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פארק הורביץ רחובות

�
המרכז האקדמי פרס שירותי פארק חניון פרטי

בתי קפה ומסעדותרכבתכביש 431קאנטרי קלאב

מתחם קניות
בילוי ופנאי

פארק הורוביץ נמצא במיקום מנצח, בסמוך לתחנת הרכבת החדשה, 
למחלף  ובקרבה   ,4 וכביש   431  ,42  ,411 כביש  כמו  ראשיים  כבישים 
החדש שיוקם, אשר עתיד לקצר את זמן הנסיעה בעיר ומחוצה לה 
באופן משמעותי. עוד ניתן למצוא בקרבת מקום: מכון ויצמן, פארק 

המדע, גישה לתחבורה ציבורית רבה ועוד.



השקעות ונדל“ן



פארק הורביץפארק המדע vs
משרדים למכירה כמעט ואין היצע, אין שטחי משרדים קטנים

מעבר לשיא

מתחם וותיק, הוקם בשנת 1972

יציאה לצירים פקוקים

בפארק מתחם מרכזי אחד בצמוד לרכבת

מצוקת חניה לעובדים ולאורחים

יש ובמגוון גדלים, החל מ- 8,500-8,000 ש“ח למ“ר

רגע לפני - פוטנציאל גדול

פארק תעשיות חדשני המותאם לצרכי המאה ה-21 וכולל תשתיות מודרניות
חיבור ישיר לתחנת רכבת חדשה וחיבור מהיר לכל צירי התנועה הראשיים באיזור

גישה מהירה ונוחה באמצעות מחלף הצמוד לפארק לכבישים 431, כביש 40 וכביש 6

בפארק הורביץ מתוכנן פאוור סנטר שישתרע על שטח של 32,000 מ“ר
ויכלול מתחמי מסעדותף, בתי קפה וקאנטרי קלאב

יוקם חניות ציבורי מלבד החניונים הייעודיים לבנייני המשרדים

פוטנציאל השבחה ותשואה

תשתיות

נגישות

מסחר וקניות

חניה



אדריכלות 

משרד URBAN21 הוקם בשנת 2015 על ידי אדריכלית 
ליאורה רינת- אנגל. ליאורה, בוגרת אוניברסיטת 
NYIT בניו יורק (1995), ואדריכלית רשויה בישראל 

מזה עשרים שנה.

פרויקטים  של  רחב  מגוון  מקדם   URBAN21
קניונים,  בנייני משרדים,  לרבות:  שונים  בייעודים 
פנים.  ועיצוב  מוגן  דיור  מלונאות,  מגורים,  בנייני 
תוך  לקוח  כל  לצרכי  מדוייק  מענה  נותן  המשרד 

שילוב איכות תכנונית, מקוריות ורעיונית.
תוך  מירבית  לב  תשומת  מוקדשת  פרויקט  לכל 
הבנת מאפייניו הייחודיים, מכסום זכויות הבנייה, 
עמידה בתקציב ובלוחות זמנים כל זאת בעבודה 

צמודה מול הלקוח עד לשביעות רצונו המוחלט.

של  רב  מספר  ליאורה  הובילה  הקריירה  במהלך 
פרויקטים כאדריכלית בכירה במשרדים: יסקי מור 
כלים  מליס.  ונעמה  אסיף  ושמאי  צור  סיון, משה 
אלו אשר רכשה במהלך השנים כמו גם הכרותה 
וועדות  המקומיות  ברשויות  החלטות  מקבלי  עם 
גדולים  פרויקטים  להוביל  לה  מאפשרים  התכנון 

וקטנים כאחד תוך מתן תשומת לב אישית 
ירידה לפרטי פרטים  וקשר אישי עם הלקוח.

 
ליאורה רינת- אנגל.
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הדמיית
לובי



הדמיית
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הדמיית
חדר כושר
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הפרויקטים 
שלנו
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