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לוח גלובס
לוח
העסקים
של ישראל

עסקים

עקב פרישה
לגימלאות
למכירה זיכיון

ריווחי לתפעול
קאנטרי קלאב קטן
(בריכות ומתקנים)
לעונת הקיץ ,משולם מראש
ליותר מ  30שנה באיזור
אשקלון .אפשרות מימון
054-7998066
44710

למכירה במרכז
אולם אירועים פעיל
מהמובילים בארץ
לפניות רציניות
בלבד:

מירב נכסים
למכירה מגרשים
לבנייה לקבלנים
מ 10-יח' עד  250יח'
רוויה וצמוד קרקע
מחדרה וצפונה
יעקב 054-7609091

neta455@gmail.com
44952
44900

רשת קוסמטיקה
 Yלמכירה דוכן
לטיפולים קוסמטיים
 Yבקניון מרכזי
בראשל"צ במיקום
מעולה.

למכירה במרכז
פיצריה איטלקית

כשר ללא שישי/שבת
מחזור שנתי  6מיליון ש׳ח.
רווח שנתי  1.5מיליון שח
מחיר מבוקש  5מיליון

work070493@gmail.com

 Yריווחי ובצמיחה
מרשימה.

ח 03-5296844

44572

למכירה מועדון כושר
בוטיק בת"א
שכונות צפוניות  300מ"ר
מכשור מתקדם ,קהל
לקוחות רחב ,מספר מנועי
צמיחה ,פעיל ורווחי
מחיר  800,000ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143

"הבוטיק בית השקעות"
יזמות עסקית
050-2584053
עופר עזרא
butiq.co.il

44368

44923

מירב נכסים
בפרדס חנה
מגרש  45דונם

ת.ב.ע מאושרת לבית אבות
כ 1200-מיטות ,אפשרות
בחלקים ,אופציה נוספת
השכרה לפי מיטה
בניה ע"י הבעלים
בהתאמה מרבית
יעקב 054-7609091
44951

לעיבוד וייצור מוצרי
בשר ועוף +רשיון יצרן
מכונות ,ציוד וחדרי הקפאה
050-5213293

 Yפוטנציאל עסקי יוצא
דופן

44170

מכירה  /קניה
עסקים

למכירה בתל אביב
מפעל

למכירה בצפון
תחנת דלק +זכויות
בנייה למסחר
רוני עוזרי
050-5202269
44488

למכירה חברה נקיה
עם רשיון קבלן  100ג' 1
052-2361448

44903

שותף /למכירה
עסק ותיק מאוד

ilanot26@gmail.com

41070

למביני עניין בלבד
למכירה היישר
מבעלים וותיקים

מגרשים אחרונים במתחם
חוף התכלת בגוש 6606
על חוף הים הרצליה
זכויות מאסיביות לבנייה
רבויה .השבחה ודאית
בתקופה קצרה.
בעלות בטאבו.
אילנות נדל"ן
052-3232131

Ilanot26@gmail.com

41197

Rachell-l@globes.co.il
www.globes.co.il/GlobesBoard

גוש דן

זכיינים

"אל הנכס סביון
יגאל רודה"
בסביון! בבלעדיות!

לאביגדור
בגדי ילדים
לחנויות קיימות
זכיינים

41198

מגרש  500מ"ר לבנית

בית יוקרה Top-Location

 4.49מיליון ש"ח
03-5343959

 Yפתח-תקוה
 Yחיפה
 Yכפר-סבא
 Yבאר שבע
052-8252751

42956

44751

להשכרה
במרכז ת"א
חנות פינתית
עם חשיפה רחבה
כ 120-מ"ר ,כיום מסעדה
מתאימה לכל מטרה עסקית
איזור הומה אדם
מוקף מגדלים
אילנות נדל"ן
052-3232131
ilanot26@gmail.com

בענף התאורה
לרציניים בלבד
050-3303310

44516

דרוש במיידי
לרכישה
 Yנכסים מניבים
 Yמגרשים לבניה
 Yתחנות דלק
 Yבניינים מסחרי ומגורי
 Yחנויות למסחר
 Yשטחי משרדים
ברחבי הארץ
ובעיקר בגוש דן
אילנות נדל"ן
052-3232131

טלפון03-9538633 :

41199

נדיר !!! למכירה
במגדל מידטאון ת"א
חצי קומה גבוהה
משרדים במעטפת
נוף מטריף פנורמי
השקעה טובה/שימוש עצמי
אילנות נדל"ן
052-3232131
Ilanot26@gmail.com

41200

למכירה ברח' הרצל
תל אביב
בניין שלם
כולל מסחר ומגורי
זכויות בנייה נוספות
 20מיליון ש"ח
אילנות נדל"ן
052-3232131

Ilanot26@gmail.com

וילות קוטג'ים
למכירה

"אל הנכס סביון
יגאל רודה"
בסביון! בבלעדיות!

וילה מטופחת
 390/1270מ"ר
בריכה ,חניה+יחידה

Prime Location

ת"א רבתי

 7,490,000ש"ח
03-5343959

ג'יזל ממליצה!!!
בסמטאות
יהודה המכבי!!!

42957

בית מרהיב ,בנוי  250מ"ר
מעלית פנימית
חניה צמודה!
050-2451312

www.giselle.co.il

44962

"אל הנכס סביון
יגאל רודה"
בסביון! בבלעדיות!

מגרש  1400מ"ר
+בית ותיק ,פוטנציאל
אינסופי +זכויות
 6.59מיליון ש"ח
03-5343959
42958

בצהלה
נכס מקסים.
מיקום ייחודי.
למשפחה צעירה.
נוף מרהיב ,שקט,
מרחק הליכה לבי"ס.
) 360 / 900בנוי(.

077-9577247

42609

"אל הנכס סביון
יגאל רודה"
בסביון וילה

!EXCLOSIVE
 400/4500מ"ר +מגרש טניס
(אפשרות לחלוקה)
פוטנציאל אינסופי
רק 11.99 :מיליון ש"ח
03-5343959

44715

פנטהאוז מפואר ברמת אביב החדשה!
ברחוב פרלוק השקט והמרכזי

פנטהאוז ענק  235מ”ר בנוי |  70מ"ר מרפסת בגג  30 +מ"ר מרפסת בסלון!
 | ₪ 12,000,000כניסה מיידית
ליצירת
קשר

050-3968787 :

42959

18

גלובס יום ה'–ו' | ז'–ח' בכסלו תשע"ט |  16–15בנובמבר 2018

נדל“ןעסקים בחו"לשותף משקיעבתיםדירותמשרדיםחנויותאולמותמחסניםועוד
www.globes.co.il/GlobesBoard

"אל הנכס סביון
יגאל רודה"
בסביון! בבלעדיות!

