או לשנות את מתכונת המכירה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
על הזמנה זו ועל המכר נשוא ההזמנה לא יחולו דיני מכרזים.  המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בחיפה.  .7

רון כהנא, עו"ד - מנהל עזבון
כהנא, דידי ושות' 

www.kahanadidi.co.il 04-8555564 'רח' הבנקים 4, חיפה 33261 טל' 04-8555563 פקס

03-5634616/9
lawhtz@haaretz.co.il


