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קומות מקרן מניבים  2תשכור שטח משרדים בן  Bidalgoחברת 

 גן-במגדל משה אביב ברמת

 

לשוק  Marketing Automation Platformהמספקת , Bidalgoקרן הריט מניבים השכירה לחברת 
במגדל משה  32-והקומה ה 31-י קומות: הקומה התמ"ר המשתרע על פני ש 2,900 -כ שטח של המובייל

 גן.-אביב ברמת

חניות תת  29-מ"ר ו 2,900-כולל כש שכור את השטח שנרכש בבניין על ידי מניביםת Bidalgoחברת 

 Bidalgoבמגדל משה אביב מחוברות זו לזו במדרגות פנימיות, ובכוונת  32-וה 31-הקומות ה קרקעיות.
 .םעובדי 200-את השטח לשימוש של כלייעד 

תשלם  Bidalgoשנים נוספות.  עם אופציית הארכה לחמששנים  5הסכם השכירות נחתם לתקופה של 
 בחניון התת קרקעי. חניות 29-ומיליון ש"ח בשנה בגין שכירת השטח  3.5 -כ

קרן מניבים השלימה את רכישת הנכס בסוף חודש אוגוסט האחרון ופעלה להשכרת הנכס בחודשים 
  האחרונים. 

הינה אבן Bidalgo -למסר:״השכרת השטחים שרכשנו במגדל משה אביב עופר אברם מנכ״ל מניבים 
, בקידום התכנית השיווקית של מניבים הכוללת שיווק ואכלוס נכסים שרכשנומשמעותית דרך 

. אנחנו מתקדמים בפעולות השיווק וההשבחה גם בנכסים אחרים שלהם השבחההפוטנציאל  ובמימוש
  של הקרן, ומקווים להשלימן במהלך התקופה הקרובה״.

תאכלס את הקומות לאחר שהשטח יותאם  Bidalgo": מסר דרור אלנקוה סמנכ"ל השיווק של מניבים
לצרכיה, והיא תוכל ליהנות ממיקומו האסטרטגי של הבניין באזור שוקק חיים, ובעל נגישות מצוינת 

 "ובעיקר לתחנות הרכבת והרכבת הקלה.המרכזיים לצירי התנועה 

אנו מציגים גידול מרשים במכירות וברווחים זה מספר שנים " מסר: Bidalgoשל  CFOניר אקרמן, 
הוא ברציפות ואנו צופים שהגידול יימשך ביתר שאת גם בשנים הבאות. המעבר למשרדים החדשים 

הגידול המשמעותי במספר העובדים וההשקעה שלנו בעובדי החברה ובסביבת העבודה  תוצאה של
 .שלהם״ 

 :Bidalgoאודות 

Bidalgo  הינה חברה גלובלית עם משרדים בסן פרנסיסקו, לונדון, קוריאה ורמת גן. החברה הינה

מובילת שוק ברורה בתחומה וחתומה בהסכמי שותפות עם פייסבוק, גוגל, אפל, סנאפצ׳ט ועוד. החברה 

המתקדמת שלה. בין לקוחותיה  AIמשקיעה משאבים רבים במחקר ופיתוח ובעיקר בטכנולוגיית ה 

 החברה יש שחקני מובייל גלובליים מהמובילים בעולם. הרבים של



 
 
 
 
 

 

 :קרן מניביםאודות 

להשקעה בנכסים מניבים בישראל, המנוהלת  ציבורית הינה חברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ

במתכונת המקובלת בקרנות ריט, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים הפיננסים, חלוקות 

קבוצת הניהול של מניבים הינה מקצועית  חויבות כלפי המשקיעים בקרן.דיבידנד, דמי הניהול והמ

ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון בתחום הנדל"ן המניב לאורך שנים. הקרן מקדמת השקעות בפרופיל 

בקרן הינם גופים מוסדיים מובילים: בנק הפועלים )פועלים  בעלי המניות העיקרייםסיכון נמוך יחסית. 

, הראל, כלל טב דש, אי בי איי, אוניברסיטת בר אילן, הלמן אלדובי, קרן הפנסיה גלעדשוקי הון(, מי

. אסטרטגיית ההשקעה של מניבים מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת ביטוח

הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים, באיתור נכסים 

 איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה. 

 עופר אברם. -איתי מל ומנכ"ל החברה  -שרון שוופי, סגן יו"ר  -יזמי הקרן הינם: יו"ר 

 

 

 

 

 


