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אנו  שלנו.  העבודה  הרגלי  משתנים  עמו  ויחד  משתנה,  חיים  אנו  שבו  העולם 

עבודה  חללי   - הבא  הגדול  בדבר  חלק  לקחת  לכם  ומאפשרים  זאת  מבינים 

עבודה  הלילה, אלא סביבת  עד  לבן מהבוקר  קיר  מול  ישיבה  עוד  לא  משותפים. 

בין אנשים  ועשייה, לשיתופי פעולה  יצירה  לחוויית  ומתקדמת המביאה  אנרגטית 

עכשיו. שאתם  ממה  טוב  יותר  הרבה  מישהו  להיות  להפוך  הזדמנויות  ולאינסוף 

משהו גדול קורה בעולם הנדל"ן,
בואו להיות חלק ממנו עכשיו.



הרבה יותר עתיד

אנו מאמינים שלכם, אנשי העולם החדש, מגיע להיות חלק מהעתיד וליהנות ממקום 

המעניק לכם חוויה ייחודית, ולא רק סביבת עבודה שגרתית. מסיבה זו, יצרנו עבורכם 

מרחב עבודה בעיצוב מעורר השראה, מקום המסמל את פרי היצירתיות והעמקת 

תוססת,  עסקים  קהילת  אליו  המושך  מקום  ולעצמאים,  ליזמים  העסקית  התודעה 

ומעל הכל, מקום שמאפשר לכם  בו לקוחות.  ולארח  ליזום  בו,  ליצור  מקום שכיף 

להשקיע בדבר החשוב מכל, בעצמכם!
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הרבה יותר ממשרד

שגרת יום העבודה בחללי עבודה משותפים סללה דרך חדשה המעניקה לכם הרבה 

יותר מכל משרד רגיל. המרכז מאובזר במערכות טכנולוגיה חכמות, משרדים פרטיים 

פינות  עסקים,  לאונג'  מרשימים,  ישיבות  ,חדרי  ומעוצבים  מאובזרים  מרוהטים, 

חשיבה, מטבח מצויד ומאובזר, מרפסת שמש גדולה, מתחם אירועים, ואפליקציה 

אחת שתאפשר לכם להתנהל במתחם ולהתהלך בו כאילו הוא שלכם. בעצם, הוא 

באמת שלכם! 
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הרבה יותר טכנולוגיה

יותר. הכניסה למתחם מתבצעת באמצעות  ברוכים הבאים לעולם חדש ומתקדם 

והמדפסת  לכבודכם  ידלקו  במשרד  והמזגן  האורות  שלכם,  האצבע  טביעת  זיהוי 

תתחבר אוטומטית למחשב שלכם. נשמע לכם דמיוני? כאן זו המציאות היומיומית. 

בחדר  מראש  מקום  להזמין  גם  לכם  תאפשר  שלכם,  לנייד  שתורידו  האפליקציה 

הישיבות, להזמין ארוחת צהריים ממסעדות האזור, לפתוח את שער החניון, לדעת 

אם הלקוח שלכם מחכה לכם בכניסה ואפילו לדעת מתי הכביסה שלכם מוכנה.

הרבה יותר טכנולוגיה כבר אמרנו? 
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הרבה יותר עיצוב

עיצוב מעורר השראה, כזה המעניק לכל מבקריו ותושבי הקבע שלו פרץ אנרגיה, פתיחות, בטחון ונוחות 

אשר יחד, הופכים לשילוב שמעודד את כולנו ליצור בו, להכיר, להתחדש ולפרוץ תקרות זכוכיות, כל יום 

ויוקרה, חדרי  יוקרתי, הצבעים שיוצרים תחושה של בטחון  מחדש. מחיצות הזכוכיות שמשוות מראה 

הישיבות המלהיבים, התאורה שיוצרת עומק, השימוש בחומרים שונים ומשלימים והאור הטבעי שנשפך 

ומאיר את  המסדרונות מתורגמים יחד בסינרגיה מושלמת למרכז עבודה מעורר השתאות וכמיהה לקום 

אליו כל בוקר.  
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הרבה יותר שיתופי 
פעולה

W-SPACES  יוצרת עבורכם קהילת עסקים תוססת, וסביבה פורייה ליצירת נטוורקינג 

ושיתופי פעולה, העמקת קשרים בין בעלי העסקים במתחם ומחוצה לו ויותר מכך, 

יצירת קשרים אישיים. זוהי דרך נפלאה להכיר אנשי מקצוע מעולים, להתייעץ עם 

נותני שירותים בדילמות עסקיות, להיעזר בשירותיהם ולהעניק להם את השירותים 

המקצועיים שלכם.  