לוח העסקים של ישראל

השרון

"מירי אופק"

מס'  1ברמת-השרון!!

וילה  310/500מ"ר
, open spaceבריכה
 +יחידה ,להכנס ולגור!
רק  7.59מיליון ש"ח
03-5343959

בבלעדיות!!!

42960

"אל הנכס סביון"
יגאל רודה
בגני יהודה-סביון!

מיידי! בית קטן בערבה
כ 140/550-מ"ר PRIME
פוטנציאל אינסופי +זכויות
חובה לראות!!
 5.05מיליון ש"ח
03-534395/9
43040

קלאס נדל"ן-
סוכנות התיווך
שלך בסביון

למהירי החלטה,
כ 450/1250 -מ"ר+
בריכה ,במיקום השקט
והמבוקש ביותר
.₪ 7,650,000
 +מבחר גדול של
בתים ומגרשים.

 Yבמערבית! על דונם!
וילה מפוארת! מרווחת!
רמת עיצוב גבוהה! +בריכה
גדולה! במיקום הטוב
ביותר!
 Yבמערבית!
וילה מפוארת! פונה לירוק!
עיצוב חדשני ומושקע!
 500/600מ"ר!  +בריכה!
 +מרתף ענק ומואר!
 Yבמערבית!!
בית מפואר! מושקע
מאוד! על ½ דונם!+בריכה!
במיקום שקט! להיכנס עם
המזוודות!!
 Yבנווה-מגן! נדיר! מדהים
ומושקע בטירוף! יוקרתי!
בריכת שחייה! 550/615
מ"ר! לאניני-טעם!!
 Yבנווה-מגן! מגרש גבוה!
 860מ"ר! בבעלות פרטית!
לבניית וילה בודדת!
אפשרות גם ל 2-וילות!
 Yבנווה-מגן!! חדש בשוק!
 800מ"ר מגרש! +בית של
פעם! לשיפוץ/הרחבה או
בניה! אפשרות גם ל 2-יחד'!
 Yבמערבית!  1200מ"ר
מגרש שקט! אפשרות
למספר יחידות!

בכפר שמריהו
בית כפרי מודרני
מושקע עם מיטב המותגים
פרטים בפרטי
תיווך כפר שמריהו
054-4210033

kfar-shmaryahu.com

43324

www.class-nadlan.co.il

03-6777702

43455

ברמת גן
רמת אפעל
היוקרתית!!

בהרצליה פיתוח
ברח' האשל
בית חדש ושקט
חשמל חכם
 700/1000מ"ר
רמת גימור גבוהה מאוד
ב.שחיה  ,מוסך מקורה
 12מיליון $
"בית וגן"
09-9566013

44341

kfar-shmaryahu.com

44688

באבן יהודה
במערבית צמוד
לביה"ס האמריקאי
 500/660מ"ר ,וילה
יוקרתית נדירה.
 9חדרי -שינה
בריכה.מעלית ועוד
 7.5מיליון ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900

בכפר שמריהו
מגרש  830מ"ר
במיקום שקט ופסטורלי
לבניה מיידית
בית וגן
09-9566013

בית שמור  10חד',
מיזוג מלא
הסקה תת ריצפתית
אח עצים
03-5603230

בנוף ים
בית  220מ"ר בנוי
 5חדרים 2 ,חדרי שינה
בקומת הסלון
מגרש  640מ"ר
 6.7מיליון ש"ח
בית וגן
09-9566013

44595

43093

www.uzigil.co.il

בצוקי ארסוף
מציאה נדירה!

ברמת השרון ,מפרטי
בסמטה שקטה

בית חדש ממעצבת פנים
מושקע 300 ,מ"ר בנוי
לכניסה מיידית
רונה 054-626-3113

www.uzigil.co.il

באבן יהודה
במרכז המושבה
קוטג' מושקע ברחוב
חד סטרי
עם סוויטת שינה
בקומת הכניסה
 280/450מ"ר  7 ,חד'
 5,600,000ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900

44076

kfar-shmaryahu.com

 250/500מ"ר 6 ,חד'
מצב טוב  6.9מיליון ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

44240

בכפר ויתקין
וילה מהסרטים!!
43228

באבן יהודה
 50מטרים
מביה"ס האמריקאי
קוטג' יפיפה 8 ,חד'
 280/215מ"ר
 3.78מיליון ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900

www.uzigil.co.il

44283

 580 /380מ"ר על גבעה
מול נוף מרהיב וחד פעמי.
שקט ופרטיות.למבינים
בלבד!
 8.49מיליון ש"ח
מוזמנים לראות ולהציע!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

44309

44375

בבת חן ב" וילה
עם מגרש גדול!!!
 !300/800מ"ר! וילה  6חד'
ומרתף ענק!! מושקעת עם
חצר גדולה ומדהימה!!
 6,700,000ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

44376

בגני יוחנן
ארמון פינתי!!!
 300/600מ"ר ,כולל
דירת  2.5חד' עם
כניסה עצמאית!!
 3חזיתות עם נוף,
ללא שכנים!!
רמת גימור ועיצוב של
ארמונות באירופה!
 4,700,000ש"ח בלבד!!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
44377

בכפר ויתקין
וילה פינתית !!
 289/500מ"ר 3 ,חזיתות
במקום גבוה ופתוח
ל 3-כיוונים .יחידה שיכולה
להיות עצמאית!
 5,590,000ש"ח בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
44774

בבת חן וילה
פינתית בהזדמנות!!
 240/670מ"ר,
משקיף על גינה ציבורית
 7חד'  ,במצב מצויין
 4,550,000ש"ח בלבד
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

באודים וילה
מעולם אחר!!!

44944

www.uzigil.co.il

www.uzigil.co.il

 285/500מ"ר
חצר גדולה ויפה!!
 7חד' 6 ,מיליון ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

Rachell-l@globes.co.il

בבצרה ארמון
על הפארק!!
 450מ"ר בנוי!  4סוויטות
מלכותיות!! אולם קולנוע!!
חללים ענקיים ,מעוצבים
ברמות גבוהות ונדירות
בריכה! מקום גבוה
כולו על פארק ירוק
 11,990,000ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

www.uzigil.co.il

בבצרה וילה
מול השדות!!

באבן יהודה
למהירי החלטה
במיקום מבוקש מאוד
גבוה 200/900 .מ"ר
 5,500,000ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900
42850

 213/263מ"ר ,קוטג' חדש
 70מטר מהים!!
 6.3מיליון ש"ח בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
44236

44427

במושב רשפון
למכירה
נחלה  22דונם
 6.5ברצף
 20מליון ש"ח
תיווך כפר שמריהו
054-4210033

חדשה  200/380מ"ר
 7.2מיליון ש"ח בלבד!!
לזריזים ומבינים
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
44235

באבן יהודה
בית ישן
על מגרש דונם
טאבו ,במיקום גבוה
 5.75מיליון ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900

42363

בקרית אונו הוותיקה
והשקטה

בצוקי ארסוף
וילה מול הים!!

