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פארק מדעי החיים הנבנה כימים אלה במ־
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מבואות $DN2$הדרומיים של העיר חתם על הסכם שי־
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אסטרטגיים בין החב־
$TS1$החברות$TS1$

ברות$DN2$הישראליותוהסיניות.
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מלווים נציגיהבישראל,
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"המשרד המשותף שיפעל
ישראליות המ־
$TS1$המבקשות$TS1$
החיים ייתן מענה הןלחברות
בפארק מרעי

$המבקשות$DN2$להיכנס לשוק
בקשות
יניות $DN2$המבקשותלהיכנסלארץ״ ,אומר גלפלג,
ניות
שמקימה את פארק
מנכ״ל החברה הכלכלית
מדעי החיים בשיתוף חברת מבנה שלאליע־
$TS1$אליעזר$TS1$
המחקר ופיתוח של חב־
$TS1$חברות$TS1$
זר
יעזר $DN2$פישמן",פעילות
$TS1$סיניות$TS1$
סי־
הסיני והן לחברות

פארק מדעי החיים נמצא בשלבי בנייה
$DN2$לחברת$DN2$דוואל ולממשלה
רת
מתקדמים ובשטח ניתן לראות את העבודות
רק
המתחד־
$TS1$המתחדשות$TS1$
$DN2$כפארק$DN2$המוביל בתחום המים ,האנרגיות
ששטחו הכולל 17
הראשון
להקמת הבניין
מהקר מקו־
$TS1$מקומיים$TS1$
מכשור רפואי וגופי
חברות $DN2$ביומר,
רות
$DN2$המתחדשות $DN2$והסביבה ברמההפדרלית ,ומהווה נדבך
שות
מיליון
ועלות הקמתו נאמדת ב100 -
אלף מ״ר
מושכתעניין רב בקרב קהילת הביומר
מיים
ומיים$DN2$
חשוב ביחסי
סין-ישראל .הפארק נהנה מתי
ש׳׳ח.אכלוםו יחל ברבעון הראשון של שנת
העולמית ,קרנות הון ומשקיעים
בינלאומית
שחתמו על הסכם
מיכתן של שתי הממשלות,
מדובר בפארק הייעודי הראשון הנבנה
2015
החברה הכלכלית את
ובתקופה זו העמיקה
פארק סי.א״.א״.פ־ שונה
משולש עם הקמתו.
בארץ כחלק
פעילותה ואת מעורכיתה בבניית פלטפורמה
מאסטרטגיה שמובילה העירייה
אסטרטגיים כמו זה
להמשך פיתוח תעשיות עתירות ידע ככני־
$TS1$ככניסה$TS1$
שנחתם
לשיתופיפעולה
מפארק־ם אחרים בהיותו גם א־נטגרטור עם
מאפשר
נגישות לפרויקטים ציבוריים ובכך
לעיר .הפארק נבנה על שטח של
$DN2$ככניסה $DN2$הדרומית
סה
סי.איי,איי,פילקידום פארק מרעי החיים
עם
להברות נגישותלפרויקטים הסגורים בדרך-
חמישה בנ״נ־ם
'והתוכניותכוללות
 31דונם
ומשיכת יזמים ,משקיעים וחברות בתחומי
כלל בפני חברות זרות.
בהיקףכולל של  85אלףמ״ר.
לפארק׳׳,
הפעילות המשותפים
פארק סי.איי.א״.פ־

הוא מיזם משותףלחב־
$TS1$לחברת$TS1$

הסינית .הוא הוכר כפא־
$TS1$כפארק$TS1$

