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לוח גלובס
לוח
העסקים
של ישראל

עסקים

למכירה /שותפות
במרכז
חברה לאינסטלציה
מתזים  +ציוד
קבלן רשום
054-3400313

מתחם ארועים

להשכרה חניה
תת-קרקעית

 Yמדהים ,קו ראשון
לים
 Yמושקע ובעל מוניטין
רב

לטווח ארוך בבנין מידטאון
מנחם בגין  144ת"א
לפרטים ,אביבית
054-8383205

למכירה/שותפות

לפרטים ולתאום

43868

43798

ח 054-7629275
43320

למכירה עסק ותיק

מכירה  /קניה
עסקים
"הבוטיק בית השקעות"
יזמות עסקית
050-2584053
עופר עזרא

למכירה עסק
משגשג
בפריסה ארצית
בתחום המשקאות
באזור חדרה
053-9909290
43869

למסירה! חנות
צעצועים רווחית
ובעלת מוניטין
במיקום מרכזי  350מ"ר
יוני 054-9000833
43875

butiq.co.il

ורווחי בתחום דלתות הפנים
פרטים בטל':
054-2333332

למכירה
במרכז הארץ
בניין משרדים
חדיש מרשים

 9,500ש"ח למ"ר
חניון תת קרקע צמוד
מניב תשואה גבוהה מאוד
מחיר כולל נתון של
השבחה ענקית וודאית.
השקעה גדולה.
אילנות נדל"ן
052-3232131

ilanot26@gmail.com

41200

43945

43871

למכירה מכון לימודי
להכשרת אקדמיים
וסטודנטים לשוק העבודה
בלעדי בתחום
"הבוטיק בית השקעות"
יזמות עסקית butiq.co.il
עופר עזרא 050-2584053

בצומת כרכור
בסמוך לפרדס חנה

מסעדה איכותית רווחית
ופעילה,מוניטין ! מושקע!
+ציוד מלא
052-5192192
052-5182182
43947

43872

זינגר  -נדל"ן
בא.ת פולג
למסירה מסעדה/חלבי
עם רשיונות+
מטבח+מרפסת
נטע 050-940-1-770

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

43889

40990

500

 ₪ 4למ"ר
 +מע"מ

למכירה עסק ותיק
ומשגשג בפריסה
ארצית בתחום-:
 Yחיטוי מערכות מים
 Yצילום קווי מים וביוב
 Yבדיקת עשן ,קרקע,
לחץ ומזח לטופס 4
למבנים ותשתיות.
050-2114808

לעסק ותיק ובעל
מוניטין רב

בתחום האופנה היוקרתית
במגזר החרדי דרוש
שותף/משקיע
(אפשרות לרכישה)
052-7130975
לא בשבת

ברומניה נדל"ן מסחרי
תשואה 10-12%
ומתחת לשווי שוק עד 40%
אבי אורן -עו"ד ונוטריון
054-4703776
43823

ilanot26@gmail.com
43914

למכירה ברחובות

 2,400מ"ר
קומה עליונה בשלמות

פוטנציאל להגדלת
זכויות בניה
-כניסה מיידית -

חן/דרור

050-9992126

וילות קוטג'ים
למכירה
ת"א רבתי

43461

להשכרה
בשרון מבנים
לתעשיה החסנה
מ 3000 - 300-מ"ר
יגאל נדלן 054-4428126

למכירה
מכללה וותיקה
להכשרה מקצועית
בתחום האדמיניסטרציה
והמחשבים.
המכללה פעילה ורווחית
מוניטין של  50שנה
050-6597105

43949

real up
42167

למכירה
בא.ת .בשרון
מבנה תעשיתי
 2200מ"ר ,מתאים
להחסנה ,משרדים ומסחר
יגאל נדלן 054-4428126
42168

למכירה
במגדלי חג'ג'
רחוב הארבעה

Ilanot26@gmail.com

41197

לרשת מוסכים
 1,800מ"ר

אזור הומה אדם
 10מיליון ש"ח גמיש
אילנות נדל"ן
052-3232131

חצר גדולה

43907

43799

מגרש אטרקטיבי למהירי
החלטה ,כ 300/1430-מ"ר
+מבחר בתים ומגרשים!!

www.class-nadlan.co.il

Ilanot26@gmail.com

03-6777702
41199

43455

מגרש/בית )אדמה פרטית(
 150/472לבניה/שיפוץ
במיקום נדיר ,שקט וירוק
מול חורשה 6.150 .מל"ש.
נורית קובלנץ 050-5269494
מיכל קובלנץ 054-3030175

בנוף ים בית

42346

למכירה ברחובות

בהרצליה פיתוח
ברח' האשל
בית חדש ושקט

וילה יוקרתית
מאור

053-3353500

43944

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

43069

בנוי  300מ"ר  6חד'.
מושקע ומשופץ
 2 +יחידות דיור
בשכירות חודשית ₪ 6,750
פינוי מיידי
אפשרות לאיכלוס עד שנה.

ברמה גבוהה מאוד
 750/1000מ"ר
ב.שחיה גדולה+מרתף גדול
עם כניסה נפרדת
 12מיליון $
"בית וגן"
09-9566013
42347

במיקום שקט
ברישפון
בית חדש

במפלס אחד  400/1000מ"ר
+בריכה ,לתקופה ארוכה
 $10,500מיידי
אפשרות למכירה
 16.5מיליון ש"ח
בית וגן
09-9566013
42804

שמעון 050-5222050

גוש דן

קלאס נדל"ן-סוכנות
התיווך שלך בסביון!

ברמת השרון
בנוה מגן

 380/800מ"ר+
ב.שחיה ,ברמה גבוה
 7חד' ,מרתף מואר
עם כניסה נפרדת
בית וגן
09-9566013

43389

דוד 050-8265168
בבלעדיות

אפשרות לאחסנה.

