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השנה הקשה של קרנות הנאמנות :השוק הצטמק ב ,10%-מי הפודים הגדולים
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מינוי לגלובס

ועידת ישראל פרסמו אצלנו

עמוד הבית < נדל"ן ותשתיות
אור יהודה

התחדשות עירונית

יובלים

פינוי בינוי

הותמ"ל

אור-יהודה :הופקדה תוכנית
פינוי-בינוי ל 656-דירות חדשות
עפ"י התוכנית שתקים קבוצת יובלים ,ייהרסו  114דירות ב 9-בניינים
ישנים ,ובמקומן יוקמו  656דירות ב 8-בבניינים חדשים בני  17קומות
וחניון תת-קרקעי
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שופרסל והתוכנית הסודית :כך נערכים
ליום שאחרי אמזון
נדל"ן ותשתיות

צמצום שטחי מסחר
יוביל לירידה במחירי
השכירות? לא כ"כ מהר
נדל"ן ותשתיות

הדמיית פרויקט פינוי בינוי באור יהודה  /קרדיט -צפור אדריכלים ומתכנני ערים

הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור )הותמ"ל( החליטה אתמול )ד'( על הפקדת תוכנית
פינוי-בינוי בשכונת קריית גיורא באור-יהודה .על-פי התוכנית שהופקדה ,שחלה על שטח בן
 17דונם ,ייהרסו  114דירות ב 9-בניינים ישנים ברחוב האיריס והכלנית ,ובמקומן יוקמו 656
דירות ב 8-בבניינים חדשים בני  17קומות וחניון תת-קרקעי.

המדינה הציעה
מיליונים להתחדשות
עירונית ,הרשויות לא
לקחו
נדל"ן ותשתיות

מדובר במקדם כלכלי של  5.7דירות חדשות במקום כל דירה ישנה .התוכנית כוללת שטחים
למבני ציבור ותקן חניה מצומצם ,מאחר ושבסמוך לשכונה צפוי לעבור הקו הסגול של
הרכבת הקלה .את התוכנית יזמו עיריית או-יהודה וקבוצת יובלים שבבעלות איציק ברוך,
שהחתימה בשנים האחרונות את הדיירים על הסכמי פינוי-בינוי .את הדיירים ייצג עו"ד אילן
גלזר ,ואת התוכנית ערך משרד צפור אדריכלים .חברת ניהול הפרויקטים וקסמן גוברין גבע
מנהלת את הפרויקט.

"הדבר שהכי חשוב לי בעבודה זו הסינרגיה"

"מלה זה הדבר הכי
חשוב בעולם העסקים"
תוכן מקודם

"תעמולה" :ביקורת על
תוכנית הכליאה של
ארדן

תוכן מקודם

עוד בנושא נדל"ן ותשתיות
כמה עלה הפנטהאוז החדש של רות חשין בעיר הלבנה בת"א?
המספרים מוכיחים :היקף הדירות מצטמק ומחיר למשתכן דועכת

מילדה
הנקראותאפשר לקנות ב 1.2-מיליון שקל?
דירות יד שנייה :מה
מוחרמת
חברת ענק" :אתה צריך להיות מנטור לאנשים שמובילים
איך לנהל
ביותר
למגישת
אחרים" תוכן מקודם
המהדורה:


הטיסה
עוכבה ב5-
שעות :אל
על וחוליו

פייסבוק ,גוגל ואפל
סופרות לנו דקות
וידאו

סוחרים
בביטקוין?
מקודם
תוכן ניתן
כך
לדווח על

המהדורה:
דוריה למפל
בראיון והוא צפוי לצאת לפועל
בקבוצת יובלים ציינו כי היקף הפרויקט מוערך ב 750-מיליון שקל,
עוד השנה .בותמ"ל ציינו כי תמהיל הדירות כולל דירות קטנות ודירות גדולות ובכך מאפשר
לאוכלוסייה הקיימת ולאוכלוסייה חדשה להוות חלק מהשכונה.

לדווח על
עסקאות

על וחול ו
יפצו
ב3,000-
שקל

בשבוע שעבר אישרה הותמ"ל למתן תוקף תוכנית נוספת שקידמה קבוצת יובלים בשכונת
קריית נורדאו בנתניה ,במסגרתה ייהרסו  208דירות ,ויוקמו במקומן  872דירות חדשות.

עקבו אחרינו ברשתות

 פייסבוק

 טוויטר

 אינסטגרם

 טלגרם
לאתר וואלה!
איימה וכלאה :תלונה נגד עיתונאית בכירה

כ בות נוספות עבורך

 5צעדים קלים ויעילים לאימון טוב יותר
הקירות שזורקים את הפוליטיקלי קורקט

דירות יד שנייה :מה אפשר לקנות ב 1.2-מיליון
שקל?
נדל"ן ותשתיות

מילדה מוחרמת
למגישת המהדורה:
דוריה למפל בראיון

הופקדה תוכנית רכס לבן ל 5250-יחידות דיור בהרי ירושלים
נדל"ן ותשתיות

ליידי גלובס

הטיסה עוכבה ב5-
שעות :אל על וחוליו
יפצו ב 3,000-שקל

הבשורה של רעננה :רובע עסקים ומגורים בקונספט חדשני
 Real-Investמגזין השקעות | ממומן

נתח שוק וצרכנות

טראמפ? סין? מי באמת
אחראי להרעה
הדרמטית של אפל

 70%מאזרחי ישראל עדיין מפסידים בגלל שלא יודעים על לרפורמת הבריאות
ריאלי  -כלכלה מעשית | ממומן

