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לוח גלובס
לוח
העסקים
של ישראל

דרוש/ה
שותף פעיל

עסקים

למכירה עסק
משגשג
פוטנציאל גידול
משמעותי
אפשרות לעבודה/
הפעלה מהבית
058-744-9704

לספא בריאות בצפון ת"א
השקעה עד ₪ 500,000
054-4752752
46448

46455

להשכרה בתל אביב
בבית הרופאים

למכירה במגדל
חדש ומפואר
בסמוך למידטאון
ועזריאלי

Ilanot26@gmail.com

קומת משרדים חדשה
כ 1200מ"ר במרומי המגדל
כניסה מיידית
אילנות נדל"ן
052-3232131

 Yשלוש קומות
מרפאות ,חדרי
טיפולים/חדרים
נקיים.
 Yמערכות ותשתיות
רפואיות.

Ilanot26@gmail.com

44973

פאר השקעות נדל״ן

ח 054-8636688
46274

למסירה מסעדה
פעילה
במרכז הרצל בתל אביב
פוטנציאל גבוה!!!
050-7309007
46374

לחברת הנדסה
וניהול פרויקטים
המובילה בשוק

הקוגנרציה
וגז טבעי

דרוש במיידי
לרכישה:

דרוש שותף
054-2202779

cogene20@gmail.com
46440

באילת למכירה
עסק
פעיל ורווחי ,כולל נדל"ן
לפרטים050-5315054 :

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

שותף פעיל
לספא
בריאות
בצפון ת"א
השקעה עד ₪ 500,000

054-4752752

46451

בבלעדיות!!!
 Yפנטהאוז!! במערבית!
מדהים! על קומה שלמה!
מיוחד! גבוה! פתוח לים!
להכנס עם המזוודות!!

46282

השקעה לפרויקט
פורץ דרך
בתחום הרפואה
 1-2מיליון  ₪כשותפות
בחברה עתירת ידע
בעלת מהלכי ייצור ומכירות
052-4464402

vinnikov@zahav.net.il

ilanot26@gmail.com

להשכרה בא.ת ת"א
חנות פינתית

מרווחת  105מ"ר
ניתנת לחלוקה
עם חשיפה רחבה
מתאימה לכל עיסוק
מסחר וגם משרדים
בקרבת עזריאלי ומרחק
הליכה מתחנת רכבת הקלה
052-3232131

rominamazuz@gmail.com

דרוש/ה

מס'  1ברמת-השרון!!

שותף/משקיע

44977

46266

"מירי אופק"

46281

הזדמנות נדירה
ברחובות!!!
 36ש"ח/מ"ר בלבד!

 400-1500מ"ר מיידי
 2קומות אולמות
בניין נקי עם מעלית
+גג צמוד עם פוטנציאל
ועוד רחבת חניות
שימושים מגוונים
למתאימים תנאים גמישים
אילנות נדל"ן
052-3232131
Ilanot26@gmail.com

46022

וילות קוטג'ים
למכירה
גוש דן

 Yבנווה-מגן! נדיר!
מדהים ומושקע בטירוף!
 550/615מ"ר!+בריכה!
יוקרתי! במיקום הכי טוב!
 Yבמערבית! חדש!
יפיפה! מושקע ברמות!
פינתי! פתוח ושקט!
ישר מהניילונים..
לבוא עם המזוודות!!
 Yבמערבית! בגולן!
חצי דונם אדמה פרטית!
מיקום גבוה טופוגרפית!
אפשרות גם ל 2-יחידות!

בהרצליה ב'
ברח' נורדאו
בית מרווח
מפלס אחד 5 ,חד' ,משופץ
 160/500מ"ר+חניה מקורה
בית וגן 09-9566013

וילה מעוצבת ויוקרתית בישוב אירוס

ח 03-5470827

בהוד השרון!!!
בהדר המבוקשת
בית בודד ופינתי
מגרש  680מ"ר .נדיר!!!
בשמת 054-4813005
"טופהאוס"-
יזמות ושיווק נדל"ן

נגיעה מת"א מגרש 348/500

ק.כניסה  180מ"ר עם שני חדרי שינה,
הכנה למעלית ,מטבח נגר מעוצב,
ס.הורים ענקית עם שתי מרפסות.
הכנה ליח' דיור במרתף

יוקרה ופאר בשפלה

וילה חדישה
ליד כפר סבא
משק  1,7דונם,
 7חד� שיא הפאר
+בית נוסף

05-05-32-60-70

ריאלטי ליין

46350

בבת חן ב' וילה
פינתית אטרקטיבית
 270/660מ"ר 7 ,חד'
מסודרת ומושקעת
 4.49מיליון ש"ח,
לזריזים ומבינים
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42140

46259

 610/440מ"ר חיפוי אבן ,סלון ענק,
ריצוף שיש ,מטבח מפואר .ס.הורים
לנוף 6 .חד'  2 +יח' נפרדות מניבות

072-3969681

רונית בליט

46275

באבן יהודה
בית ישן
על מגרש דונם .טאבו.
נוף משגע
 5,850,000ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900

46263

43093

בגן שורק וילה
להרחבה
 240/500מ"ר ,כולל
חצי מרתף עם כניסה!
מול נוף פתוח למערב!
 4.79מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42148

45962

בנוף ים
 220/640מ"ר
 5חד' 2 ,חדרי שינה
בקומת הסלון ,שקט
 6.5מיליון ש"ח
בית וגן 09-9566013
41469

46196

45960

 Yבמערבית!  1200מ"ר
מגרש שקט! אפשרות
למספר יחידות!

054-4613080

באבן יהודה
במערבית
צמוד לביה"ס האמריקאי
בתי הספר-מרכז הספורט
ועוד 440/670 ,מ"ר +
בריכה מרשימה
 6,900,000ש"ח
קימל נדלן
050-5409900

חובה לראות בלעדי  -יענקל�ה ברקוביץ

בריכת שחיה ושלל פינוקים 10,900,000 .ש"ח.

45864

למכירה
בהרצליה פיתוח
מגרש דונם אדמה פרטית
בית  6חד'  250מ"ר בנוי
אפשרות לבניית  2יחידות
 10מליון ש"ח
בית וגן 09-9566013

46128

ברמת הדר היוקרתית,
וילה מפוארת וייחודית.
מגרש  500מ"ר ,בנוי  420מ"ר.

www.class-nadlan.co.il

"מניב נכסים"
בבלעדיות!
ברמת אפעל
בית  4כיווני אויר!!
פסטורלי ושקט!!
 177מ"ר  450מ"ר מגרש
גמיש!!!
052-3693808

 Yבלמרחב-היוקרתי!
וילה בודדת פינתית!
 600מ"ר מגרש גבוה!
+בריכה! פתוח! נדיר!

