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G a n y a v n e . r e n t

E d u c a t i o n  I s  O u r 
P a s s p o r t  T o  T h e  F u t u r e .

החינוך 
הטוב 
ביותר 

בשכונה 
הטובה 
ביותר.

בזכות החינוך לדיירי השכונה גישה מלאה לחינוך איכותי בצמידות לבית הספר 

ע״ש אילן רמון ותיכון ע״ש נעמי שמר שנחשבים לבתי הספר המובילים בישוב. 

גני ילדים ופארקים למשחקים וכל זאת במרחק הליכה מהבית. 

שירותי המתנ״ס המציעים חוגים לילדים והעשרה בשעות אחה״צ מעניקים 

 לילדים סביבת למידה בטוחה ומעשירה. 

 הידעתם? על החינוך בגן יבנה.
 * 36 גני ילדים.

 * 5 בתי ספר יסודיים ממלכתיים.
* 2 בתי ספר תיכוניים 2-6. 
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דירות בוטיק
בשכירות ארוכת טווח

בצפון גן יבנה
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את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותכניות הדירה, ובכפוף למותנה בו. *תרשים הדירה, צמודותיה והפריטים הכלולים בו, וכן המידות המצוינות בו, ניתן לצורך המחשה והתרשמות בלבד ואינם מהווים מצג מחייב מצד החברה. ייתכן והתכניות יעודכנו ויוכנסו 
בהן שינויים, לפי דרישת הרשויות ו/או החלטות החברה. כן מובהר כי הדירה תמסר במצבה IS AS ועל כן, יתכנו אי התאמות בין המוצג בתוכניות לבין מצבה IS AS במועד המסירה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותכניות הדירה, ובכפוף למותנה בו

הבניין:
לובי כניסה מפואר	 
חיפוי אבן בשילוב טיח	 
חניון תת קרקעי עם מחסום חשמלי	 
חדר עגלות ואופניים לרווחת הדיירים	 
חדר חברת ניהול ואחזקה	 
מצלמות טלוויזיה במעגל סגור בשטחים הציבוריים	 

מה בדירה?
חניה לכל דירה	 
מחסן לכל דירה	 
דלת ביטחון פלדלת	 
ארון אמבטיה + מראה בחדר אמבטיה	 
מקלחונים בחדר רחצה בדירות לשוק החופשי	 
מטבח מרווח	 
יחידת Built in גבוהה כהכנה לתנור	 
שיש אבן קיסר	 
כיור אקרילי בהתקנה שטוחה	 
ארונות מטבח - פרזול בשיטת טריקה שקטה	 
הכנה למדיח כלים	 
 	B בניה ירוקה - בידוד תרמי מחמיר ברמה
דוד לחימום המים כולל טיימר	 
מערכת חימום מים סולרית	 
ריצוף דמוי דק 60X15 במרפסות ובחדרים הרטובים	 
שקע תלת פאזי במטבח לכיריים חשמליות / אינדוקציה	 
רשתות בחלונות הדירה כנגד פיקדון	 
תריסים חשמליים בחדר דיור ובחדרי השינה למעט בממ"ד	 
נקודת גז במרפסת שמש ובדירות הגן	 
מתלה כביסה במסתור כביסה	 
מיזוג אוויר דירתי מלא עם נמכת תקרה	 
אביזרי חשמל של "גביס" או שוו"ע	 
 	TV מערכת אינטרקום עם מסך
ריצוף 80X80 או 120X60 בסלון, מטבח, חדרי השינה ובמסדרון 	 
נקודת מים ושקע חשמל מוגן במרפסות שמש ובדירות הגן	 
דלתות פנים איכותיות של "פנדור"	 
נקודות תקשורת ו-TV בכל חדר	 
זיגוג כפול בכל החלונות למעט הממ"ד וחדרים רטובים	 
ממ"ד עם מערכת סינון על פי תקן	 
מפסק מחליף לתאורה בחדר שינה הורים	 
חדר הורים הכולל חדר רחצה ושירותים	 

בניינים: 12-19
קומת קרקע
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2 ח.  שינה
ממ"ד

פ. אוכל

ח. מגורים 

מטבח

3 ח.  שינה

ח. אמבטיה
ח. שרות

1 ח.  שינה
הורים

חצר צמודה מעל תקרת מרתף

גודל החצר משתנה בין דירה לדירה

משטח מרוצף
לא מקורה

משטח מרוצף
מקורה חלקית

A2  דגם
מגרש: 121 - 111

שכר דירה ידוע 
מראש

חוזה מפוקח 
וארוך טווח

  

השכרה מחברה 
גדולה ויציבה

נקודת יציאה 
גמישה

 דירה חדשה עם 
מפרט מודרני ומפנק

בנייה ירוקה
+ בידוד תרמי 
B מחמיר ברמה

חברת ניהול ברמה 
גבוהה ומקצועית

בנייני בוטיק בני 4 
קומות

מגורים בסביבה 
כפרית

חיי קהילה 
עשירים

עיקרי המפרט:
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