15

יום ה'–ו' | ה'–ו' באלול תשע"ח |  17–16באוגוסט  2018גלובס

לוח גלובס
לוח
העסקים
של ישראל

עסקים

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

43889

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
44368

בהזדמנות

מעל  200עמדות עבודה חדשות
במערך אופן ספייס של המותג Teknion
ייעודי לחברות היי-טק
לפרטים:

09-8000770

43819

למכירה/שותפות
לעסק פעיל
בתחום טיפולי קוסמטיקה
בצפון תל אביב
מיקי 054-9413111
44302

רשת קוסמטיקה

 Yכשר חלבי מרשת
ארצית

חברה גדולה ומובילה
בתחום של הפצת רכיבים
אלקטרוניים ומערכות
למעקב אוטומאטי אחר
מלאים/פריטים מעוניינת

 Yרשיון עסק בתוקף

לרכוש חברה

 Yמחזור שנתי
 7מיליון ש"ח

ח 053-2222789
44343

בפרוייקט
אילת-אליפלט
בתל אביב

 Yרווחית ובצמיחה

למכירה

 Yפוטנציאל עסקי
יוצא דופן

בית דפוס

ח 03-5296844
44170

להשכרה בפ"ת
בציר ז'בוטינסקי
קומפלקס אולמות אירועים
 +ציוד ,למבינים בלבד!
054-2626109
44332

מחפשים חניונים
רשת GREEN PARKING
מעוניינים
לרכוש  /לשכור /
לנהל חניונים ציבוריים
וחברות ניהול

רוטציה רווחי
לרגל יציאה
לגמלאות
מוניטין  30שנה
החזר השקעה
 18חודשים

Ron@greenparking.co.il

ח 03-6241007

44295

054-2525925

למכירה חברה
לא פעילה
ב-הונג קונג
()hong kong

נוסדה ב ,2004-הבנק
ורו"ח עדיין פועלים,
בעל החברה  40שנה
תושב אסיה ,בעל ניסיון
עשיר כול לייעץ
אסטרטגית ומסחרית
לתקופת הסתגלות
יצחק 054-4924227 -

44333

בצומת כרכור
בסמוך לפרדס חנה

44316

זכיינים
41199

41200

תדהמה
בשכ' שפירא ת"א
ברח' שקט ומבוקש
מבנה עצמאי
עם  5דירות בהיתר
 7מיליון ש"ח בלבד !!!
אילנות נדל"ן
052-3232131

זכיין לרשת
"שיפודי התקווה"
באזור מבשרת ציון

44301

42965

44342

רצינות
ומוטיבציה להצליח

גוש דן

לפרטים נא לפנות:

בסביון/גני יהודה
בית מודרני ומעוצב

02-5027270

ת"א רבתי

42609

וילה  350/400מ"ר ,חדיש
ואדריכלי +בריכת שחיה
מרתף עילי
במיקום מקסים
054-5999491

דרישות:

וילות קוטג'ים
למכירה

 300מ"ר בנוי
מגרש  2400מ"ר
שקט ,מיקום מדהים!!
בריכה ענקית! גינה
מהממת!!
"פיקי מור נכסים"
052-2450143
44369

באפקה הדרומית
חדש!!
במיקום מדהים!!
שקט וירוק!! בית חדש
מפואר 380,מ"ר בנוי
 500מ"ר מגרש
 16,500,000ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143

קלאס נדל"ן-
סוכנות התיווך
שלך בסביון

42674

ברמת אביב ג'
באלקחי
מיקום מעולה!!
דו משפחתי!!
 300מ"ר בנוי+
 300מ"ר מגרש
 9.5מיליון ש"ח
פיקי מור נכסים
053-6666012

מהיפים והמפוארים
ביותר בסביון.
כ 800/5000 -מ"ר
 +בריכה וגינה מדהימה
₪ 32,000,000
 +מבחר גדול של
בתים ומגרשים.
www.class-nadlan.co.il

03-6777702

43455

וילה ברמת השרון

44042

חלום על מגרש  1040מ"ר
בריכת שחיה ,בריכות דגים
עצי פרי 054-4553555
44323

44429

חברת הייטק שסיימה
לפתח מוצר
בתחום ה  IOTמחפשת
השקעה לקידום פעילות
שיווק ומכירות בחו"ל
054-3395553

ilanot26@gmail.com

דרוש/ה

גלובס / 8179813 /

חברת רכש
ולוגיסטיקה
מצליחה ורווחית
שותף פעיל  50%שליטה,
שקיפות מלאה לדוחות
כספיים.
לרציניים בלבד.
054-6008008

41196

במיקום מצויין ,כחדש
 6חד' +מעלית!
 11.9מיליון ש"ח
תיווך טופ נכסים
03-6417936
054-4504936

למכירה בצהלה

44385

Ilanot26@gmail.com

ברמת אביב הירוקה
בית נדיר

44425

שותף/משקיע

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

www.globes.co.il/GlobesBoard

למכירה דירות נופש
בעיר התיירות בטומי
שבגיאורגיה
מרוהטים +מוצרי חשמל
טאבו ₪ 180,000 ,
תשואה !!!!!
052-2479184

למכירה במרכז ת"א
קומת משרדים
כ 600-מ"ר
עם מקומות חנייה,
לשימוש עצמי או
השקעה טובה.
אילנות נדל"ן
052-3232131

Ilanot26@gmail.com

Rachell-l@globes.co.il

עסקים בחו"ל

השקעה נבונה ,
למכירה דונם אדמה
גוש  ( 6696מתחם חוף
התכלת ) זכויות עתידיות
לבנייה רבויה.
אילנות נדל"ן
052-3232131

דרוש במיידי
לרכישה

בני 052-3897935
Zebra12@bezeqint.net

ilanot26@gmail.com

Ilanot26@gmail.com

44338

מסעדה איכותית רווחית
ופעילה מוניטין ! מושקע!
+ציוד מלא
052-5192192
052-5182182

משלמים תיווך

בתחום משיק/משלים
לתחום פעילותה

44410

44387

 Yבקניונים במיקומים
מעולים

d-sadeh@zahav.net.il

למכירה בית קפה

למכירה אולם  350מ"ר
לרציניים!
054-7212985

 Yלמכירה רשת
דוכנים לטיפולים
קוסמטיים

במפעלי תעשיה יצרניים,
בענף המזון ,המתכת ,הבנין
ופלסטיק.
סודיות מובטחת
להתקשרות אימייל:
44426

 Yאזור תיירות היפה
בארץ !

ofﬁce@mconnection.co.il

לקוחות משרדנו
מחפשים
השקעות  /שותפויות

בסמוך למגדל
מידטאון ת"א
להשכרה
במגדל חדש
מפואר ויוקרתי עד
 6,000מ"ר משרדים
 100 +מקומות חניה
ב 5-קומות רצופות
כניסה חצי שנה מהיום
מחיר אטרקטיבי
לגוף גדול
אילנות נדל"ן
052-3232131

טלפון03-9538633 :

44386

ברמת אביב ג'!
בדרזנר!!
מיקום מעולה!!
משופץ ביותר!! מפואר!!
גינה יפיפיה!!
 9.5מיליון ש"ח
פיקי מור נכסים
053-6666012

ברמת גן
רמת אפעל
היוקרתית!!

