הפכו את  ynetלאתר הבית

דואר אדום · מזג אוויר · דעות · מוספים · בלייזר · מדע · אסטרולוגיה · פרוגי · פרויקטים · לימודים · בעלי מקצוע · ביטוח · חתונות · דרושים · אלבומים · רכב חדש · English

8C
כלכלה

נדלן

אינטרנט

תל אביב

חדשות הנדל"ן

עיצוב ותכנון הבית

קנייה ,מכירה ,השכרה

בית ישראלי

חדשות הנדל"ן

 70שנה לנדלן הישראלי

בית הילדות שלי

רעננה :קולנוע אורות המיתולוגי יהפוך לפרויקט
עם  150דירות

בונים עיר

דיור ציבורי

אין צורך יותר בחומרי כביסה  -הודות לכדור
הקטן הזה שמחירו  88ש"ח
WashZilla

מבנה קולנוע אורות
צילוםgoogle streets :

רמות בעיר רכשה את המגרש שעליו שכן הקולנוע ,שנהרס בהמשך והפך
למגרש חניה .החברה תקים פרויקט מגורים ,משרדים ומסחר בשני בניינים
בני  6קומות על שטח של  21אלף מ"ר .עלות העסקה 165 :מיליון שקל

Sponsored Links by Taboola

שלומית צור ,כלכליסט פורסם20:02 , 23.01.20 :
שתף בפייסבוק
הדפסה
שלח כתבה
תגובה לכתבה
עיתון לשבועיים מתנה!

מרחבי הרשת
Sponsored Links by Taboola

לא עוד "מפלצת" בסלון!
הדור הבא של כורסאות
הטלוויזיה

מקולנוע לבנייני מגורים ,תעסוקה ומסחר :המגרש שעליו פעל קולנוע "אורות" המיתולוגי
ברחוב אליעזר יפה  4במרכז העיר רעננה ,נמכר לחברת "רמות בעיר" שבבעלותם של איציק
ברוך וישראל לוי ,תמורת  165מיליון שקל.
האוצר :זינוק של  122%ברכישת דירות במסגרת מחיר למשתכן בחודשים
ספטמבר-אוקטובר
 2019תשבור שיא בהיקף המשכנתאות :כ 65-מיליארד שקל
אל תתנו לגרף מחירי הדיור להטעות אתכם

מרחבי הרשת

על המגרש ,הכולל  5.6דונם ,תקים החברה על פי תוכנית בניין העיר ,פרויקט מגורים
משרדים ומסחר בן  21אלף מ"ר ,בשני בניינים בני  6קומות מעל קומת מסחר ומשרדים
ו 156-דירות מגורים .בנוסף יכלול הפרויקט חניון תת קרקעי.

קופת גמל להשקעה :נזילות מלאה של הכסף והטבות מס
מהמדינה
לחסוך ולחיות טוב

Sponsored Links by Taboola

Simply- Wood

הכי מטוקבקות

שלום מיכאלשווילי משקיע
באודסה" :אחת הערים
היפות בעולם"

 .1גנץ ייפגש בנפרד עם טראמפ" :בסיס
להסדר";

 - Web-Mineנדל"ן

תשכחו מ 9-שעות עבודה
ביום

 .2הילד שנעדר בירושלים נמצא מת בקרקעית
בור מים

לאומי בלוג

 .3טרגדיה רביעית בסורוקה :מתמחה שם קץ
לחייו

אם אתה זורק את קליפות
הבננה אתה עושה טעות

 .4ליברמן על עיתוי פרסום עסקת המאה:
"קצת חשוד בלשון

HealthyChameleon.com

הטובים להוראה ,אבל מי
הטובים בהוראה?

את מחלקת האורתופדיה
בבית החולים הזה כדאי
שתכירו

מבנה קולנוע אורות )צילום(google streets :

 .5אמו של הילד שטבע בבור המים:
"התפללתי לשמוע אותו

ביטוח רכב בהפניקס smart
/insurance.fnx.co.ilבי...

