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החברה הכלכלית חדרה
תוכן עניינים

,רשויותאתר,גלובסואתרעיתון,וואלהבאתרהכלכליתהחברהשלהעסקיהפתוחכמנהלמהלייניבשלמינויועלידיעהשילבנו•

.NEWS1ואתרמגדיליםאתר

.ן"הנדלמרכזאתרשלהראשיבעמודפורסם,תעסוקהמתחמיבענייןכהןארנטשיעםשיזמנוראיון•

מרכזבאתר,המחוזיתבוועדהשאושרהשוקמתחםעלידיעותבמספרוקרדיטצוקרמןשגיאד"עושלהתייחסותלשלבפעלנו•

.ניוזמגדלורואתרICEאתר,מגדיליםאתר,ביזנעסאתר,ן"הנדל

.ניוזמגדלוראתר,רשויותבאתרפורסמה,בחדרהמקומייםעסקיםלבעליכנסקידוםבענייןידיעהוהכנויזמנו•

השרוןאתר,ניוזמגדלורבאתרפורסמה.ר"ביתסלעבמתחםענקהתחדשותלפרויקטיזמיותחברותבחירתעלידיעהקדמנו•

.הצפוני

.רשויותובאתרניוזמגדלורבאתרשולבהבחדרהשיוקםעירוניתהתחדשותפורוםבנושאידיעה•

באתר-בחדרהעירוניתלהתחדשותהרשותנציגיעםהכלכליתוהחברההמקומיתהרשותבכירישלפגישהבנושאידיעהפרסמנו•

.רשויותפורטל,ניוזמגדלוראתר,ביזנעסאתר,טלניריאתר,מגדיליםבאתר,ICEבאתר,ביזפורטל

קרדיטעם.ניוזמגדלורבאתר"ר"ביתסלע"העירוניתההתחדשותמתחםלתושביהמשמעותיתההקלהבנושאידיעהשילבנו•

הכלכליתלחברה

.רשויותבאתרפורסמהחדרהבעירפרטיותמשלימותקרקעותעםעירוניתהתחדשותפרויקטבנושאכתבה•

.מרקרדההארץעיתוןשלהמסחרין"הנדלבמוסףפורסםכהןארנטשיעםשהכנוראיון•



.ביזנעסואתרן"הנדלמרכזאתר,מגדיליםבאתראולגהבגבעתבינויפינויבינויתכניתשללהפקדהאישורעלידיעהושילבנויזמנו•

.מגדיליםבאתר,א"לתמחוץהגדוליםהתעסוקהמתחמיעלשיזמנובכתבההכלכליתוהחברהפארקי'האנרגאתשילבנו•

קרדיטניתן.גלובסבעיתוןהעירוניתההתחדשותמדורבמסגרתפורסםבחדרהביתרסלעשכונתשלהעירוניתההתחדשותפרויקט•

.הכלכליתבחברהההתחדשותלמנהלת

קרדיטכולל.מגדיליםבאתרן"הנדלבתחוםיותרלטובהב"תשפשנתאתשיהפכוההחלטותעלבכתבהשולבצוקרמןשגיאד"עו•

חדרההכלכליתלחברה

.קרדיטכולל,וואלהבאתרפורסמה,בישראלביותרהמתחדשותהעריםבנושאצוקרמןשגיאד"עובהשתתפותכתבה•

ארנטשיבהשתתפותבעירהתחבורתיתוהמהפכהחדרהשלהמואץהפיתוחעל,ל"החכשלהמסחריפ"מהשתכחלקשהכנוכתבה•

רשויותבמגזיןפורסמהכהן

.כלכליותבמגזיןפורסמהל"החכמקדמתאותםהאנרגיהפרויקטיבנושאכלכליותומגזיןל"החכשלפ"שתבמסגרתשהכנוכתבה•

עם.גלובסובאתרבעיתוןשפורסמהעירוניתהתחדשותבפרויקטיבתמורותשינוייםבנושאבכתבהצוקרמןשגיאד"עואתשילבנו•

.ל"לחכקרדיט

MYNETואתרחדרהידיעותבעיתוןפורסמה.בחדרהשיפתחכבדיםרכבלכליל"החכשמקימההחדשהחניוןעלידיעהקדמנו•

.טלניריואתררשויותאתר,חדרה

.נתניהידיעותבעיתוןפורסמה,בחדרהחדשיםספרבתילהקמתחברהשנבחרהכךעלידיעה•

,  פ פורה"המשך שת

אורלי ואוהד



ל"החכידיעה על המינוי של יניב מהלי כמנהל הפיתוח העסקי של 
17.3.22פורסם באתר וואלה בתאריך 

לינק לכתבה

https://finance.walla.co.il/item/3494505


ל"החכידיעה על המינוי של יניב מהלי כמנהל הפיתוח העסקי של 
16.3.22פורסם בגלובס בתאריך 



ל"החכידיעה על המינוי של יניב מהלי כמנהל הפיתוח העסקי של 
16.3.22פורסם באתר גלובס בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001406043&after_registration