שקט!! ירוק!! בית חדש
ומפואר 380,מ"ר בנוי
 500מ"ר מגרש
 16,500,000ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143

נורית קובלנץ

43723

קוטג'

42674

פריים לוקיישן
למכירה חנות ענקית
במרכז ת"א

בשרון

בסביון מהבתים
המפוארים בישוב
בריכת שחיה וחצר
עם פרטיות מוחלטת
ליאור 050-2579036

למכירה בנווה-ים
מערב ראשל"צ

באפקה הדרומית
חדש!!

רבע עד חצי קומה במעטפת
אחד האחרונים שנותרה
למכירה
אילנות נדל"ן
052-3232131

43467

 300מ"ר בנוי  800 ,מ"ר מגרש,
בריכת שחיה וסאונה  +יחידת
דיור ,בשכונה שקטה וירוקה

דרוש שותף/משקיע

41196

www.globes.co.il/GlobesBoard

שפלה

בס"ד

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

Rachell-l@globes.co.il

בר"ג למכירה
מגרש נדיר  320מ"ר
בשיכון הצנחנים
בפרויקט וילות
אקסקלוסיבי וסמוך למלון
כפר המכביה .לבניית
בית החלומות שלכם.
חיים 054-3970200
נדלן בחיוך – WINNERS

שותף/משקיע

43890

דרוש במיידי
לרכישה

טלפון03-9538633 :

השרון

רק בקבוצת ישראל
בהרצליה ב'/פיתוח
מגוון וילות
מפוארות  +בריכה
בגדלים ומחירים שונים.
050-3344674
09-9517272

43057

קיסריה ,בלעדי
במחיר אטראקטיבי
וילה נדירה

קו ראשון לים בשכ' החורש
 1300/650מ"ר
מושקעת ,בריכת שחיה
תמונות בדף לונדון נדל"ן
כוכי 052-8856429
43941
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"מירי אופק"
מס'  1ברמת-השרון!!
בבלעדיות!!!

 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!

לוח העסקים של ישראל
ברמות השבים וילה
מושקעת ובריכה!!!
 380/1300מ"ר ,מושקעת
ברמה גבוהה.
 8,990,000ש"ח בלבד!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526

למכירה ו/או
השכרה
ברמת השרון
המערבית
וילה מפוארת 8 ,חדרים
מגרש  1046מ"ר,
בנוי  650מ"ר
בריכת שחיה חדשה,חצר
מושקעת ,חניות.
 35,000ש"ח לשכירות.
 21מיליון ש"ח למכירה
050-530-1003
(ללא תיווך)

www.uzigil.co.il

43130

43927

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

42433

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

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

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

ח 03-5470827
43887

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

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

www.uzigil.co.il

42995

43226

באבן יהודה וילה
נושקת לשדה

 350/1000מ"ר
במפלס אחד !!!
מיקום מדהים
 7.5מיליון ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900

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

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

43038

43227

בקיסריה בשכ' 10

בבלעדיות ,וילה פרטית
 7חד' ,בריכה
 600/1000מ"ר מפוארת!
קו ראשון לים
050-4411216

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

43796

43042

43349

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

רמה גבוהה 354/530 ,מ"ר
 6חד'  +דירה נפרדת
תכנון אדריכלי ,בניה ואבזור
ברמה גבוהה ,נוף מדהים לים.
 5.5מיליון ₪

בצור משה וילה
נדירה מול הנוף!!!

קלר וויליאמס אילת

43721

 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

בגבעת עדה
וילה בהזדמנות!

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

43746

ברמת אביב ג'!!
בפרויקט
"אביב בגימל"
 180מ"ר בנוי+
 30מ"ר מרפסת
שקט מאוד!!  3סויטות
מושקע מאוד!
 12,200,000ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143
42405

050-5530657

www.uzigil.co.il

43317

למכירה וילה
באילת

ארז מכטינגר קלר

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

Rachell-l@globes.co.il

דרום

www.uzigil.co.il

42521

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

201805036
וילות/קוטג'ים
להשכרה
מרס
ת"א והמרכז

רק בקבוצת ישראל
בהרצליה ב'/פיתוח

מגוון וילות
מפוארות  +בריכה
בגדלים ומחירים שונים.
050-3344674
09-9517272

בנווה אביבים!!
נוף לים!!
גבוה! שקט!  250מ"ר
בנוי 60 +מ"ר מרפסת
מהסלון 183 +מ"ר
מרפסת גג ,מושקע מאוד
 13,500,000ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143
42406

למכירה
בנווה אביבים
43056

דירת גן

חדשה ומפוארת
 6חדרים ,מפרט גבוה מאוד
 169מ"ר בנוי 175 ,מ"ר גינה
 2חניות ,ללא דמי תיווך
לאכלוס מיידיD 6,500,000 ,

לטווח ארוך
באבן יהודה ליד
ביה"ס האמריקאי
בית פרטי
 6חד' שינה
054-6765055
054-6205248

052-2775399

43714

43876

ירושלים

במושבה הגרמנית
מפרטי

לרציניים בלבד!!
באזור מבוקש
ברמת אביב החדשה
טריפלקס מיוחדת+
נוף +שומר
 03-7410078בערב
43366

בקרבת בית הנשיא נכס
מושקע ומיוחד  415מ"ר
+גינה  410מ"ר,מיידי
052-2625777
054-7692088
43838

דירות יוקרה
למכירה

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

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

ת"א רבתי

050-4456373

43791

צפון

בנווה אביבים!!
ברב אשי!!