היכנסו לאתר
מודעה

מבנה הקולנוע ,שהיה בבעלות ההסתדרות ,נבנה בשנות ה 50-ובמשך שנים ארוכות היה
אולם הקולנוע היחידי בעיר ,ומכאן שהיה מבנה פופולרי ומבוקש .בשנות ה 80-נסגר הקולנוע
והפך לאולם "מופת" שהמשיך להקרין סרטים ולהציג הצגות בהיקף מצומצם יותר .בשנת
 2005מכרה ההסתדרות את האולם ליזם פרטי ,עד שנסגר ונהרס בשנת  .2016מאז משמש
המקום  -מגרש חנייה.
את הקונה ייצג עו"ד אופיר קינן ממשרד קינן חיים ושות' ואת המוכרים יצגה עו"ד חגית בבלי
ממשרד יגאל ארנון.

חברת "רמות בעיר" נמצאת בבעלות משותפת של קבוצת יובלים של היזם איציק ברוך וישראל
לוי נדל"ן ומנוהלת על ידי אליאב מימון" .מדובר בהזדמנות נדירה לרכישת חטיבת קרקע
משמעותית במרכז העיר רעננה ,שנהנית מביקושים גבוהים והיצע דירות נמוך" ,מסר ברוך.

X

)תוכן פרסומי(

 15סיבות להזמין
חופשה מראש
עד  15%הנחה לחופשות
אקזוטיות וסקי בקלאב מד

זירת הקניות
חורף חם? אצלנו רותח עם
 55%הנחה על כל האתר!

ברוך הוסיף כי "נפח הפרויקט יאפשר לבנות מתחם איכותי ויהווה אלטרנטיבה נהדרת למי
שמעוניינים לרכוש דירות במרכז העיר .מחירי הדירות היום במרכז רעננה ,נעים בין 26-28
כתבו אלינו
עזרה
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
אלף שקל למ"ר".

קבלו את ההנחה <<

 - Xplorerחיפוש טיסות חכם
לכל העולם!

"רמות בעיר" מקימה
בימים אלו ברחוב החלוץ
בשכונת מורשה ברמת
השרון את פרויקט "רמות
השרון" במסגרת פרויקט
פינוי בינוי רחב היקף,
הכולל ארבעה מגדלים בני
 23-26קומות ו588-
דירות חדשות ,במקומן
של  168דירות ישנות.

היכנסו עכשיו << <<

מארז  100קפסולות קפה
ג'ו תואמות Nespresso
ב+₪ 100 -משלוח
חינם! <<

קבלו עכשיו הצעה On - Line
לביטוח מקיף לרכב!
לקבלת הצעה <<

חייבים חופשה? שיפוץ?
הלוואה לכל מטרה
עד << ₪ 80,000

נהנים מעד  45%הנחה בביטוח
המקיף לרכב
לפרטים <<

פינת אוכל מעוצבת  4 +כסאות
רק ₪ 749
עד  36תשלומים <<

בנוסף זכתה השנה החברה במכרז של חברת דואר ישראל לרכישת זכויות במתחם הדואר
ברחוב ההגנה בתל אביב בתמורה לכ 155.2-מיליון שקל.

מרחבי הרשת
בוא איתי אל הגליל 189,000 :שקל לקרקע לווילה מול
הכנרת
 Round Tableהשקעות

אוניברסיטה בישראל שינתה את מה שחשבנו על ראשית
החקלאות בעולם
Bar-Ilan University
Sponsored Links by Taboola

איך תשפיע מערכת בחירות שלישית על מחירי הדירות? צפו בדיון באולפן ynet
.

Promoted Links by Taboola

הקבלנים :מחדלי הממשלה ייקרו את הדירות ב29%-
כלכלה

אין צורך יותר בחומרי כביסה  -הודות לכדור הקטן הזה שמחירו  88ש"ח
WashZilla

אלון גל" :תן לי  21דקות ,ואני אראה לך איך להביא הביתה עוד משכורת בלי לעבוד דק…
חדשות היום

לצפייה בפרויקטים חדשים בנדל"ן לחצו כאן
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

לפנייה לכתב/ת

שלחו כתבה
תגיות:

X

רעננה

עיתון לשבועיים מתנה!

