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20מ-יותרמקדמתהרצליהעיריית

עירברחביפינוי־בינויתוכניות

נדל״ן

מקדמתהרצליה

פינוי־מתחמי23

בינוי

$TS1$פינויבינוי$TS1$

$DN2$פינויבינוי$DN2$שיוסיפו

לעירדירות006,3
ידכמוהוותיקותבשכונותתתמקדהפעילותעירונית.להתחדשותייעודיתמחלקההעירייהמקימההתוכניות,שטףעםלהתמודדכדי

כאן"להישארלצעיריםשיאפשרובמחיריםדיוריחידותלהוסיףהיא"המטרהפדלון:משההעירייה,ראשישראל.ונווההתשעה

בוסונמרוד בוסונמרוד

רח־תוכניתהרצליהעירייתמקדמתאלהבימים

בת

$TS1$רחבת$TS1$

$DN2$רחבת$DN2$אתלשנותהצפויהעירונית,להתחרשותהיקף

בשלבאותרוזו,תוכניתבמסגרתבעיר,הבנייהפני

שבהםהעירברחבימתחמים23מ-פחותלאהראשון

פי־הליכיהתושבים,עםלקרם,העירייהמתכוונת

נוי־בינוי.

$TS1$.פינויבינוי$TS1$

$DN2$.פינויבינוי$DN2$ולחבריהעירייהלבכירישהוצגומנתונים

ההנדסהאגףשערךמיוחדעיוןביוםהעירמועצת

הפרויקטיםכללכיעולההשבוע,ראשוןביוםבנושא

לעיר.דירות006,3כ-שללתוספתמסתכמים

לתפקידושנכנסהעיר,מהנדסערךהעיוןיוםאת

שהחליטמיאךםקה,מייקבלבד,שנהכחצילפני

מלאגיבוילםקהומעניקהנושאעלהכוחבכלללכת

לתפקי־שנכנספרלון,משההטרי,העירייהראשהוא

דו

$TS1$לתפקידו$TS1$

$DN2$לתפקידו$DN2$בהתחדשותרואה״אניחורשים.כשלושהלפנירק

ליצי־דרךעתידית,לצמיחההכרחיכליהעירונית

רת

$TS1$ליצירת$TS1$

$DN2$ליצירת$DN2$לצעי־שיאפשרובמחיריםנוספותדיוריחידות

רי

$TS1$לצעירי$TS1$

$DN2$לצעירי$DN2$לשיפורחיוניואמצעיבה,לגורלהמשיךהעיר

פרלון,אמרהוותיקים״,התושביםשלהמגוריםתנאי

הנדסה,באגףכוללארגונימשינוישכחלקוהוסיף

מק־וסיועליווישלשירותלקבללתושביםיתאפשר

צועי

$TS1$מקצועי$TS1$

$DN2$מקצועי$DN2$ההתחרשות.תהליכיאורךלכל

20לאורךכיהעובדהרקעעלבאהזומדיניות

בעלותהעריםאחתהרצליההיתההאחרונותהשנים

2008וער1995מ-ביותר.הנמוכיםהבנייהשיעורי

83מכ-בלבדאיש000,4ב-העיראוכלוסייתגדלה

2008ב-אלף87לכ-1995ב-אלף

אישרהכברהמתחמים23מתוךסקה,לדברי

במשרדעירוניתלהתחרשותהבינמשרדיתהוועדה

כמתחמיעליהםההכרזהלקראתחמישה,השיכון

מתשלוםפטורהוועדהתקנהזהבצערפינוי־בינוי.