במיקום מעולה ,בית בודד
שקט וירוק!!
"רפי נכסים"
054-7895895
44183

44341
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"שרוני נדל"ן"
בהוד השרון
רמת הדר המבוקשת
במיקום הטוב ביותר
 300/2300מ"ר כניסה
מ 2-רחובות שונים
ל 2-בתים 10.5 ,מיליון ש"ח
 050-5583724שרוני

שפלה

בראשית נדל"ן

ראשל"צ בשער הים

 Yקו ראשון לים
 Yקוטג' מרהיב,
תכנון אדריכלי
ברמה גבוהה
 Yמעלית ובריכה!!!
 7.1 Yמיליון ש"ח

44431

ח 08-8677724

בבן שמן
בית פינתי!!
 140/2000מ"ר ,פינתי!
נכס ייחודי ונדיר.
 4מיליון בלבד!!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
43069

השרון

ברמת השרון ,מפרטי
בסמטה שקטה
בית חדש ממעצבת פנים
מושקע 300 ,מ"ר בנוי
לכניסה מיידית
רונה 054-626-3113

44076

למכירה בנוף ים
בית מפלס אחד
 130מ"ר +חדר בגג
 2+יח' בחצר
מגרש  550מ"ר
מחיר 5.2 :מיליון ש"ח
בית וגן
09-9566013
למכירה
בכפר שמריהו
בית פינתי ישן
להריסה/שיפוץ
זכויות ל 2-בתים
מיקום גבוהה ושקט
לעסקה מהירה:
 12מיליון ש"ח
בית וגן
09-9566013
בנוף ים
בית  220מ"ר בנוי
 5חדרים 2 ,חדרי שינה
בקומת הסלון
מגרש  540מ"ר
 6.7מיליון ש"ח
בית וגן
09-9566013

״אורית בצלאל"
בהרצליה פיתוח
מציאה !!!
 400/320מ"ר 5 ,חד'
משופץ לחלוטין
מהמם שקט
 7.100.000ש"ח
אורית 0544-737775

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

44420
43226

40858

www.uzigil.co.il

לוח העסקים של ישראל

"שרוני נדל"ן"
בהוד השרון
ברמת הדר
 1250מ"ר פרטי
כ 300-מ"ר בנוי במפלס 1
 +מרתף עם כניסה
מבחוץ ומבפנים
מיקום נדיר
 14.5מיליון ש"ח
 050-5583724שרוני
"שרוני נדל"ן"
ברמות השבים
נדיר במיקום
מבוקש ביותר
 1500מ"ר מגרש
בנוי  400מ"ר בן שנתיים
בריכת שחיה ,יפיפה
לרציניים
 050-5583724שרוני

באבן יהודה וילה
בית ישן
על מגרש דונם
טאבו ,במיקום גבוה
 6.25מיליון ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900
43227

42349

43093

למכירה

״אורית בצלאל״
בהרצליה פיתוח
 620/450מ"ר לשיפוץ
ענק אופציות בלי סוף
 6.500.000ש"ח
אורית 0544-737775
44422
44427

עדנה תיווך נדל"ן
בשרון

 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!
 550/615מ"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!

ח 03-5470827

43887

 Yברמות השבים -
וילה מדהימה
 1,300 Yמ"ר קרקע
בת  10חד' Yעם יחידה נפרדת
להורים/מתבגרים/
משרד.
 Yפרטיות מירבית
בלב השרון

www.edna-nadlan.com

ח עדנה ירצקי 050-5785588
44128

״אורית בצלאל״
בהרצליה פיתוח
 983/280מ"ר
מציאה !!!
משופץ בריכה pool house
פסטורלי  8חד'
 14,700.000ש"ח
אורית 0544-737775

בארסוף
וילה מפוארת

 1.4מגרש,
כ 540-מ"ר בנוי +בריכה
אדוה  -תיווך עם חיוך

אביבה 054-3530544

44417

״אורית בצלאל״
בהרצליה פיתוח
 538/380מ"ר חדיש לחלוטין
בריכה ,מהמם ,מציאה
 7חד'',חלל אירוח ענק
 13,500,000ש"ח
אורית 0544-737775

44383

״אורית בצלאל״
מציאה!!
בהרצליה פיתוח
חדיש  500/280מ"ר
 6חדרים בריכה מושקע
ומהמם  8.200,000ש"ח
אורית 0544-737775
44335

בבני דרור וילה
על מגרש גדול!!
 195/1000מ"ר,גובל בשטח
פתוח 6 ,חד' מושקעת
ומרווחת ,הכוללת
יחד'  2חד'
נפרדת ומושקעת!
 4.5מיליון ש"ח בלבד!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

44419

42433

ברינתיה הוילה
היפה באזור!!
 250/500מ"ר ,נושק לגינה
ציבורית  5.3מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

44418

בקיסריה בלעדי
לונדון נדל"ן
וילה  650/1350מ"ר
במיקום מעולה ומושלם
במצב מצויין  +בריכה
 8,500,000ש"ח
תמונות דף לונדון נדל"ן
כוכי 052-8856429

בקיסריה וילה נדירה
קו ראשון לים!!!
מחיר אטרקטיבי במיוחד!
 12,990,000ש"ח
רוחב חזית נדיר כ 40מטר!
מושקעת וחדשה!!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42521

בגנות נכס נדיר!!
 230/1100מ"ר
מטופח ופסטורלי
 5,890,000ש"ח
מוזמנים לראות ולהציע
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42995

בצוקי ארסוף וילה
חדשה בהזדמנות!!!

 7.5מיליון ש"ח בלבד!!
חדשה!  100מטר מהים.
גבוה ושקט,מחיר של
פעם בחיים ,לכסף מהיר!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43430

ברמות השבים וילה
מושקעת ובריכה!!!
 380/1300מ"ר ,מושקעת
ברמה גבוהה.
 8,990,000ש"ח בלבד!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43130

באבן יהודה
 50מטרים
מביה"ס האמריקאי
קוטג' יפיפה 8 ,חד'
 280/215מ"ר
 3.88מיליון ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900

מס'  1ברמת-השרון!!
בבלעדיות!!!

42348

״אורית בצלאל״
בהרצליה פיתוח
בהזדמנות
חד פעמית !!!
המחיר מדבר
 4.700.000ש"ח
 550/230מ"ר לשתי יחידות
עיסקת השנה !
אורית 0544-737775

44432

"מירי אופק"

Rachell-l@globes.co.il

43042

44421

44433

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

בשכ' החדשה
של אליכין
ליד גבעת חיים !
מציאה נדירה למשקיע
זריז!  240/480מ"ר,
 7חד' מושקע !!
חצר מדהימה!
 2,250,000ש"ח בלבד
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43131

במכמורת וילה
טובלת בפארק!!!
 300/750מ"ר בתוך
פארק השרון!!
בית נדיר בפוזיציה נדירה.
 600מטר מהים!
 8.2מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43257

בחופית וילה חדשה
נדירה!!
 300/1000מ"ר ,רוב השטח
במפלס אחד! בית חכם!
בריכה! רמת עיצוב וגימור
מאד גבוהים!  4סוויטות
גדולות 8 .חד'
 10,750,000ש"ח בלבד!!
למבינים וזריזים!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

בכפר נטר
וילה נדירה!