43227

42347

במיקום מעולה ,בית בודד
שקט וירוק!!
"רפי נכסים"
050-5238348

44112

43226

43887

 70/500מ"ר ,חצר מטופחת
מאד .בית מדהים.
מהוון 180
 4,290,000ש"ח בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

בכפר שמריהו
למכירה
בית מפואר  1000מר'
בנוי ומרוהט
תיווך כפר שמריהו
054-4210033

ח 03-5470827

בכפר נטר בית עץ
אירופאי בהזדמנות!!

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

44899

ברמות השבים
הזדמנות נדירה!!
 380/1400מ"ר ,בריכת
שחיה
ברמה גבוהה.
סימטה ללא מוצא!
 7.999מיליון ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

44942

וילות/קוטג'ים
להשכרה
ת"א והמרכז

רזיאל ,רמת השרון
 307מ"ר,
 4חדרי -שינה
חדר משחקים
 22,000ש"ח לחודש
לתקופה ארוכה
מיידי
צילה
052-2555363
דפנה
050-2814780

44967

במושב רשפון
להשכרה
בית חדש  360מ"ר
מפלס אחד 2 +מבנים
תיווך כפר שמריהו
054-4210033
kfar-shmaryahu.com

43322

דירות יוקרה
למכירה
ת"א רבתי

בסביוני רמת אביב
נכס יחודי !!
 300מ"ר בנוי
 56 +מ"ר מרפסות
נוף לים !!!
"בסטהום נכסים "
03-6999099
44808

קו ראשון לים!
פנטהאוז יוקרתי חדש
₪ 9,900,000

דופלקס  6חד' בגוש הגדול
 140+200מ"ר מרפסות

050-4456373

44496

בנווה אביבים
 6חדרים
סופר משופץ 200 ,מ"ר בנוי
 2חניות ומחסן
נוף פתוח לפארק!!!
 8,300,000ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143
44263

ג'יזל ממליצה!!!
דקה הליכה
לחוף הילטון!!
 3חד' שקטה ,מוארת,
בבניין מטופח.
 3,400,000ש"ח
050-2451312
www.giselle.co.il

44961
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לוח העסקים של ישראל

השרון

גוש דן

בהרצליה ב'
בבנין חדש ומעוצב
טריפלקס  7חד' ,ניתן
לחלוקה ל 2-דירות מלאות
נוף מדהים ,מעלית ,מיזוג
ומרפסות  5.5מיליון ש"ח
בית וגן 09-9566013

"מניב נכסים"
בבלעדיות!
בקרית אונו
ברח' מעגל
פסטורלי ושקט!!
 4חד' ,מרווחת ומוארת
 3כ"א 2.2 ,מיליון ש"ח
052-3693808

43094

שטחי מסחר
במרכז המסחרי
בפ"ת חנות להשכרה
 35-70מ"ר
03-9311084
052-2447608

אחסנה
ולוגיסטיקה

ת"א והמרכז

מגדל השופטים ,ת"א
 226מ"ר
בריכה ,ג'קוזי
 40,000ש"ח לחודש
מיידי ,לתקופה
ארוכה
צילה
052-2555363
דפנה
050-2814780
44966

בהרצליה פיתוח
דירת  5חד'
כ 160-מ"ר משופצת
ממוזגת נוף לים+
בריכת שחיה
לתקופה ארוכה
03-5603230
44594

בקרית אריה אחסנה
לעסקים ופרטיים
לפי משטחים
המחירים זולים
050-6700100
44914

מחסנים לוגיסטיים
 Yבמודיעין
 6800מ"ר עצמאי
על מגרש גדול מיידי!
 Yבסמוך למודיעין
 2000מ"ר גבוה ₪ 40
 Yלמכירה במודיעין
 2200-8000מ"ר
מבנים עצמאיים
 Yבאשדוד
 2200מ"ר עצמאי מיידי
 Yבקריית גת
 4000מ"ר גבוה מיידי
מנחם 052-6761512

להשכרה
בורדיה סנטר
חיפה
 100-250מ"ר
על פי חלוקה
למשרדים/מרפאות וכו'

מיקום מנצח
חניה בשפע
נוף

054-4357776
בא.ת-.ברקן ,מפרטי
להשכרה מבנה  1700מ"ר
גובה  5מ' חשמל 400-אמפר
מיידי 052-6672200
לא בשבת
44896

משרדים
למכירה
ת"א רבתי

בהרצליה הירוקה
בהזדמנות
דירת גג
 5חדרים +מחסן+
מעלית פרטית +חדר
על הגג +נוף.
ליד הבינתחומי
בית וגן 09-9566013

למכירה /השכרה
 375מ"ר ,ק29-
 +חניות
במגדלי אלון בת"א
054-5349030

amire@autoglass.co.il
44428

42804

דירות למכירה
44969

דירת גן חדשה
ב 2-מפלסים
כ 100-מ"ר  +חצר
כ 70-מ"ר ליד הים
רוני עוזרי
050-5202269
44570

בפרויקט יוקרתי

להשכרה
מחסנים לוגיסטיים
באזור רחובות צומת בילו
 10000 /5000מ"ר+
שטח תפעולי,גובה  12מ'
מותאמים לצרכי הלקוח
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013
44925

במגדל בית כלל
בת"א
משרד עצמאי 21 ,מ"ר
אפשרות למטבון
מקלחת וחניה
050-5253238

מגרש לאחסנה
ולוגיסטיקה
א.ת שוהם  7375מ"ר
ייחודי לרציניים בלבד
אנגלו-סכסון שוהם
052-6160494

 Yלמכירה/השכרה
בבת-ים
 Yנוף פנורמי לים

ח 054-2442555
44372

בבורסה ר"ג
מגדל !!! ICON
 200/400מ"ר
פינתי +נוף
 15,500ש"ח
סטאטוס יועצי נדל"ן
03-6240102
44761

תדהמה
במגדלי בסר
בני-ברק!!!
 300/500מ"ר לוקסוס
 11,500ש"ח
סטאטוס יועצי נדל"ן
03-6240102

44486

במגדלי הארבעה
ARMANI

 300מ"ר פינתי
 16,000ש"ח
סטאטוס יועצי נדל"ן
03-6240102
במגדלי מידטאון
קומה !!!30
 300/500מ"ר נדירים
 17,900ש"ח
סטאטוס יועצי נדל"ן
03-6240102