בהוד השרון

קלאס נדל"ן
סוכנות התיווך
שלך בסביון !
כ 400/1400 -מ"ר
מפואר וחדיש  +בריכה
₪ 13,500,000
+מבחר גדול של
בתים ומגרשים

03-6777702

 Yבמערבית! על דונם!
וילה מפוארת! מרווחת!
רמת עיצוב גבוהה!
+בריכה גדולה!
במיקום הטוב ביותר!

46395

45961

www.globes.co.il/GlobesBoard

45635

46034

דרוש שותף
להקמת מערכת סחר
בינלאומית בקונספט חדש.
לפרטים נוספים
אסף 050-5409900

Rachell-l@globes.co.il

בנוף ים
 220/640מ"ר
 5חדרים 2 ,חדרי-שינה
בקומת הסלון ,שקט
 6,500,000ש"ח
בית וגן 09-9566013

השרון

להשכרה מבחר
משרדים מפוארים
במגדלים חדשים בת"א מכל
הגדלים החל מ 30-מ"ר
ועד  20,000מ"ר
אילנות נדל"ן
052-3232131
Ilanot26@gmail.com

44974

ונמצאת בתנופת פיתוח מואץ

למכירה
בפריים לוקיישן
מרכז הארץ
נכס מניב  2,000מ"ר
מושכר לשוכר מעולה
 10שנים .מבוקש
 15מיליון ש"ח
תשואה  .6%פוטנציאל
השבחה משמעותי
לפרטים נוספים
אילנות נדל"ן
052-3232131

טלפון03-9538633 :

באבן יהודה במרכז
המושבה קוטג'
מושקע ברח' חד סטרי
סוויטת שינה בק' הכניסה.
 280/450מ"ר 7,חדרים
 5,400,000ש"ח
קימל נדל"ן
050-5409900
45963

בבלעדיות ,בזכרון יעקב

במיקום איכותי על צלע ההר

בית מפנק עם בריכות שחיה,
 ,open spaceבתכנון האדריכל
Mor Balalty
חגית

052-2820632

04-8670700

צמרת-זכרון יעקב
46396
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נדל“ןעסקים בחו"לשותף משקיעבתיםדירותמשרדיםחנויותאולמותמחסניםועוד
www.globes.co.il/GlobesBoard

באודים וילה
מהסרטים מול הים!!
 350/750מ"ר,
מושקעת מאוד
 2דירות בנות  2חד' כ"א,
כניסות עצמאיות,
נוף מרשים על הים!
למבינים מוזמנים לראות
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42150

לוח העסקים של ישראל

בחופית וילה
מפוארת נוף לים!!

נדירה מאדריכלית וקבלן.
 300/500מ"ר ועוד שצפ,
בריכה 7 ,חד' ,הכל
סוויטות!
משרד/קליניקה עם
כניסה עצמאית
 10,500,000ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42218

במשמר השבעה
וילה ברמה גבוהה
מול נוף!
 6חד' +ממ"ד ,רמת גימור
ועיצוב נדירים
 5,000,000ש"ח.
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42157

בנוה ירק
 200/500מ"ר
למבינים!
 5,390,000ש"ח
מוזמנות הצעות!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42160

בעין ורד דונם פינתי
ובית
נכס נדיר ,מגרש גדול,
יפה ,פינתי .בית  110מ"ר
במצב טוב  4,750,000ש"ח
מוזמנות הצעות!!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42203

בשכ' החדשה
של תנובות
(מול בורגתא)!
מציאה נדירה!! וילה
שטוחה  530/150מ"ר.
 3חזיתות! חצי דונם רחבה
מרוצפת לפני הבית!
 3.1מיליון ש"ח! גמיש
למהירי החלטה!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

בקיסריה
וילה מהסרטים
על הגולף!

 540/1080מ"ר כולל
יח' משנה עצמאית ,בריכה
המקום הטוב ביותר
בקיסריה!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42230

www.uzigil.co.il

42210

www.uzigil.co.il

www.uzigil.co.il

מבקשים  5.5מיליון ש"ח
חייבים לבוא לראות!!
ברמה גבוהה! נכס נדיר!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42236

שדה ורבורג וילה
ברמה גבוהה

 250/500מ" ,מושקעת
ומתוכננת ברמות גבוהות
בסמטה שקטה מול נוף
פרדסים 6.6 .מיליון
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42243

42245

בחופית למכירה
ארמון
ארמון אמיתי
 500/1000מ"ר
לא תאמינו עד שתבקרו!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
42246

בבית חרות בית
 260/500מ"ר הכל חזית,
 7חד' מרווחים מאוד
נכס מושקע ומסודר
 5מיליון ש"ח
עם עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42247

42237

בחבצלת השרון
בית  250/670מ"ר

פינתי 4.5 ,מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42240

בנורדיה/גנות הדר
וילה ברמה אחרת!

 300/480מ"ר ,חובה לראות,
פנויה לכניסה מיידית
 3.99מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42241

בעין שריד
וילה מדהימה
 6חד' ,מושקעת מאוד!
פינתית ,נוף פתוח לשדות
מקום שקט ופסטורלי
 3.75מיליון ש"ח בלבד!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42248

בבת חן וילה חדשה
 170/500מ"ר,מפלס אחד!
חלל מוכן לקומת גלריה
לעוד  80מ"ר ,פונה לשטח
גינון נרחב!  4.8מיליון ש"ח
פינוי שנה
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

www.uzigil.co.il

42250

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

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

42242

בהדר עם וילה יפה
 190/500מ"ר
מול שדות פתוחים
 4.35מיליון ש"ח למבינים!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526

www.uzigil.co.il

 180/500מ"ר ,חצאי
מפלסים ,במצב טוב!
 5.1מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526

Rachell-l@globes.co.il

43042

בחבצלת קו שני
פתוח לים
וילה חדשה  309/650מ"ר
 7.5מיליון ש"ח
לזריזים ומבינים!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526

www.uzigil.co.il

בטל שחר וילה
מדהימה מול הנוף

42206

בניר צבי וילה נהדרת
 220/750מ"ר ,בשטח קיים
דונם!  2חזיתות .בית עם
מעט מדרגות מושקע ברמה
וחצר מושקעת ומטופחת!
 7.5מיליון ש"ח
לפנות לעוזי גיל
077-7663386/052-2429526

בצוקי ים
קו ראשון לים
 450/500מ"ר
בריכת שחיה על הים!
וילה מושקעת ברמה גבוהה
 15מיליון ש"ח
מוזמנות הצעות
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526