ל"החכידיעה על המינוי של יניב מהלי כמנהל הפיתוח העסקי של 
17.3.22פורסם באתר מגדילים בתאריך 

לינק לכתבה

https://magdilim.co.il/170320221451-2/


ל"החכידיעה על המינוי של יניב מהלי כמנהל הפיתוח העסקי של 
16.3.22פורסם באתר רשויות בתאריך 

לינק לכתבה

http://www.rashuiot.co.il/html5/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=55500&did=1118&G=8703&SM=&_UserReference=19DB2F6EEB70EF7862318822


ל"החכידיעה על המינוי של יניב מהלי כמנהל הפיתוח העסקי של 
16.3.22בתאריך NEWS1פורסם באתר 

לינק לכתבה

https://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=451812&subjectid=35


כהן בעניין מתחמי תעסוקהארנטראיון עם שי 
20.2.22ן בתאריך "פורסם באתר מרכז הנדל

לינק לכתבה

https://www.nadlancenter.co.il/article/5133


המחוזית  בועדהכתבה על כך שמתחם השוק אושר 
25.1.22ן בתאריך "פורסם באתר מרכז הנדל

לינק לכתבה

https://www.nadlancenter.co.il/article/4993


המחוזית  בועדהכתבה על כך שמתחם השוק אושר 
25.1.22פורסם באתר ביזנעס בתאריך 

לינק לכתבה

https://bizzness.net/%d7%90%d7%95%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%93%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94/


המחוזית  בועדהכתבה על כך שמתחם השוק אושר 
25.1.22פורסם באתר מגדילים בתאריך 

לינק לכתבה

https://magdilim.co.il/250120221202/


המחוזית  בועדהכתבה על כך שמתחם השוק אושר 
25.1.22בתאריך ICEפורסם באתר 

לינק לכתבה

https://www.ice.co.il/realestate/news/article/841881


המחוזית  בועדהכתבה על כך שמתחם השוק אושר 
25.1.22פורסם באתר מגדלור ניוז בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.migdalor-news.co.il/18703-3/


ידיעה על קידום כנס לבעלי עסקים מקומיים בחדרה
19.1.22פורסם באתר רשויות בתאריך 

לינק לכתבה

http://www.rashuiot.co.il/html5/arclookup.taf?&_id=54565&did=1118&g=1118&title=%E4%E7%E1%F8%E4%20%E4%EB%EC%EB%EC%E9%FA%20%E7%E3%F8%E4%20%FA%F7%E9%E9%ED%20%EB%F0%F1%20%EC%E1%F2%EC%E9%20%F2%F1%F7%E9%ED%20%EE%F7%E5%EE%E9%E9%ED


ידיעה על  כנס לבעלי עסקים מקומיים בחדרה
19.1.22פורסם באתר מגדלור ניוז בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.migdalor-news.co.il/peiluotonline-2/#comment-3840


ר"ידיעה בנושא בחירת החברות לפרויקט ההתחדשות הענק במתחם סלע בית
14.1.22פורסם באתר מגדלור ניוז בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.migdalor-news.co.il/17852-3/


ר"ידיעה בנושא בחירת החברות לפרויקט ההתחדשות הענק במתחם סלע בית
14.1.22פורסם באתר השרון הצפוני בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.nhn.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%A8%D7%97%D7%91-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8%D7%94/


ידיעה בנושא פורום התחדשות עירונית שיוקם בחדרה
20.12.21פורסם באתר מגדלור ניוז בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.migdalor-news.co.il/newzer/#comment-3638


ידיעה בנושא פגישה עם נציגי הרשות להתחדשות בחדרה
19.12.21פורסם באתר רשויות בתאריך 

לינק לכתבה

http://www.rashuiot.co.il/html5/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=53930&did=1118&G=8702&SM=


ידיעה בנושא פגישה עם נציגי הרשות להתחדשות בחדרה
14.12.21בתאריך ביזפורטלפורסם באתר 

לינק לכתבה

https://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/798785


ידיעה בנושא פגישת הרשות להתחדשות בחדרה
14.12.21בתאריך ICEפורסם באתר 

לינק לכתבה

https://www.ice.co.il/realestate/news/article/838043


ידיעה בנושא פגישת הרשות להתחדשות בחדרה
14.12.21פורסם באתר מגדילים בתאריך 

לינק לכתבה

https://magdilim.co.il/141220214/


ידיעה בנושא פגישת הרשות להתחדשות בחדרה
14.12.21בתאריך טלניריפורסם באתר 

לינק לכתבה

http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?mp=49&cat=1&id=105754


ידיעה בנושא פגישת הרשות להתחדשות בחדרה
14.12.21פורסם באתר ביזנעס בתאריך 

לינק לכתבה

https://bizzness.net/2022-%d7%a6%d7%a4%d7%99-%d7%9c-900-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%97/


ידיעה בנושא פגישה עם נציגי הרשות להתחדשות בחדרה
14.12.21פורסם באתר מגדלור ניוז בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.migdalor-news.co.il/17056-2/


