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פתח תקווה בניה מרשימה  Eastבפארק עופר 

של הפארק בסטנדרטים גבוהים  ’ ופונקציונאלית של שלב ב

.המתאימים לחברות הייטק ומשרדים

ארבעה מבנים למשרדים ובנוסף מבנה  Eastבפארק עופר 

.מרכזי להסעדה ושירותים לדיירי הפארק

,  מתחם הפארק מציע לדייריו שטחים להשכרה ארוכת טווח

תוך גמישות עיצובית ותכנונית המאפשרת חלוקת חלל 

.חכם ודינאמי, מתחם העבודה לפונקציונאלי

זמינות ובמתן פתרונות  , חברת הניהול דוגלת ביעילות

.בסטנדרט ביצוע גבוה

על הפארק01
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מיקום02

דקות15–ג גבעתיים "ר

דקות20–תל אביב 

תחנת רכבת ישראל

קו אדום-רכבת קלה

דקות9–צפון תל אביב 

דקות30–אזור השרון 

,  פארק עופר שוכן במקום מרכזי ביותר בפתח תקווה
ועם נגישות נוחה באופן מיוחד

(כביש גהה)4ירידה מיוחדת מכביש –אביב ומדרום -לבאים מתל

6לדרך אם המושבות בקרבה לכביש 5חיבור מכביש –לבאים מצפון 

מטר600-מרחק הליכה מתחנת הקו האדום למתחם כ

מ"ק1.3-מרחק מתחנת הרכבת קריית אריה למתחם כ

מגוון קווי אוטובוסים סביב המתחם

דקות45–צ "ראשל, חולון 

2פארק עופר 
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2פארק עופר 
פתח תקווה, 9הפסגות 

כללישטח 
ר בינוי על קרקעי "מ49,000

(מבנים4)
ר בינוי תת קרקעי  "מ45,000

ר"מ1,295שטח קומה

ר"מ1,300-כשטח מסחרי כללי

שכירות משרדיםדמי 
מעטפת/חודש/ ר"מ/ח "ש58

.אופציה לקבלת הקצב התאמות וביצוע עבודות גמר מהיזם

חודש/ר"מ/ח "ש20דמי ניהול

(לא כולל ארנונה)לחניה כולל ניהול ₪ 480חניה

נכסים מוצעים03

4

מאוכלסAבניין 

Bבניין 

:שטח פנוי
2קומה -ר"מ180
2קומה -ר"מ270

מיידי  –מועד אכלוס 
(השטח זמין לעבודות בינוי)

Cבניין 
ר"מ15,540–שטח כולל 

Q1 2021–מועד אכלוס 

Dבניין 
ר"מ16,835–שטח כולל 

Q2 2021–מועד אכלוס 

ר"מ2,770-וקבלת קומה של כ1-3,6,7,10,11בקומות C+Dאופציה לגישור בין בניינים *



נכסים מוצעים03
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תפוסהA100%בניין 
תפוסהB95%בניין 
להשכרהCבניין  
להשכרהDבניין 

A

B

C
D



תכנית קומה04

תכנית קומה טיפוסית
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כולל גישור3+4תכנית קומה בניין 
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תכנית קומה04



ר להשכרה"מ237-שטח מסחרי 
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תכנית קומה04



ר להשכרה"מ430-תכנית שטח מסחרי קומת גלריה
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תכנית קומה04
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מ "ייעוץ בע CBRE
7מצדה ' רח, 4מגדל בסר 

5126112, בני ברק
03-5628787: פקס03-5616161: טל

www.cbre.co.il
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