בבית חרות
בית מעניין

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

42249

בבת חן
וילה מדהימה

 300/500מ"ר מוקפת
שטחים פתוחים ירוקים!
מושקעת ברמה גבוהה,
נוף עד הרי השומרון
 5.59.מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526

ברמות השבים וילה
מושקעת ובריכה!!!
 380/1300מ"ר ,מושקעת
ברמה גבוהה.
 7,990,000ש"ח בלבד!!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

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
www.uzigil.co.il

במכמורת וילה
טובלת בפארק!!!
 300/750מ"ר בתוך
פארק השרון!!
בית נדיר בפוזיציה נדירה.
 600מטר מהים!
 7.5מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526

בחופית וילה חדשה
נדירה!!
 300/1000מ"ר ,רוב השטח
במפלס אחד! בית חכם!
בריכה! רמת עיצוב וגימור
מאד גבוהים!  4סוויטות
מוזמנות הצעות
למבינים וזריזים!
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42521

 230/1100מ"ר
מטופח ופסטורלי
 5,600,000ש"ח
מוזמנים לראות ולהציע
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42995

בכפר נטר בית עץ
אירופאי בהזדמנות!!
 70/500מ"ר ,חצר מטופחת
מאד .בית מדהים.
מהוון 180
 4,690,000ש"ח בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

 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

44112

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

בצוקי ארסוף
מציאה נדירה!
 213/263מ"ר ,קוטג' חדש
 70מטר מהים!!
 6.19מיליון ש"ח בלבד!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

בצור משה וילה
נדירה מול הנוף!!!
 200/630מ"ר ,פינתית.
חצר גדולה ומושקעת.
וילה ברמת עיצוב וגימור
מרשימים 3,950,000 .ש"ח
לזריזים ומבינים
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

43524

44236

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

44240

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

43459

בגן השומרון
וילה פרטית!!

44088

www.uzigil.co.il

43257

43317

בגנות נכס נדיר!!

www.uzigil.co.il

43130

www.uzigil.co.il

42251

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

44283

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

44309
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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

44377

www.uzigil.co.il

www.uzigil.co.il

בחופית וילה יפה
בהזדמנות!!
 250/1000מ"ר 6 ,חד'
מושקעת ומרווחת .חצר
גדולה ומרשימה
 8מיליון ש"ח בלבד!!!
לזריזים ומבינים!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

45250

בקיסריה וילה
נדירה בלי שכנים!
 500/1200מ"ר מפוארת
ומושקעת .חצר גדולה
ומטופחת ,מוקפים
בשטחים ירוקים.שקט
ופרטיות נדירה!
 13,900,000ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

45755

בחופית הזדמנות
נדירה!
 200/1000מ"ר
 6.5מיליון ש"ח בלבד!!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

45026

www.uzigil.co.il

בכפר הס
וילה מול פרדסים
 250/524מ"ר ,מטופחת
מעוצבת אדריכלית
סימטה ללא מוצא
 6חד'  4.9מיליון ש"ח בלבד
חייבת להמכר!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

45865

דירות יוקרה
למכירה
ת"א רבתי

ברמת אביב ג'
רח' חכים
 230מ"ר ( 2דירות)

קומה  ,9משקיפה לפארק
כולל חניות ומחסנים
שווה לראות!!
 050-5296373מיכאל
46454

בצור משה
וילה נדירה
על קצה הגבעה מוקפת
הפארק בשלשה כיוונים!!
 310/500מ"ר 10 .חדרים
כולל  2יח' בגודל דירה
בינונית כ"א.
חייבת להימכר!!
מוזמנות הצעות!!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

46447

ביסוד המעלה וילות
מול חרמון
 207/1287מ"ר +קומה
 180מ"ר מעטפת!  5חד'
 3+אמבטיות! +יח' צימר
 2.9מיליון ש"ח.
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42217

בכפר תבור
וילה מהסרטים!!!
 .500/750מ"ר,ברמת עיצוב
גבוהים ומרשימים!
 10חד' מתוכם יח' עצמאית
של  3חד' עם כניסה
עצמאית למשרד או קלינקה
או השכרה .בריכה!!!
נוף פתוח!
 3,790,000ש"ח בלבד!
אפשרות לקבל מגרש
גדול יותר עד  1.7דונם!!!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

46344

וילות/קוטג'ים
להשכרה
ת"א והמרכז

בנוף ים
בית  4חדרי-שינה
סלון ומרתף עם כניסה
נפרדת
במרתף  2חדרי שינה ,סלון
מקלחת ושרותים.
חניה מקורה
בית וגן 09-9566013
45634

Rachell-l@globes.co.il

בנוה אביבים!!!
ברחוב אשי!!!
דופלקס נדיר! מיקום
מעולה! פונה לפארק! שקט!
 160מ"ר בנוי 60+מ"ר
בנוי על הגג+מרפסת  90מ"ר
 8,750,000ש"ח
פיקי מור נכסים
052-2450143
45014

בנווה אביבים

השרון

פנטהאוז יחידי
על כל הבניין
נוף לים! בנתניה
בקרבת הים ,ק' 26
חדש,מושקע ברמות
גבוהות ביותר
נוף  360מעלות .כולל ים.
 11.5מיליון ש"ח
עוזי גיל
077-7663386/052-2429526
www.uzigil.co.il

42208

 6 Yחדרים 200 ,מ"ר

צפון

 Yמשופץ קומפלט

ברמת אביב ג'
פנטהאוז

 Yחניות+מחסן
 Yנוף פתוח לפארק

 309מ"ר על כל הקומה
נוף מלא לים!!!!
054-2348992

 Yמחיר
 8,000,000ש"ח
45946

ח פיקי מור 052-2450143
45019

RAMAT AVIV
Real Estate

ברמת אביב ג'

צפון

www.uzigil.co.il

45835

44942

בכפר ויתקין וילה
מפלס אחד!!
 160/500מ"ר ,בית במצב
מצויין!  5מליון! ש"ח!
מוזמנות הצעות !
בלעדיות
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

בנורדיה הזדמנות
של פעם בחיים!
 280/480מ"ר
 3.45מיליון ש"ח בלבד!
חצר גדולה!! נכס מושקע.
מדהים!! למבינים וזריזים!
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל

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

בחרב לאת וילה
טובה!
 240/500מ"ר 5 .חד'+
ממ"ד
סוויטה עם כניסה עצמאית
לקליניקה או ילד בוגר
בית מתוכנן יפה
סמטה שקטה!
 4,100,000ש"ח
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
46158

