
 הראשון הבניין אכלוס החל
בר־לב ההייטק בפארק

 שמונה מתוך הראשון, בבניין עסקאות שלוש הושלמו
 87כ־ של שטח על שישתרע החדש, בפארק שייבנו בניינים

עבודה מקומות 5000כ־ לייצר וצפוי מ״ר אלף
r בפארק הושלמו עסקאות שלוש 

 עם הצפון, של החדש ההייטק
 מתוך הראשון הבניין של בנייתו השלמת

 הבניין שייבנו. נוספים בניינים שבעה
 אלף 12.2 כ־ של שטח על משתרע החדש

 ל־ שכירות עסקאות הושלמו כה, ועד מ״ר
 שנים, חמש של לתקופה מתוכו, מ״ר 4,800

 שכר נוספות. שנים לחמש אופציה עם
 על עומד ניהול, דמי ללא במקום, הדירה

למ״ר. שקלים 45כ-
 חטיבת נמנות החתומות, החברות בין
 ׳ציים' הגרמנית העדשות ענקית של המו׳'פ
 ספירל האינטראקטיבי השיווק חברת ומטה

 לפארק משרדיה את שתעביר סולושנס,
הקרוב. השבוע במהלך בר-לב הייטק

 הפיתות מרכז הינו בר-לב הייטק פארק
 שמונה לכלול צפוי המתחם הצפון. של החדש

 בגליל לייצר הוא הפארק הנהלת חזון בניינים.
 עידוד לצד חדשים, תעסוקה מקומות אלפי

 ההייטק מקצועות ללימוד המוטיבציה הגברת
האזור. תושבי בקרב

המרכי כל את כולל בר-לב הייטק פארק
 לרשות חדשני. עבודה במתחם הנדרשים בים

 בתי ובו מרכזי שירותים מבנה עומד הדיירים
 ועוד. ליזמים אקסלרטור מסעדות, קפה,

 הזנק חברות לצד לאומיות רב עוגן חברות
בוד יזמים ואף הקמה בשלבי שונים, בגדלים

 משותף עבודה ממתחם ליהנות יוכלו דים
 חדרי מתקדמת עבורה סביבת המספק בפארק,
 שכירות וכדומה, משרד שירותי ישיבות,

משרדים, השכרת וכן גמישים זמן לפרקי

 פארק עבודה. מקומות 5000 לייצר הוא החזון
ד<צ1ס:י1ציל לב בר ההייטק

נחיצות. על-פי ושולחנות מתחמים
 נסיעה שעה כחצי במרחק ממוקם הפארק

 קילומטרים 100וכ־ ומיוקנעם מחיפה בלבד
 צועד חדשני, נוח, נגיש, המתחם מהרצליה.

 פורייה קרקע ומעניק הטכנולוגיה בקדמת
משתל כלכליים בתנאים ולפיתוח ליצירתיות

 למהנדסים נגיש הפארק למיקומו, הודות מים.
 ובצפון בקריות, בגליל, החיים ולמדענים

החו מבתי ומו״פ רפואה לאנשי גם כמו בכלל,
 של גדול ולציבור ובצפת בנהריה בחיפה, לים

מהסביבה. וסטודנטים אקדמאים
 בחודש לכרמיאל הרכבת קו פתיחת עם

 לוחות יתקצרו הנגישות, תוגבר ספטמבר,
 תחנת הראשונה התחנה להגעה. הזמנים
 מה הפארק בתוך למעשה נמצאת אחיהור

 המקום של האטרקטיביות את שמגביר
למש ביותר אטריקטיבי ליעד אותו והופך
איכותי לעובדים ובעיקר מעסיקים , קיעים

גבוהות. ברמות ים
הברמן רוזן עליזה