בצפת
בשכונת נוף כנרת

פנטהאוס דופלקס נדיר!!
מיקום מעולה,פונה לפארק
שקט 160,מ"ר בנוי
 60+מ"ר בנוי על הגג
ומרפסת גג  85מ"ר
 9.5מיליון ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143

 250/350מ"ר
מחולק ל  4יחידות
מרוהטות וממוזגות
מושכרות לסטודנטים
 2,100,000ש"ח
תיווך דוד סבן
050-5407401
43948

42404

השרון

הרצליה הילס
דירת  4.5חד'
 17+מ"ר מרפסת
מפוארת קומה 6
מערבית (מיידי)
יהודה
050-5232690
43891
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למכירה הרצליה 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
42655

לוח העסקים של ישראל

דרום

נעמי רביב
דירות להשקעה
בבאר שבע
מבחר גדול סביב
האוניברסיטה
ובמיקומים נוספים
054-9750979

צפון

office@agamim-nadlan.co.il

גוש דן

www.dh-nadlan.co.il

43928

42997

Rachell-l@globes.co.il

במגדל ספיר
החדש והיוקרתי
במתחם הבורסה
בר"ג
 154-355מ"ר
אכלוס סוף 2019
ארז 054-5235353
43870

43559

להשכרה  /מכירה
בראש-העין
פארק אפק המבוקש
בניין שקט והייטקי
כחצי קומה מושקעת
 580מ"ר (אופציה לחלוקה
ע"פ הצורך),בגמר מלא
ברמה גבוהה ,כולל חניות
גמיש ,מפרטי
מני054-6986969:
43800

בחיפה
על הר הכרמל
בלעדי
נדירה במגדלי פנורמה
היוקרתיים  250מ"ר
נוף מדהים ,ספא
שמירה 24/7
תמונות בדף לונדון נדל"ן
כוכי 052-8856429

אחסנה
ולוגיסטיקה

43942

דירות למכירה
ת"א רבתי

להשכרה  600מ"ר
לאחסנה במושב
גילת בדרום
תקרה גבוהה כולל כל
ההיתרים והאישורים
תומר
050-2350173
40874

להשכרה
בא.ת הר-טוב
 800מ"ר מותאם למזון
רויטל רי/מקס
052-917-0735

בשלמה המלך
בחלק השקט!
כ 88-מ״ר משופצת
אדריכלית! מעלית+
חנייה כפולה!
בשלות גבוהה למכירה!
אפקס נדל״ן
052-3547988

43382

43878

השרון

בהרצליה ב'
במיקום אטרקטיבי
טריפלקס מעוצב ,מושקע,
משופץ מהיסוד 5 ,חד'
ענקיים כולל יח"ד מלאה
מרפסת  50מ"ר קרוב להכל
בית וגן 09-9566013
43094

בעיר ימים ,נתניה
 5חדרים!
 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
www.uzigil.co.il

"אגמים" נדל"ן מסחרי
משרד הנדל"ן שלך
ר"ג-ת"א
הרצליה-ב"ב
משרדים – חנויות
עסקים  -מניבים
טל'03-7444457 :

רק  12600למ"ר!!!
בתל אביב
במגדל משרדים צמוד
למגדל מיד-טאון הרכבת
 230-800מ"ר
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

43884

צפון

בא.ת .הר-טוב
להשכרה
ללוגיסטיקה  1600מ"ר
בגובה  13מ'
רויטל רי/מקס
052-917-0735
43528

שטחי מסחר
ברשפון
להשכרה מבנה
 500מ"ר אופציה לחלוקה
אפשרות לשיתוף פעולה
עסקי
052-5404740
43888

להשכרה במחיר נוח
מול קניון איילון
קומת מרתף  200-500מ"ר
תקרה גבוהה ,מצויין
לכיתות סטודיו ,סדנאות,
תצוגה ו/או אחסנה
03-5707842

43829

למכירה/השכרה

כ 400-מ"ר –  ₪ 12,600למ"ר
כ 560-מ"ר –  ₪ 12,100למ"ר

www.dh-nadlan.co.il
43929

במגדל בסר
עסקה חלומית
 150מ"ר מדהימים
בגמר סופר מפואר
לכניסה מיידית
אקזיט מניבים הצלחה
אריאל לנדאו 054-308-6163

03-7444457

למהירי החלטה!!!
 14000ש"ח למ"ר
במגדלי אלון החדשים
 185מ"ר מידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

"אגמים" משרד הנדל"ן שלך

43604

www.dh-nadlan.co.il

43930

 225מ"ר לצפון
במגדלי מידטאון!!
נוף מדהים ,סמוך לרכבת
עזריאלי
פרופיט יועצי נדל"ן
03-5661190

ברמת החייל
 280מ"ר
במחיר מצוין
 11,400ש"ח למ"ר
בבנין מבוקש מיידי +חניות
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

43931

מדהים !!!
רק  8450ש"ח למ"ר
 240מ"ר במגדל
משרדים בבניה
במתחם בסר בני ברק
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

43932

למכירה רח' הברזל
רמת החייל
משרד/מרפאה  56מ"ר
+חניה 8.5 +מ"ר מחסן
רק  1מיליון ש"ח+מע"מ
משרד מואר בניין חדש
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013
42797

למכירה רח' הברזל
רמת החייל
צעדים מאסותא משרד
/מרפאה  123מ"ר+חניה
רק  2.3מיליון ש"ח +מע"מ
משרד מואר פינתי בנין חדש
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013

ת"א רבתי

43743

42800

מפרטי ,קומת
משרדים בשלמות
 1000מ"ר
בבני ברק בר כוכבא
לאכלוס מיידי
050-5484812

43867

נכס מס' 7591 / 7585

www.agamim-nadlan.co.il

43579

במגדל חדש
במרכז ת"א
 340מ"ר משרדים
במחיר מציאה
 11,000ש"ח למ"ר!!!
מגדל מפואר בסנטרום
של ת"א ,מתאים להשקעה
או לשימוש עצמי
אקזיט מניבים הצלחה
050-757-2334

ברמת גמר

 1100מ"ר במגדל
משרדים מפואר!!!
כניסה מידית מעטפת
מתחם  BBCבני ברק !!!
פרופיט יועצי נדל"ן
03-5661190

השפלה

בשוהם באזוה"ת
החדש
 750-1,500מ"ר ,בנין חדש
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43782

השרון
41091

למכירה משרדים
בבלעדיות
במגדל משה אביב
 90-150מ"ר
קומה גבוהה
ריל אפ נדל"ן מסחרי
דוד 050-8265168
43603