 350/500מ"ר .עיצוב וגימור
מרשימים וגבוהים .חצר
מדהימה .מיקום גבוה
עם נוף!
נושק לשליפת ירוקים.
 6.9מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43459

בצור משה וילה
נדירה מול הנוף!!!

 200/630מ"ר ,פינתית.
חצר גדולה ומושקעת.
וילה ברמת עיצוב וגימור
מרשימים 4,850,000 .ש"ח
לזריזים ומבינים
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43524

בכפר נטר בית
בהזדמנות!

 70/500מ"ר מטופח ויפה
 4,850,000ש"ח
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43724

בגבעת נילי
בית בהזמנות!

 280/650מ"ר ,יח' גדולה
ועוד יח' קטנה .נוף מדהים
על בקעת עמק אלונה.
 3מיליון ש"ח בלבד!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43744

43317

בגן השומרון
וילה פרטית!!
 280/470מ"ר
וילה ברמות מאד גבוהות!
אדמה פרטית
ליד קיבוץ עין שמר
נוף פתוח לכל הכיוונים!
 10,400,000ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43038

באבן יהודה וילה
פינתית בהזדמנות!
 280/372מ"ר ,מושקעת,
כולל מרתף ,פרקטים,80 ,
עם אפשרות ליח' עצמאית!
 4.59מיליון ש"ח בלבד
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43349

בגבעת עדה
וילה בהזדמנות!

 300/500מ"ר
 2בתים במחיר אחד!!
 4מיליון ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

43746
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במכמורת וילה
על השמורה!!!
 300/750מ"ר ,נושקת
לשמורה,נוף פתוח למרחוק
 7,100,000ש"ח
למבינים וזריזים
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

44087

בקיסריה הזדמנות
של פעם בחיים!!
 289/700מ"ר ,בריכה.
נוף פתוח ,בסימטה סגורה.
 3,950,000ש"ח בלבד!
מוזמנות הצעות !
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

44088

בכפר נטר בית עץ
אירופאי בהזדמנות!!
 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

44112

בצוקי ארסוף
וילה מול הים!!
חדשה  200/380מ"ר
 7.2מיליון ש"ח בלבד!!
לזריזים ומבינים
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

44235

בצוקי ארסוף
מציאה נדירה!
 213/263מ"ר ,קוטג' חדש
 70מטר מהים!!
 6.9מיליון ש"ח בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

לוח העסקים של ישראל

באודים וילה
מעולם אחר!!!
 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

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

www.uzigil.co.il

www.uzigil.co.il

44283

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
www.uzigil.co.il

44377

קו ראשון לים!
פנטהאוז יוקרתי חדש

44344

"אורית בצלאל"
בהרצליה פיתוח
וילה  4חד'

חדישה חמודה ונהדרת
גינה גדולה במיוחד
 110/1000מ"ר
במחיר מדהים  9500ש"ח
אורית 0544-737775
כפיר 054-7701050
44413

"אורית בצלאל"
וילה חדישה מהניילון
בנוף ים

מהמם 7,חד',
שקט פסטורלי
 18,000ש"ח
אורית 0544-737775
כפיר 054-7701050

 2.2דונם מגרש
 1000מ"ר בנוי
בריכה פלוס פלוס ...
 20.000דולר
אורית 0544-737775

בס"ד

בהזדמנות בדימונה
 6קוטג'ים בבניה
צמודים לאגם
 +יחידה נפרדת
050-2583238
058-7978888
44330

ברמת אביב ג'!!
ב"אביב בג'!!
נוף אדיר לים!!
דירה מחוברת יפיפיה
מושקעת מאוד
 190מ"ר בנוי+
 28מ"ר מרפסת
גבוהה ביותר!!
 12,200,000ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143

בהרצליה ב'
בבנין חדש ומעוצב

טריפלקס  , 7ניתן
לחלוקה ל 2-דירות מלאות
נוף מדהים ,מעלית ,מיזוג
ומרפסות  5.5מיליון ש"ח
בית וגן 09-9566013
43094

בפרויקט יוקרתי
 Yדירות אחרונות
בהזדמנות
 Yלמכירה/השכרה
בבת-ים

ח 054-2442555
44372

 +דלת-מקשרת 78 ,מ"ר
(ביחד)  4,100,0000ש"ח
משופצות לחלוטין
ברמת-הייטק
אורית0544-737775 -
כפיר054-7701050 -

השרון

בעיר ימים ,נתניה
 5חדרים!
44423

בנווה אביבים!!
פנטהאוז דופלקס!!
נוף אדיר לים!!
 210מ"ר בנוי במפלס אחד
+מרפסות ,גבוה ,שקט
 13,500,000ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143

 Yבאוהאוס משופץ!
 180מ"ר
 115 +מ"ר! נוף לים!
מעלית לסלון
תקרה  4מטר ,חניה!

צפון

בלעדי
במרכז הכרמל
במגדלי פנורמה
היוקרתיים

גוש דן

www.uzigil.co.il

דירה גדולה ומרווחת
כ 240-מ"ר נוף אחד
היפים בארץ
שמירה 24/7
תמונות בדף לונדון נדל"ן
כוכי 052-8856429

דירות להשכרה
ת"א והמרכז

43942

דירות יוקרה
להשכרה

44414

להשכרה /למכירה
בנווה אביבים
חדשה ומפוארת

 Yבפרויקט יוקרתי
בבת-ים
 Yלמכירה 2
פנטהאוזים אחרונים

 6חדרים ,מפרט גבוה מאוד
 169מ"ר בנוי 175 ,מ"ר גינה
 2חניות ,ללא דמי תיווך
לכניסה מיידית

ח 054-2442555

052-2775399

 Yנוף פנורמי לים
44074

"אורית בצלאל"
דירת גג גדולה

משופצת לחלוטין בנוף ים
 140מ"ר  5חדרים
רק  8800ש"ח
אורית 0544-737775
כפיר 054-7701050

דירת גן

ב ה ז ד מ נ ו ת!

 151מ״ר מול הים.
בניין ברמה גבוהה
עם שומר.מושקעת מאד.
בית חכם .קומה .16
 3,390,000ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
43884

ת"א והמרכז

ח 054-6484696

44402

 6דיירים בלבד
 4חד' לשיפוץ
 82מ"ר ,ק'ב,
מעלית ,חניה מקורה
 1.74מיליון ש"ח
בבלעדיות
יולנדה 054-2477098
40393

"אורית-בצלאל"
2דירות במלוןהשרון

44340

קומה  159 – 47מ"ר
 4חדרים (במקור )5
דרום מערבית– נוף לים
מעוצבת ע"י אדריכל
מפורסם
מטבח גרמני ,פרקט עץ,
חשמל חכם.
 7,800,000שקל
054-2229222

ברמת גן
בבר כרח' שקט

 Yנוף פנורמי לים

צוק-נכסים

הדירה הכי גבוהה
במידטאון !!!

