החברה הכלכלית
לפיתוח עמק חפר בע“מ
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חדשות פארק תעשיות עמק

לפני הכל¨
קבוצת הרובוטיקה של עמק חפר ניצחה בתחרות הארצית והיא
נוסעת לתחרויות באטלנטה °אנו גאים בנערים שעבדו ימים ולילות
ובנו רובוט מתוחכם איתו ניצחו בתחרות שהתקיימה ביד אליהוÆ
התחרות התקיימה במשך שלושה ימים והיה זה הפנינג בלתי רגיל של
צוותי נוער מוכשרים ורציניים¨ טכנולוגיה מתקדמת¨ הורים תומכים¨
עידוד ותמיכה והתרגשות רבה Æביום השלישי של התחרויות¨ הגיעה
ההתרגשות לשיאים בלתי רגילים¨ במקום נראו צוותי המשתתפים
והמלווים הנאמנים¨ לבושים כולם בחולצות ממותגות בצבעים אחי
דים Æקבוצת עמק חפר לבשה חולצות בצבע ירוק ושחור¨ שנתרמו
על ידי חברת ”תגוס“¨ להלבשה¨ שתקים בעתיד את משכנה בפארקÆ
הקבוצה בלטה גם בקור הרוח¨ החיוכים האופטימיים והמקצוענות
הבלתי מתפשרתÆ

ושוב¨ תודות לחברות הפארק שתרמו לפרוייקט∫ נאסר נאדף ”סקאי
תבניות עיבוד שבבי“¨ שתרם את בית המלאכה ועזר בייצור¨ מירי ועו
בדי ”אלרם הנדסה“¨ שתרמה ידע ותמיכה טכנית ומקצועית¨ דוד דבי
אלומיניום¨ שתרמו את כל המסגרות¨ דוד פאסי ועובדי ”שוהר צאיג
דפוס פלוס“¨ שתרמו את הדגלים והשלטים¨ שבלטו בתחרויות¨ סנו
פרופשיונל¨ שתרמו כסף¨ ”נגריית אורי בלה“¨ שתרמו עץ¨ שי מ“שÆמÆ
יוניברס“¨ שתרמו חוטים וכבלים חשמליים¨ ”הוד חפר“¨ שתרמו נקניק
ונקניקיות מכל הלב¨ ”לÆד Æבראל מוצרי בריאות“¨ שתרמו ברוחב לב
את העוגות והעוגיות הנפלאות שלהם¨ ”אליאס ווקסמן בע“מ“¨ שתרמו
ממתקים¨ ”בורשטיין תרשיש“¨ שתרמו שתייה וחברות נוספות¨ שנתנו
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יד ועצהÆ
מינהלת פארק תעשיות עמק חפר רואה בפרוייקט זה אתגר קהילתי
ותהפוך אותו למסורת רבת שניםÆ
אנו מאחלים לקבוצה הצלחה באטלנטה ושיביאו את הניצחון
הביתה°
ועוד אצלנו בפארק¨
במפגש פורום המנהלים של פארק התעשיות¨ המתקיים כמדי חצי
שנה¨ הורמה כוס יין ≠ תוצרת יקבי רקנאטי כמובן ≠ לכבוד הפסח וכן¨
הועלו נושאים הקשורים למים והקשר עם הקהילהÆ
המפגש התקיים בנוכחות ראש המועצה¨ רני אידן¨ שהדגיש את
תרומת הפארק לקהילה ולמועצה Æהאירוע התקיים בבית יÆגÆל ¨Æחברה
המתמחה בציוד ובקרה לבריכות שחייה Æצוות יÆגÆל¨ בראשותם של
יענקל‘ה וגדי¨ הבעלים¨ והעובדים המסורים¨ דאגו לאירוח חמים¨
טעים¨ ארגון למופת ואווירת חגÆ
עסקים בפארק תרמו גם הם לאירוע∫ חברת ”גיא איל“¨ שהתמקמה
לאחרונה בבית החדש ברחוב החריש בפארק¨ תרמה את הריהוט לאי
רוע” Æגבינות השומרון“ תרמו גבינות נפלאות¨ ”יקבי רקנאטי“¨ תרמו¨
כבכל מפגש¨ את היין המצוין שלהם¨ פורטופינו תרמו קפה ובית אריזה
אביב תרמו פרחים¨ שחולקו כשי למשתתפיםÆ
”זית“ שאיתם אנו מתחילים בשיתוף פעולה מרענן¨ תרמו למפגש
כרטיסי ברכה¨ בהם שובץ שיר אביב של לאה גולדברגÆ

