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 4,000-שוכרת שטחי משרדים בשטח של כמתרחבת ו קבוצת אבון 

  סבא   מ"ר במגדל מיבים בכפר

שים   5-שים עם אפשרות הארכה ל 5-קומות  במגדל מיבים היו ל  3הסכם השכירות הכולל   

  וספות 

 קומות   3המהווים  ,  מ"ר  4,000-כ  משרדים של  ישטחכי השכירה לקבוצת אבון    מיבים, קרן הריט החדשה, מדווחת היום

בוסף, תשכור קבוצת אבון מחסים   .שים וספות  5-שים עם אפשרות הארכה ל  5במגדל מיבים שבכפר סבא, לתקופה של  

מהלך המחצית הראשוה של  להיות בצפוי  של משרדי קבוצת אבון  מועד האכלוס    וחיות בחיון התת קרקעי של המגדל.

2021 .  

  ליון ש"ח.  ימ 4 -דמי השכירות השתיים יעמדו על כ

מרחיבה  ,  תוהגת המולד  , סייברהביטחון  מתקדמים בתחומי בפתרוות טכולוגיים  חברות המתמחות    14המוה  קבוצת אבון  

 . במסגרת זו, השלימהAI  -בימים אלה את פעילותה העסקית בתחום הבקאות והפיסים לעולמות הפיטק, בלוקצ'יין וה  

והכפילה בכך את    עובדים חדשים  100גיוס  אבון   כוח האדם בשה החולפת  עומדת  בקבוצה  מצבת  כ  כיום, אשר    200-על 

הודיעהעובדים כך,  היא צפויה    . בתוך  כי  מיבים החדש בכפר סבא כלל  להעביר את  אבון    פעילותה מפתח תקווה למגדל 

במהלך השה כבר  עובדים וספים    100-בכוות הקבוצה לגייס בעקבות המעבר כעוד דווח כי  .  2021במחצית הראשוה של שת  

   .הקרובה

חיון של  קומות    4.5מ״ר, מעל קומת קרקע למסחר, בתוספת    25,000- קומות משרדים בשטח כולל של כ  19מגדל מיבים כולל  

צומת רעה דרום, בכיסה המערבית לכפר סבא,  המגדל החדש, שהקמתו הסתיימה לאחרוה, ממוקם בסמוך לקרקעי.  -תת

(רעה דרום).   לצירי התועה המרכזיים של אזור   סמיכותו  לאור  מצויית  גישותלמגדל  בקירבה לתחת הרכבת החדשה 

   .531 וכביש 4השרון, כביש 

מיטב בע"מ", -על הסכם לרכישת מלוא מיותיה של חברת מיטב דש בחברת "מגדל מיבים  מיביםדיווחה  בשבוע שעבר,  

יות וכתבי מיטב. התמורה תבוצע ברובה בדרך של הקצאת מ- מהוה המופק והפרע של חברת מגדל מיבים  40%המהוות  

) הון המיות המופק והפרע של חברת  100%אופציה של מיבים למיטב דש. לאחר שתושלם הרכישה תחזיק מיבים במלוא (

  . מתלים כפופה להתקיימות תאיםהרכישה . מיטב שהיה בעלת הזכויות במגדל-מגדל מיבים

  מיליון ש"ח.    22-27 -) הצפוי מהמגדל בתפוסה מלאה בגמר מלא מוערך ע"י מיבים בכ100%השתי המלא (  NOI-ה

אלף   38  -אלף מ"ר עילי לשימושים שוים וכ  207  -עם רכישת מלוא הזכויות במגדל, בכ,  יסתכם  מיביםכלל הכסים של    היקף

  ש"ח.   מיליארד 1.85 -יהיה כ  הקרן כסי שווי, בהתאמה. הארץ רחבימ"ר חיוים, ב

ההסכם עם קבוצת אבון  היו הסכם משמעותי בעבור מיבים במגדל מיבים החדש  , אמר: ״עופר אברם, מכ"ל מיבים

בכפר סבא. המגדל שמסר לידיו בסוף חודש אוגוסט האחרון צפוי להתחיל להתאכלס במהלך החודשים הקרובים, וההסכם 

ראת השכרת ואכלוס מלוא הביין. או מברכים את קבוצת אבון על הבחירה במגדל עם קבוצת אבון היו סוית ראשוה לק

מהיתרוות להות  שתדע  ובטוחים  ובייהם  מיבים,  המגדל,  של  המצוין,    הגדולים  והמיקום  המגדל  של  הגבוה  הסטדרט 

  בסמוך לתחת הרכבת החדשה". 