שיב־יזמיםעבורנוספותמםוהטבותהשבחההיטלי

קשו

$TS1$שיבקשו$TS1$

$DN2$שיבקשו$DN2$לת־תביאוכןפינוי־בינוי,תוכניותבהםלקדם

קצוב

$TS1$לתקצוב$TS1$

$DN2$לתקצוב$DN2$לדבריו,עורבמתחמים.התכנוןשלמלאכמעט

שלפיהםמסלוליםסוגילשניהמתחמיםכללנחלקים

שבוציבורי,מסלולהואהאחרהבנייה.בהםמקודמת

התוכ־אתשמגישוזההמארגן,הגורםהיאהעירייה

ניות

$TS1$התוכניות$TS1$

$DN2$התוכניות$DN2$נכלליםזהבמסלולהמחוזית.הוועדהלאישור

שבופרטימסלולהואהשניהמסלולמתחמים.13

דיןעורךביזם,מלוויםקרובותשלעתיםהדיירים

המניעהכוחהםהתקשרוכברשעמואדריכלאו

מתחמים.עשרהכיוםמצוייםזהבמסלולהתכנון.את

מעורבתזהבמסלולגםםקה,מרגישזאת,עם

עלשלאתוכניותיאושרולאמקרהובכלהעירייה,

בכלשכמעטההנדסה,אגףשלהתכנוןעקרונותפי

יחידותביןל-שלמינימלייחםקובעיםהמקרים

עירו־״התחדשותלדבריו,חדשות.ליחידותקיימות

נית

$TS1$עירונית$TS1$

$DN2$עירונית$DN2$כלכ־לאהואכאןוהתכנוןעולם,תפישתהיא

לי־נרל״ני

$TS1$כלכלינרל״ני$TS1$

$DN2$כלכלינרל״ני$DN2$חברתיתכנוןאלארווחים,למקסםשבא

לפגועמבלידיוריחידותמספראתלהגרילשמבקש

שירצובנייהחברותהקיימת.החייםובאיכותבמרקם

פה.יעברולאל-אול-שלליחסיםלהגיע

המערכתשלהגיבויאתלדייריםלתתהיאהמטרה

אתו,שהעירייהיורעכשדיירהיזמים.מולהעירונית

היזם״.מוליותרחזקהוא

המ־כלללהכרזתלהביאהיאהכוונהםקה,לדברי

תחמים

$TS1$המתחמים$TS1$

$DN2$המתחמים$DN2$השי־משרדשלהבינמשרריתהוועדהיריעל

כון

$TS1$השיכון$TS1$

$DN2$השיכון$DN2$הכלכליתהכדאיותאתלהגרילשצפוידבר

המ־תכנוןמהיטלופטורמסהטבותבשללפרויקטים

תחמים

$TS1$המתחמים$TS1$

$DN2$המתחמים$DN2$שמדובריודעיםאמנם״אנחנוהמרינה.מטעם

ייצאואכןהמתחמיםכלשלאוכנראהקשהבתחום

זמנית,בומקומותהרבהעלכשעובריםאךלפועל,

מסביר.הואיצליחו״,חלקשלפחותגבוההסבירותיש

ייעו־חרשה,מחלקההעירייהמקימהאלהבימים

דית

$TS1$ייעודית$TS1$

$DN2$ייעודית$DN2$כריההנדסה,אגףבתוךעירונית,להתחרשות

חמישהאושרוכהערהתוכניות.ריבויעםלהתמודד

העי־שלולבנייהלתכנוןהמקומיתבוועדהמתחמים

רייה.

$TS1$.העירייה$TS1$

$DN2$.העירייה$DN2$תוכניתהמרכזיתהתחנהמתחםהואהאחר

נצ־חברתפרטי,גורםיריעלהמקוימת1972הר/

בא.