44936

למכירה
במגדלי הארבעה
המבוקשים:

במגדל מבוקש
ויוקרתי
 190מ"ר נדירים

בפרויקט יוקרתי ומבוקש
מיקום מושלם מעל פיאצת
גבעון ,שרונה מרקט ,הליכה
מהרכבת ומלב ת"א:
•  200מ"ר משרדים ללא
ממ"ק נוף פתוח
רק  ₪ 16,500למ"ר!!!!
•  250מ"ר רבע קומה
ייחודית,מרפסת ונוף לים
נמכר עם חניות
•  400מ"ר חצי קומה
חזית מערבית לפיאצה
רק  ₪ 16,700למ"ר!!!
•  600מ"ר רבע קומה
מערבית מרפסת חזיתית
לים עם נוף פגז
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
זיו פוגל 052-538-2730

ברמה גבוהה
הצמדות  2 :חניות ומחסן
מושלם לכניסה מיידית
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
דני גפן 052-585-6699
44863

גוש דן

"עלית-נכסים"
משרדים בפ"ת

 400מ"ר משופץ 8 ,חניות
במקום מצויין
052-2562727

e0522562727@gmail.com

44714

zf@exit-nadlan.co.il

44762

אופ רוטשילד
קומת משרדים
מניבה
מושכרת לשוכר AAA
אמיתי
 ₪ 15,000מיליון ₪
נכס נדיר
אורון ברק
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-489-9363
44856

הזדמנות עסקית
קומת משרדים
 1,000מ"ר
 400מ"ר מושכר
 9.5%תשואה
 600מ"ר ברמת מעטפת
 6,800ש"ח למ"ר !!!
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
050-757-2334

למכירה בשכ'
מונטיפיורי בת"א:
פריים לוקיישן,סמוך
לרכבת ולמתחם העסקים
החדש של ת"א  ,פוטנציאל
השבחה משמעותי
קומות משרדים עצמאות
טאבו פרטי-:
 Yכ 450 -מ"ר
רק  ₪ 13,500למ"ר
 Yכ 300 -מ"ר נמכר עם
חניות רק  ₪ 14,000למ"ר
 Yכ 600 -מ"ר נמכר עם
חניות,רק  ₪ 12,000למ"ר!
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
זיו פוגל 052-538-2730

zf@exit-nadlan.co.il
44759

Rachell-l@globes.co.il

44859

44857

44758

 Yדירות אחרונות
בהזדמנות

44760

44883

44703

ת"א רבתי

תל-אביב
 300מ"ר למערב -לים
 15,500ש"ח
סטאטוס יועצי נדל"ן
03-6240102

44769

41469

דירות יוקרה
להשכרה

במגדל WE

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

44858

משרדים בגמר מלא
בפרויקט !WE TLV

במגדל משרדים חדש
יוקרתי ,סמוך לרכבת מרכז
ומתחם בהמ"ש כ 300 -מ"ר
+חניות למכירה בגמר מלא
נוף דרום/מזרח פתוח
מרהיב
מחולק למשרדים בגמר
יוקרתי וחדשני ,מתאים לכל
מטרה,אכלוס תחילת 2019
נמכר עם חניות,
עסקה מעולה
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
זיו פוגל 052-538-2730
zf@exit-nadlan.co.il

"עלית-נכסים"
משרד בפ"ת

 13מ"ר כניסה נפרדת
מיידית
052-2562727

e0522562727@gmail.com
44926

"אגמים"

נדל"ן מסחרי

מציאה
במתחם הבורסה

למכירה  -בבלעדיות!!!
כ 305 -מ"ר  +חניות
 ₪ 13,500למ"ר גמר !!!

נכס 7849

44860

03-7444457

www.agamim-nadlan.co.il

"אגמים" משרד הנדל"ן שלך

בקרית אריה
בבניין משרדים
יוקרתי ושמור

44904

 ₪ 8,500למ"ר בלבד!!!
 300מ"ר משרדים
בגמר מלא',פרטי טאבו
לכניסה מיידית ,מעולה
לשימוש או השקעה
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
זיו פוגל 052-538-2730

zf@exit-nadlan.co.il

"אגמים"

נדל"ן מסחרי

מתחם הבורסה ר"ג
למכירה כ 210-מ"ר

בבניין משרדים מבוקש
בגמר!!!  ₪ 13,300למ"ר
נכס 7972

44861

03-7444457

www.agamim-nadlan.co.il

במגדל מפואר
בקומה 26
שטח אחרון למכירה

 225מ"ר משרדים
 2.8מיליון ₪
כניסה מיידית
 3חניות אופציונאליות
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
אריאל לנדאו 054-308-
6163
44862

"אגמים" משרד הנדל"ן שלך
44908

השרון

זינגר  -נדל"ן
בא.ת פולג
נתניה

 300מ"ר ,מחולק ומושכר
050-3303310
40990
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משרדים
להשכרה
ת"א רבתי

במגדלי הארבעה
קומה 16
 220מ"ר 56 +מ"ר מרפסת
ייחודית  12 +מ"ר מרפסת
לטווח ארוך( .רמת מעטפת)
בנימין 054-4515163
44968

להשכרה אולם
בבית עמנואל
רמת החייל
 4חד' ,מטבח ,חניה
מפרטי ,מיידי
054-6422770

44935

לוח העסקים של ישראל

להשכרה במגדלי
ארבעה
קומה אחרונה
בשלמות
 1200מ"ר של נוף מטריף
כולל  2מרפסות לים
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
אורון ברק 052-489-9363
44864

44803

במידטאון המבוקש
והיוקרתי חצי קומה
אפשרות לחלוקה
 ₪ 75למ"ר מחיר מציאה
דקה הליכה מעזריאלי
והרכבת
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
050-757-2334
במגדלי הארבעה
חצי קומה מדהימה
בקומה גבוהה
לפני עליית המחירים
 650מ"ר ב  ₪ 75למ"ר
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
050-757-2334
44866

משרד

במגדל מפואר וחדש
ברמת החייל
מעל שוק האוכל
 160מ"ר משרדים
 6חדרים  +ישיבות
כניסה מיידית
 4חניות אופציונליות
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
אריאל לנדאו
054-308-6163

להשכרה
בתל-אביב

בחלק היפה של רחוב
מונטיפיורי.
 327מ"ר
מעוצב ומרוהט.
+חניון ושומר בלובי.