ת"א רבתי

42404

בתל  -אביב

ת"א רבתי

דרום

בנווה אביבים!!
ברב אשי!!
פנטהאוס דופלקס נדיר!!
מיקום מעולה,פונה לפארק
שקט 160,מ"ר בנוי
 60+מ"ר בנוי על הגג
+מרפסת גג  85מ"ר
"פיקי מור נכסים"
052-2450143

פנטהאווז ייחודי!

דירות יוקרה
למכירה

43941

050-4456373

44434

43791

42406

44416

בלעדי! בחיפה
במרכז הכרמל
בית פרטי
( 235/500 )1938מ"ר
 4,700,000ש"ח למו"מ
תמונות בדף לונדון נדל"ן
כוכי 052-8856429

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

בנווה אביבים 22-7
מודעות מילים ללא תמונה
44415

"אורית בצלאל"
וילה הצגה!!
פריים לוקישן

₪ 9,900,000

 6חד' ,מיוחד במינו
בנין בוטיק  7דיירים
בודד על כל הגג
בריכה ,ג'קוזי 2 ,חניות,
 2מחסנים 27-מ"ר
 5.57מיליון ש"ח
 050-5583724שרוני

42405

צפון

44240

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

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

44236

44309

דירות למכירה

"שרוני נדל"ן"
בהוד השרון פנטהאוז

ת"א והמרכז

 236מ"ר ,חצר חצי דונם.
בק"ק  7חד'  3 +שירותים
/מקלחת  +מ"מד
בקומה ב'  2 -חד'
+שירותים/מקלחת
חניה מקורה ל 2-רכבים.
 12,500ש"ח לחודש
כניסה ב1/10
מיכל 052-4678288

Rachell-l@globes.co.il

השרון

וילות/קוטג'ים
להשכרה
באודים
בית דו  -קומתי

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

44303

אחסנה
ולוגיסטיקה
להשכרה בשרון

 2000-2800מ"ר
תקרה גבוהה
שטח תפעולי
אוירת עבודה נהדרת
ריל אפ נדל"ן מסחרי
דוד 050-8265168
43907
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שטחי מסחר

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

מיקום מנצח
חניה בשפע
נוף

054-4357776
44370

להשכרה במחיר נוח
מול קניון איילון
קומת מרתף
 250מ"ר ,תקרה
גבוהה מצויין לכיתות
סטודיו  ,סדנאות
תצוגה ו/או אחסנה
03-5707842
44297

בחיפה מפרטי
להשכרה במרכז
המסחרי רוממה
 300מ"ר 50 ,ש"ח למ"ר
לכל מטרה ,ניתן לחלוקה
058-4154104

לוח העסקים של ישראל

מכירה עסקה מניבה
פריים לוקשיין
קומה עצמאית
במגדלי הארבעה
המבוקשים 'גבוהה ונדירה
כ 1200-מ"ר +מרפסת
מדהימה ,נוף פנורמי מהמם
חוזה 5+5+5
אקזיט מניבים הצלחה
אורון ברק 052-489-9363

להשכרה בפ"ת
בז'בוטינסקי 79
מבנה חד קומתי  1200מ"ר
על מגרש  3420מ"ר
 50מקומות חניה
054-4583057
44424

רבע קומה מערבית
נדירה במגדלי
הארבעה!!
ההצלחה הנדל"נית של
השנה במיקום מעולה
כ 380 -מ"ר
לכיוון דרום מערב-
נוף מלא ללא ממ"ק
במחיר אטרקטיבי במיוחד!
זיו פוגל
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-538-2730
43580

מרכז ת"א
קומה עצמאית
למכירה בבניין
בוטיק חדש !
 300מ"ר  +חניות ,קרקע
פרטית טאבו ,יחס ברוטו
נטו נמוך ,השבחה מעולה
 ₪ 13,750למ"ר
זיו פוגל
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-538-2730
בלב מתחם
רוטשילד
ת"א כ 200 -מ"ר
משרדים
בגמר מלא לכניסה מידית.
מיקום מנצח -
השקעה בטוחה
זיו פוגל
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-538-2730
43582

משרדים
למכירה
ת"א רבתי

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

 150מ"ר למכירה
במגדל בבורסה
סמוך לרכבת
 ₪ 14,500למ"ר מחיר
לסגירה מהירה
זיו פוגל
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-538-2730
43583

amire@autoglass.co.il

44428

ביציאה ראשית
מנתיבי איילון
בנין עצמאי  6,200מ"ר
כניסה מיידית
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43757

43585

43577

43581

44339

חצי קומה למכירה
 650מ"ר מגדלי
הארבעה!
בפריים לוקיישן ,חצי קומה
דרומית מעולה למכירה
נוף פתוח מדהים ,מרפסת
מערבית -מחיר תחרותי.
זיו פוגל
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-538-2730

רבע קומה מדהימה
למכירה במגדלי
הארבעה
המבוקשים!
 250מ"ר שטח מיוחד
עם נוף פתוח ומרפסת לים
במחיר אטרקטיבי
זיו פוגל
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-5382730
43584

קומה עצמאית
למכירה
המסגר ת"א !!!
מיקום פצצה ,קרקע פרטית
כ 450 -מ"ר,
רק  ₪ 14,500למ"ר!
זיו פוגל
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-5382730

43586

 190מ"ר לוקסוס
במגדל מבוקש
 6חדרי עבודה +שיבות +
קבלה  +מטבחון
נכס פרטי ברמה גבוהה
כניסה מיידית
 2חניות צמודות טאבו
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
050-757-2334

43587

בתל אביב
בבניין מפואר
 50/100/180/400מ"ר
 +חנייה ברמת גימור
גבוהה ,מיידי
נדלנטים NADLANTEAM
054-8116166

 Yבפארק העסקים
החדש
 Yמבנה עצמאי
44365

בת"א במגדל חדש
PRIME LOCATION

 1300מ"ר קומה עצמאית
 15,000ש"ח למ"ר נוף
מהמם
נדלנטים NADLANTEAM
054-8116166
44366

בחג'ג' ארבעה
 300מ"ר
הכי זול שנשאר
רק  16,200ש"ח למ"ר!
נדלנטים NADLANTEAM
054-8116166
44367

ברמת החייל
משרד מיוחד
כ 67-מ"ר ,עם מרפסת
פרטית.
ניתן לפיצל ()21558
אנגלו סכסון 03-6919245
גוש דן

בפתח תקוה
בנין בוטיק עצמאי
 2,250מ"ר גימור מפואר
קומות חניה צמודות ,מיידי
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43753

השפלה

בשוהם
בפארק עסקים חדש
 2,000-4,500מ"ר
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43759

בבנין מפואר וחדיש
בצמוד לביה"ח
אסותא
העתידי במערב ראשל"צ
החל מ 70-מ"ר ,יחידות
אחרונות במחירי PRESALE
אנגלו סכסון
03-6919245
44406

השרון

למכירה באבן יהודה
 265מ"ר משרדים
 625מ"ר אולם 2 +משרדים
 1400מ"ר אחסנה+
חנות יבואן ,חניה בשפע
לפרטים054-6671220 :
44364

office@agamim-nadlan.co.il

 Yאפשרות בחלקים

43425

ח *5186
44397

משרדים
להשכרה
ת"א רבתי

להשכרה מיידית
 785מ"ר  +חניות
בית קרדן במנחם בגין
תל אביב
אינטר ישראל (פיל)
03-7516060
050-6060050