W-SPACES הוא מרכז ששייך לאנשים שמרכיבים אותו; ככזה, כל מרצפת, צבע או 

וסיעור  פתיחות  חדשות,  חברויות  יצירת  שיחה,  מחסומי  לשבירת  ממוקדים  רהיט 

מוחות פורה ללא הפסקה. אנו מאמינים שקשרים אישיים מוציאים מאתנו את הטוב 

ביותר ועוזרים לנו לסגל נקודת מבט חדשה על העבודה, על מיזמים ועל החיים בכלל. 
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הרבה יותר ניהול

לדאוג לאינטרנט במשרד? לטפל בתקלות? לקנות קפה וחלב? לנקות? תשכחו מהכל. כאן, 

אנו מנהלים עבורכם את המרכז - אירועי תוכן, MEET-UPS, שירותי הדפסה וציוד משרדי, 

Wi-fi מהיר, שירותי IT, שירותי ניקיון, שירותי מזכירות, איסוף דואר, כרטיס הנחות לאוכל, 

Happy-Hour, ארוחות בוקר משותפות, ניהול מבקרים ואפילו שירותי מכבסה.

הרבה יותר משולחן וכיסא, נכון? 
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הרבה יותר השקעה

W-SPACES מהווה הזדמנות נהדרת לעצמאים ויזמים להשקיע נכון, להשקיע חכם: להפסיק 

לשלם שכירות ולרכוש משרד משלכם בטאבו, שהוא הרבה יותר מכל משרד אחר.

ועד ת'.  וליהנות מניהול הנכס מא'  מעתה תוכלו להשיא תשואה מההשקעה שלכם 

לא עוד פרסום ביד 2, תיקון תקלות וחשש מנכס ריק - במילים אחרות, לשכוח מכל 

הדאגות וליהנות מניהול מקצועי להשקעה שלכם ולקבל תשואה מירבית.
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הרבה יותר ניסיון

יזמיות בתחום השקעות בנדל"ן,  ונדל"ן נדל"ן פועלות כחברות  החברות כהן פליקס 

מגורים, מסחר ותעשייה. כהן פליקס חברה לבניין ופיתוח שנוסדה בשנת 1973 מביאה 

עימה ניסיון רב בתכנון, פיתוח ובניית פרויקטים בנדל"ן. חברת נדל"ן נדל"ן המביאה 

יתרון  לחברות  שמקנה  מה  נדל"ן  ליזמות  הקשור  בכל  דרך  פורצת  חדשנות  עימה 

קבוצות  בנייה,  יזמות  במסגרות של  פרויקטים  בהובלת  וחדשנות  ניסיון  מובהק של 

רכישה, תכנון והשבחת קרקעות.

יחד, חברת כהן פליקס ונדל"ן נדל"ן מביאות את הבשורה של מוצר נדל"ן ראשון מסוגו 

בעולם. חלל עבודה משותף, המותאם למשקיעים פרטיים ומאפשר לכל אחד מאתנו 

ליהנות מתשואה חודשית, ולהיות הבעלים של משרד פרטי בטאבו. מרכז המשרדים 

המפואר יכלול את כל השירותים, חדרי הישיבות, הידע והמערכות הטכנולוגיות כדי 

שכל אלו, יצרו יחד, מרכזי עבודה מלאי חיים ואנרגיה, הזדמנויות ובטחון להשקעה 

פיננסית מעולה בעולם הנדל"ן.
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29ט.ל.ח / התשריט להדמיה בלבד, אינו יחייב את החברה וייתכנו בו שינויים נוספים

תוכנית קומה

פינות חשיבה, אזורים משותפים, לאונג',  ישיבות,  וארבע משרדים, חדרי  ארבעים 

משרדים  מרכז  להוות  כדיי  בסינרגיה  תוכננו  יחד  אלו  כל  שמש,  שטופת  מרפסת 

מדהים ומעוצב להפליא.



מסעדת סוהו

פיק"א 13

רובע
הבילויים

עד העצם

קפה לנדוור

ארומה

קסטרו

בנדיקט

הרבה יותר מיקום

העיר ראשון לציון הפכה בשנים האחרונות למוקד משיכה לעסקים רבים בשל 

מיקומה הנוח בגוש דן והתוכניות להרחבת שטחה, שיהפכו אותה בקרוב לעיר 

השלישית בגודלה בישראל. בשורה התחתונה - יותר תושבים, יותר עסקים, יותר 

הזדמנויות.

W-SPACES מוקם באזור התעשייה הישן בראשון לציון בסמוך ל'רובע הבילויים'. אזור 

זה מאופיין בפאבים, מועדונים, אולמות אירועים ומסעדות. המרכז נהנה מצירי תנועה 

מרכזיים ליציאה וכניסה נוחים מהעיר.
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