גלובס טק

פינוי בינוי ברמת
השרון 13 :שנה חיכינו
לדירה

להשקיע באודסה ,אוקראינה :דירות נופש עם בריכה על הגג
 - Web-Mineנדל"ן | ממומן

וידאו

המדינה מחזירה כסף לכל מי שיתקין מערכת התרעה מתקדמת לרכב -
בדקו…

סוחרים בביטקוין? כך
ניתן לדווח על עסקאות

 | VOOOMממומן

תוכן מקודם

האם זו עסקת הנדל"ן הטובה ביותר בישראל?
 | Channel22ממומן

אילנית לוי" :הדבר הזה עזר לי להימנע מהזרקות וניתוחים בפנים!"
 | The Crown Magממומן

כל מה שצריך לדעת על אפליקציית ספוטיפיי
לאומי בלוג | ממומן

הנקראות
ביותר| ממומן
 - web-mineעסקים


מילדה

לבעלי מניות
לקראת השקה :חברת טוגדר מציעה למשקיעים להפוך
מוחרמת

למגישת
המהדורה:

השנה הקשה
שאלטשולר שחם,
אילים וילין לפידות ירצו
לשכוח
שוק ההון

הח"כים המעופפים :מי הם שיאני

סוחרים
הטיסה
הטיסות לחו"ל בכנסת היוצאת
בביטקוין?
ב5-
עוכבה
בארץ
מקודם
תוכן ניתן
כך
שעות :אל
לדווח על
על וחוליו

המהדורה:

חיים
חדשה בתל
למפל
שכונה שקטה בתל אביב 2.45 :מיליון שקל לדירהדוריה
 - Web-Mineנדל"ן | ממומן

בראיון

לדווח על
עסקאות

על וחול ו
יפצו
ב3,000-
שקל

הדור הבא של חללי
העבודה המשותפים

 36דירות במקום  - 12תמ"א  38ברחוב המעגל ברמת-גן
נדל"ן ותשתיות

תוכן מקודם

למעלה מ 23-מיליון
שקלים :בר רפאלי
תועמד לדין על עבירות
מס

כמה שילמה תושבת זרה על דירה שכורה במגדל משה אביב בר"ג?
נדל"ן ותשתיות

עסקת קומבינציה :רוטשטיין תקים  640יחידות דיור ברמת בית שמש
נדל"ן ותשתיות

במקום להזריק :רולר מחטים ביתי מבטיח להחליק את הקמטים

מטראמפ ועד חולדאי.
סיכום שנת 2018
בתמונות

 | Beauty Tipsממומן

וידאו

יש לכם  1.75מיליון ש"ח  -כעת תוכלו לקנות דירה בת"א עם הסכום הזה
 | Channel22ממומן

משרד הכנסה החליט לפטור את הגמלאים ממס רווחי הון
לירות המגזין | ממומן

פרשת ביקורת ה בולות של אפי נוה :נשיאת בימ"ש השלום תדון בתיק
דין וחשבון

יש עוד תקווה לנכשלים בבחינות הלשכה" :חוק הפקטור" עבר בקריאה ר…

כמה עלה הפנטהאוז
החדש של רות חשין
בעיר הלבנה בת"א?

דין וחשבון

נדל"ן ותשתיות

לא רק לבני הופתעה :ממי הסתיר באי את החלטתו להדיח את יו"ר
האופוזיציה

המספרים מוכיחים:
היקף הדירות מצטמק
ומחיר למשתכן דועכת

בארץ

נדל"ן ותשתיות

יו"ר נמל חיפה ייצא
לחופשה :שוקל
להתמודד לכנסת
נדל"ן ותשתיות

איך יכולים בעלי גגות
לייצר ולמכור חשמל?
תוכן מקודם

צפייה ישירה חינם


הנקראות
ביותר

מילדה
מוחרמת
למגישת
המהדורה:

ישבנים למעלה

הטיסה
עוכבה ב5-
שעות :אל
על וחוליו

דוריאן גריי

מקס ומוריס

סוחרים
בביטקוין?
מקודם
תוכן ניתן
כך
לדווח על

המהדורה:
דוריה למפל
בראיון

חזרה למעלה 

על וחול ו
יפצו
ב3,000-
שקל

חדשות

פורטל פיננסי

כלים פיננסים

מוצרים

שוק ההון

מניות

תיק השקעות אישי

עיתון דיגיטלי

בארץ

ארביטראז'

TRADEONE

עיתון גלובס

גלובלי ושוקי עולם

מט"ח

זמן אמת

עיתון ליידי גלובס

נדל"ן ותשתיות

אג"ח

מדדי הבורסה

המוצרים שלי

קריפטו

בורסות

מדדי בורסת ת"א

ועידות גלובס

נתח שוק וצרכנות

חוזים עתידיים

אופציות המעו"ף

דין וחשבון

ישראליות

גלובס טק

קרן נאמנות

תיירות

קרנות סל

קריירה

אופציות

רכב

צפיה בני"ע

דעות

הברומטר

לדווח על
עסקאות
הישארו מעודכנים
לבחירת ניוזלטר

צור קשר
* 5988

שרותים
שירות ותמיכה

חודש היכרות
לגלובס ב₪ 39-

תנאי שימוש
מדיניות פרטיות
חברי מערכת
תגיות

מגזין G
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ליידי גלובס
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