44041

מדהים!
במיקום מושלם
בת"א הלבנה
משרד בבלפור ,צמוד
לרוטשילד  5.5חד',
מחודש לחלוטין
שקט ועורפי
054-5629111

44388

להשכרה בלב העיר
בניין עצמאי
כ 1840 -מ"ר +מרפסת גג
הכי יפה בעיר ,בניין חדיש
מצב מעטפת +חניות
מיקום מנצח
אקזיט מניבים הצלחה
אורון ברק 052-489-9363
43578

להשכרה בקרבת
רכבת השלום
בניין עצמאי
יפיפה וחדשני כ 3500-מ"ר
 80 +חניות ,מוכן לכניסה
מיידית מחיר שובר שוק
תב"ע מאפשרת מלונאות
אקזיט מניבים הצלחה
אורון ברק 052-489-9363
43579

44345

למכירה באחד העם
ת"א
קומת משרדים מפוארים
 280מ"ר כולל חניות
 150ש״ח למ"ר
054-8160144
054-5506570
44403

"אגמים" נדל"ן
תל-אביב  -מרכז
להשכרה כ 305-מ"ר
מיוחדים מאוד כולל
מרפסת מדהימה 3-4+חניות
כניסה מיידית .נכס 7733
טל'03-7444457 :

office@agamim-nadlan.co.il

42997

"אגמים"

נדל"ן מסחרי

תל אביב–מרכז

43591

במגדל חדש,
על איילון
ורכבת קלה
קומת דופלקס נדירה
הכי יוקרתי שיש
נדלנטים NADLANTEAM
054-8116166

 Yנגישות וחשיפה
מעולים

משרדי Plug & Play

43590

במגדל אלון למכירה
קומה  1400מ"ר
חדש מהניילון !!!
 ₪ 15,000למ"ר
אטרקטיבי במיוחד
גיא
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-553-9664

"אגמים" נדל"ן מסחרי
מגדלי אביב
שער העיר
להשכרה
 250מ"ר 505 +מ"ר
מיוחדים
כניסה מיידית– נכס 6642
טל'03-7444457 :

בכפר סבא

43588

במידטאון היוקרתי
משרדים קטנים
החל מ  120מ"ר
מגוון גדלים
שונים בהתאמה אישית
גיא
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-553-9664

Rachell-l@globes.co.il

להשכרה  /מכירה

44405

יחידה מדהימה
למכירה במגדלי
הארבעה המבוקשים!
 250מ"ר -שטח מיוחד
עם נוף מדהים ומרפסת
עם נוף לים במחיר
אטרקטיבי
זיו פוגל
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-5382730

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

להשכרה
כ 1,100 -מ"ר משרדים
לכניסה מיידית

 ₪ 60למ"ר .נכס 7549

03-7444457

www.agamim-nadlan.co.il

"אגמים" משרד הנדל"ן שלך

42999

להשכרה
במגדלי הארבעה
 /מגדלי אלון /
מידטאון WE-TLV /
בקומות הגבוהות שטחים
מגוונים החל מ  ₪ 80למ"ר
גיא
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
052-553-9664
43589

בקרבת שדה
התעופה
בבניין חדש  700-3,000מ"ר
קומה עצמאית ,מיוחדת,
כניסה מיידית חניה בשפע
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43788

בת"א סמוך קרוב
למחלף השלום
ביציאה מאיילון
 1,300מ"ר ,קומה עצמאית
כניסה מיידית ,חניה בשפע
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43792

בבנין משרדים מכובד
 Yבקרבת ביהמ"ש
משרדים מרוהטים
 Yלהשכרה בשכירות
משנה (+מטבחון,
חדר ישיבות)

ח  054-2442555עובד
43973
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על רכבת עזריאלי
ואיילון
קומה עצמאית נוף מדהים!
 500-1000מ"ר
נדלנטים NADLANTEAM
054-8116166
44068

לוח העסקים של ישראל

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

office@agamim-nadlan.co.il

43004

במגדלי הארבעה
 250/500/1000מ"ר
אפשרות להתאמות
מלאות ללקוח
נדלנטים NADLANTEAM
054-8116166
44363

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 :

43213

להשכרה/למכירה
משרד במידטאון
 252מ"ר 4 +חניות
קומה  ,42ללא תיווך!
לרציניים!
 054-4960591דודי
44331

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה
להשכרה כ 130-מ"ר
משרד/חנות
בבניין משרדים יוקרתי
כניסה מיידית-נכס 7232
טל'03-7444457 :

משרדים

להשכרה
במתחם הבורסה
 60-500מ"ר
אפשרות
לחניה ומחסן

אייל054-6929020 :
44356

להשכרה באזור
ראשל"צ בית דגן

להשכרה באבן
יהודה
 265מ"ר משרדים
 625מ"ר אולם 2 +משרדים
 1400מ"ר אחסנה+
חנות יבואן ,חניה בשפע
לפרטים054-6671220 :
44389

להשכרה בעתיר ידע
כפ"ס
משרד כ 450-מ"ר
משופץ ויפה ,בבנין מצויין
"קאשי-נכסים ויזמות"
058-5564646
43405

משרדי הייטק כ 1200-מ"ר
"קאשי נכסים ויזמות"
050-2308304

ירושלים

43401

44355

גוש דן

ברח' העליה השניה
 43אזור
 113מ"ר יפים ומחולקים
כולל ריהוט רק  4500ש"ח
ללא תיווך
050-6309705
44322

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
להשכרה
כ 150-מ"ר משרד ק"ק
בבנין משרדים מבוקש
ומרכזי במתחם
מיידי  -נכס 6972
טל'03-7444457 :
43003

"אגמים"

נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
להשכרה כ 3,500-מ"ר

במגדל משרדים
מבוקש ויוקרתי

מועד כניסה  .6/2019נכס 7812

03-7444457

www.agamim-nadlan.co.il

"אגמים" משרד הנדל"ן שלך

43000

בפתח  -תקוה
 1,000-2,000מ"ר
 ₪ 45למ"ר ,קומה עצמאית
בנין חדש ,מרכזי וייחודי
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

43755

בגבעת שמואל
 600-1200מ"ר בנין מיוחד
כניסה מיידית
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

43762

בבקעת אונו
בנין עצמאי
מותאם למכללה/ישיבה
 3,500מ"ר
 100מקומות חניה
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

השרון

משרדים בהתאמה ללקוח
מ 70-מ"ר עד  400מ"ר
נטע 050-940-1-770
צביקה 050-330-33-10

למכירה חנות
מסחרית
על ציר יגאל אלון
 160מ"ר קרקע  160 +מ"ר
גלריה  2 +חניות
 3.4מיליון ₪
אקזיט נדל"ן עסקי מסחרי
050-757-2334
43594

למסירה רשת חנויות
 Yלמסירה רשת חנויות
עסק רווחי פעיל
בתחום דלתות פנים
 +מוניטין
 Yשקיפות מלאה
 Yללא תיווך