44376

בבת חן וילה
פינתית בהזדמנות!!
 240/670מ"ר,
משקיף על גינה ציבורית
 7חד'  ,במצב מצויין
 4,190,000ש"ח בלבד
077-7663386/052-2429526
עוזי גיל
www.uzigil.co.il

www.uzigil.co.il

45130

45131

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

בקיסריה וילה
מושקעת!!!
 3.94מיליון ש"ח בלבד!!!
למהירי החלטה
 5חדרי שינה .בריכה.
מרתף עם חלונות !!
למבינים וזריזים
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

לוח העסקים של ישראל

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

דירת גג

 150מ"ר,

מושקעת ,מקסימה,
גבוהה עם נוף פתוח לים

₪ 4,700,000

מוטי 050-5239800
צ'לה054-7990887 -

46397

בת"א ליד הים!!
דירת גג

בנווה אביבים
דירת גג משופצת
קומפלט!
 7חד'  230מ"ר בנוי+
מרפסת גג  90מ"ר
 11מיליון ש"ח
פיקי מור נכסים
052-2450143

45483

דירות יוקרה
להשכרה
ת"א והמרכז

45015

 Yמיקום מעולה

ברמת אביב ג'

 5 Yחד' בנוי  170מ"ר
 Yמרפסת מהסלון
 50מ"ר

 Yמיקום מדהים!!

 Yמחיר  9,500ש"ח

 Yדופלקס  170מ"ר

www.js-real-estate.com

 Yמרפסות  50מ"ר

יהודית שלזינגר נכסים

ח 053-66-66-012

 Yמחיר
 8,000,000ש"ח

46267

ח פיקי מור 052-2450143
46373

בצפון תל אביב
מיני פנטהוז

 171מ"ר 48+מ"ר מרפסות
+חניות ומחסן .קומה
גבוהה נוף מהמם
 5,480,000ש"ח
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013

45263

ברמת אביב ג'!!
ב"אביב בגימל"!!
נוף אדיר לים!!
 180מ"ר+מ .שמש  28מ"ר
מושקעת מאוד! גבוהה!
שקטה!  12.2מיליון ש"ח
"פיקי מור נכסים"
052-2450143

פרוייקט יוקרתי ברמת אביב ג'

 Yפנטהאוז מפלס אחד
 Yבנוי  240מ"ר+
מרפסות  80מ"ר
 Yמחיר 17,000,000
ש"ח

ח פיקי מור 052-2450143
44793

ת"א רבתי

"מניב נכסים"
בבלעדיות!!
בשכ' עג'מי
דירת גג  6חדרים
נוף לים!! מדהים!!
052-3693202
46453

השרון

אביב בגימל

 192מ"ר 160+מ"ר
מרפסת+חניות ומחסן.
קומה גבוהה נוף מהמם
 6,585,000ש"ח
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013

דירות למכירה

45264

44791

בצפון תל אביב
פנטהוז
יוקרתי מפנק

ברמת אביב ג'
דופלקס יחודי ,נוף מלא לים

 Yנוף לים!!

 117מ"ר  4חד' +
גג  60מ"ר
מהדירה מדרגות לגג
 3כיווני אוויר ,רואים ים
מיידי!!!
בצלאל 054-4299756

בלעדי בחיפה
במגדל קראון פלזה
דירת נופש מדהימה
 75מ"ר  2חד' ומרפסת
נוף מהיפים בארץ
יש שרותי ספא
 2.2מיליון ש"ח גמיש מאד
לונדון נדל"ן
כוכי 052-8856429

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

45432

43884
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לוח העסקים של ישראל

משרדים למכירה
בחיפה
ב ₪ 4000 -למ"ר!!!
שוכרים איכותיים
ופוטנציאל השבחה.
 17.5מיליון .₪
לפרטים ונכסים נוספים
073-3742280

אחסנה
ולוגיסטיקה
בעד הלום
להשכרה
 1000מ"ר
בהליכי רישוי
גובה  9מטר +חצר
052-7907631

or@nadlanster.com

גוש דן

46390

46343

בפארק תעשיות
עמק חפר
להשכרה

מרכז לוגיסטי חדש

כ6,000 -

מ"ר

ניתן לחלוקה
סטנדרט בנייה גבוה,
 12-14מטר גובה תקרה
בבלעדיות

גיא 054-3111588
עמיחי 058-6020555

46119

להשכרה בשרון
 6000מ"ר ללוגיסטיקה
בניה בהתאם לצרכים
שמעון 052-5421640

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

מרכז מסחרי
שכונתי למכירה
 50מיליון  ₪לפי  6%תשואה
לפרטים ונכסים נוספים
073-3742280
or@nadlanster.com

46392

חנות מניבה
 130מ"ר במרכז הארץ
 3.7מיליון ₪
לפי  6%תשואה.
לפרטים ונכסים נוספים
073-3742280

or@nadlanster.com

אגמים נדל"ן מסחרי
ת"א מרכז-הארבעה
כ 182-מ"ר משרד
מוכן ממוקם במגדל
משרדים מפואר!!!
נכס מס' 7782
טל'03-7444457 :
www.agamim-nadlan.co.il

45949

46394

אגמים נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה
במגדל ספיר
כ 200-400-מ"ר
ברמת מעטפת
טל'03-7444457 :
www.agamim-nadlan.co.il

ת"א רבתי

להשכרה במודיעין
כ  2000מ"ר לאחסנה/
מפעל נקי
שמעון 052-5421640
44182

אגמים נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
ק"ק מסחרית מרכזית
מאוד!
להשכרה  200מ"ר
לכל מטרה .מיידי.
נכס מס' 7932
טל'03-7444457 :

www.agamim-nadlan.co.il

46161

למכירה בבית UMI
ליד קניון הזהב ראשל"צ

 Yשטחי מסחר
ומשרדים מניבים
 100-500 Yמ"ר
 Yבתשואה 6%

46345

46313

46417

עסקה נהדרת!!!
בתל אביב
 ₪ 13,600למ"ר במגדל
משרדים יוקרתי בבניה
 1250מ"ר  5דק' הליכה
משד' רוטשילד
אכלוס אוגוסט 2020
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

מדהים !!!
 ₪ 10,700למ"ר
במגדלי בסר  2בני ברק
 530מ"ר פונים לפארק
בגמר מלא מידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

46418

46419

למהירי החלטה
במרכז תל אביב
 450מ"ר בגמר גבוהה
רק  13,250ש"ח למ"ר
אכלוס מידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

46420

46423

במגדל
הכשרת הישוב
בבני ברק
 800/1050/1600מ"ר
במגדל חדש ומפואר
החל מ  ₪ 10,250למ"ר
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

