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מ"ר בשטחי  875  -רשת למוצרי חשמל שוכרת שטח של כ
ברחובות, שבבעלות מניבים,  CENTROהמסחר של מתחם 

   יוחננוף ופרשקובסקי

   

   

ר במתחם סנטרו רחובות. עבודות ההתאמה  מ" 875 - רשת למכירת מוצרי חשמל שוכרת שטח של כ
כבר החלו, והסניף צפוי להפתח במהלך החודשים הקרובים. דמי השכירות השנתיים יעמדו על  

   מיליון ש"ח בשנה. 1- קרוב ל

   

אלף מ"ר, ושטחי    16  -קומות בשטח בנוי של כ  6מתחם סנטרו רחובות כולל בניין משרדים בן 
מ"ר, המושכרים למגוון שוכרים איכותיים כגון יוחננוף, סופר  אלף  12 - מסחר בהיקף כולל של כ
, ניצת הדובדבן, רשת האופנה "פוזה", גלידה גולדה, בורגרים,  Spaceפארם, חדר כושר מרשת 
    פאפה ג'ונס, רולדין ועוד.

   

המתחם פעל בצורה סדירה ורציפה במהלך תקופת הקורונה בצורה כמעט מלאה, וזאת לאור אופיו  
    תוח, ולאור תמהיל החנויות במתחם שברובו הוגדר כחיוני.כמתחם פ

   

פתיחת אולם התצוגה הענק של מוצרי החשמל תשלים למתחם תמהיל מסחרי מלא ומתאימה  
    להתפתחותו כאחד מהמתחמים המסחריים והעיסקיים המובילים בסביבת רחובות ונס ציונה.

   

יוחננוף ופרשקובסקי, משרדים ומעבדה של    בבניין המשרדים במתחם, שוכרים שונים כגון משרדי
, וחברת אורבוגרף שהינה חברת בת של אורבוטק . בנוסף, מתחם  Future Meatוחברת  Day2חברת  

    "הקומה הרביעית" הפופולרי, שבו מושכרים משרדים קטנים בגמר מלא.

   

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

   

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

   

   

   

    אודות מניבים: 

) בישראל. החברה  REITמניבים קרן הריט החדשה בע"מ הינה חברה להשקעה בנכסים מניבים (
ות, היחסים הפיננסים, חלוקות  מנוהלת במתכונת המקובלת בקרנות ריט מבחינת הפעילות, השקיפ

דיבידנד, דמי הניהול והמחויבות כלפי המשקיעים בחברה. קבוצת הניהול של מניבים הינה  
מקצועית ואיכותית, בעלת מוניטין וניסיון בתחום הנדל"ן המניב לאורך שנים. החברה מקדמת  

מוסדיים מובילים:  השקעות בפרופיל סיכון נמוך יחסית. המשקיעים הבולטים בחברה הינם גופים  
בנק הפועלים (פועלים שוקי הון), מיטב דש, קרן הפנסיה גלעד, הראל, כלל ביטוח, אנליסט בית  

השקעות, מנורה חברה לביטוח, פסגות קופות גמל, בנק איגוד וקרן קוליברי. אסטרטגיית  
, שהוקמה  ההשקעה של מניבים מבוססת על הניסיון, היכולת והמקצועיות של יזמיה וקבוצת הניהול

על ידם, ביצירה וניהול של פורטפוליו חדש ומגוון של נכסים מניבים, באיתור נכסים איכותיים בעלי  
  -יזמי החברה הינם: יו"ר ומדד הנדל"ן. SME 60פוטנציאל השבחה. מניית החברה נסחרת במדד 

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

  

 

 

 