054-5968099

44894
44890

במגדלי מידטאון
מחולק ומסודר!!!
 270מ"ר ,נוף לים
קומה  115 .40ש"ח
סטאטוס יועצי נדל"ן
03-6240102
44766

נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג

במגדל ספיר

היוקרתי והמיוחד
משרדים להשכרה

ג'יזל ממליצה!!!
משרד להשכרה
בבית כלל
 2חדרים גדולים+
מטבחון+עמדת מזכירות!
 2,700ש"ח
050-2451312

 300/500/1,600/3,200מ"ר
כניסה 12/2019

www.agamim-nadlan.co.il

"אגמים" משרד הנדל"ן שלך

44905

"אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
מציאה מיידית!!
כ 2200-מ"ר
מפוארים במתחם
 66ש"ח למ"ר
נכס מס' 7909
טל'03-7444457 :

www.agamim-nadlan.co.il

44906

"אגמים"

נדל"ן מסחרי

מתחם הבורסה ר"ג
במגדל היוקרתי במתחם

חדרים להשכרה
כולל שירותי משרד
ברמה גבוהה
03-7444457

www.agamim-nadlan.co.il

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
מ צ י א ה!!
כ 1,550-מ"ר
מפוארים הייטק
 ₪ 90למ"ר
מיידי  -נכס 7905
טל'03-7444457 :
www.agamim-nadlan.co.il

44907

44963

44767

להשכרה

במגדל
מידטאון ת"א

משרדים

)מעטפת( קומה ,36
 251מ"ר ,נוף מדהים
כיוונים :צפון ,דרום ,מזרח.

דורון 052-8886170
44939

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
כ 2,900 -מ"ר
מסודרים ומחולקים
כניסה מיידית !!!
נכס מס' 6293
טל'03-7444457 :

להשכרה
בבית אמריקה!!!
ליד בית המשפט
התפנו משרדים בקומות
שונות ובגדלים שונים+
חנות ושטח מסחרי
03-6952343
050-5314105

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
במגדל משרדים מפואר
להשכרה
 1,050מ"ר מעטפת
 72ש"ח למ"ר
כניסה מיידית -נכס 7251
טל'03-7444457 :

44912

במגדל בסר 3
בבני ברק,מפרטי
 2משרדים צמודים
וחדשים 23 ,מ"ר למשרד
כניסות נפרדות
(אפשרות לאיחוד)
050-5515153
להשכרה
בבית אבגד!!!
צמוד לבורסת
היהלומים בר"ג
מתפנה משרד
 3חדרים בקומה עליונה
 +חדר ישיבות
050-5314105
054-5341377

www.agamim-nadlan.co.il

44909

Rachell-l@globes.co.il

השפלה

מחסנים
למכירה

להשכרה בא.ת.
הצפוני יבנה
משרדים בבניין הייטק
ייצוגי
 100-800מ"ר בגמר מלא
יוני –054-6656987
אייל –0505-214100

ת"א והמרכז

44569

44960

ת"א והמרכז

גוש דן

בר" ג ,במיקום מרכזי
בבית דוד
להשכרה משרד  63מ"ר
(קומה  )5כניסה מיידית
052-8387508
44930

www.agamim-nadlan.co.il

44910

43874

מחסן במרתף
 210מ"ר
ביד אליהו
 6חניות צמודות
" 1,860,000ח  +מע"מ
()20840
אנגלו סכסון
03-6919245

להשכרה בפארק
אולימפיה פ"ת
צמוד לקניון הגדול,
מיקום מעולה
 239מ"ר ,תקרה גבוהה
מתאים למגוון שימושים
חנייה בשפע
יוני –054-6656987
אייל –0505-214100

44881

להשכרה
מבנה עצמאי

מיוחד  -לכל מטרה ,לטווח ארוך
)בית מכבי ת"א(
ברח' הירקון ,צמוד לנמל ת"א.

מחסנים
להשכרה
ת"א והמרכז

להשכרה
בא.ת בשרון
מבנה תעשיתי
להחסנה ,תעשיה.
 1000מ"ר+
 200מ"ר משרדים
מסודר ספרינקלרים גבוה
יגאל נדלן 054/4428126
44277

44753

נמרוד050-7222268 :

44804

השרון

במרכז פתח תקוה
רח' איכילוב (מפרטי)
 170/135מ"ר
לכל מטרה
050-3498150
03-9218152

זינגר נדל"ן
בא.ת .פולג
נתניה
משרדים מ  100מ"ר
עד  500מ"ר.
(החל מ 45 -ש"ח)
050-3303310

בשרון הצפוני
בא.ת  1000מ"ר
מחסן ,תעשיה,
מסודר ספרינקלרים
מחיר זול
יגאל נדלן 054/4428126
44279

44835
40991

אזה"ת פולג נתניה
רחוב גיבורי ישראל 12
 137/200/285מ"ר משרדים
 +חניות ,מרוהט ,ממוזג ומחולק.
התאמה אישית לצרכי הלקוח

חברה
להקמה ולשיפוץ
משרדים וחנויות

ללא
תיווך

שכררה
להש

גל 052-2693649 :

052-6144755 ,050-5238306 ,09-8851555

office@k-b-m.co.il

44853

צפון
צפון

דרום

בפארק גב-ים נגב
 800מ״ר משרדים
ברמה גבוהה
אכלוס דצמבר .2018
אינטר ישראל (חיים)
03-7516060
050-5283500

מירב נכסים
באזור פרדס
חנה כרכור
 1000מ"ר מבנה/מחסן
גובה  6מ' ויותר הכולל
 75מ"ר משרדים מסודרים
 ₪ 24למ"ר
יעקב 054-7609091

מירב נכסים
במרכז המושבה
פרדס חנה
ממש בלב המושבה
מגוון חנויות להשכרה
 2X40מ"ר וחנות  70מ"ר
יעקב 054-7609091
44039

44847

44885

44754

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
במגדל ספיר היוקרתי
להשכרה משרדים
 3,200מ"ר –  200מ"ר
כניסה 12/2019
טל'03-7444457 :

זינגר נדל"ן
בא.ת.עמק חפר
 900מ"ר +משרדים
צביקה
050-330-33-10

חנויות להשכרה

44568

"אגמים" משרד הנדל"ן שלך

44913

www.giselle.co.il

במגדלי הארבעה
מפואר!!!
 350מ"ר ,נוף לפיאצה
 100ש"ח בלבד
סטאטוס יועצי נדל"ן
03-6240102

office@agamim-nadlan.co.il

44911

03-7444457

44865

להשכרה משרדים
במחיר אטרקטיבי!!!
בכניסה לרמת החייל
(תחילת רח' הברזל)
 76ש"ח למ"ר
כולל דמי ניהול
לפרטים054-8007933 :

"אגמים"

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
גיבור ספורט/רוגובין תדהר
 1000מ"ר 551/מ"ר
 405מ"ר  205 /מ"ר
טל'03-7444457 :

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

44954

44953
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לתעשייה האווירית לישראל בע"מ

לתעשייה האווירית לישראל בע"מ

סמנכ"ל/ית לתפעול ,רכש ולוגיסטיקה

סמנכ"ל/ית פיתוח עסקים וחברות בת

תנאי סף

תנאי סף

דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד

דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד

אזרחות

אזרחות

בעל/ת אזרחות ישראלית.