משרדים למכירה
ביגאל אלון
במגדל מפואר  220מ"ר+
 4חניות במחיר של
 ₪ 14,200למ"ר
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

בורסה רמת גן
במגדל יוקרתי
בבניה על איילון קומת
משרדים  1200מ"ר
נוף מהממם
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

לחב' הייטק
לופט משרדים
משופץ מדהים ומעוצב
 450מ"ר+יציאה למרפסת
צמוד למגדלי עזריאלי/
הרכבת ,חניה בשפע
 ₪ 92למ"ר
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

בפ"ת בניין עצמאי
 1750מ"ר 25+חניות
מושכר חלקית ,מחיר:
+₪ 18,500,000מע"מ
( ) 14764
אנגלו סכסון
072-3281383
46434

למכירה
בהכשרת הישוב
 184מ"ר חזית ,צמוד
לרכבת 3+חניות ₪ 10,000
+מע"מ ( )22042
אנגלו סכסון
072-3281383
46377

משרדים
להשכרה
ת"א רבתי

46425

אחד ומיוחד
במגדל WE
החדש והיוקרתי  1020מ"ר
לופט משרדים מדהים
בגובה  5.5מטר
בקומה גבוהה
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

46426

במגדל TLV WE

 360מ"ר משרדים מוכנים
ומפוארים בגמר מלא
 5דק' הליכה מהרכבת
רק  ₪ 85למ"ר אכלוס מידי
 DHיועצי נדל"I
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il
46427

בפרויקט אדגר 360
היוקרתי ,בת"א!
קומה אחרונה להשכרה
בבניין .C
 891מ"ר משרדים
איכות יוצאת דופן
ונגישות מעולה
אינטר ישראל :קובי
03-7516060
052-3556333
להשכרה
ברח' הנחושת
רמת החייל
משרד מפואר  150מ"ר
מתחם  CUשוק צפון
בניין חדש כניסה מידית
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013
להשכרה
ברח' הברזל
רמת החייל
קליניקה יוקרתית
 3חדרים +קבלה +מטבחון
צעדים מבית חולים אסותא
בניין מפואר כניסה מידית
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013

במגדל מידטאון
למהירי החלטה
כ  270מ"ר
רק !!!  99ש"ח למ"ר
מפוארים ויוקרתיים
בקומה גבוהה
אכלוס מיידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

להשכרה
ברח' הברזל
רמת החייל
משרד מפואר  580מ"ר
בניין מפואר כניסה מידית
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013
46421

44790

ב"מגדל ספיר"
בבורסה
בגדלים שונים
(החל מ  150מ"ר)
ברמת מעטפת
"תבל" 053-280-6200
42107

בקרית אריה הצפוני
בית מולכו
מיקום מעולה
משרדים  240מ"ר,קומה א'
גימור מלא .בניין ייצוגי
חניה תת קרקעית
שמירה 7/24
054-4235168
46352

בבלעדיות
להשכרה בבית
סילבר
 190מ"ר ,חניות
ריל אפ נדל"ן מסחרי
דוד 050-8265168

46428

אגמים נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
כ 1,250-מ"ר כפול 2
 2קומות משרדים מיוחדת
מאוד הצופות לים.
כניסה מיידית!!!
נכס 7825
טל'03-7444457 :

office@agamim-nadlan.co.il

46450

46429

מדהים!!!
במגדל אטריום
המפואר בבורסה  330מ"ר
יפים לכניסה מידית
למהירי החלטה
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
46430

במגדל משרדים
חדש
ויוקרתי צמוד לרכבת/
עזריאלי  2000-8000מ"ר
 ₪ 80למ"ר .קומות ברצף
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

46456

45420

בשדרות רוטשילד
במגדל מבוקש ויוקרתי
 500/1000מ"ר מפוארים
מאוד ,נוף לשדרה
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

להשכרה/למכירה
בבניין UMI
בראשל"צ
משרד מפואר  195מ"ר
מחולק ל  7חדרים
053-7511578

בבורסה
בבית חוגי ששון
 300מ"ר יפים ביותר
אפשרות לכניסה מיידית.
ריל אפ נדל"ן מסחרי
דוד 050-8265168

במתחם
שדרות רוטשילד
 350מ"ר מפוארים להייטק
במחיר מדהים
של  ₪ 83למ"ר .מידי
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

גוש דן

44543

44785

www.dh-nadlan.co.il

46424

Rachell-l@globes.co.il

www.dh-nadlan.co.il

44783

www.dh-nadlan.co.il

46361

בא.ת הצפוני
קיסריה .מפרטי
להשכרה מבנה  4250מ"ר
 9מטר גובה
כ 600-מ"ר משרדים בגלריה
לפרטים 050-5757790

בפתח-תקוה
 2,250מ"ר ,בניין בוטיק
עצמאי ,מיוחד מאוד,
גימור מלא ומפואר ,כניסה
מיידית ,חניון פרטי
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699

46422

44038

www.dh-nadlan.co.il

ח 052-24-55-723

46449

למהירי החלטה!!!
 13,400ש"ח
בתל אביב במגדל H
מגדל חדש ומפואר צמוד
לעזריאלי/הרכבת  230מ"ר
אכלוס שלושה חודשים
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881
www.dh-nadlan.co.il

שטחי מסחר

www.dh-nadlan.co.il

46273

משרדים
למכירה
44165

במגדל ספיר
החדש והיוקרתי
בבורסה רק  ₪ 14,300למ"ר
 155/200/355מ"ר
אכלוס חצי שנה
 DHיועצי נדל"ן
03-7318881

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

46431

www.dh-nadlan.co.il

46432

אגמים" נדל"ן מסחרי
משרדים להשכרה
אטריום-גיבור ספורט
רוגובין ועוד
במתחם הבורסה ר"ג
טל'03-7444457 :
www.agamim-nadlan.co.il

45740
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נדל“ןעסקים בחו"לשותף משקיעבתיםדירותמשרדיםחנויותאולמותמחסניםועוד
www.globes.co.il/GlobesBoard

אגמים נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
מגדל ספיר היוקרתי
להשכרה משרדים
בקומות הגבוהות
 200-3200מ"ר
כניסה 10/2019
טל'03-7444457 :

www.agamim-nadlan.co.il

לוח העסקים של ישראל

אגמים נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
מגדל משה אביב
כ 450-מ"ר מיוחדים
שיותאמו לצרכי הלקוח!!
מיידי .נכס מס' 7478
טל'03-7444457 :

office@agamim-nadlan.co.il

46265

45741

"אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
מגדל ספיר היוקרתי
משרדים שונים
בגדלים  200מ"ר
 300מ"ר 1570,מ"ר
כניסה 11/2019
טל'03-7444457 :

www.agamim-nadlan.co.il

45743

"אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה
במגדל ספיר
קומת משרדים
כ 1,572-מ"ר
מיוחדים ויוקרתיים
קומה גבוהה
ומיוחדת!!!
 ₪ 70למ"ר
מיידי .נכס 8238
טל'03-7444457 :

