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 מתחם של המסחר בשטחי ר"מ 565 -כ של שטח שוכרת פארם סופר רשת

CENTRO מניבים הריט מקרן ,ברחובות 

 

אל מתחם סנטרו, וזאת  ההולנדית רחובות שכונתמעתיקה את הסניף הממוקם ב פארם סופר רשת

 הסניף צפוי להתחיל לפעול החל מחודש פברואר. במתחם מזהה היא אותו העסקי הפוטנציאללאור 

 בימים אלה ממש, החלו עבודות ההתאמה במקום.  .2019

אלף מ"ר, ושטחי מסחר  16 -קומות בשטח בנוי של כ 6מתחם סנטרו רחובות כולל בניין משרדים בן 

אלף מ"ר, המושכרים למגוון שוכרים איכותיים כגון סניף יוחננוף, חדר כושר  12 -בהיקף כולל של כ

, פאפה ג'ונס ועוד. בבניין המשרדים שוכרים שונים כגון , גלידה גולדה, בורגריםSpaceמרשת 

, וקומת משרדים בניהול שובל Day2משרדי יוחננוף ופרשקובסקי, משרדים ומעבדה של חברת 

 השקעות )השכרה למשרדים קטנים בגמר מלא(. 

( עם חברת יוחננוף וחברת 50%המתחם הינו בבעלות משותפת של מניבים קרן הריט החדשה בע"מ )

 שקובסקי. פר

 ובסמיכות, הורביץ התעשייה לפארק בכניסה, ברחובות" הים דרך" לציר בסמוך ממוקם המתחם

 .גבירול אבן לשכונת

שמחים על הצטרפותה של סופר פארם למגוון אנו דרור אלנקוה, סמנכ"ל השיווק של מניבים מסר: "

חוויית  אשר יספק חדש ומודרני  השוכרים האיכותיים במתחם סנטרו. הרשת תפתח במתחם סניף

אנו משוכנעים שסניף זה ימשוך קהל רב מסביבת רחובות,  בתחום הפארם.קניה ייחודית ומובילה 

 ".ויהווה תוספת חשובה לדיירי המתחם ולמבקרים הרבים בויבנה, נס ציונה ויישובי הסביבה, 

 אודות מניבים

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

המנוהלת במתכונת המקובלת בקרנות ריט, מבחינת מסגרת הפעילות, השקיפות, היחסים 

הפיננסים, חלוקות דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות כלפי המשקיעים בקרן. קבוצת הניהול של 

ין וניסיון בתחום הנדל"ן המניב לאורך שנים. הקרן מניבים הינה מקצועית ואיכותית, בעלת מוניט

מקדמת השקעות בפרופיל סיכון נמוך יחסית. בעלי המניות העיקריים בקרן הינם גופים מוסדיים 

מובילים: בנק הפועלים )פועלים שוקי הון(, מיטב דש, אי בי איי, אוניברסיטת בר אילן, הלמן 

. אסטרטגיית ההשקעה של מניבים מבוססת על אלדובי, קרן הפנסיה גלעד, הראל, כלל ביטוח

הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול, שהוקמה על ידם, ביצירה וניהול של 

 פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים, באיתור נכסים איכותיים בעלי פוטנציאל השבחה. 

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

 