41264

להשכרה

שטחי משרד
במבנה חדש

"זינגר נדל"ן"
חנויות בא.ת .פולג
 150מ"ר
 280מ"ר
 800מ"ר
צביקה 050-330-33-10

ביהוד ,בנין עצמאי
 2500מ"ר חדש ומיוחד
מיקום מרכזי ,מיידי
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

התאמות בהתאם לצרכי הלקוח

44314

להשכרה
במתחם שופרסל
א.ת .נתניה דרום

43789

"אגמים" נדל"ן מסחרי
הרצליה  -להשכרה

כ 1,000-1,500-מ"ר
בבניין משרדים יוקרתי
ומבוקש ,משרד מפואר
כניסה מיידית  -נכס 7129
טל'03-7444457 :

office@agamim-nadlan.co.il

44094

43774

בכפר סבא
 1500-3500מ"ר
 +חצר ,מיידי
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43784

במתחם

הבורסה

מחסנים
להשכרה
 60-120מ"ר
אייל054-6929020 :

44357

43787

ברחובות להשכרה
בבנין משרדים חדש
שטחים החל מ 500-מ"ר
חניה חופשית
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304
43393

ברחובות
בפארק המדע
בנין איכותי משרדים
מוכנים לכניסה מיידית
 230/690מ"ר
אטרקטיבי  48ש"ח למ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
43396

מחסנים
להשכרה
ת"א והמרכז

זינגר נדל"ן
ב.א.ת פולג נתניה
מחסנים-:
 20מ"ר
 250מ"ר
 700מ"ר
צביקה 050-330-33-10

43409

להשכרה מרכז
לוגיסטי חדש
 30,000/7500מ"ר
דרכי גישה מצויינים
כביש  6כביש 431
כניסה כשנתיים
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
43403

41114

בקיסריה
 2000-6000מ"ר
בק.ק +חצר,
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

בא.ת .בת ים מבנה
כ 2500-מ"ר ,גובה  6/8מ'
חצר עצמאית גדולה
פריקה וטעינה אטרקטיבי
050-2308304
43414

דרום
43760

במודיעין
 3,000-12,000מ"ר
עצמאי בק.ק
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

להשכרה בליגד
סנטר מודיעין
משרדים בגדלים שונים
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304

האנגר פתוח
לאחסנה ולוגיסטיקה
 600מ"ר ,גבוה ,במרכז ת"א
()21534
אנגלו סכסון
03-6919245
44404

41071

מרול עמרני יועצת נדל"ן עסקי

052-6688503

חנויות להשכרה
ת"א והמרכז

השפלה

בפארק קיסריה

בראש העין
 3,000-8,000מ"ר
עצמאי ,גבוה
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

44407

44354

44040

43790

ת"א והמרכז

מרכז מסחרי הצמוד
לבנין משרדים
מפואר
כ 3000-מ"ר באזור עסקי
שוקק במערב ראשל"צ
אנגלו סכסון
03-6919245

"זינגר נדל"ן"
בא.ת .פולג

כ 3,700 -מ"ר ברוטו
הניתנים לחלוקה בקומה 1
מיקום מרכזי ,מתחמי אוכל
ותחבורה נגישים
אינטר ישראל (אורן)
03-7516060
052-2742951

במגדלי בסר
בבני ברק
 300מ"ר בקומה גבוהה
מאוד ,מסודר ,ברמה גבוהה
ומחולק ,אטרקטיבי
כניסה מיידית
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

חנויות למכירה

44234

www.agamim-nadlan.co.il

44166

Rachell-l@globes.co.il

ח 050-577-2055

44093

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

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

43763

להשכרה בא.ת.
אשקלון
מבנה עצמאי חדש
כ 3800-מ"ר
מגרש  7.5דונם
גובה  11מטר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
43404
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היצע

מדור בכירים
מתפנה

מנכ�ל הייטק
מנוסה

הקמה והרחבת עסקים בין לאומיים.
״מנוע״ לשינוי ארגוני  /אסטרטגי.
עם קבלות.

טל03-6055934 :

bjhitech@gmail.com

מדור לבכירים המציעים את שרותיהם

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ טל03-9538633 :

התפנה

מנכ"ל
מחברות בניה ,נדל"ן ותשתיות
 10שנות ניסיון כמנכ"ל
ניסיון רב בפיתוח עסקי ,שווק ,תפעול ,כספים
וניהול מערך עובדים גדול
ניסיון רב בתחום ה BOT

053-2505255

רואה חשבון מומחה

התפנה

מנכ"ל

Y

rachell-l@globes.co.il

הלקוחות החדשים
שלכם כבר
בפייסבוק,
ואתם?
יועצת שיווק תלמד אתכם
צעד צעד כיצד לשווק
את העסק שלכם
בראשל"צ והסביבה

יידע רב בניהול חברות בתחום התעשייה
המסורתית כולל הקיבוצית

בגיוס אשראי
וליווי בנקאי

 MBAבמינהל עסקים ובוגר קורס דירקטורים של המי"ל.
ניסיון רב בהבראת חברות ,ייזום ,פיתוח ,שיפור תהליכים.
היכרות טובה עם השוק הבינלאומי :מכירות ,ספקים,
קשרי עבודה.
לפנות rak734@gmail.com

054-4525417

050-9003636

התפנה

מתפנה

מישהו צריך איש מכירות חו"ל?

מנהל בכיר

מנכ"ל

חברת ייזום ובנייה בינונית
בתחום ההתחדשות העירונית במרכז הארץ

לרומניה

 7שנות נסיון ,פיתוח עסקי ,גיוס הון ,מימון,
שיווק ומכירות ,ביצוע.
תואר שני במנהל עסקים.
מעוניין במשרה בכירה בתחום – ניהול כללי ,פיתוח עסקי ,שיווק ומכירות.

• ישראלי ,דובר עברית ,רומנית ואנגלית.
• בוגר תואר ראשון בהנדסה ותואר שני במנהל עסקים.
• ניסיון רב של  17שנים בהקמה וניהול של מערך ייצרני ברומניה.
• היכרות עמוקה של השוק ,הרגולציה ובעל קשרים רבים.

cityrenew888@gmail.com

10%

חה
הנ לובס
נויי ג
למ

להקמה ,ופיתוח עסקי של פעילות ושווקים ברומניה

Lazartalsa@gmail.com

+40-745-348999

מירב לוינסון

מנהל יצוא לשעבר של מספר חברות גדולות ,בעל קשרים רבים באירופה בעיקר,
מציע את שירותיו לכל מפעל/חברה ישראליים,
המעונינים להתחיל או להמשיך למכור את מוצריהם לחו"ל.
נסיון רב בענפי הבניה ,חשמל ,עשה זאת בעצמך ,מזון ,אריזות,
אינסטלציה ,רכב,קוסמטיקה ,טכסטיל ועוד.
עבודה אל מול אנשי פיתוח עסקי ב 8-מדינות.
דובר עברית ,אנגלית ,גרמנית וצרפתית ,יועץ רשום במכון היצוא.
ניתן לקבל המלצות של מספר מנכל"ים של חברות ישראליות
אפשרות למשרה מלאה ,או למשרה חלקית,
כגון יום בשבוע או יומיים וכיו"ב) .עוסק מורשה(