להשכרה בבית עוז
רח' אבא הלל  14רמת גן
קומה 15
 120-300מ"ר
נגישות גבוהה
נעמי 03-7515755
46445

להשכרה בחולון
משרד כ 470-מ"ר
בבניין מפואר
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304
45846

השרון

למהירי החלטה
שטחים אחרונים
להשכרה בסוקולוב
הרצליה
 350מ"ר מציאה
למשרדים /אולמות/סטודיו
054-4506600
46329

www.agamim-nadlan.co.il

45744

"אגמים" נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
כ 600-700-מ"ר
משרדים מהמפוארים
שקיימים באזור
כניסה 7-2019
נכס מס' 8171
טל'03-7444457 :

www.agamim-nadlan.co.il

45745

אגמים נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
כ 550-מ"ר מותאמים
במיוחד לחב'
תוכנה והשקעות
מיוחד ומפואר מאוד!!!
כניסה9-2019 :
נכס מס' 8490
טל'03-7444457 :

www.agamim-nadlan.co.il

בהרצליה  -פיתוח
משרדים מפוארים
160מ"ר  280 /מ"ר
מיקום מרכזי ביותר
כניסה מיידית
טל' 054-5711615
46312

להשכרה
באזה"ת פולג
משרדים חדשים
מ 100-מ"ר עד  500מ"ר
זינגר נדל"ן
050-330-33-10

בהרצליה פיתוח
משרד כ 320-מ"ר
ברח' החושלים היוקרתי
 ₪ 80בלבד
"קאשי-נכסים ויזמות"
058-5564646

45858

השפלה

בלוד משרדים
מושקעים
כ 4500-מ"ר ב  2קומות
 60חניות
כניסה יולי 2019
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
ברחובות בבניין
משרדים חדש
שטחים החל מ  500מ"ר
חניה חופשית.
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304

45626

זינגר נדל"ן
א.ת פולג נתניה
להשכרה משרדים מפוארים
מ  50מ"ר עד  1000מ"ר
050-330-33-10
050-940-17-70
לכניסה מידית
בכפר סבא
 205מ"ר משרדים
ברמה גבוהה מאד!
תנאים אטקקטיביים לשנת
השכירות הראשונה!
אינטר ישראל :איימי
03-7516060
054-9090252
46256

למכירה חנות
באשקלון
לריהוט גן
מפיץ מורשה כתר ,כלי בית
אקססוריז ,במחיר מציאה
יש אפשרות לרכוש רק את
מלאי החנות.
יהודה 052-6998535

חנויות להשכרה
בביאליק  59רמת גן
מפרטי!
 36מ"ר חזית רחבה ,מיידי
052-4532325
46247

45839

45843

בפתח תקווה
 135 / 170מ"ר
מרכזי (איכילוב)
לכל מטרה
(מתאים למיני-
מרקט  /מסעדה)
050-3498150
03-9218152

45844

אולמות
להשכרה

46328

להשכרה
מסעדה  /בית קפה
מיקום מבוקש
ברח' הברזל רמת החייל
כ 250 -מ"ר+מרפסת ענקית
 20,000ש"ח+מע"מ
נדל"ן  VIPשיווק נכסים
052-6161013
44794

ת"א והמרכז

הזדמנות חד-פעמית
סטודיו אחרון להשכרה
בסוקולוב הרצליה
 150מ"ר מציאה
054-4506600

46327

חנויות למכירה
ת"א והמרכז

אגמים נדל"ן מסחרי
מתחם הבורסה ר"ג
חנויות בגדלים שונים
 300מ"ר –  50מ"ר
נכס מס' 8292
טל'03-7444457 :

www.agamim-nadlan.co.il

45859

ביבנה
 2,000-10,000מ"ר עצמאי
בק.ק .גבוה
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699
46221

בשוהם
 3,500מ"ר עצמאי+
חצר גדולה
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699

באזור כנות
מחסן חדש
כ 4400-מ"ר גובה כ 14מטר
שטח תפעולי ,משווי גובה
לפריקת קונטיינרים
 ₪ 42למ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
45820

במעויין שורק
כ 500-מ"ר גובה  14מטר+
 200מ"ר גלריה
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
45847

46222

דרום

0כ  870מ"ר
לתעשיה אחסנה
גובה כ  5.5מטר
ספרינקלרים
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
45848

בקרית גת
 1,400-2,800מ"ר עצמאי
גבוה ,בהזדמנות!!!
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699

להשכרה
בא.ת יבנה
מחסן כ 2300-מ"ר
מתוכם כ 1000-מ"ר
חדרי הקפאה
חצר כ 1000-מ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304
45849

ת"א והמרכז

בקיסריה
 2,250-3,000מ"ר
עצמאי +חצר ,בהזדמנות!!
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699
46215

סמוך לרמלה
 2,500-5,500מ"ר
גבוה +חצר
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699

בא.ת רמלה
מחסן כ 350-מ"ר קרקע
גובה כ  5.5מטר
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304
45850

בא.ת נס ציונה
מבנה כ 470-מ"ר+
סככה כ 280-מ"ר
וחצר כ 700-מ"ר
לכל מטרה.
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009
45851

46216

להשכרה באזור לוד
מחסן לוגיסטי חדש
כ 2700-מ"ר גובה  7מטר
חצר כ 1400-מ"ר
כניסה בינואר
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304

במודיעין
 4,500-8,000מ"ר
בק.ק +חצר גדולה
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699

46364
46217

דרום

בעמק חפר
 2,000-8,000מ"ר עצמאי
בהזדמנות!!!
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699
46219

סמוך לאשדוד
 5,000מ"ר גבוה+
חצר גדולה
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699
46218

עלית-נכסים
חנות בפתח-תקווה
 60מ"ר בבניין חדיש
מושכרת ב  6,000ש"ח+
 8חניות  1,100,000ש"ח
052-2562727
e0522562727@gmail.com

ת"א והמרכז

מחסנים
להשכרה

 400מ"ר מסחר
להשכרה
לכל מטרה בהרצל רחובות
חצרות צמודות
מיקום הכי סואן בעיר!
054-4506600

בא.ת.ח ראשל"צ
משרד כ  270מ"ר מושקע,
בניין יצוגי כולל יציאה
למרפסת כ  110מ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
050-2308304