ורוה הזדמות עסקית ובתוך כך הסבה חלק מפעילותה "הקבוצה ראתה במשבר הק  :ציין   תומר אבון, בעלי קבוצת אבון 

מדיות ברחבי העולם ציוד מיגון   30לטובת המאמץ הלאומי והעולמי בהתמגות גד הוירוס. מפרוץ המשבר סיפקו לישראל ול

ירויות, ומכשור רפואי בהיקפים של עשרות מיליוי דולרים. באחרוה ובעקבות הסכמי הורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמ

) לטובת הרחבת הפעילות לתחומים וספים בין היתר דל"ן, ADGMאף פתחו חברה במרכז הסחר והעסקים של אבו דאבי (



 

 

. המעבר בקאות ופיסים, זאת בוסף לתעשיות הביטחויות עם שותפים עסקיים ואסטרטגים חדשים באיחוד האמירויות

  ". וסף במגמת המשך ההתרחבות של הקבוצה ופעילותהמיבים היו שלב מגדל למשרדים החדשים ב

  

 : מיביםאודות 

) בישראל. החברה מוהלת במתכות המקובלת  REITהיה חברה להשקעה בכסים מיבים (  מיבים קרן הריט החדשה בע"מ

והמחויבות כלפ דיבידד, דמי היהול  חלוקות  הפיסים,  ריט מבחית הפעילות, השקיפות, היחסים  י המשקיעים בקרות 

שים.  לאורך  המיב  הדל"ן  בתחום  ויסיון  מויטין  בעלת  ואיכותית,  מקצועית  היה  מיבים  של  היהול  קבוצת  בחברה. 

בק   מובילים:  מוסדיים  גופים  הים  בחברה  הבולטים  המשקיעים  יחסית.  מוך  סיכון  בפרופיל  השקעות  מקדמת  החברה 

הפסיה גלעד, הראל, כלל ביטוח, אליסט בית השקעות, מורה חברה לביטוח,  הפועלים (פועלים שוקי הון), מיטב דש, קרן  

פסגות קופות גמל, בק איגוד וקרן קוליברי. אסטרטגיית ההשקעה של מיבים מבוססת על היסיון, היכולת והמקצועיות של  

כס של  ומגוון  חדש  פורטפוליו  של  ויהול  ביצירה  ידם,  על  שהוקמה  היהול,  וקבוצת  כסים  יזמיה  באיתור  מיבים,  ים 

 ומדד הדל"ן.  SME 60איכותיים בעלי פוטציאל השבחה. מיית החברה סחרת במדד 

  עופר אברם. -איתי מל ומכ"ל החברה  -שרון שוופי, סגן יו"ר  -יזמי החברה הים: יו"ר 

  

  :  צת אבון אודות  קבו 

חברות בת המתמחות בעולמות הביטחון והגת המולדת,    14וכוללת כיום    1990הוקמה על ידי תומר אבון בשת    ת אבון קבוצ

ה בעולמות  מתמקד  הקבוצה  פעילות  עיקר  ופיסיים.  בקאות  דל"ן,  תעשייה,  וטכולוגיה,   HLCS (Home Landסייבר 

Cyber Security)    ולוגיים מתקדמיםות טכויומשלות,  למובמתן פתרותסוכ  HLS  בתחומי הביטחון, סייבר, ה  רשויות אכיפו

פיסית הפועלת בעולמות הדל"ן, בימים אלה מרחיבה הקבוצה את זרועה ה   .הגת המולדת, ערים בטוחות, יהול אסוות ועוד

העסקים חברה במרכז הסחר ו  ה הקבוצה אף פתחובלוקצ'יין. באחרוה    AIגם אל תחומי הפיטק,  קרות השקעות ובקאות  

  ה בתחומים אלה.) לטובת הרחבת פעילותADGMשל אבו דאבי (

 

 


