
 

 

 

 

  

 אוקטובר

 דוח נכסים  2020

 פנויים להשכרה

idan@itzhaki.co.il 

8302964-03  :לתיאום פגישה  



 נכסים מסחריים
 חנויות/עסקים 

 !נותרו שטחים אחרונים   – מרכז מסחרי מליבו סנטר )נס ציונה(  

  1,000  - מפלסים מסחריים בשטח של כ  2בשכונת מליבו בנס ציונה הכולל  מרכז מסחרי   •

 מ"ר כל אחד, מעל קומת חניון תת קרקעי. 

 בקומה א'. מ"ר 85-חנות בשטח של כ •

 מ"ר.    235 -שטח של כ –קומה א'  •

 מ"ר.  800-מ"ר ועד ל 100-החל מ -שטחים להשכרה בקומת הקרקע  –קומת קרקע  •

 שטחים להצבת דוכנים, עמדות משחקים לילדים וכו'.  •

 

  נותרו שטחים אחרונים לשיווק! – קניון באר יעקב 

מפלסי   2מפלסים מסחריים וכן    3מפלסי חניה תת קרקעיים,    2מרכז מסחרי חדש, הכולל   •

 משרדים ומרפאות. 

 .  4588277-052הילה   /6677294-08משרדי הנהלת הקניון:   -לפרטים נוספים •

 

 מרכז מסחרי צמרות המושבה )באר יעקב(  

 מיידי!  –  מ"ר 45 -נותרה חנות אחת אחרונה להשכרה כ  •

 מתאים למשרד )עו"ד, תיווך, רו"ח וכו...(  מ"ר בקומת הקרקע 30 - שטח של כ •

 . ציבוריים פתוחים להשכרה כמו: דוכנים, משחקים, הפעלות לילדים וכו'..  – נותרו שטחים   •

 ..חד"כ, אומנות לחימה, ג'ימבורי, מעבדות, מרפאות,וכו'. – מ"ר 400-כ (-1) שטח בקומה •

 

 מרכז העיר( -)רחובות  16שטחי מסחר ברח' לוין אפשטיין 

הניתן לחלוקה צמוד מ"ר    115  -שטח של כ  -רחוב מקביל לרחוב הרצל    -במרכז רחובות •

 לסניף  שופרסל

 מ"ר.   60 -חנות להשכרה בשטח של כ  •

 . חניותניתן להשכיר  •

 

 פתח תקווה  - 78בניין ברח' גיסין 

מ"ר ברוטו פנוי בקומת הקרקע לשימוש מסחר, משרדים,   700 –קיים שטח של כ  •

 ניתן לחלוקה.  –מעבדות ואחסנה 

 חניות להשכרה.  •

 מ"ר ברוטו.  350 -שטח של כ •

 

 ראשל"צ –  10פיק"א 
  3-מחסן וראשל"צ הכולל   - 10בית מגורים צמוד קרקע להשכרה ברח' פיק"א  •

 חדרים. 



 

 תעשיה אחסנה ולוגיסטיקה נכסי 

 

 פארק תעשייה ולוגיסטיקה ספירים 

 בפיתוח  -)אזור התעשייה החדש של שדרות(

מתחם תעשייה ולוגיסטיקה בצמוד ליישוב שדרות, הכולל מבנים בשטחים   •

מ  -שונים כ  500  -החל  ועד  לבצע    15,000  -מ"ר  ניתן  הצורך  )במידת  מ"ר 

 מהאמור(.  חלוקה שונה 

 .2021אוקטובר  -צפי אכלוס •

 

 פארק תעשייה ולוגיסטיקה גזר )קיבוץ גזר(

 פרוייקט קיים:  -גזר 

 מיידי   - מ"ר 130 -שטח של כ •

 מ"ר חצר. 400+  מ"ר בנוי להשכרה 213+143-כ •

 מיידי   - מ"ר משרדים 140 -שטח של כ •

 

 פרויקט חדש:  -גזר 

למתחם   • בצמוד  ולוגיסטיקה  תעשייה  גזר,  מתחם  בקיבוץ  הקיים  התעשייה 

מ"ר    17,000  -מ"ר ועד כ  3,000  -החל מ  -מגרשים בשטחים שונים  4הכולל  

 )במידת הצורך ניתן לבצע חלוקה שונה מהאמור(. 

 ., מ"ר 17,000 -כ -מגרש א' •

 . 10,000ועד   3,000-בגדלים משתנים החל מ – מגרשים ב',ג',ד' •

 מ"ר.  13.70 -מבנים בגבהים של כ •

 : מסירה 

 01/2022 -מגרש א  •

 01/2021 -מגרש ב  •

 01/2021 -מגרש ג  •

   01/2022 -מגרש ד  •

 

 פארק תעשייה ולוגיסטיקה משמרות )צמוד לפרדס חנה(

 דונם לבניה לפי צרכי הלקוח.   20 -קיים שטח של כ •

 

   1רח' השופטים  – רחובות 

 מ"ר כניסה מיידית. 750 -מגרש כ •

 

 