מחסנים
למכירה

46223

46309

ברחובות
פארק המדע
בניין איכותי משרדים
מוכנים לכניסה מיידית
 230/690מ"ר אטרקטיבי
 ₪ 48למ"ר
"קאשי-נכסים ויזמות"
054-8016009

Rachell-l@globes.co.il

46362

ת"א והמרכז

45845

45795

45950

45857

בהרצליה פיתוח
משרד כ 900 -מ"ר משופץ
ומושקע להייטק ליד הרכבת
 ₪ 65בלבד כולל ניהול
"קאשי-נכסים ויזמות"
058-5564646

45959

מפרטי! להשכרה
בבית סילבר ר"ג
חדר עצמאי
כ 19-מ"ר  +חניה
מחיר₪ 2,500 :
כניסה מיידית
03-7444457

דרום

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ
בטלפון03-9538633 :

באבן גבירול
חנות קטנה ומטריפה
 19מ"ר חזית מול לונדון
מיניסטור ()21278
אנגלו סכסון 072-3281383
45993

46354

בכפר-סבא
 4,000מ"ר עצמאי+
חצר גדולה
יאיר לוי
אסטרטגיה בנדל"ן
03-6136699

חייג עוד היום לרחל
מחלקת מודעות

03-9538633
46220

Rachell-l@globes.co.il
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היצע

מדור בכירים

תחרות  +חשיפה

מדור לבכירים המציעים את שרותיהם

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ טלrachell-l@globes.co.il Y 03-9538633 :
מתפנה

מנהל בסין

באמצעות בא כוח !!

מהנדס מכונות ,בעל ניסיון עשיר בניהול
והקמת פעילות בסין
מציע שרותי ניהול ,ייצור ,רכש ,מיקור חוץ,
אבטחת איכות ושרשרת אספקה

עו"ד ונוטריון יערוך עבורכם
מכרז מקצועי למכירה /השכרה
של נדל"ן מסחרי

יניב אור ,עו"ד
054-6690404

אפשרות למשרה מלאה  /חלקית או עבודה כקבלן חיצוני

Ħ Ĥ ē Č Đ Ě Ĥ č ě " Ę ď Ĝ www.yanivor.com

לפרטיםchina_sourcing@ymail.com :

רואה חשבון מומחה

I Will Help You
Take Your Business
To The Next Level

בגיוס אשראי
וליווי בנקאי

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

בעל הצלחות בהובלת הביצוע של שני אקזיטים עם תוצאות מרשימות לבעלי המניות;
ידע רב בחוקי המיסוי האמריקאים ,הן ברמת המדינה והן ברמה הפדרלית;
ידע מעמיק וניסיון רב מול מכוני תקינה בארה"ב –  ,UL ,NSFובאירופה – ;CE
הבנה מערכתית ומשמעותית במימון והתנהלות מול מוסדות מימון פרטיים ומוסדיים;
ידע רב במערכות מידע;
ניסיון רב במשא ומתן בינלאומי עם חברות עסקיות באסיה ואירופה;
דובר וכותב עברית ואנגלית ברמת שפת אם.

שוהה בארץ מה 17 -לאפריל עד ל 14-למאי .פנוי לפגישות ושיחות ייעוץ.

054-4525417

לפרטים ,ניתן לייצור קשר בטלפון או בדוא"ל :אימייל :
נייד בארה"ב  | +1-425-418-9339נייד בישראל 054-916-0170

ייעוץ דיסקרטי

מישהו צריך איש
מכירות חו"ל?

fbar41@gmail.com

מנכלים,
מנהלים ,בכירים

להתמודד עם בלימה או משבר בקריירה?
להתמודד עם :כישלון עסקי? מכירת החברה?
מתארגנים לשינוי ולנקודות מפנה בקריירה?
להשתפר :מכירה עצמית" ,פוליטיקה ארגונית"?
להתקדם לתפקיד מנכ"ל  /לזנק קדימה?
מתכוננים )רגשית( להפסקת העבודה?

פתרונות מעשיים/חשיבה משותפת
מול התלבטויות
במסגרת של פגישה חד-פעמית או
ליווי ותמיכה בתקופות מאתגרות.

עדנה ברק

ניסיון מעשי של  45שנים בייעוץ ובניהול *
* יועצת ארגונית בכירה ,פסיכולוגית ארגונית ותעסוקתית.
* יזמה ,הקימה וניהלה ,כמנכ"ל משותף,
את חברת "נקודת מפנה".

0544-558112

10%
נחה

ה

למ

נויי ג

לובס

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

מגיע מארה"ב  -מנכ"ל )לשעבר( של חברות ייצור בתחומי
התעשיה הקלה והבינונית ,ניסיון של  25שנים בארה"ב.

• לייזמים קבלנים וחברות מסחריות
• ליווי פיננסי במסלולים אטרקטביים
• נסיון רב במערכת הבנקאית.

איך
איך
איך
איך
איך
איך

הלקוחות החדשים
שלכם כבר
בפייסבוק,
ואתם?

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

מירב לוינסון

050-9003636
מקבלים לניהול בניינים,
חנויות ,משרדים,
לוגיסטיקה ומגורים
גביה ,תחזוקה ,עריכה וחידוש חוזי שכירות,
איתור שוכרים וניהול שוטף
בחינת זכויות לא מנוצלות ,תכנון והשבחה
בכל הארץ ,מכל סוג ובכל היקף
שירות אישי ומקצועי ובעלויות נמוכות
055-6600503 ; 077-4408038
avyahav9@gmail.com

לפרסום

מכרזים
ומודעות
משפטיות

03-9538712

m ic h ra z@ g lo b es .c o .i l

22

גלובס יום ה'–ו' | י"ח–י"ט באייר תשע"ט |  24–23במאי 2019

מדור בכירים ביקוש

לפרסום פנה לרחל ליבוביץ טל03-9538633 :

לחברת תשתיות דרוש/ה

מנכ"ל/ית

דרושים/ות

”11

* בעל תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי שקול שהוכר ע"י הגף להערכת
תארים במשרד החינוך.
** מי שכיהן בתפקיד סמנכ"ל ומעלה או בתפקיד מקביל לו בכפיפות ישירה למנכ"ל או ליו"ר או מי שכיהן
בתפקיד אחר שמתקיים בו אחד מאלה )1( :היה אחראי על למעלה מ 100-עובדים ( )2ניהל פרויקט בעל
היקף כספי משמעותי העולה על  200מיליון ש"ח ,או היה אחראי על תקציב העולה על  200מיליון ש"ח ()3
החברה בה מילא המועמד תפקיד עוסקת בתחומי עיסוקה של החברה.
*** לגבי עובדי מדינה – דרגה  43ומעלה ,ולגבי זרועות הבטחון וההצלה – דרגת אל"מ ומעלה.
**** מי שכיהן בתפקיד סמנכ"ל ומעלה או בתפקיד מקביל לו בכפיפות ישירה למנכ"ל או ליו"ר.
***** תחומי האנרגיה ,התשתיות ומשאבי הטבע.