במפגש נכחו מנהלים מהפארק¨ נציגי המועצה ואורחים נוספיםÆ
הנוכחים זכו לסקירה מפורטת על הפיתוח בפארק מפי לזי בן יעקב¨
מנהל הפארק ועל התכניות לעתיד Æענבר נבו הציגה את המרכז לצעי
רים וחיילים משוחררים של עמק חפר¨ אליו חברנו ואיתו מתקיימים
כבר מספר שיתופי פעולה¨ ביניהם∫ ”בית אריזה אביב“¨ שתורם
מלגות למשוחררים שיתמקצעו בתחום זה¨ החברות ”צÆלÆע“¨ קייט
רינג בראף“ ו“פרונת“¨ שכבר מציעות עבודה למשתחרריםÆ
ד“ר נאווה שואל¨ המנהלת האקדמית של הטכנודע בגבעת אולגה¨
הציגה את המקום ופועלו למען ילדי השכונה Æאנו מתגייסים לתמיכה
במרכז הטכנולוגי המתקדם הזה ומנסים לקדם שיתופי פעולה¨ סיורים
של חברות ותמיכה במקום Æבמהלך חופשת הפסח התקיימו במקום
פעילויות לילדים¨ הורים ובני נוער Æכדאי לבקר ולהכירÆ
הנוכחים קיבלו גם הרצאה מרתקת בנושא מים שעונים¨ מפי אברי
ליבנה¨ נציג חברת ”פלגי מים“Æ
ניצלנו את המפגש להתרמה של ציוד משרדי ל“מקסם“ חדרהÆ
עמותת גדעון ליהדות אתיופיה ≠ רשת מרכזי למידה לילדים אתיו
פים¨ המשמרת את המסורת והתרבות האתיופית Æבמהלך השנים אנו
פועלים לחיבור בין ”מקסם“ לבין מפעלים בפארק¨ במטרה לקדם
תרומות שונות ועזרה למרכזÆ
טל Æלתרומות ועזרה∫ ליז ∞µ¥≠¥∏∂µ∞±¥
בימים אלה מתבשל שיתוף פעולה מרתק עם ”זית“ ≠ זהות יהודית
תרבותית בעמק חפר Æשיתוף הפעולה יבוא לידי ביטוי בדרכים שונות¨
המחברות בין האדם לאדמה¨ הקהילה והסביבה ומורשת היהודית Æאנו
שמחים על שיתוף הפעולה ונעדכן אתכם בפרוייקטים העתידיים
עליהם אנו שוקדים בימים אלהÆ
השוק הגדול יצא לפגרה¨ על חזרתו לפעילות תבוא הודעהÆ
וכמו תמיד¨ מבצעים בחנויות המפעל¨ במסעדות ובעסקים¨
בפארק תעשיות עמק חפרÆ
כל החדשות¨ כל המ בצעים¨ כל העסקים¨ באתר הבית
שלנו∫ www.parktaasiyot-hefer.co.il
אז להתראות בפארק¨ אורלי

נדל¢ן במושבים∫ עוזי גיל המומחה מס‘  ±בארץ
לנדל¢ן במושבים בכלל וביישובי עמק חפר והשרון
בפרט¨ הצלחה וקבלות מוכחות במשך  ≥±שנים°°°

≥±
נשסנות
יון

עוזי גיל ,בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס מחיל התותחנים ,נחשב כבר-סמכא מספר  1בארץ לנושא נדל״ן במושבים .משמש כיועץ לשמאים,
לעורכי דין ולאנשי עסקים העוסקים בתחום.
כמו כן ,עקב המוניטין שרכש במשך  31שנה במושבים ,מרואיין לעיתים קרובות על ידי עיתונאים מכל אמצעי התקשורת בארץ.
כמו כן ,עוזי גיל ,עקב הידע הרב שצבר ,מוזמן לכנסים כלכליים בהם דנים בתחום המושבים ,בתים במושבים ,כדאיות מכירה של נכסים
במושבים ,החלטה  1101של המינהל )דו״ח ועדת הבר( ,כשבכנסים אלה ,בין השאר ,בניתוח מעמיק ,מסביר עוזי מדוע החלטה זו) ,דו״ח
וועדת הבר( אינה ישימה ב 80%-של המקרים.

נכסים אטרקטיביים בטיפולו הבלעדי של עוזי גיל∫

„ בגן יאשיה  -הנחלה היפה ביותר בעמק ,חפר  17דונם רחבים ופתוחים לנוף מדהים! כולל וילה  260מ“ר ברמה טובה 4,750,000 .שקל
„ באחיטוב  -וילה חדשה  6חד‘  178/500מ“ר 1,680,000 ,שקל
„ בבת חן  -וילה על  1,400מ“ר מגרש ,אפשרות לפיצולים .במכרז! מוזמנות הצעות!!
„ בבית יצחק  -נחלה בהזדמנות 4,400,000 ,שקל
„ בחופית  -וילה חדשה ,דונם אדמה  +שטחים נוספים! מוזמנים לראות!
„ באביחיל  -אחוזה משפחתית מדהימה  4,200מ“ר בחלקה א‘ 2 .וילות! פיתוח סביבתי ,גן עדן! לרציניים ,חובה לראות!
„ בגן יאשיה  -נחלה מרשימה 15 ,דונם בחלקה א‘ לכיוון מערב!  3,990,000שקל!!
„ בכפר מונאש  -נחלה מדהימה!  4.6דונם פינתי גבוה .חובה לראות!  5,500,000שקל בלבד
„ בגבעת שפירא  -וילה פינתית 250 ,מעלות נוף מדהים! מוזמנות הצעות.
„ בכפר ויתקין  3,500,000 ,120/870 -שקל
„ במכמורת  -וילה  300מ“ר ,מחולק ל 2-דירות  +מבנה נוסף 3,900,000 ,שקל בלבד!!!
„ באמץ  -וילה אירופאית מול שטח גינון נרחב 2,100,000 ,שקל
„ בכפר נטר  -בהזדמנות ,וילה  6חד‘ ,מושקעת מהסרטים 3,850,000 ,שקל בלבד!!!
„ בחבצלת השרון  -למחפשי מציאות נחלה מדהימה 3.5 ,דונם בא‘ .רוחב חזית  45מ‘ .חובה לראות!  4,500,000שקל )גמיש(
„ בחיבת ציון  -הנחלה היפה ביותר! משקיפה לנוף על עמק חפר ועד הרי שומרון!  3,990,000שקל
„ בחרב לאת  -נחלה גבוהה  +נוף למערב עמק חפר .חובה לראות!!  4,250,000שקל

עוזי גיל

סוכן שותף∫ אמיר ארליך מכפר ויתקיןÆ

הקונים והמוכרים הפוטנציאליים¨ מוזמנים להתייעצות ללא תשלום¨ לפנות לעוזי בטלפונים הרשומים מטה∫
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