$TS1$.נצבא$TS1$

$DN2$.נצבא$DN2$המרכזיתהתחנהמתחםלפינוימאושרתהתוכנית

בניינישלושההכוללתחרשהמגוריםשכונתוהקמת

יחי־126המכיליםאחר,כלקומותעשרבנימגורים

דות

$TS1$יחידות$TS1$

$DN2$יחידות$DN2$;המכיליםקומות23בנימגדליםשניועורדיור

דיוריחידות340מוצעותהכלסךדיור.יחידות214

ציבורייםשטחיםמוצעיםבנוסף,הפרויקט.במסגרת

צי־למבנהשטחפתוחים,ציבורייםשטחיםהכוללים

בורי

$TS1$ציבורי$TS1$

$DN2$ציבורי$DN2$תת־קרקעיות.ציבוריותוחניות

העצ־רחובותביןשרה,מעונותלמתחםהתוכנית

מאות

$TS1$העצמאות$TS1$

$DN2$העצמאות$DN2$עקרו־אישורעברהכברהעיר,במרכזו־ויצמן

ני

$TS1$עקרוני$TS1$

$DN2$עקרוני$DN2$במקוםייבנודירות550כ-ולפיההשיכוןבמשרד

שיכוןדונם.20כ-שלשטחעלכיוםשקיימות180כ-

בה־מדבריםבשטחופינוי־בינויתוכניותשעלויצמן,

רצליה

$TS1$בהרצליה$TS1$

$DN2$בהרצליה$DN2$אםבתוכניות,הואגםנמצאכעשור,מזהכבר

בצמודמהשיכון,כחמישיתשלשטחעלבחלקו.רקכי

שבמסגרתהתוכניתהעירייהמקדמתקוק,הרבלרחוב

זותוכניתקיימות.90במקוםדיוריחידות280כ-ייבנו

השיכון.משרדשלעקרוניאישורקיבלהכבר

נמצאתהתשעה,ירהעיר,שלהמצוקהבשכונת

המתפרשתלפינוי־בינויתוכניתבהכנהאלהבימים

235כ-ששטחההשכונה,משטחמחמישיתיותרעל

העי־מקדמתדונם50כ-פניעלהכל.בסךדונם

רייה

$TS1$העירייה$TS1$

$DN2$העירייה$DN2$במקוםיחידות800מ-יותרלבנייתתוכנית

קיימות.200כ-

בעיר,שלהמרכזיותמהצמתיםכדוריבצומת

ישוארלוזורובגוריוןבןהרחובותמצטלביםשבה

להריסתיביאוהכלשבסךבינוי,תוכניותשלוש

חד־350כ-לטובתדיוריחידות100מ-פחותקצת

שות.

$TS1$.חדשות$TS1$

$DN2$.חדשות$DN2$שלעקרוניאישורקיבלוכבראלהתוכניות

גוריוןבןהרחובותהצטלבותבאזורגםהשיכון.משרד

רמתעםמהגבולרחוקלאהעיר,בדרוםעקיבאורבי

בבדיקה,כיוםהנמצאיםמתחמיםשלושהישהשרון,

חד־דירות000,1כ-לבנותהיאהעקרוניתהתוכנית

שות

$TS1$חדשות$TS1$

$DN2$חדשות$DN2$דונם.40כ-שלשטחעלקיימות,300במקום

ישראלנווהבשכונתגםבבדיקה.נמצאתהתוכנית

000,1כ-לבנייתמתחמיםשלושהבבדיקהנמצאים

350כ-במקוםדירות

-י

המרכזיתהתחנה*מלבד^םת

הבריגדה־הדר

12שטת:

45קיימות:דירות

135מתוכננות:דירות

התשעהיד

)כחמישית50שטת:

מהשכונה(

204קיימות:דירות

816מתוכננות:דירות

ירושלים־דרך

סוקולוב

שטת:

$TS1$:ירושליםשטת$TS1$

$DN2$:ירושליםשטת$DN2$12

30קיימות:דירות

90מתוכננות:דירות

הכוזרימתחם

שטת:

66קיימות:דירות

192מתוכננות:דירות

המרכזיתהתחנה

וסביבתה

45שטת:

75קיימות:דירות

750מתוכננות:דירות

כדוריצומת

מתחמים(17שטת:

90קיימות:דירות

350מתוכננות:דירות

יהודהבןמתחם

5.01שטת:

112קיימות:דירות

330מתוכננות:דירות

דרוםשיכון

מתחמים(40שטת:
דירות

קי

מתחםמשהב

גוריוךביל״ו()בן

16שטת:

146קיימות:דירות

480מתוכננות:דירות

ישראלנוה10

מתחמים(56שטת:

350קיימות:דירות

1000מתוכננות:דירות

מעונותמתחם11

שרה

20שטת:

182קיימות:דירות

546מתוכננות:דירות

ויצמןשיכון12

)הרבקוק־רבנותם(

12שטת:

96קיימות:דירות

288מתוכננות:דירות

אעישושמעוןצילום:ביותרנמוךהיהבעירהבנייהעויעורהאחרונותניםהע20ב-הרצליה.
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המשקיעיםהזולות:בשכונותגם

הדירותמחיריאתשקובעיםהם

מדדלפי201בינוארשהסתיימהבשנההרבההכישעלוהשכונותאלהירושליםודרוםבת״אומרכזדרוםבחיפה,הכרמלוהדרהתחתיתהעיר

TheMarker-yad2074.4עםבלודהיתהינוארשלהבולטתהעלייהרוכשים.עםהמזוהותמאלהיותרעלוהמשקיעיםעםהמזוהותהשכונות

