
 
03.07.2005  

  רכישת קרקע להקמת מרכז מסחרי: גזית גלוב

  בצפון תל אביב

  -₪ מיליוני  25 -כברכישת הקרקע  השקעה ה היקף-

  

גלוב זכתה במכרז העירייה לרכישת משבצת קרקע המיועדת להקמת מרכז מסחרי בצפון -גזית

  .אביב-תל

  

 . 1,750ע " במתחם הידוע כתב,בסמוך לכביש איילון ודרך ההלכה, אביב-הקרקע ממוקמת בצפון תל

 2,000 -אשר צפויים להבנות בה קרוב ל, המרכז המסחרי ימוקם בלב שכונת מגורים יוקרתית

המרכז עשוי לשמש בנוסף את אוכלוסיית .   קומות40 עד 30 מגדלים בני 10 -יחידות דיור בכ

בסמיכות , בסך הכל.  ועוד, דרום בבלי, מגדלי אלרוב, שיכון צמרת: השכונות הסמוכות כדוגמת

  . משפחות3,500 -גבוהה למשבצת הקרקע יתגוררו כ

  

 4,500 -ר  שטח עילי להשכרה בחלוקה לשטח מסחרי של כ" מ7,500 -המרכז שיבנה עתיד לכלול כ

. ר מרתפים לחניה ואחסנה" מ4,500 -בנוסף ייבנו כ. ר משרדים" מ3,000 -וכ, ר בשלושה מפלסים"מ

  . ר" מ12,000 - סך השטח הבנוי יסתכם בכ

  .₪ מיליון 70 - סך עלות הפרוייקט כגמור צפויה להסתכם בכ

  

  

אנו רואים בזכייתנו במכרז הזדמנות שכן זו " : גלוב ישראל מסר-ל גזית"מנכ, מר רונן אשכנזי

מיקומה הנדיר . אביב המיועדת להקמת מרכז מסחרי-משבצת הקרקע הזמינה היחידה בצפון תל

הלכה מאפשר נגישות גבוהה למתחם גם למבקרים מעבר לאוכלוסייה בסמוך לדרך איילון ודרך ה

  .המתגוררת בסמוך

תמשיך ,  ימים גם את רכישת מרכז רוטשילד בראשון לציון10 - גזית גלוב ישראל השלימה לפני כ

לחפש במרכזי הערים הגדולות מרכזים מסחריים לרכישה וחטיבות קרקע להקמת מרכזים 

  ".מסחריים

  

  

החברה נכללת במדד . המניב ן" הנדלבתחום החברה הישראלית הגדולה ביותר הנהגלוב -גזית

 ,ומתמחה ישירות ובאמצעות חברות בנות ברכישה) ח"מיליארד ש 2.4 -שווי שוק כ (100 א"ת

הקבוצה מתמקדת במרכזים מסחריים פתוחים מעוגני .  וניהול נכסים מניביםפיתוח

  . סופרמרקטים

 מרכזים 9,  מרכזים מסחריים פעילים298הכוללים , חריים נכסים מס315 הקבוצה בבעלות

בנין משרדים ו, בית דיור מוגן בפיתוח, ) דיוריחידות 1,300 -הכוללים כ(בתי דיור מוגן  8 ,בפיתוח

 מיליון 3.2 - להשכרה בהיקף כולל של כבנוי המשתרעים על שטח וכן שותפות בנכסבתל אביב 

   .ח" מיליארד ש2 - כ והמניבים שכר דירה שנתי בסך שלר"מ

  

  



 
  

  

 חברה פינית הנסחרת בבורסה - Cityconחברת  הנה בעלת המניות הגדולה בהחברה, בנוסף

 מרכזים ומבנים מסחריים 145 - ומנהלת כמחזיקה ואשר CTY1Sבהלסינקי תחת הסימול 

  . ושוודיהבפינלנד

  

ברה להשקעות ח (REIT שהנה Equity One Inc באמצעות בצפון אמריקה מתבצעת הפעילות

 חברה שהינה EQY ,First Capital Realty Inc בבורסת ניו יורק תחת הסימול הנסחרת) ן"בנדל

 המתמחה Royal Senior Care-ו, FCRציבורית הנסחרת בבורסה בטורונטו תחת הסימול 

  . ב"בתחום הדיור המוגן בארה

תמחה בתחום הדיור מ המ"בע) 1982(הפעילות בישראל מתבצעת באמצעות חברת משכנות כלל 

פיתוח וניהול של מרכזים , מ המתמחה ברכישה"בע) פיתוח(גלוב ישראל -המוגן ובאמצעות גזית

  .מסחריים בישראל

  