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

זינגר נדל"ן
בא.ת .פולג
ברח' גיבורי ישראל
כ 900-מ"ר קומת משרדים
פעילה
צביקה 050-330-33-10
40991

משרדים
להשכרה
ת"א רבתי

 85ש"ח למ"ר
במגדלי חג'ג'
הארבעה !!!
 370מ"ר+מרפסת לפיאצה!
פרופיט יועצי נדל"ן
03-5661190
41023

43779

למביני עניין
קומת משרדים
 1340מ"ר במגדל צמוד
למגדל מיד-טאון הרכבת
 14600ש"ח למ"ר
אכלוס מיידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

ברמת גן
 300-1,600מ"ר
במגדל חדש ומפואר
במיוחד ,קומות גבוהות
נוף עוצר נשימה
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

www.dh-nadlan.co.il

43780
43933

למכירה/השכרה
במרכז ת"א
במגדל בית כלל
 20מ"ר משרד עצמאי
050-5253238

בחיפה! בתחתית
דירת  2חדרים+
חצר בטאבו
 420,000ש"ח
054-9219004

נדל"ן מסחרי
בני ברק ב.ס.ר

41020

משרדים
למכירה
43827

"אגמים"

43578

43580

43883

בחיפה! בהדר!
 5דירות חדר מושכרות+
מגרש וזכויות בניה.
 1.5מיליון ש"ח
054-9219004

 300מ"ר משרדים
מוכנים במרכז בת"א
טאבו פרטי
גמר מלא  ,קירות מסך
 7חניות תת קרקעיות
 12,000ש"ח למ"ר
 150,000 +ש"ח לחניה
אקזיט מניבים הצלחה
050-757-2334

במגדלי אלון
היוקרתיים
 362מ"ר נוף לים
 15,300ש"ח למ"ר
אכלוס מידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

עסקה נהדרת!!!
במגדל בסר 4
המפואר  258מ"ר מפוארים
רק  12000ש"ח למ"ר מיידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

43934

במרכז גוש דן
בנין עצמאי
 6,200מ"ר ביציאה ראשית
מנתיבי איילון ,כניסה
מיידית
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43781

אגמים נדלן מסחרי
ת"א מרכז
כ 1100-מ"ר+
 700מ"ר
בקרבת רכבת
השלום
 63ש"ח למ"ר
כניסה מיידית
נכס מס' 7549
טל'03-7444457 :

office@agamim-nadlan.co.il
42998

להשכרה משרדים
ברמת החייל
 160-750מ"ר
מנחם
054-8007933

43831
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להשכרה
 103מ"ר בסר 3

לוח העסקים של ישראל

בת"א סמוך
ליגאל אלון
 1,300מ"ר ,קומה עצמאית
כניסה מיידית ,חניה בשפע
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

 4חדרים מעוצבים
קבלה ומטבחון
קומה גבוהה
 2+חניות
 9,000ש"ח לחודש
מפרטי .כניסה 1.7.18
054-2450101

43792

43399
43950

במגדלי הארבעה
מעל קומה 20
בהי זון משרד מדהים

 340מ"ר עם כניסה
ראשית כפולה
במחיר מיוחד:
 80ש"ח למ"ר
אקזיט מניבים הצלחה
050-757-2334
43586

ברוגובין תדהר
 520מ"ר מערבי לים
כניסה מיידית

קומה גבוהה נוף מטריף
משרדים בסטייל
אקזיט מניבים הצלחה!
אריאל לנדאו 054-308-6163
43588

במגדלי הארבעה
מפרטי ,קומה 16
 220מ"ר  56+מ"ר מרפסת
ייחודית נוף לים!!! לארוכה
בנימין 054-4515163 -
43837

למהירי החלטה!!!
בשדרות רוטשילד
בנין עצמאי  540מ"ר
+מרפסת מדהימה
 89ש"ח למ"ר
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

בשרונה 4500 -מ"ר
הכי יפים בת"א
קומות דופלקס
מעל קומה 30

חלל כפול עם תקרות
גבוהות  +מרפסות
התאמות וחלוקות
על פי הצורך
אקזיט מניבים הצלחה
דני גפן 052-585-6699

www.dh-nadlan.co.il

43935

מציאה רק
 72ש"ח למ"ר
בגמר מפואר  190מ"ר
במגדלי אלון המפוארים
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

במגדלי אלון
היוקרתיים
 850/440/410מ"ר בק'37
הנוף הכי יפה במגדל רק ים
 85ש"ח למ"ר
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

43590

בב

לע

ד
יות

יפיפיים ומעוצבים
ששופצו לאחרונה,
במבנה של  OSוחדרים.
מחיר יוצא דופן,

 1100מ"ר
במגדלי השחר
היוקרתיים !!!
סמוך לרכבת מרכז
תקציב גמר
הזדמנות אחרונה !!!
פרופיט יועצי נדל"ן
03-5661190

לא יאמן !!!
רק  50ש"ח למ"ר
בבורסה קומת משרדים
 830מ"ר צמוד לרכבת
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

43773

office@agamim-nadlan.co.il

בבלעדיות
בבית סילבר
 142מ"ר יפים
ריל אפ נדל"ן מסחרי
דוד 050-8265168

"אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
 370מ"ר במגדל
משרדים
מפואר ומבוקש
כולל open space
נכס 6968
טל'03-7444457 :

במגדלי הארבעה
היוקרתיים
החל  80ש"ח למ"ר
 150-1200מ"ר מיידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

בבלעדיות
בבית סילבר
 230מ"ר נהדרים
ק' , 15ניתן לקבלו
מרוהט.חניות
ריל אפ נדל"ן מסחרי
דוד 050-8265168

משרדים להשכרה
במתחם הבורסה

60-750

מ"ר
אפשרות גם לחניות ומחסנים

43880

השרון

רק בקבוצת ישראל
בהרצליה פיתוח
להשכרה משרדים מפוארים
בגדלים ומחירים שונים.
09-9517272
054-5438112
43058

43585

בגבעת שמואל
 600-1,200מ"ר
בנין מיוחד כניסה מיידית
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