מירובסקיאריק מירובסקיאריק

נמו־הדירותמחיריעלהמשקיעיםהשפעתהאם

גה

$TS1$נמוגה$TS1$

$DN2$נמוגה$DN2$מקרבששיעורםבזמןהאחרונה,התקופהבמהלך

%32לכ-9002-0102ב-ויותר%03מ-נפלהרוכשים

לינוארTheMarker-yad2מדרניתוח2013ב-

שכו־ברמהבריקההשאלה.סביבספקותמעלה2014

נתית

$TS1$שכונתית$TS1$

$DN2$שכונתית$DN2$לינואר2013ינוארביןהמחיריםתנודותשל

המחי־עליותנרשמושבהןהשכונותכימראה2014

רים

$TS1$המחירים$TS1$

$DN2$המחירים$DN2$שמזוהותשכונותאותןדווקאהןביותר,הגדולות

הכרמלהדרובראשןמשקיעים,שלעסקותריבויעם

בין%51שלמחיריםעלייתשרשמוהתחתית,והעיר

2014לינואר2013ינואר

עלשניחתוהכבדיםהצעדיםלמרותואמנם,

בצורהבאושבעיקרהממשלה,יריעלהמשקיעים

שבח,ממספטוריםוביטולהרכישהמםהכבדתשל

שפירסם,ברו״חשעברבשבועהעריךישראלבנק

פופולרילהיותממשיךלהשקעותהנרל״ןענףכי

השקעהשאפיקיהנמוכותהריביותעקבבציבור,

המשקיעיםששיעוראףלפיכך,מניבים.חלופיים

זניחלאנתחמהוויםעדייןהםמשמעותית,ירד

הדירות.שוקמכלל

מחירישבהןבחיפה,התחתיתוהעירהכרמלהדר

שקל,אלף487ל-מגיעיםממוצעיםחדריםדירות

כהזינוקרשמושקל,אלף691ל-חדריםודירות

מחיריההמחשה,לצורךהדירות.במחירימרשים

עלייהתקופהבאותהרשמוהכרמלבשכונותהדירות

קפיצהרשםאביבתלדרוםאזורגםבלבד.%5.2של

דירותשלהממוצעהמחיר%11במחיריםגדולה

ומחירשקל,אלף896ל-מגיעזהבאזורחדרים

שקל.מיליון72.1ל-מגיעחדריםדירתשלממוצע

בי־מנחםוקריתתלפיותגילה,חומה,הראזור

רושלים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$דירות%5.01שלמחיריםעלייתרשם

ואילושקל,מיליוןשללמחירמגיעותבאזורחדרים

תלמרכזאזורשקל.מיליון24.1ל-חדריםשלושה

חריג,והוא%01שלמחירבעלייתמאורהפתיעאביב

משקי־אינםבודירותמהרוכשיםגדולשחלקמשום

עים.

$TS1$.משקיעים$TS1$

$DN2$.משקיעים$DN2$עושיםזהבאזורלדירותהרביםהביקושיםואולם

בו.הגבוהיםהדירותמחירילמרותשלהם,אתכנראה

שקל,מיליון28.1בממוצעעולותחדריםדירות

שקל.מיליון6.2חדריםדירותואילו

יום,קשתשכונתהיאברחובותמשהקריתשכונת

באזורביותרמהנמוכותמחיריםלרמותשהביאמה

אלף835ו-חדריםלדירותשקלאלף588המרכז

לשכונהמושכותאלהרמותחדרים.לדירותשקל

בא־ולהשקיעלטרוחרוציםשלארבים,משקיעים

זורי

$TS1$באזורי$TS1$

$DN2$באזורי$DN2$בשכונההדירותמחיריהמרוחקים.הפריפריה

%5.8ב-עלו

46בעמיהמשך

השכונהנזדד

האחרונהבשנההכיעלובהןהדירותשמחיריהשכונות

שקלים(במיליוניחדרים,לדירתממוצעמחיר)בסוגריים:

ירושליםוזיפה

0/°8.41+0/°5.01
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הגזרות:כללמרות

