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בחדרה
הקאנטרי קלאב ייבנה במתחם עירון ברחוב חטיבת גולני ,בהשקעה של
כ 40-מיליון שקל לתקופת זיכיון של  25שנים
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הולמס פלייס זכתה במכרז לתכנון ,הקמה ,והפעלה של קאנטרי קלאב
ב חדרה .
את המכרז יזמה והובילה נחלים ,החברה לפיתוח תיירות חדרה בשיתוף
אגף ההנדסה של עיריית חדרה ובעזרת ייעוץ כלכלי של חברת טלדר
ומשרד עו"ד ולדמן סומך .המכרז פורסם בשיטת  ,DBOTשבו היזם מתכנן,
מממן ,מקים ומתפעל על חשבונו את הפרויקט על קרקע עירונית ,בתמורה
לזיכיון הפעלה לתקופה קצובה שבסיומה תשוב הקרקע לידי העירייה.
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עירון ברחוב חטיבת גולני ,בהשקעה של כ 40-מיליון שקל לתקופת זיכיון
של  25שנים.
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הולמס פלייס ,המפעילה כ 20-מרכזי ספורט דומים בעולם ובישראל ,הציגה
במסגרת המכרז תכנון מפורט של הקאנטרי .על שטח של  4,000מ"ר
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בחודשים הקרובים תשלים החברה הזוכה את התכנון לקראת קבלת היתר,
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