"זינגר נדל"ן"
בא.ת .פולג
משרדים בהתאמה ללקוח
מ 70-מ"ר עד  400מ"ר
נטע 050-940-1-770
צביקה 050-330-33-10
41264

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג

להשכרה משרד ק"ק
כ 150-מ"ר בבנין
משרדים מבוקש
ומרכזי במתחם
מיידי  -נכס 6972
טל'03-7444457 :

למכירה/השכרה
משרדים
בקרית אריה/קרית מטלון
משרדים בגדלים שונים
ברוך 054-4401161
43703

באור יהודה
 15,000מ"ר
משרדים ,בניין עצמאי
וחדיש,התאמת חלוקה
על-פי תכניות הלקוח
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

41993

43784

בפתח תקוה
 -1,000 2,000מ"ר
קומה עצמאית ,בניין
חדש וייחודי
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43785

"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

אייל 054-6929020

43692

"זינגר נדל"ן"
בא.ת.פולג
ברח' גבורי ישראל עם
מרפסת (נוף מדהים)
כ 300-מ"ר  150/מ"ר
 100/מ"ר
צביקה 050-3303310

43001

42882

www.dh-nadlan.co.il

במגדלי אלון
היוקרתיים
 157 /130מ"ר .בגמר
חניות .מחיר גמיש)21333( .
אנגלו סכסון
03-6919245
43790

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה
במגדל המשרדים
היוקרתי במתחם
להשכרה  175מ"ר
 210 /מ"ר משרדים
מיוחדים ומפוארים
כניסה מיידית -
7601
טל'03-7444457 :

בלב הבורסה ר"ג
במגדל יוקרתי+
 190מ"ר יפיפיים
משרד מדוגם ברמה סופר
גבוהה מחיר  75ש"ח
לרציניים
אקזיט מניבים הצלחה
דני גפן 052-585-6699

43401

43000

43841

43939

בנין עצמאי  540מ"ר
כניסה מיידית ,מיקום
מרכזי ביותר
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

43425

43003

www.dh-nadlan.co.il

בשד' רוטשילד
בתל-אביב

 8חד' ,ריהוט מלא
חדר ישיבות עם קיר
זכוכית עגול ,חניון פרטי
ל 9-מכוניות עם
שער חשמלי ,כניסה
נפרדת ,גישה לנכים
רות דיין
03-6708888
052-8986498

להשכרה באזור
ראשל"צ בית דגן
משרדי הייטק כ 1200-מ"ר
"קאשי נכסים ויזמות"
050-2308304

43783

43938

אפשרות לרכישת ריהוט.

054-4955385
054-7558695

להשכרה בבורסה
בנין משרדים
מעולה  65ש"ח למ"ר
מגוון גדלים
תומר
050-2350173

Rachell-l@globes.co.il

"אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
במגדל משרדים מפואר
להשכרה כ 235-מ"ר
 8חד' מדוגמים
 75ש"ח למ"ר(גמיש)
כניסה מיידית-נכס 6993
טל'03-7444457 :

43801

41022

43937

ברמת החייל

גוש דן

40875

43936

 670מ"ר

להשכרה באזור
קבוץ גלויות ת"א
לופט מיוחד 200/600 .מ"ר
גבוה ,מרפסת ,מתאים
לאדריכלים,
גלריה ,משרדים וכו'
"קאשי נכסים ויזמות"
054-8016009

מפרטי  -בר"ג
רח' הרוא"ה
משרד מפואר

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

בפתח תקוה
 400מ"ר
קומה עצמאית,בנין מיוחד
מיקום מרכזי,מיידי ,חדש
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43786

בב"ב במגדלי ויטה
מפרטי ,משרד  30מ"ר
קומה  , 6מוכן לעבודה
כניסה מיידית  2000 ,ש"ח
050-5337148

אזה"ת פולג נתניה
רחוב גיבורי ישראל 12
 53/137/285מ"ר משרדים
 +חניות ,מרוהט ,ממוזג ומחולק.
התאמה אישית לצרכי הלקוח
ללא
תיווך

שכררה
להש

052-6144755 ,050-5238306 ,09-8851555

43639

בא.ת.ח בנתניה
להשכרה משרדים
 +חניות צמודות
 Yמשרד  250מ"ר
 Yמשרד  169מ"ר
 Yמשרד  130מ"ר
 Yמשרד  37מ"ר
שירלי אנגלו סכסון נתניה
052-2225775
41612

43882

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

למהירי החלטה
 510מ"ר
משרדים להשכרה
בפריים לוקיישן בהרצליה
בניין ייצוגי -מציאה!
0544-506600

בחולון (נאות רחל)
עד  390מ"ר
נגיש ,מפואר ,חניה
(בעבר מכבי שירותי
בריאות)
יהודה 054-2111770
43913

41946
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נדל“ןעסקים בחו"לשותף משקיעבתיםדירותמשרדיםחנויותאולמותמחסניםועוד
www.globes.co.il/GlobesBoard

לוח העסקים של ישראל

"אגמים" נדל"ן מסחרי
הרצליה להשכרה

בפארק המדע ברחובות

כ 1,500-1,000-מ"ר
בבנין משרדים יוקרתי
מפואר כולל ריהוט
כניסה מיידית-נכס 7129
טל'03-7444457 :

להשכרה בבניין חדש ומפואר

office@agamim-nadlan.co.il
42999

השפלה

משרדים
לכניסה מיידית

בהרצליה פיתוח
במגדלים

להשכרה משרד כ 200-מ"ר
יציאה למרפסת
 82ש"ח למ"ר
"קאשי נכסים ויזמות"
058-5564646
43400

צפון

בחיפה  ,מפרטי
להשכרה

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

43462

43398

43787

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

43893

ליד נתב"ג בנין
עצמאי
מותאם למכללה  3,500מ"ר
 100מקומות חניה
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

43789

להשכרה ברחובות

ירושלים

להשכרה

אולמות
להשכרה

בלב רח' סוקולוב!
במיקום מרכזי!