מהוויםעדייןהמשקיעים

מהשוקמשמעותינתח

ביותר,הגבוהיםבשיעוריםשעלואלהכימעלההגדולותשבעריםבשכונותהמחיריםשינוייבדיקת

האחרונהבשנהעלובהןוהמחיריםמשקיעים,עלאהודותבחיפה,התחתיתוהעירהכרמלהדרובראשן

אףהמסקנה:למגורים.דירותרוכשיעםשמזוהותבשכונותדירותממחיריבהרבהגבוהיםבשיעורים

השוקעלמשמעותיתהשפעהלהםישעדייןהדירות,בשוקהיחסיחלקםאתהפחיתושהמשקיעים

מהשערהמשך

לה־יכוליםהאלהמהאזוריםבחלקהדירותמחירי

עלות

$TS1$להעלות$TS1$

$DN2$להעלות$DN2$מעדיפיםישראלשבבנקהפשוטההתזהאתגם

נז־אינםמהמשקיעיםחלקשלפיהממנה,להתעלם

קקים

$TS1$נזקקים$TS1$

$DN2$נזקקים$DN2$להשקעה,נכסיםברכישתבנקאילליוויכלל

בוררים,שקליםאלפיבמאותדירותרוכשיםוהם

שהצטברעצמימהוןכולםכמעטאוכולםשמגיעים

אינםמשקיעיםאותםמרכזי,שכבנקמובןבידיהם.

קשורהאינהפעילותםשכןישראל,בנקאתמעניינים

חלקלהםשישהיאהעובדהואולםבנקאית.לפעילות

בו.המחיריםובשינוייהדירותבשוק

ושמ־משקיעיםעלהםאףשאהודיםאזוריםשני

חירי

$TS1$ושמחירי$TS1$

$DN2$ושמחירי$DN2$ניכר,בשיעורהאחרונהבשנהעלובהםהדירות

%2.8762ב-בועלוהדירותשמחיריים,בתמרכזהם

לדירותשקלמיליון80.1ו-חדריםלדירתשקלאלף

בהרצ־רשלוגן)שביב(התשעהירואזוריחדרים(;