יתרונות:
• ניסיון והיכרות בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
• ניסיון בפעילות עסקית מול גורמי חו"ל.
• ניסיון עסקי והבנה בניהול כספים ובשוק ההון בדגש על מימון פרויקטים.
• ניסיון ניהולי בתחום הלוגיסטיקה או התפעול.
• ניסיון בהובלה של תהליכים ארגוניים.
• ניסיון בעבודה מול דירקטוריון ,אסיפה כללית ,ועדות שונות וכו'.
• ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה ו/או רשויות ציבוריות.


מס'
1
4
3
5

המשרה
מנהל/ת יחידת ביטחון קהילתי
למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול
פסיכולוג/ית חינוכי/ת
קצין/ת ביקור סדיר
עובד/ת קידום נוער

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ
(להלן" :החברה העירונית") מזמינה בזאת להגיש הצעות
לשכירת שירותי יועץ בטיחות לאירועים מבנים ומתקנים
בראשון לציון .החל מיום  23.5.2019ניתן לעיין במסמכי המכרז
במשרדי החברה העירונית ברחוב ז'בוטינסקי  95ראשון לציון,
קומה  ,2בימים א'-ה' בין השעות  10:00עד  ,15:00וכן באתר החברה
העירונית בכתובת  .WWW.HIRONIT.CO.ILאת ההצעה במכרז
יש להכניס למעטפה חלקה וסגורה כשעליה רשום "מכרז מס'
 "08/19ולהפקידה באופן ידני בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה
העירונית ברחוב ז'בוטינסקי  95ראשון לציון ,קומה  ,2וזאת לא
יאוחר מיום  13.6.2019בשעה  15:00בדיוק .הוראות מסמכי המכרז
גוברות על האמור במודעה זו.
בכבוד רב,
אלי פולק ,מנכ"ל
החברה העירונית ראשון לציון
לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 100%דירוג חינוך חברה ונוער
 50%-100%דירוג פסיכולוגים
 75%דירוג חינוך חברה ונוער
 33%דירוג חברה חינוך ונוער

13/19
14/19
15/19
16/19

לתעשייה האווירית לישראל בע"מ
דרושים/ות

• מנהל/ת מפעל מבת חלל
• מנהל/ת מפעל מרכז הנדסה ופיתוח
הנוסח המלא והמחייב של דרישות התפקידים והבהרות ,ככל שיהיו ,מצויים באתר
האינטרנט של התעשייה האווירית לישראל בכתובת www.iai.co.il :בדף הראשי
של האתר בעברית.
את המועמדות ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,יש להגיש לכתובת הדואר
האלקטרונית המצוינת בפירוט המשרה בלבד.

לשון המודעה בלשון זכר אך היא מכוונת לנשים ולגברים באותה מידה.
החברה שומרת על זכותה לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים.
המועמד שייבחר יידרש לעמוד בדרישות סיווג ביטחוני כתנאי לקבלתו לתפקיד.
ועדת האיתור רשאית לפנות ביוזמתה למועמדים פוטנציאליים בכל שלב של הליך האיתור.

לשכירת שירותי יועץ
בטיחות לאירועים מבנים
ומתקנים בראשון לציון

היקף משרה ודירוג שכר

מס' מכרז

קו"ח למשרות ניתן להגיש עד יום  05/06/2019בשעה .13:00
מסירת ההצעה תהיה ידנית או בדואר אלקטרוני אל  lilachp@zy1882.co.ilבמחלקת משאבי אנוש..
ניתן לעיין בפרטים אודות המשרות באתר המועצה המקומית  www.zy1882.co.ilבחלון חדשות המועצה
תחת לשונית דרושים או בטלפון .04-6297189
זיו דשא ,ראש המועצה

קורות חיים בצירוף תעודות השכלה ,מסמכים שיש בהם כדי להוכיח את עמידת
המועמד בתנאי הסף וכל מסמך אחר רלוונטי כולל שאלון למועמד ,יש לשלוח עד ליום
( 10.06.2019כולל) למייל שכתובתוmankal@meitar.com :
את השאלון למועמד ניתן להוריד בכתובת:
http://Meitar.com/files/shelon-1.docx

8218750
גלובס /
פומבי מס' 08/19
מכרז

ש rachell-l@globes.co.il

למועצה מקומית זכרון יעקב

תנאי סף:
 .1אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל.
 .2השכלה – על המועמד לעמוד באחת משתי החלופות הבאות:
 2.1בעל תואר אקדמי מוכר(*) באחד מן התחומים הבאים :הנדסה ,כלכלה ,מנהל עסקים,
משפטים ,ראיית חשבון ,מנהל ציבורי.
 2.2בעל תואר אקדמי מוכר(*) אחר ,ובלבד שהוא בעל ניסיון של  12שנים לפחות בתפקיד או
בכהונה המפורטים בסעיף  3להלן ,שמתוכן  6שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו
נופל מ 250-מיליון .₪
 .3ניסיון  -בעל ניסיון של חמש שנים לפחות ב 10-השנים האחרונות באחד מאלה ,או בעל ניסיון מצטבר
של  5שנים בשניים או יותר מאלה ,ובלבד שכיהן באחד התפקידים באותו תאגיד או גוף כמפורט
להלן לפחות  3שנים ברציפות:
 .Iבתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי(**) של תאגיד או גוף בעל היקף עסקים שנתי שאינו נופל
מ 250 -מיליון ש"ח.
 .IIבכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בשירות הציבורי(***) בנושאים ניהוליים ,כלכליים או
מסחריים.
 .IIIבתפקיד ניהולי בכיר(****) בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה(*****).
 .4אנגלית ברמה טובה מאוד.

•
•
•
•

www.
globes.co.il/
globes
board

מועד אחרון להגשת מועמדות 6.6.2019
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד

למשרד ח .נועם ושות'  -עורכי-דין
דרוש/ה

עורך/עורכת-דין

לפרסום מכרזים
ומודעות משפטיות
03-9538712

michraz@globes.co.il

ניסיון של  3שנים לפחות
למחלקת הליטיגציה

קורות-חיים להפנות לדוא"ל:
shay@noamadv.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