 30מ"ר

+רחבה מקורה!
שרותים צמודים!
מיידי!! בלעדי!!

אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה
חנות להשכרה !!!
כ 200-מ"ר חנות
מרכזית במתחם !!
לכניסה מיידית !!!
נכס 7239
טל'03-7444457 :
www.agamim-nadlan.co.il

אולם ארועים בפ"ת

 2000מ"ר ב 3-קומות
ציר מרכזי
איתן זמיר נדל"ן מסחרי
050-4886071
43864

במערב ראשל"צ
בסחרוב מול קניון
הזהב ,ק"ק,פינתית
 468מ"ר 3 ,חזיתות
פריים לוקיישן
פינוי 01/07/2018
0544-576286
0545-206746

חנויות להשכרה
ת"א והמרכז

43740

במרכז מסחרי
שכונתי

בבית רסקו הלל  23ירושלים
משרדים  170 -מ"ר

אייל 054-6929020
43690

43393

43877

זינגר נדל"ן
ב.א.ת אבן יהודה
 1500מ"ר לאחסנה בלבד
צביקה 050-330-33-10

"זינגר נדל"ן"
בא.ת .פולג

במיקום מצוין בתל אביב
 100-300מ"ר
לכניסה מיידית ()20175
אנגלו סכסון
03-6919245
43879

41114

זינגר נדל"ן
בא.ת .פולג

חנויות  90מ"ר 200 +מ"ר
 300מ"ר 400 +מ"ר
מיקום מצויין
050-330-33-10
43874

להשכרה בא.ת .כנות
מחסן  2000/3600מ"ר
אטרקטיבי  27ש"ח למ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009

בשרון  4,000מ"ר
גבוה  +חצר גדולה
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43774

ביבנה  2,100מ"ר
בק.ק + .חצר
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
43775

במודיעין
 3,000-9,000מ"ר
בק.ק + .חצר
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
בראש העין
 3,500מ"ר
 +חצר גדולה ,בהזדמנות!!!
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699
ברמלה
 3,000-12,000מ"ר
 +חצר גדולה ,גבוה
"יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן"
03-6136699

כ 1000-מ"ר חזיתית
בא.ת .חדש ראשל"צ
ניתנת לחלוקה
"קאשי-נכסים ויזמות"
052-2457277
43713

43405

להשכרה בא.ת .יבנה
כ 2800-מ"ר כולל
משרדים מפוארים,
ספרינקלרים גובה כ -מ'
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-801-6009
43406

43777

להשכרה חנות
מושקעת

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

43776

ח טל052-5554811 :

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

זינגר-נדל"ן
בא.ת .בשרון
 Yכ 3000-מ"ר
מיידי לאחסנה בלבד
 Yכ 1500-מ"ר
מיידי לאחסנה בלבד
צביקה 050-330-33-10

ת"א והמרכז

41071

43319

ת"א והמרכז

41070

43002

חנויות מ 150-מ"ר
עד 1000
צביקה 050-330-33-10

 Yמשרדים בפארק
המדע
 Yללא תיווך! מיידי!
 150 – 1,400 Yמ"ר

מס' 1ברמת-השרון

03-5470827

להשכרה בא.ת.
לוד צפון

להשכרה מחסנים
במגוון גדלים
 10-50מ"ר ,בחניון
תת קרקעי בצפון ת"א
יניב 052-2746498

43731

כ 450-מ"ר מחולקים
ומסודרים כולל חניות
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304

43788

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

בנין איכותי משרדים
מוכנים לכניסה מיידית
 230/690מ"ר
אטרקטיבי  52ש"ח למ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009

Rachell-l@globes.co.il

מחסנים
להשכרה

מירי אופק

43396

כ 1,200-6,000 -מ"ר
חן/דרור

050-9992126

ברחובות
בפארק המדע

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

בא.ת .בת ים מבנה
כ 2500-מ"ר ,גובה  6/8מ'
חצר עצמאית גדולה
פריקה וטעינה אטרקטיבי
"קאשי-נכסים ויזמות"
052-2308304
43414

דרום

להשכרה בא.ת.
אשקלון
מבנה עצמאי חדש
כ 4000/8000-מ"ר
מגרש  15דונם
גובה  12מטר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009

43778

חייג עוד היום לרחל מחלקת מודעות
03-9538633 | Rachell-l@globes.co.il

43404
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היצע

מדור בכירים

מדור לבכירים המציעים את שרותיהם

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ טל03-9538633 :

התפנה

אריאל נוריאלי

מנכ"ל

מומחה השקעות נדל�ן

בחברת היי-טק

רכש ,ניהול השקעות ,ושוקי הון

 20 ƒשנות נסיון כולל  ƒ Wall Streetעברית  /אנגלית שוטפת
 ƒבוגר אוניברסיטת YALE

תואר ראשון בחשמל/מחשבים
ניסיון מעל ל 20 -שנה
מחזור מכירות מעל ל 200 -מיליון דולר

מעונין במשרה מלאה בארה�ב לייצג
חברות השקעות לדיור רב-משפחתי בכל היבשת

הלקוחות החדשים
שלכם כבר בפייסבוק,
ואתם?

יועצת שיווק תלמד אתכם
צעד צעד כיצד לשווק
את העסק שלכם
בראשל"צ והסביבה

516.581.1359

 ariel@inﬁnityrea.comאימייל
 linkedin.com/in/arielnurieliלינקדאין

טל09-8325786 :

מדור בכירים ביקוש
משרד הפנים

Y

rachell-l@globes.co.il

מירב לוינסון

050-9003636

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ טל03-9538633 :

ש rachell-l@globes.co.il

www.
globes.co.il/
globes
board

נציבות שירות המדינה

פניה לאיתור מועמדים/ות למילוי משרת

ממונה מחוז ירושלים
במשרד הפנים

מנכ"ל משרד הפנים מודיע על הקמת וועדה לאיתור מועמדים/ות

למילוי משרת ממונה מחוז ירושלים

צפייה במשרה ,הגשת מועמדות בצורה מקוונת וקבלת מענה ע"י
נציג שירות באמצעות צ'אט באתר האינטרנט של נציבות שירות
המדינה שכתובתו www.csc.gov.il
הגשת המועמדות המקוונת הינה חובה.
חובה לצרף טופס שאלון מועמד מודפס )טופס מס'  584המופיע
באתר האינטרנט( ללשונית "נספחים" במערכת הגיוס המקוונת
בנוסף למילוי השאלון המקוון .בנוסף ,יש לצרף קורות חיים ,המלצות,
תעודות השכלה ,מסמכים המעידים על הכישורים הנדרשים
ותמונה עדכנית.