טלפונים054-6655373 ,03-5462277 :
דוא"לwech@zahav.net.il :

מדור לבכירים המציעים את שרותיהם
פעמיים בשבוע בימים ד' ו'
לפרסום במדור זה אנא פנה לרחל טל 03-9538706/633 :פקס077-9538423 :
077
E-Mail: rachell-l@globes.co.il
בכירים
ם
המדור לביקוש בכ ר

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%
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לאשרא  -החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ
דרוש/ה

לחברת נתיבי איילון בע"מ
דרוש/ה

סמנכ״ל כספים
לחטיבת הכספים

הנוסח המלא והמחייב של דרישות התפקיד והבהרות
)ככל שיהיו( מצויים באתר החברה ,אשר כתובתו:
www.ayalonhw.co.il
את המועמדות ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים קו"ח מפורטים ,שאלון,
מסמכים ,תעודות ואישורים וכן כל אסמכתא נוספת אשר נראית למועמד
רלוונטית לצורך בחינת מועמדותו ,יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד,
לכתובת הדואר האלקטרוני הרלוונטית למשרה כמפורט באתר החברה.
תשומת הלב מופנית למועד האחרון להגשת המועמדות
כמפורט באתר החברה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לממליצים
ולזמן את המועמדים לראיונות אישיים.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

משרד האוצר

נציבות שירות המדינה

פניה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון
משרד האוצר מודיע על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון

המשרה במתח דרגות  45-43מח"ר
צפייה במשרה ,הגשת מועמדות בצורה מקוונת וקבלת מענה ע״י
נציג/ה שירות באמצעות צ׳אט באתר האינטרנט של נציבות שירות
המדינה שכתובתו היא.WWW.CSC.GOV.IL :
על המועמדים/ות לצרף את המסמכים הבאים :שאלון למועמד/ת
בועדת איתור ,קורות חיים ,תעודות השכלה ,אישורי העסקה ,המלצות
ותמונה עדכנית.
טופס שאלון למועמד/ת בועדת איתור טופס מס׳  584מופיע בלשונית
"טפסים" באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה ויש לצרפו
ללשונית "נספחים" במערכת הגיוס המקוונת ,בנוסף למילוי השאלון
המקוון.
המועד האחרון לקבלת המועמדויות :י׳ באלול תשע״ח ()21/8/2018

חייג עוד היום לרחל מחלקת מודעות
03-9538633

Rachell-l@globes.co.il

מנכ"ל/ית

אשרא  -החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ הינה חברה ממשלתית בבעלות
ממשלתית מלאה המסייעת ליצואנים הישראלים ומבטחי אשראי והשקעות בעסקאות
יצוא לטווח בינוני וארוך וכמו כן בסיוע ליצואנים בבטוחות לצורך העמדת ערבויות ליצוא.
החברה מקיימת קשרים ענפים עם קהיליית הביטוח והעסקים בארץ ובעולם.
תנאי סף  -מי שנתקיימו בו  /בה התנאים המצטברים המפורטים להלן:
תושב/ת ישראל שמלאו לו  /לה  35שנים לפחות במועד הגשת המועמדות וכן שנתקיימו
בו  /בה התנאים המפורטים להלן בסעיפים  1ו 2-במצטבר.
 .1בעל/ת תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל באחד
מהמקצועות הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים ,ביטוח ,מינהל ציבורי ,משפטים ,הנדסה או
חשבונאות .וגם;
 .2ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה ,או ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות
בשניים או יותר מאלה ,והכול ב 10-השנים האחרונות ):(2007-2017
)א( בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
"היקף עסקים משמעותי"  -ייחשב שילובם של שני אלה (1) :חברה בעלת מחזור עסקי
של לפחות  50מיליון ש"ח; ) (2חברה המעסיקה מעל  15עובדים.
"תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי"  -ייחשב אחד או יותר מאלה (1) :מי שכיהן/ה
בתפקיד סמנכ"ל/ית ומעלה או תפקיד מקביל לו הכפוף במישרין למנכ"ל/ית החברה,
ייחשב  /תחשב כבעל/ת תפקיד בכיר; ) (2בעל/ת תפקיד פחות בכיר מסמנכ"ל/ית
ייחשב  /תחשב לבעל/ת ניסיון בתפקיד בכיר לעניין סעיף זה ,אם מתקיימים בו
כל התנאים הבאים :א .למועמד/ת היו כפופים  10עובדים לפחות .ב .המועמד/ת
ניהל/ה פעילות בהיקף העולה על  50מיליון ש"ח.
)ב( בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים,
מסחריים ,ניהוליים או משפטיים; "תפקיד בכיר בשירות הציבורי"  -ייחשב אחד מאלה:
 .1מועמד/ת שכיהן/ה בתפקידו/ה בשירות המדינה בדרגת  44ומעלה בסולם
הדרגות בשירות המדינה ,כבעל/ת תפקיד בכיר ,המועסק/ת בחוזה בכירים והכול אם
הניסיון הוא בנושאים כלכליים ,ניהוליים ,מסחריים או משפטיים .2 .מועמד/ת שהיה /
שהיתה בכיר/ה בזרועות הביטחון וההצלה בדרגת אלוף משנה ומעלה )או דרגה
מקבילה כדוגמת ניצב משנה במשטרה( ובתנאי שהניסיון הוא בין היתר בנושאים
כלכליים ,ניהוליים ,מסחריים או משפטיים.
)ג( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה".1 .בתפקיד בכיר" -
כהגדרתו בסעיף ) 2א( לעיל" .2 .תחום עיסוקיה העיקריים של החברה"  -מתן ביטוח
וערבות לעסקאות יצוא או לעסקאות L
הקשורות ביצוא או לעסקאות הנעשות על ידי
גופים שחלק מעיסוקם ביצוא ,בפני סיכונים מסחריים ופוליטיים שונים הכרוכים
בביצוען של העסקאות האמורות על כל סוגיהן ,לרבות השקעות ישראליות בחו"ל.
בנוסף לאמור נדרשת ידיעת השפה העברית על בוריה ושליטה מלאה באנגלית .עמידה
בתנאי סף זה תבחן באמצעות הצהרה שתימסר ע"י המועמדים.
יתרונות:
• תואר שני בכלכלה  /משפטים  /מנהל עסקים  /חשבונאות • .ניסיון בעבודה בתחומים
כלכליים  /פיננסיים  /מימוניים • .ניסיון בעבודה מול או במערכת הביטוחית ו/או ניסיון
משמעותי מול או במערכת הבנקאית • .ניסיון וידע בניהול סיכונים תפעוליים ,כספיים ופיננסיים.
• ניסיון וידע בניהול כספים והבנה בניתוח דו״חות כספיים • .ניסיון ניהולי בחברה בעלת פעילות
בינלאומית או מול גורמים בינלאומיים • .ניסיון בעבודה עם המערכת הממשלתית.