שתף ב-

שתף ב-

בנייה

by Taboola

מפת האתר

תנאי שימוש

עזרה

מדיניות פרטיות

כתבו אלינו

הקבלנים :מחדלי הממשלה ייקרו את הדירות ב29%-
כלכלה

אין צורך יותר בחומרי כביסה  -הודות לכדור הקטן הזה שמחירו  88ש"ח
 | WashZillaממומן

אלון גל" :תן לי  21דקות ,ואני אראה לך איך להביא הביתה עוד משכורת בלי …
חדשות היום | ממומן

אלפי ישראלים נפלו בפח :סורבו בביטוח סיעודי ופוצו במאות אלפי ש"ח
ריאלי  -כלכלה מעשית | ממומן

משפחתו של טום לוי שנהרג בתאונת עבודה תובעת  10מיליון שקל ממנהלי הפרויקט
כלכלה

הטובים להוראה ,אבל מי הטובים בהוראה?
ממומן

ביטוח רכב בהפניקס smart
היכנסו לאתר

/insurance.fnx.co.ilבי...

מודעה

לכתבה זו התפרסמו  8תגובות ב 6-דיונים
תגובה חדשה

פתיחת כל התגובות
הצג:

מהסוף להתחלה

 .6לא ברור 2 !:בניינים 6 ,קומות מגורים =  156דירות? הכיצד?!
)(24.01.20

 .5הרי כל המדינה היא פרוייקט נדל"ן  -כאן רק הנדל"ן שולט...
ק .פריש )(24.01.20

 .4היו ימים.....כמה התמזמזנו בקולנוע הזה) ........לת(
צביקה ) , 24.01.20נשלח מהאנדרואיד(

 .3קראו לזה קולנוע מופת )לת(
אבי )(23.01.20

ולפני זה קראו לזה קולנוע אורות) ...לת(
משה )(24.01.20

 .2עצוב
מרדכי ) , 23.01.20נשלח מהאנדרואיד(

הכי עצוב זה "שתיי סרטים" )לת(
אני ) , 24.01.20נשלח מהאנדרואיד(

 .1חבל שנהרס...טרנטינו מחפש אחד .אמיתי) .לת(
)(23.01.20

זוכרים את פאולי פרט? נסו לא לחייך כשתראו אותה עכשיו
 | Lifestly.comממומן

הנה עוד גאווה ישראלית! שמים סוף להתקרחות בטיפול של מס' דקות זה מה שהחלטתי לעשות עם  25אלף ש"ח
מיטב דש | ממומן
ביום
 VOOOMטכנולוגיה ישראלית | ממומן

בית פלטין ההיסטורי בתל אביב יחדש את ימיו כמלון יוקרה אושרה להפקדה :תוכנית פינוי בינוי לכ 200-דירות במתחם הכוזרי בהרצליה
כלכלה

כלכלה

X

תנאי שימוש

מפת האתר

עזרה

מדיניות פרטיות

כתבו אלינו

קופת גמל להשקעה :נזילות מלאה של הכסף והטבות מס מהמדינה גם טעים ,גם בריא :זה ההמבורגר המצטיין בישראל
חדשות 13

לחסוך ולחיות טוב

בוא איתי אל הגליל 189,000 :שקל לקרקע לווילה מול הכנרת
 Round Tableהשקעות

Sponsored Links

חוסכים ומרוויחים
<

<

ביטוח דירה ומבנה עד  30%הנחה
לקבלת הצעה <<

<

פינת אוכל מעוצבת  4 +כסאות
רק << ₪ 749

<

קבלו עכשיו הצעה On - Line
לקבלת הצעה <<

<

עד  45%הנחה בביטוח ה
לקבלת הצעה <<

טיסות ליעדי בטן גב!
להזמנת טיסה <<

לאתרים נוספים :חיפוש טיסות חכם | בעלי מקצוע | מסעדות | נעליים | חתונות | אלבומים | ביטוח | מימון ynet

אם אתה זורק את קליפות הבננה אתה עושה טעות
 | HealthyChameleon.comממומן

גלו אם שמכם מופיע ברשימה :זכאות לאזרחות פורטוגלית-אירופאית סוודר  GANTבסריגת פיקה לגבר במגוון צבעים לבחירה ב₪ 249 -
 | passportogoממומן
בלבד!
ממומן

נכסים חמים מתוך

רכב

דירות

יד שניה

פרסמו מודעה

דרושים

עוד

המתחם הפרטי שלכם

דירות ע-נ-ק-י-ו-ת

לב הפארק מודיעין

עסקה פיקס

מגוון דירות ענקיות

לאכלוס מיידי

מול חוף הים ובמיקום הטוב
בעיר ימים ,המגדל ה 3 -יוצא
לדרך!

