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 10210 26 בגוש  מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכות בעלות בנכס מקרקעין הידוע בתור חלקה 
בבנימינה. שטח החלקה 3,050 מ"ר, ביעוד " אזור חקלאי " להלן "הנכס".

."AS- IS " -הנכס נמכר במצבו הנוכחי כפי שהוא  .1
על המציע לבדוק על חשבונו ובאחריותו את טיב הנכס, מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי וכן כל   .2
הזכויות הקשורות בו. המוכר, או מי מטעמו לא יישא באחריות כלשהי לאף אחד מהעניינים הנ"ל.

נוסח הסכם המכר עליו יידרש המציע לחתום מצוי במשרדי הח"מ לעיון.  .3
הצעות בכתב, בהתאם לטופס שניתן לקבל במשרדי הח"מ, יש להגיש עד ליום 10/08/2022 בשעה   .4
10% מגובה ההצעה לפקודת כונסי  14:00 במשרדי הח"מ בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 
הנכסים עוה"ד אילן פורת ונילי גורביץ ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו אושרה, יחזור 

בו מהצעתו ו/או לא יחתום על חוזה מכר מיד עם קבלת הצעתו, אם תתקבל.
דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו והליך מכירת הנכס אינו מהווה מכרז.  .5

אין הח"מ מתחייבים למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל והם שומרים לעצמם   .6
הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או עם מי מהם או לנהל תחרות ביניהם או להפסיק, לבטל ו/או 

להשהות את ההליכים בכל שלב שהוא.
הח"מ לא ישלמו תיווך ו/או עמלה כלשהי בקשר עם מכירת הזכויות בנכס.  .7

המכר כפוף לאישור בית המשפט לענייני משפחה.  .8

הזמנה להציע הצעות לרכישת בעלות במקרקעין יעוד חקלאי
- הליך בכינוס נכסים -

 נילי גורביץ, עו"ד - כונסת נכסים
דרך בגין 55 תל אביב

טל': 03-5604506

אילן פורת, עו"ד - כונס הנכסים
רח' הרצל 23, חדרה
טל': 04-6344150

באתר  לראות  ניתן  המכרזים,  של  והמחייבים  המלאים  הנוסחים  את 
או באגף משאבי אנוש   www.netanya.muni.il האינטרנט העירוני 

בעיריית נתניה.
כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה 
ההזדמנויות  שוויון  לחוק   8 סעיף  להוראות  בהתאם  זאת  להפך,  וכן 

בעבודה התשמ"ח - 1988. 
דיגיטלית בלבד דרך אתר האינטרנט של  ניתן להגיש  את המועמדות 

העירייה תחת לשונית הגשת מועמדות במכרז עצמו. 
תאריך אחרון להגשה 31/07/2022.

בכבוד רב,
מרים פיירברג-איכר

ראש העירייה

לעיריית נתניה דרוש/ה
מנהל מחלקת מדידות

במינהל הנדסה

מזכירת משנה בבתי הספר איתמר, מרכז הנוער 
וישורון במינהל חינוך

מהנדס/הנדסאי במחלקת תיעול וניקוז
באגף תיאום ותכנון תשתיות

אחוז משרה: תנאי שכר:
40-42 בדרוגים השונים לחילופין 
חוזה אישי באישור משרד הפנים

100%
מס' מכרז:

78/22

אחוז משרה: תנאי שכר:
איתמר + מרכז הנוער 5-8100% בדרוג מינהלי

ישורון 70%

מס' מכרז:
79/22

אחוז משרה: תנאי שכר:
37-41100%

מס' מכרז:
69/22

www.calcalist.co.il/zone

מאות מכרזים והזדמנויות בכל חודש
הירשמו וקבלו גישה מלאה 24/7

אספקת חלקי חילוף למערכות תקשרות

אפריל 2020משרד הביטחון

ביצוע עבודות להקמת בניין כימיה

מאי 2020מכון ויצמן למדע

למינוי 8822*

לפרסום מכרזים ומודעות משפטיות

077-7350853