בעל/ת אזרחות ישראלית.

תואר אקדמי.

תואר אקדמי בכלכלה ובניהול עסקים או בכל תחום רלוונטי לתפקיד.
תואר נוסף בהנדסה /משפטים /תואר רלבנטי אחר -יהווה יתרון.

השכלה

השכלה
ניסיון

ניסיון של  5שנים לפחות בתחום התפעול ,הרכש והלוגיסטיקה בתפקיד ניהולי בכיר ,בארגון
פרטי או ציבורי (ממשלתי ,בטחוני וכו') אשר מתקיימים בו שני התנאים הבאים:
 .1המעסיק או שמשרתים בו  700איש לפחות;
 .2היקף המכירות או התקציב שלו הם בסך של  700מיליון  ₪ומעלה.
תפקיד ניהולי בכיר -תפקיד עם ניסיון בניהול רכש ולוגיסטיקה ו/או תפעול (לרבות כהונה
ציבורית) לפחות בדרג או דרגת .1 :סמנכ"ל הכפוף ומדווח ישירות למנכל;  .2תת אלוף,
או  -מקביליהם של אלו .לצורך הגדרה זו ייחשבו רק תפקידים שבהם כיהן המועמד
במשך שנתיים בפועל וברצף ובלבד שבמהלך תקופה זו של שנתיים התקיימו בארגון בו
כיהן המועמד התנאים כאמור בסעיפים קטנים  1ו 2-לעיל.
ידע מעמיק במערכות מורכבות.
ניסיון בניהול ובקרה של פרויקטים גדולים או בגוף המונה לפחות  1,000מועסקים.

קריטריונים

הכרות עם מערכות עיבוד נתונים.
ניסיון בניהול מו"מ מסחרי ומכרזים.
ניסיון בעבודה מול ספקים (קבלני משנה) ולקוחות.
ניסיון בעבודה עם מערכת כספית של חברה /ארגון גדול.
ידע בקריאת דו"חות כספיים וניתוחם.
ניסיון בניהול איכות.
עדיפות להכרת השוק הביטחוני והאזרחי בהם פועלת החברה.

ניסיון

ניסיון של  5שנים בתחום פיתוח עסקים.
ניסיון של  5שנים בניהול יחידה /צוות המונה מעל  10אנשים.
שליטה מלאה בשפה האנגלית.

קריטריונים

ניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף.
ניסיון בהקמת מיזמים ושתופי פעולה ובעבודה עם חברות בת.
ניסיון ביזמות עסקית.
ניסיון ב.M&A -
ידע וניסיון בעסקאות בינלאומיות.
ניסיון בניהול מו"מ עסקי בתחום היצוא וכן מול מערכת הביטחון.
הכרת המערכת הכספית של חברה גדולה.
ידע בקריאת דו"חות כספיים וניתוחם.
ניהול צוות של מעל  5עובדים בכפיפות ישירה.
עדיפות להכרת השוק הביטחוני והאזרחי בהם פועלת החברה.
תואר שני רלוונטי לתפקיד.

קריטריונים נוספים

קריטריונים נוספים

יכולת ניהול ,הנעת עובדים ומנהיגות.
יכולת לפעול במסגרת עבודת צוות.
יכולות אישיות כגון :יכולת מוכחת של מנהיגות ,יחסי אנוש טובים ,כושר שכנוע ,הנעת מנהלים
ועובדים ,עמידה בלחצים ,ייצוגיות וניהול משא ומתן.

דרישות נוספות

זמינות לתפקיד בהתאם לנדרש.
הגשת הפנייה מהווה הסכמת המועמד/ת לעריכת בדיקות ,מבדקים ככל שיידרשו לרבות
תחקיר לסיווג בטחוני.
מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו במידת הצורך לראיון אישי ו/או מבדקי התאמה.
*חתימה על הסכם עבודה אישי ,עובד/ת בכיר/ה.
הליך המינוי יתבצע בהתאם לחוק החברות הממשלתיות  -התשל"ה  1975 -ועפ"י כל דין.
תנאי העסקה – על פי כללי רשות החברות הממשלתיות.
העומדים/ות בדרישות הסף והרואים/ות עצמם/ן כמועמדים/ות מתאימים/ות למשרה,
מוזמנים/ות להגיש מועמדותם/ן באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי מועמד/ת לתפקיד
סמנכ"ל/ית ,לתפעול ,רכש ולוגיסטיקה" אליו יצורפו קורות חיים (בפורמט  wordבלבד),
תעודות המעידות על השכלת המועמד/ת ,פירוט ניסיון ואישורים על ניסיון נדרש .ניתן להוריד
הטפסים מאתר האינטרנט של התעשייה האווירית בכתובת WWW.IAI.CO.IL :בדף הראשי
של האתר בעברית .את השאלון והמסמכים המצורפים יש להעביר בדואר אלקטרוני
 hr-itur@iai.co.ilבלבד ,בציון שם המשרה ,למר יהודה בכר ,ראש מינהל תעסוקה ,רווחה
ופרישה ,עד ליום  22.11.2018בשעה .12:00
מועמדים/ות שהגישו מועמדותם/ן עד ( 7.10.2018מודעה קודמת) ,מועמדותם/ן בעינה
ואינם/ן צריכים/ות להגישה פעם נוספת.
לתשומת ליבך :שלבי המיון למעבר תנאי סף והקריטריונים המופיעים במודעה ייערכו בהתאם לחומר
המוגש על ידך לוועדה בכתב ,אנא השתדל/י לכלול בו את כל המידע הנדרש לרבות אסמכתאות .הוועדה
רשאית לפנות ביוזמתה ,בין בעצמה או באמצעות חברת איתור ,למועמדים/ות פוטנציאליים/ות ולהציע
להם/ן להגיש מועמדותם/ן .הועדה אינה מתחייבת לזמן את כל הפונים/ות לראיון ו/או למבדקים ו/או
להמליץ על מועמדותו/ה של מי מהם/ן .הוועדה שומרת לעצמה הזכות לפנות לממליצים שירשמו
ע"י המועמד/ת או ממליצים/מעסיקים רלוונטיים עפ"י שיקול דעתה ,וכן לאמת את המידע
שיימסר לה על ידי המועמד/ת ,לרבות לפנות למועמד/ת לשם קבלת הבהרות ומידע משלים.