זה הזמן ליהנות מהחיים
במגדל יוקרה בלב הפועם של
רמת גן

 2דופלקסים ענקיים אחרונים
בשכונת הציפורים ,לאיכלוס
מיידי

מול מפרץ עכו הקסום כ 200
מטר מהים  5חד החל מ
1,390,000

בואו לגור במיקום הכי טוב
בראשון לציון ...החלה מכירת
שלב ב'!

לגור ברמה אחת מעל כולם,
דירות  4-6חד' במחיר מפתיע

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

פרטים נוספים

יותר יקרה מסינגפור :כשמשקיעי הנדל"ן חזרו לתל אביב הטעות של מחיר למשתכן משתקפת במשפרי הדיור
כלכלה

כלכלה

אוניברסיטה בישראל שינתה את מה שחשבנו על ראשית החקלאות בעולם לא עוד "מפלצת" בסלון! הדור הבא של כורסאות הטלוויזיה
Simply- Wood

Bar-Ilan University

תשכחו מ 9-שעות עבודה ביום
לאומי בלוג

Sponsored Links

בשורה לגולשים-נפתח מועדון הסקי החדש והמפתיע באלפים
הצרפתיים
 | Club Medממומן

בני  60פלוס זכאים להטבות מס ייחודיות מהמדינה
עצת הזהב | ממומן

הזרקות בוטוקס או חומצה היאלרונית? אף אחד מהם! תכירי את הדור
הבא :טיפול טבעי שאינו פולשני
 VOOOMטיפוח ויופי | ממומן

מרחבי הרשת

Sponsored Links by Taboola

לאאלינו
כתבו
פאולי עזרה
אתפרטיות
מדיניות
אלפישימוש
במאות תנאי
מפת האתר
לחייך כשתראו אותה עכשיו
פרט? נסו
ש"חזוכרים
אלפי Xישראלים נפלו בפח :סורבו בביטוח סיעודי ופוצו
Lifestly.com

ריאלי  -כלכלה מעשית

זה מה שהחלטתי לעשות עם  25אלף ש"חהנה עוד גאווה ישראלית! שמים סוף להתקרחות בטיפול של מס' דקות ביום
 VOOOMטכנולוגיה ישראלית

מיטב דש

גם טעים ,גם בריא :זה ההמבורגר המצטיין בישראל
חדשות 13

אודות ועזרה
כתבו אלינו

כלים ושירותים
ארכיון

הפוך לדף הבית

קניות

עזרה

מרכזי המבקרים

פרסמו אצלנו

קופונים

מדיניות פרטיות

Israel News

אנציקלופדיה

תנאי שימוש

אודות האתר

רכישת מנוי ynet+

מפת האתר

RSS

עברית

מניות

|
|
|

שער הדולר

|

|

שער היורו

מחירון דירות

|

רכב חדש

דירות חדשות

|

ynetArt

פיתוח אתרים

|

 - ymathבני גורן

פיתוח אפליקציות
|

|

|
|

|

דרושים

דירות למכירה
ידיעות בתי ספר

מחירון רכב

|

לוח רכב

|
|

חיפוש דירות להשכרה

|

מנוי למגזין
|

|

דירות להשכרה

יד שניה
|

|

בעלי מקצוע

ידיעות אחרונות

דירות למכירה מיד שנייה

|

ספרשת

דירות פרוייקטים חדשים

ערוצי תוכן
בריאות

Xnet

תיירות

יחסים

דילים

mynet

כלכלה

מחשבים

יהדות

אוכל

אסטרולוגיה

כלכליסט

פרוגי

חדשות
ספורט

רכילות Pplus

דעות

רכב

מעורבות

בלייזר

Yschool

תרבות

מימון

צרכנות

בעלי חיים

לאשה

מנטה

kick

Вести