המועד האחרון להגשת מועמדות הינו עד לתאריך 26.8.2018
הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית" ,שימצא בכתובת
האינטרנט של החברה  www.ashra.gov.ilכשהוא 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 מועמדותו/ה על ידי ועדת האיתור )להלן  -הצעת המועמדות( .ועדת האיתור שומרת
לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעות אשר יוגשו ללא שאלון תעסוקתי אחיד וללא המסמכים הנדרשים .חברת קינן שפי
הוסמכה לטפל בהליך האיתור .לפיכך ,את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש בדואר
אלקטרוני בלבד ,לכתובת מייל  drushim@keinan-sheffy.co.ilבציון משרה מספר  .2669אין להגיש מועמדות
אלא כאמור במודעה זו .מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת ,לרבות באמצעות פקס או דואר ,או באמצעות "סוכן חכם" לא
תידון .החברה החליטה לאפשר גם מסלול איתור אקטיבי של מועמדים ,לפיו ועדת האיתור תהא רשאית לפנות
מיוזמתה ,בין בעצמה ובין באמצעות חברה מקצועית ,אל מועמדים פוטנציאליים על מנת שאלה יגישו מועמדותם
לתפקיד .עצם פניית המועמדים ותוכן הפנייה יישמרו ככל הניתן בסודיות וישמשו את אשרא  ,החברה הישראלית לביטוח
סיכוני סחר חוץ בע"מ ואת חברת קינן שפי בתהליכי בחינת המועמדות בלבד ולא לכל מטרה אחרת זולת הליך איוש
תפקיד זה .ועדת האיתור תהא רשאית לזמן מועמדים לראיונות וכן לפנות לממליצים ,לפנות למועמדים לבירורים,
הבהרות ,השלמות מידע וקבלת מסמכים נוספים ,על פי שיקול דעתה וכן שומרת לעצמה להפנות את המועמדים
לביצוע מבחני התאמה והכל בהתראה קצרה .ועדת האיתור רשאית להחליט על ביטול ההליך בכל שלב שהוא ,אם
לדעתה לא נמצא מועמד מתאים ובמקרה כזה היא תפתח בהליך איתור חדש .ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות
לאמת באמצעים שונים את הפרטים והנתונים שנמסרו על ידי המציעים .ועדת האיתור שומרת לעצמה את הזכות לערוך
בדיקה בדבר קיומן של מגבלות ו/או עילות פסילה על פי כל דין .מינוי המנכ"ל/ית ייעשה בהתאם למתכונת ההליך כפי
שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ,על פי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה ,1975-חוזרי רשות החברות
הממשלתיות החלים על ההליך וכל דין אחר .כהונתו/ה של המנכ"ל/ית הנבחר/ת תיקצב לתקופה של  5שנים .החברה
מסווגת ברמת סיווג ) 6עסקי( בסולם החברות הממשלתיות .מינוי המנכ"ל/ית שייבחר  /שתיבחר הינו כפוף לאישור
דירקטוריון החברה וטעון אישורים על פי חוק החברות הממשלתיות ,תשל"ה 1975-וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
)ביטוח( ,תשמ"א  .1981 -רק פניות מתאימות תענינה .המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה על

הליכים פומביים לגיוס עובדים
לתקופת הבחירות לכנסת

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מודיעה בזאת על פרסום הליכים פומביים לגיוס עובדים לתקופת
הבחירות לכנסת ,ומזמינה את הציבור להגיש מועמדות ,כפי שיפורט בתיאור ההליך ,לתפקידים הבאים:

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ מובילה את פרויקט הרכבת הקלה )רק"ל(
בין חיפה לנצרת – פרויקט תחבורתי מורכב וייחודי המשלב תח"צ עירונית
ובין עירונית ומוקם בפורמט חדשני ומתפתח בראייה עולמית

לחטיבת הרק"ל דרוש/ה:

 ראש אגף בקרה ואינטגרציה
 ראש אגף תפעול ותחזוקה )מישרה מס' (106

)מישרה מס' (105

פרטים מלאים באשר להליכי האיתור ,תנאי הסף ,דרישות התפקיד ,האופן והמועד
להגשת מסמכי המועמדות ,לרבות כל עדכון או הבהרה אם יהיו להליך ,מצויים באתר
האינטרנט של החברה שכתובתו www.hozeisrael.co.il :תחת הלשונית "קריירה".
את מסמכי המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים )שאלון למילוי המצוי באתר,
קו"ח ,אישורים ותעודות( יש להגיש עד לתאריך  ,30.8.18בדואר אלקטרוני בלבד,
לכתובת הבאה .pilat_hozeisrael@talent-sys.com :יש לציין מס משרה.
באחריות המועמד לוודא קבלת אישור חוזר במייל כי מסמכי המועמדות נתקבלו.
ועדת האיתור רשאית לשלוח את המועמדים הסופיים למבחני התאמה וכן לפנות
לממליצים ,הכל על פי שיקול דעתה.
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

המועד המקורי להגשת מועמדות הוארך .פרטים באתר החברה.

חברת כביש חוצה ישראל בעמ

הדרך הבטוחה להצלחה .שלך

רכזי לשכה (מס' )7/2018
מרכז תקשוב ותשתיות (מס' )11/2018
מרכז טכנולוגי למערכת שיבוץ נציגי סיעות (מס' )12/2018
מרכז בכיר גיוס מזכירים (מס' )13/2018
מרכז בכיר גיוס עובדים (מס' )14/2018
מרכזי הדרכה (מס' )15/2018
המועמדים שיימצאו מתאימים אפשר ויועסקו בתפקידים האמורים בתקופה שתחילתה כשלושה
חודשים שלפני יום הבחירות לכנסת ה.21-
יובהר כי הבחירות לכנסת ה 21-צפויות להתקיים ביום  5בנובמבר  ,2019אך מועדן עלול להשתנות,
בהתאם לדין.
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ,שומרת לעצמה את הזכות לדון בכל מועמד בהתאם לשיקול דעתה.
אין בהגשת המועמדות וקבלתה משום התחייבות של ועדת הבחירות להעסקה מטעמה.
את טפסי הגשת המועמדות והנוסח המלא המחייב של ההליכים ,תיאורי התפקיד ,דרישות המשרה,
ותנאי ההליכים ,לרבות פרטים בדבר אופן הגשת המועמדויות ,ניתן למצוא באתר האינטרנט של
הוועדה בכתובת www.bechirot.gov.il :תחת המדור "דרושים" מתוך הכותרת "מכרזים ודרושים".
לשאלות ובירורים ניתן לפנות לכתובת המיילvbhr@knesset.gov.il :
הגשת המועמדות הינה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד ,כמפורט במסמכי ההליך ,ולא תתקבל
מועמדות שתוגש בכל אמצעי אחר.
המועד האחרון להגשת המועמדות לכל אחת מהמשרות המפורטות לעיל הוא:
יום שלישי  4בספטמבר  ,2018כד' באלול התשע"ח
פניות שיתקבלו לאחר מועד זה יפסלו על הסף.
יובהר כי ההליך האמור אינו מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט–1959
וחקיקת המשנה מכוחו.
האמור לעיל נוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד ,והפרסום מיועד לשני המינים.
רק פניות מתאימות תיעננה.

לפרסום מודעות

בלוח גלובס
פנו לרחל

טל03-9538633 :
פקס03-9517467 :
rachell-l@globes.co.il

לפרסום מכרזים
ומודעות משפטיות

03-9538712

michraz@globes.co.il