ידיעה בנושא פגישה עם נציגי הרשות להתחדשות בחדרה
15.12.21פורסם באתר רשויות בתאריך 

לינק לכתבה

http://www.rashuiot.co.il/html5/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=53883&did=1118&G=1118&SM=&_UserReference=CE71A4D4C68ABD8961B9938E


בחדרה" ר"סלע בית"ידיעה בנושא ההקלה המשמעותית לתושבי מתחם ההתחדשות העירונית 
29.11.21פורסם באתר מגדלור ניוז בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.migdalor-news.co.il/60518-2-3/


כתבה בנושא פרויקט התחדשות עירונית עם קרקעות משלימות פרטיות בעיר חדרה
28.11.21פורסם באתר רשויות בתאריך 

לינק לכתבה

http://www.rashuiot.co.il/html5/arcLookup.taf?_function=details&_ID=53542&did=1118&G=1118&SM=&_UserReference=5780BF2E56CED3B861A33108


ל"החכל "כהן מנכארנטראיון עם שי 
2021באוקטובר דהמרקרן של הארץ "פורסם במוסף הנדל



ידיעה בנושא אישור להפקדה של תכנית בינוי פינוי בינוי בגבעת אולגה
3.11.21פורסם באתר מגדילים בתאריך 

לינק לכתבה

https://magdilim.co.il/0311202109/


ידיעה בנושא אישור להפקדה של תכנית בינוי פינוי בינוי בגבעת אולגה
3.11.21ן בתאריך "פורסם באתר מרכז הנדל

לינק לכתבה

https://www.nadlancenter.co.il/article/4516


כתבה בנושא אישור להפקדה של תכנית בינוי פינוי בינוי בגבעת אולגה
3.11.21פורסם באתר ביזנעס בתאריך 

לינק לכתבה

https://bizzness.net/%d7%97%d7%93%d7%a8%d7%94-352-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%95-%d7%9c-1780-%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa/


פארק בכתבה על מתחמי התעסוקה הגדולים מחוץ לתל אביבי'האנרג
12.10.21פורסם באתר מגדילים בתאריך 

לינק לכתבה

https://magdilim.co.il/12102111/


כתבה על פרויקט התחדשות עירונית של שכונת סלע ביתר בחדרה
19.9.21פורסם בעיתון גלובס בתאריך 



ן"ב לטובה יותר בתחום הנדל"ד שגיא צוקרמן בכתבה על ההחלטות שיהפכו את שנת תשפ"עו
5.9.21פורסם באתר מגדילים בתאריך 

לינק לכתבה

https://magdilim.co.il/02092111/


ד שגיא צוקרמן בכתבה על הערים המתחדשות ביותר בישראל"עו
22.7.21ן בתאריך "פורסם באתר וואלה נדל

לינק לכתבה

https://nadlan.walla.co.il/item/3449637


כתבה על הפיתוח המואץ של חדרה והמהפכה התחבורתית בעיר
25.4.21פורסם במגזין רשויות בתאריך 



כתבה על הפיתוח המואץ של חדרה כבירת האנרגיה והמהפכה התחבורתית בעיר
2021פורסם במגזין כלכליות בחודש אפריל 



התחדשות עירונית בפרויקטיד שגיא צוקרמן בכתבה בנושא שינויים בתמורות "עו
28.2.21פורסם בעיתון גלובס בתאריך 



התחדשות עירונית בפרויקטיד שגיא צוקרמן בכתבה בנושא שינויים בתמורות "עו
28.2.21פורסם בעיתון גלובס בתאריך 



התחדשות עירונית בפרויקטיד שגיא צוקרמן בכתבה בנושא שינויים בתמורות "עו
5.3.21פורסם באתר גלובס בתאריך 

לינק לכתבה

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362155&fbclid=IwAR3YyRtykS4YwwH47rFCLNMzeXXqPO7jQlsE1pyO9akF5QjoGwJTo8EjHh4


ידיעה על החניון החדש לכלי רכב כבדים שיפתח בחדרה
19.2.21פורסם בידיעות חדרה ונתניה בתאריך 



ידיעה על החניון החדש לכלי רכב כבדים שיפתח בחדרה
16.2.21חדרה בתאריך MYNETפורסם באתר 

לינק לכתבה

https://hadera.mynet.co.il/local_news/article/HJ00mdCDWu


ידיעה על החניון החדש לכלי רכב כבדים שיפתח בחדרה
16.2.21פורסם באתר רשויות בתאריך 

לינק לכתבה

http://www.rashuiot.co.il/html5/ARCLookup.taf?_function=details&_ID=49635&did=1118&G=1118&SM=


ידיעה על החניון החדש לכלי רכב כבדים שיפתח בחדרה
14.2.21בתאריך טלניריפורסם באתר 

לינק לכתבה

http://www.talniri.co.il/marketnews/article.asp?id=101500


ידיעה על הקמת שני בתי ספר חדשים בחדרה
05.2.21פורסם בעיתון ידיעות נתניה בתאריך 