ליה,

$TS1$,בהרצליה$TS1$

$DN2$,בהרצליה$DN2$64.1ו-חדריםלדירתמיליון%830.1ב-שעלו

חדרים(.ל-שקלמיליון

שלהפותחהחודשיבמדד

שינויכלנרשםלא2014

השניםעולבמגמותמשמעותי

הדירותומחיריהאחרונות,

ממשיכיםהמקומותברוב

כשהמקומותזוחלת,בעלייה

נמצאיםבעליותהבולטים

כלנרשםלא2014שלהפותחהחודשיבמרד

ומ־האחרונות,השניםשלבמגמותמשמעותישינוי

חירי

$TS1$ומחירי$TS1$

$DN2$ומחירי$DN2$זוחלת,בעלייהממשיכיםהמקומותברובהדירות

בפריפריה.בעיקרנמצאיםבעליותהבולטיםהמקומות

בי־ביותרהגדולותהמחירעליותאתשרשמההעיר

נואר

$TS1$בינואר$TS1$

$DN2$בינואר$DN2$די־%4.4ב-עלובההדירותשמחירילוד,היתה

רות

$TS1$דירות$TS1$

$DN2$דירות$DN2$שקל,אלף498כ-בממוצעעולותבלודחדרים

חדריםודירותשקלאלף706כ-חדריםדירות

בעליותהשנייההעירהיתהעכושקל.אלף995כ-

%3שלעלייהעםבה,שנרשמוהחודשיותהמחירים

אלף424לכ-מגיעיםבעירחדריםדירותמחירי

המחירואילושקלאלף601כ-חדריםדירותשקל,

שקל.אלף848לכ-הגיעחדריםדירתשלהממוצע

בחו־עלוהמחיריםומוצקיןאתאובקריותבטבריה

רש

$TS1$בחורש$TS1$

$DN2$בחורש$DN2$הדי־מחיריבטבריהזהה.כמעטבשיעורהאחרון

רות

$TS1$הדירות$TS1$

$DN2$הדירות$DN2$לדירתשקלאלף354לכ-והגיעו%9.2ב-עלו

שקלאלף709וכ-חדריםל-שקלאלף502חדרים,

מחיריאתאבקריתבממוצע.חדריםדירתעבור

grלמכירהדירות2014ינוארחודשי,דו״וזנדל״ן

ירושלים

780,91%2.0167,940,1257,884,1225,990,2686,675,2ירושלים

דןוגוטאביבתל

°°8-0381,404,1783,199,1663,808,2136,644,3/135,52תלאביב־יפו

03-1859,121,1041,195,1519,342,2698,357,2"י993,02גבעתיים

°°0.0625,480,1550,835,1250,961,2810,266,2/917,91גןרמת

°°4-0465,928374,671,1821,956,1302,630,2/380,51חולון

°°2-1612,387247,011,1134,665,1834,229,1/042,41בתים

°°0.0969,870,1571,035,1939,751,2973,846,2/816,91הרצליה

°1.1001,162,1964,887,1991,225,2724,590,3/929,220השרוןרמת

°3.0346,197496,221,1682,385,1321,349,1»/493,41לציוןראשון

°5.0828,557109,170,1656,115,1412,558,1/247,310פתחתקוה

חיצונימעגלאביבתל

012,01070.2165,165693,697221,321,1773,873,1רמלה

°4.4056,794857,507003,599405,122,1/840,90לוד

°6.0815,639351,823,1630,378,1627,892,2/820,710רעתה

°3.1435,108127,631,1860,306,1104,769,1/375,410סבאכפר

°8.1138,387516,111,1366,765,1059,329,1/152,410מודיעין־מכבים־רעות

°6.0712,208986,731,1334,406,1770,969,1/685,410ציונהנס

189,41070.1179,328045,861,1149,746,1374,220,2השתןהוד

814,21070.1000,386816,869000,663,1554,676,1רחובות

316,21076.0996,396197,389893,783,1517,207,1נתניה

610,11077.1858,506612,958517,112,1501,784,1אשדוד

305,9070.3286,225952,147563,540,1849,282,1חדרה

חיפהאזור

520,01073.1493,155779,187887,201,1124,353,1חיפה

828,7078.2265,034516,016421,168438,650,1קריתאתא

791,9071.1248,505673,717586,110,1316,142,1קריתביאליק

485,9078.2531,725475,747172,450,1878,392,1קריתמוצ׳קין

צפון

244,6079.2623,453994,205256,807017,968טבריה

333,9074.1403,315859,727806,620,1829,952,1כרמיאל

645,9075.1050,525716,447101,050,1067,882,1נהריה

017,7070.3250,424383,106501,848658,040,1עכו

דרום

800,8077.0034,044016,426068,088550,180,1אשקלון

009,7070.2415,434912,616720,968335,660,1שבעבאר
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6382עיריית^.

^)הרצליה!

להגישמציעיםבואהמזמינה"העירייה"()להלן:הרצליהעיר״תו.

עירוניים,קנסותלגבייתמשפטייםשירותיםלמתןהצעותלעירייה

במסמכיהמפורטיםולהוראותלתנאים]בכפיפותבהתאםהכל

המכת.

תשלוםתמורתלרכושניתןההסכם,לרבותהמכת,מסמכיאת

שקלים)אלף(000,1שלבלבד,במזומןמקרה(בכלחור)שלא

הנדיבברחובהעירייה,שלהמכרזיםועדתבמזכירותחדשים,

ביןביוביום00:80-00:21השעותביןהיד;ג;אי,בימיםהרצליה,

00:61-00:81השעות

צמודהאוטונומית,בנקאיתערבלהצעתולצרףמציעכלעל

000,05שלבסךהעירייה,לטובתלצרכ],המחיריםמדדלעליית

להלן.המכרזבמסמכיכמפורטחדשים,שקליםאלף()חמישים

עד4102.3.3מיוםיאוחרלאאישית,במסירהתימסרנה,ההצעות

,2הנדיברחובהמכרזים,ועדתלמזכירותבצהרים,00:21השעה

למזכירותנמסרהשלאבהצעהתדוןלאהמכרזיםועדתהרצליה.

האמור.המועדעדהמכרזיםעדת

משותפתוהצעהבמשותף,מציעיםמספרעל-ידיהצעהלהגישאין

תיפסל.שכזו

מסמכיעל-פיהעירייהשלוסמכויותיהמזכויותיהלגרועבלי

לעצמהשומרתהעירייהכיבזאת,מובהרדץ,כלעל-פי/אהמכרז

הזכותאתוכןחדש,מכרזלפרסםאוהמכרזאתלבטלהזכותאת

שהיא.הצעהאףלקבלשלא

בברכה,

פדלוןמשה

הרצליהעיר״תראש
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