יכולת ניהול ,הנעת עובדים ומנהיגות.
יכולת לפעול במסגרת עבודת צוות.
יכולות אישיות כגון :הבנה עסקית ,ייצוגיות ,יכולת שכנוע ,יכולת עמידה בלחצים ,יכולת
הובלת תהליכי שינוי.
יכולת התנהלות מול גורמי חוץ ופנים בחברה ממשלתית.

דרישות נוספות

זמינות לתפקיד בהתאם לנדרש.
הגשת הפנייה מהווה הסכמת המועמד/ת לעריכת בדיקות ,מבדקים ככל שיידרשו לרבות
תחקיר לסיווג בטחוני.
מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו במידת הצורך לראיון אישי ו/או מבדקי התאמה.
*חתימה על הסכם עבודה אישי ,עובד/ת בכיר/ה.
הליך המינוי יתבצע בהתאם לחוק החברות הממשלתיות  -התשל"ה  1975 -ועפ"י כל דין.
תנאי העסקה -על פי כללי רשות החברות הממשלתיות.
העומדים/ת בדרישות הסף והרואים/ות עצמם/ן כמועמדים/ות מתאימים/ות למשרה,
מוזמנים/ות להגיש מועמדותם/ן באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי מועמד/ת
לתפקיד סמנכ"ל/ית פיתוח עסקים וחברות בת" אליו יצורפו קורות חיים (בפורמט word
בלבד) ,תעודות המעידות על השכלת המועמד/ת ,פירוט ניסיון ואישורים על ניסיון נדרש.
ניתן להוריד הטפסים מאתר האינטרנט של התעשייה האווירית בכתובתWWW.IAI.CO.IL :
בדף הראשי של האתר בעברית .את השאלון והמסמכים המצורפים יש להעביר בדואר
אלקטרוני  hr-itur@iai.co.ilבלבד ,בציון שם המשרה ,למר יהודה בכר ,ראש מינהל
תעסוקה ,רווחה ופרישה ,עד ליום  22.11.2018בשעה .12:00
מועמדים/ות שהגישו מועמדותם/ן עד ( 7.10.2018מודעה קודמת) ,מועמדותם/ן בעינה
ואינם/ן צריכים/ות להגישה פעם נוספת.
לתשומת ליבך :שלבי המיון למעבר תנאי סף והקריטריונים המופיעים במודעה ייערכו
בהתאם לחומר המוגש על ידך לוועדה בכתב ,אנא השתדל/י לכלול בו את כל המידע
הנדרש לרבות אסמכתאות .הוועדה רשאית לפנות ביוזמתה ,בין בעצמה או באמצעות
חברת איתור ,למועמדים/ות פוטנציאליים/ות ולהציע להם/ן להגיש מועמדותם/ן .הועדה
אינה מתחייבת לזמן את כל הפונים/ות לראיון ו/או למבדקים ו/או להמליץ על מועמדותו/ה
של מי מהם/ן .הוועדה שומרת לעצמה הזכות לפנות לממליצים שירשמו ע"י המועמד/ת
או ממליצים /מעסיקים רלוונטיים עפ"י שיקול דעתה ,וכן לאמת את המידע שיימסר לה
על ידי המועמד/ת ,לרבות לפנות למועמד/ת לשם קבלת הבהרות ומידע משלים.

03-9538633

03-9538706
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למקורות חברת מים בע"מ
דרוש/ה

סמנכ"ל/ית כספים
תנאי סף:
● תואר ראשון אקדמי ממוסד מוכר באחד מאלה :חשבונאות ,כלכלה ,מנהל עסקים.
● ניסיון של  11שנים לפחות בתחום הפיננסי או הכלכלי ובלבד שמתוכן כיהן/ה  5שנים
לפחות בתפקיד ניהולי בכיר באחד מאלה :בחברה בעלת היקף עסקים משמעותי או
בתפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי.
● ניסיון בעריכה או בביקורת של דוחות כספיים או באחריות על עריכתם.
● ניסיון בגיוס כספים בדרך של הלוואות בנקאיות או הנפקת אגרות חוב או מניות.
● ניסיון בהכנת תקציב ובבקרה תקציבית.
● ניסיון בעבודה בתחום הרגולציה בגופים מפקחים או מפוקחים.
● ניסיון בניהול משא ומתן עסקי.
יתרונות:
● תואר שני בכלכלה או במנהל עסקים.
● ניסיון בעבודה מול ומתוך גופים ממשלתיים.
● ניסיון בעבודה בתחום משק המים.
● ניסיון בעבודה כסמנכ"ל/ית כספים בחברה בעלת היקף עסקים משמעותי.
מבחן עזר:
"ניסיון בעריכת דוחות כספיים או באחריות על עריכתם"  -ובלבד שהמועמד/ת עסק/ה בעריכה
או בביקורת של דוחות כספיים או באחריות על עריכתם למשך ארבע שנים לפחות בחברות
בעלות היקף עסקים משמעותי.
"היקף עסקים משמעותי"  500 -מלש"ח.
"תפקיד ניהולי בכיר"  -תפקיד בעל תוכן ניהולי של ממש בתחום הפיננסי או הכלכלי:
בחברה פרטית  -דרג  3ומעלה בחברה; בשירות הציבורי  -דרגה  43ומעלה ובלבד
שניהל/ה עובדים; זרועות הביטחון  -קצינים/ות בדרגת סגן אלוף ומעלה ,או במשטרה
בדרגה מקבילה של סגן ניצב ומעלה ,או בשאר זרועות הביטחון בתפקיד מקביל ,יוכרו /
תוכרנה כבעלי/ות תפקיד ניהולי בכיר בשירות הציבורי.
הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד
סמנכ"ל/ית כספים" ,אשר יימצא באתר האינטרנט של מקורות חברת מים בע"מ בכתובת
 https://www.mekorot.co.ilתחת לשונית "דרושים" ,כשהוא מלא וחתום ,בצירוף קורות
חיים מפורטים ,מסמכים ,תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות
לתפקיד ,שמות של ממליצים ,וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת
שומרת לעצמה את
ועדת האיתור
)להלן  -הצעת
ועדת האיתור
מועמדותו/ה על ידי
13.5.2018
לתאריך
המועמדות(.עד
מועמדות הינו
להגשת
האחרון
המועד
הזכות שלא לדון בהצעות אשר יוגשו ללא שאלון תעסוקתי אחיד.
חברת קינן שפי הוסמכה לטפל בהליך האיתור .לפיכך ,את הצעת המועמדות
בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד ,לכתובת
 drushim@keinan-sheffy.co.ilבציון משרה מספר  .2679אין להגיש מועמדות אלא
כאמור במודעה זו .מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת ,לרבות באמצעות פקס או דואר ,לא תידון.
במסגרת ההליך ,ועדת האיתור רשאית ,על פי שיקול דעתה לפנות למועמדים/ות לקבלת
הבהרות והשלמת מידע ,ככל שיידרש .ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון
ו/או לשלוח למבחני התאמה את המועמדים/ות או מי מהם/ן  ,על פי החלטתה ,בהתראה קצרה.
את הפניות יש להגיש לא יאוחר מתאריך  .22/11/18לא תתקבלנה פניות לאחר מועד זה.
הליך זה אינו מכרז ואינו כפוף לחוק חובת המכרזים והתקנות על פיו.
המינוי ותנאי ההעסקה כפופים ומותנים באישור דירקטוריון החברה ,וההעסקה תתבצע על דרך
של חוזה אישי בלבד לכהונה קצובה בת  5שנים.

לחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד:

סמנכ"ל/ית כספים

תחומי אחריות׃
נושא/ת המשרה הבכיר/ה ביותר בתחום הכספים ,אחריות על ניהול הכספים בחברה ,לרבות עריכת דוחות כספיים ,הנושאים
הכלכליים ,ניהול התמחיר ,המימון ,ההשקעות ותזרים המזומנים של החברה כדלקמן׃
• בנייה וניהול התקציב באופן שיביא לידי ביטוי את תכניות העבודה של החברה.
• הכנת הדוחות הכספיים ואישורם לפי חוק החברות הממשלתיות ולפי חוק ניירות ערך.
• הובלה של תכנון וניהול המהלכים האסטרטגיים במשאבים הכספיים.
• אחריות כוללת על ניהול הכספים של החברה ותזרים המזומנים שלה.
• ייצוג החברה מול משרדי הממשלה והמערכת הבנקאית והכנת דיווחים שוטפים.
• בקרה ורישום של כל הפעילויות הכספיות.
• ניהול התקשרויות בהיקפים משמעותיים.
• דיווח על פי כללי  ,IFRSניסיון בתחומי׃ התמחיר ,המימון וההשקעות.
• ניסיון בגיוסים ,הנפקות ,הכרת שוק ההון וכו׳.
• אחריות וריכוז הליכי הכנת מדיניות התקציב של החברה והגשת התקציב לאישור ההנהלה.
• אחריות על נושא הביטוחים בחברה.
• אחריות על ניהול המחסנים והמלאי של החברה.
• קשרי עבודה ותיאום עם רשויות המס ועם רואה החשבון של החברה.
• הטמעת נהלי עבודה חדשים ונגזרות דיווח מנהלי עבודה קיימים ליישום הוראות בעניין .SOX
תנאי סף׃ השכלה וניסיון מקצועי׃
רואה/ת חשבון מוסמך/ת או בעל/ת תואר אקדמי בחשבונאות ,בעל/ת  6שנות ניסיון לפחות בתפקיד של חשב/ת ,מנהל/ת
כספים ,מנהל/ת תקציבים מתוכן  3שנות ניסיון בעריכה או בביקורות של דוחות כספיים ,או אחריות על עריכת דוחות כספיים
או ניהול תקציבים וחשבות בארגון או בחברה בעלת היקף פעילות של  300מיליון  ₪לפחות בשנה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.
חלופה׃
תואר אקדמי בכלכלה  /מנהל עסקים  /בעל/ת  9שנות ניסיון לפחות בתפקיד של חשב/ת או מנהל/ת כספים או מנהל/ת
תקציבים מתוכן  3שנות ניסיון בעריכה או בביקורות של דוחות כספיים ,או אחריות על עריכת דוחות כספיים או ניהול תקציבים
וחשבות בארגון או בחברה בעלת היקף פעילות של  300מיליון  ₪לפחות בשנה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה.
תנאי סף׃ ניסיון ניהולי׃
בעל/ת ניסיון ניהולי של  5שנים לפחות באחד מאלה או ניסיון מצטבר של  5שנים לפחות בשניים או יותר מאלה׃
• בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי ) 300מיליון  ₪לפחות בשנה(.
• בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים או מסחריים.
• בתפקיד בכיר בתחום האנרגיה/משק הדלק/תשתיות/בנייה/תעשייה.
קריטריונים המהווים יתרון׃
תואר שני במנהל עסקים  /בכלכלה /בחשבונאות.
ניסיון בעבודה בחברה ציבורית או עסקית.
ניסיון בעבודה בתחום האנרגיה/משק הדלק/תשתיות/בנייה/תעשייה.
קורסים׃ הנה״ח/פיננסים /מסחר במט״ח/ביטוח.
הערות׃
הגשת המועמדות מהווה הסכמת המועמד/ת לעריכת ראיון ע״י ועדת האיתור ,לאבחון תעסוקתי ולמבדקי התאמה לסיווג
ביטחוני.
ההעסקה הינה על הסכם אישי של עובד/ת בכיר/ה בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.
ההעסקה הינה למשך  5שנים עם אפשרות הארכה לתקופה של עד  5שנים נוספות )בפעימות( בהתאם להוראות רשות החברות
הממשלתיות.
מקום העבודה׃ הרצליה.

על המועמד /ת למלא את טופס ״ שאלון אישי ״ מאתר האינטרנט של החברה ) www.pei.co.ilדרושים(.
את מסמכי המועמדות יש לשלוח לא יאוחר מיום 15.11.18
לכתובת מייל  drushim@keinan-sheffy.co.ilבציון משרה מספר .2676
הגשת מועמדות ללא צירוף כל המסמכים הנדרשים לא תיבחן.
רק פניות מתאימות תיענינה

מכרז פומבי מס' 57/2018
לעיריית גבעת שמואל

מהנדס/ת העירייה
ומנהל/ת אגף הנדסה

לקבלת פרטים נוספים ופירוט דרישות התפקיד ותוכן המכרז
המלא ,יש לפנות לאתר העירייה בכתובת:
www.GIVAT-SHMUEL.MUNI.IL
שירותים בקליק  -דרושים ומכרזים

משרד כהן ,וילצ'יק ושות' עו"ד
מחפש

עורך/ת דין
לתחום הנדל"ן :
בעל  3-5שנות ניסיון
(אך ורק בתחום הנדל"ן)
לתחום הלטיגציה :
בעל  3-5שנות ניסיון

קו"ח למייל natalig@cwlaw.co.il :

מודעות
מחלקת
8189744
חייג עוד היום לרחל גלובס /
03-9538633

Rachell-l@globes.co.il

המדור לביקוש בכירים
לפרסום מודעתכם במדור ביקוש בכירים
חייגו עוד היום לרחל:

03-9538633

Rachell-l@globes.co.il

המודעות יתפרסמו במוסף הלוח
ובאתר האינטרנט www.globes.co.il/board
10%
הנחה
למנויי
גלובס