המועד האחרון להגשת מועמדות:
כב׳ בסיוון תשע״ח )(5.6.2018

חברת נמל אשדוד-
השער שלך להצלחה

לחברת נמל אשדוד בע"מ
דרוש/ה

מתמחה בלשכה המשפטית
למרץ 2019
מכרז חיצוני 8055

פרטים מלאים על המכרז ועל אופן הגשת המועמדות נמצאים
בלוח דרושים שבאתר האינטרנט www.ashdodport.co.il
ובwww.facebook.com/PortOfAshdod - -
מועד אחרון להגשת מסמכים05.06.2018 :
מועמדים מקרב אוכלוסיות מגוונות יתקבלו בברכה

שנת היובל
www.ashdodport.co.il

דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת

לחברת נצר השרון בע"מ ("החברה") ,חברה ממשלתית ,הפועלת להרחבה משמעותית בתחומי והיקפי פעילותה ,דרוש/ה מנהל/ת כללי/ת
("מנכ"ל").
החברה הוקמה בעקבות החלטת ממשלה ,על-ידי ועדת שרים לענייני הפרטה ,במסגרת הליך הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ ("חברת
תעש").
עיסוקה העיקרי של החברה הינו בתחומי שיקום וטיהור קרקעות ,איכות הסביבה ,וכן הפעילות השיורית שנותרה בחברת תעש במסגרת הליך
ההפרטה.
החברה פועלת להרחיב את תחומי פעילותה בשנים הקרובות ,כך שיכללו ייזום וניהול מגוון פרויקטים בתחומי תשתיות ,בינוי ,נדל"ן ,וכן יצירת
שיתופי פעולה עסקיים וגיוס כספים עבור פעילות החברה.
א .תנאי סף להגשת מועמדות
כשיר/ה לכהן כמנכ"ל החברה תושב/ת ישראל שמלאו לו/ה  35שנה לפחות ,ושנתקיים בו/ה התנאים הבאים:
א .השכלה אקדמית:
( )1בעל/ת תואר אקדמי באחד מן המקצועות הבאים :כלכלה ,מנהל עסקים ,משפטים ,ראיית חשבון ,מנהל ציבורי ,הנדסה ,מדעי/הנדסת
סביבה ,מדעי/הנדסת טבע; או -
( )2בעל/ת תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה שאינו נמנה עם התארים בס"ק ( )1לעיל ,ובלבד שהוא/היא בעל/ת ניסיון מצטבר
של  12שנים לפחות ב 15-שנים האחרונות בתפקיד ניהולי ,כמפורט בסעיף הבא ,שמתוכן  6שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות
שאינו נופל מזה של החברה ,קרי ,שהינם בעלי היקף הכנסות שנתי של לפחות  300מיליון  ,₪והוועדה לבדיקת מינויים אישרה
שקיימים נימוקים מיוחדים למינוי כאמור.
ב .ניסיון ניהולי:
ניהול בכיר במשך  5שנים (באופן רצוף או מצטבר) ב 12-השנים האחרונות ,ובלבד שלפחות באחד מהתפקידים כיהן/ה במשך  3שנים
ברצף.
לעניין סעיף זה" ,ניהול בכיר" ,משמעו:
( )1במגזר העסקי – מי שכיהן/ה באחד מאלה:
א .בתפקיד מנכ"ל;
ב .בתפקיד סמנכ"ל או מקביל לו;
שניהם בחברה בעלת היקף הכנסות שנתי של לפחות  100מיליון ( ₪בכל שנת ניסיון ניהולי);
ג .בתפקיד שבמסגרתו דיווח/ה לסמנכ"ל ,בחברת תפעול ותשתיות או בחברה ביטחונית ,בעלת היקף הכנסות שנתי של לפחות
 200מיליון ( ₪בכל שנת ניסיון ניהולי) ,ובלבד שניהל/ה באופן ישיר לפחות  100מיליון ( ₪בכל שנת ניסיון ניהולי).
( )2במגזר הציבורי – מי שכיהן/ה בתפקיד בנושאים כלכליים ,מסחריים ,ניהוליים או משפטיים ,באחד מאלה:
א .בתפקיד סמנכ"ל ומעלה במשרד ממשלתי; בתפקיד שהינו מקביל לסמנכ"ל בסולם הדרגות בשירות המדינה; או בתפקיד קצין
בדרגת אלוף משנה ומעלה או דרגה מקבילה לו בזרועות הביטחון וההצלה.
ב .בתפקיד סמנכ"ל ומעלה של רשות מקומית ,או בתפקיד סמנכ"ל ומעלה של תאגיד סטטוטורי  -שניהם בעלי היקף הכנסות שנתי
של לפחות  100מיליון ( ₪בכל שנת ניסיון ניהולי).
ב .יתרונות
עדיפות תינתן למועמדים בעלי ניסיון ניהולי במגוון תפקידים בכירים ,לרבות:
• ניסיון ניהולי במגוון ארגונים בעלי פעילות עסקית מורכבת ,במגזר העסקי והציבורי
• ניסיון ניהולי בתחומי התפעול והתשתיות ,טיהור קרקעות וייזום נדל"ן
• ניסיון ניהולי בעבודה עם גורמי מיקור חוץ
• ניסיון ביצירת שיתופי פעולה ובגיוס מקורות מימון
• ניסיון בהובלה ובהטמעה של מהלכים אסטרטגיים והובלת שינוי
ג .הגשת מועמדות
• הגשת המועמדות תבוצע באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי מועמד/ת לתפקיד מנכ"ל" ,אליו יצורפו קו"ח מפורטים ,מסמכים ,תעודות,
אישורים ,שמות ופרטי ממליצים ,הכול כנדרש בשאלון ,וכן כל אסמכתא נוספת אשר נראית למועמד/ת רלוונטית לצורך בחינת עמידתו/ה
בתנאי הסף ושקילת מועמדותו/ה על-ידי ועדת האיתור.
הגשת מועמדות שלא בהתאם להוראות לעיל ,ובכלל זה בהתבסס על קורות חיים בלבד ,לא תיבחן.
• את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד ,לכתובת
 .netzer-hasharon@emda.comאין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו .מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת ,לרבות באמצעות
פקס או דואר ,לא תידון.
• השאלון אותו נדרשים המועמדים לצרף להגשת מועמדותם ,מצוי באתר החברה.www.ntzrh.com :
• ועדת האיתור רשאית לזמן את המועמדים לראיונות אישיים; לפנות למועמדים עבור בירורים ,הבהרות ,השלמות מידע וקבלת מסמכים
נוספים; לפנות לממליצים; וכן לשלוח את המועמדים למבחני התאמה.
• ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה ,בעצמה או באמצעות חברת איתור ,למועמדים פוטנציאליים להשתתף בהליך האיתור.
• המועמד/ת שייבחר/תבחר יידרש/תידרש לעבור הליך לקבלת סיווג ביטחוני.
המועד האחרון להגשת מועמדות לתפקיד מנכ"ל הינו  10.6.2018בשעה .12:00
מועמדויות אשר יוגשו לאחר מועד זה לא תתקבלנה.
המינוי יתבצע על-פי חוק החברות הממשלתיות ,תשל"ה 1975-והוראות כל דין.
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת netzer-hasharon@emda.com :בציון שם מלא ומס' תעודת זהות.
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מדור בכירים ביקוש

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ טל03-9538633 :

ש rachell-l@globes.co.il

www.
globes.co.il/
globes
board

מינהל הכנסת
דרושים/ות

ראש/ת תחום בכיר עסקות מיוחדות
במטה החטיבה העסקית בירושלים

הודעה על פרסום מכרז פומבי

הכנסת

מס’ 55844

תואר המשרה :מנהל/ת מרכז המבקרים

מס' משרה117 :

שם היחידה :חטיבת קשרי ציבור והסברה
הדרגה 42-45 :בדירוג המח"ר

מרכז/ת בכיר/ה מיפוי ומדידות
במרחב עסקי ירושלים

הנוסח המלא והמחייב של מודעת המכרז ופרטים
על אופן הגשת מועמדות באמצעות המערכת
המקוונת החדשה של הכנסת נמצאים באתר
האינטרנט של הכנסת ,תחת הכותרת
"דרושים ומשרות פנויות".

מס' משרה380 :

מועד אחרון להגשת מועמדות06.06.2018 :
הבקשה למועמדות תוגש באמצעות טופס בקשה
למשרה פנויה )טופס מספר  (2115את הטופס ניתן
להוריד מאתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה
 .www.civil-service.gov.ilאת פרטי המשרות
ניתן לראות באתר הרשות www.land.gov.il
נא להפנות בקשות למועמדות )טופס מספר 2115
ובנוסף קורות חיים ומסמכים ואישורים רלוונטיים(
למכון פילת  Pilat_land@talent-sys.comבציון
מספר המשרה הרלוונטית .רק פניות מתאימות תענינה.

אתר הכנסת:

www.knesset.gov.il

מועד אחרון להגשת מועמדות עד
ליום שלישי ,כ"ב בסיון תשע"ח 05 ,ביוני 2018

ערוץ הכנסת ()99

אלברט סחרוביץ
המנהל הכללי

גם ב*99-
מכל טלפון סלולרי

למי שבע  -תאגיד אזורי למים ולביוב בע"מ
דרוש/ה

מהנדס/ת מים וביוב

גלובס / 8169695 /

קו"ח בצירוף תעודות השכלה ,המלצות ושאלון המועמד הרצ"ב
באתר התאגיד  www.mey7.co.ilיש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד
לכתובת gius.ms@gmail.com :עד ליום חמישי  31.5.18בשעה 16:00
בכבוד רב ,תאגיד מי שבע

דרושים/ות
עבור מנהלת הסכם הגג באר שבע
מכרז פומבי מס'

שם המשרה

היקף

 314/2018מנהל/ת פרויקטים
הנדסיים 100%
למנהלת הסכם הגג –  2משרות
 315/2018בודק/ת תכניות )בקשות להיתרי
בניה( 100%
למנהלת הסכם הגג –  2משרות

את הנוסח המלא והמחייב של המכרז ,ניתן לראות באתר האינטרנט
 www.calcalit7.co.ilאו במשרדי מנהלת הסכם הגג.
טפסים להגשת מועמדות בצירוף קורות חיים מודפסים של המועמד/ת
והמסמכים הנדרשים ,יש להגיש ידנית במשרדי מנהלת הסכם הגג ,רח'
יצחק רגר  ,57מגדלי אביסרור ,קומה ) 2כניסת משרדים( באר-שבע,
עד יום א'  03.06.18עד השעה .15:00
)שעות פעילות ימים א-ה בין השעות (16:30 – 08:00
לפרטים נוספים ניתן לפנות ללילך בטלפון .08-6844072
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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

לפרסום מכרזים
ומודעות משפטיות

המדור לביקוש בכירים

לפרסום מודעתכם בלוח גלובס חייגו עוד היום לרחל:

03-9538633
03
-9538712

Rachell-l@globes.co.il

המודעות יתפרסמו במוסף הלוח
mwww.globes.co.il/board
icww.globes.co.il/board
האינטרנטh ra z@ g lo b es .c
נטרנט
אתר
ובאתר הא o .i l
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