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WELCOME TO MOSHE SHARETT

, כיכר המדינהMOSHE SHARETT הכירו את חוויית המגורים החדשה של
 בניינים יוקרתיים בעיצוב4  הקומפלקס כולל.בצפון הישן של ת"א
 במיקום, העטופים בטבע הירוק של גן גרמניס הצמוד,אדריכלי ייחודי
 זו ההזדמנות שלכם לגור בלב האזור.הנחשק והאינטימי של הצפון הישן
המשפחתי והשקט שופע האופי בשכונה המיתולוגית הספוגה ברגעים
, פארק הירקון, קרוב לבתי קפה, בין כיכר המדינה ואבן גבירול,היסטוריים
 והכל בנוכחות העוטפת, תחנת הרכבת הקלה,צירי התנועה הראשיים
.והמרגיעה של צמחיית הגן הירוקה

Discover the extraordinary residential experience of Moshe
Sharett on Kikar HaMedina in Tel Aviv’s upscale Old North.
Featuring a distinctive architectural concept, this new complex
includes 4 luxury buildings immersed in the green surroundings
of the adjacent Germanis Garden. This is your opportunity
to live at the heart of this tranquil, intimate, family-friendly
neighborhood – the legendary area between Kikar HaMedina
and Ibn Gvirol Street, where every step evokes historic moments.
Close to cafes, Yarkon Park, major thoroughfares, and the light
rail station, this ideal location brings the metropolis to your
doorstep while surrounding you with the garden’s relaxing
natural vibe.

7

6

MOSHE
SHARETT
KIKAR
HAMEDINA

ABOUT
THE
PROJECT

9

8

MOSHE
SHARETT
KIKAR
HAMEDINA

ABOUT THE PROJECT

 וכולל, דונם5.5  משתרע על פני מגרש בשטח שלMOSHE SHARETT
 קומות המשקיפים לעבר גן גרמניס הירוק והקסום ועטופים8  בניינים בני4
 וכן, פנטהאוזים, תמהיל הדירות מגוון וכולל דירות גן.בצמחייה מרהיבה
 לא בכל יום מוקם פרויקט חדש המשלב באלגנטיות. חדרים3-5 דירות
 עיצוב אדריכלי, מפרט עשיר וגבוה:בין כל כך הרבה מעלות ובמקום אחד
 ריאה, גינות פנימיות רחבות ידיים בין הבניינים,מהשורה הראשונה
 בכל.ירוקה צמודה המעניקה לקומפלקס אינטימיות ופרטיות קהילתית
 כל אלה. נגיש ונוח,קרקעי רחב-בניין שני לובאי כניסה נפרדים וחניון תת
פרי שיתוף הפעולה העוצמתי בין השותפים העומדים מאחורי הפרויקט
, מפגש ייחודי של ניסיון-  חברת תדהר וקיו נדל"ן,המרשים – אקרו נדל"ן
. המבטיח חוויית מגורים ייחודית בכל מובן,איתנות וסטנדרט גבוה

The four 8-story buildings of the Moshe Sharett complex cover
a total area of 5,500 sqm and overlook the enchanting Germanis
Garden while being enveloped by spectacular plant life. A
diverse apartment mix is on offer, including garden apartments
and penthouses as well as 2-4 bedroom apartments. Very
few projects so elegantly combine as many advantages in
one location: premium specifications, first-class architectural
design, large gardens nestled between the buildings, and an
adjacent green lung that offers a sense of privacy alongside
the welcoming community atmosphere. Each building has two
separate entrance lobbies and a convenient, accessible, and
especially spacious underground parking lot. All of this stems
directly from the unprecedented collaboration at the core of this
impressive project. Acro Real Estate, Tidhar, and Q Real Estate
have come together in a unique combination of experience,
strength, and superior quality standards to create an exceptional
living experience in every sense.
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 אזורי הליכה ושטחים ייעודיים, מסלולי ריצה ייחודיים,לרוכבי אופניים

 ועל תכנונה,כיכר המדינה היא הכיכר הגדולה והיוקרתית ביותר בישראל

 אגם אמורפי-  גולת הכותרת-  בלב הכיכר המחודשת.לשהייה ומנוחה

 מהמובילים בזרם המודרניסטי,חתום הארכיטקט אוסקר נימאייר

 והוא עטוף בשטחים, דונם להנאת התושבים3.5 שיתפרש על פני

 בתחילת שנות השבעים החלה בכיכר.ובאדריכלות הסגנון הבינלאומי

 בכל רחבי הכיכר.ירוקים המותאמים הן לחציית הכיכר והן לשהייה

 כאשר בכל בית יש קומת מסחר במפלס,בניית מעגל הבתים החיצוני

 ויוקמו בה בין השאר גינת,יינטעו עצים לצד צמחייה מגוונת ומושקעת

 מאז הוקפה הכיכר בחנויות יוקרה רבות.הרחוב וארבע קומות מגורים

 נכתב, הפרק הבא בסיפור כיכר המדינה.כלבים ופינות משחק לילדים

 לצד העבר המרתק של.והמושג 'כיכר המדינה' הפך שם קוד ליוקרה

ממש עכשיו להנאתכם במרחק כמה צעדים מהבית שלכם והוא עתיד

, במסגרת תכנית חידוש הכיכר. הולך ונרקם לה עתיד מפואר,הכיכר

.להמציא את האייקון התל אביבי מחדש

סיטרי- מטרים ובה נתיב דו18 תיסלל שדרה היקפית חדשה ברוחב

Kikar HaMedina (State Square) is the largest, most prestigious

18-meter-wide perimeter boulevard will include a two-way bike

city square in Israel, designed by architect Oscar Niemeyer,

lane, unique running lanes, walking areas, and designated spots

one of the leading proponents of modernist architecture and

for leisure and relaxation. But the clear highlight of the new

the International Style. Construction on the square’s outer

square is the 3,500 sqm amorphous lake at its heart, nestled

circle began in the early 1970s, with each building having four

among pockets of greenery for the enjoyment of all residents,

residential floors as well as a commercial floor at street level.

whether crossing the square or spending time in this exceptional

Since those days, it has become a focus of attraction for the

space. Trees will be planted all over the square, alongside

city’s most exclusive boutiques, with “Kikar HaMedina” itself

diverse, beautifully cultivated plantlife, as well as a dog park,

being synonymous with luxury. This fascinating past is now

children’s play areas, and other attractions. The next chapter in

meeting a glorious future, with an ambitious renewal plan

the historic story of Kikar HaMedina is being written right now,

that will transform the entire area. As part of this plan, a new

reinventing a Tel Aviv icon just a few steps from your home.
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 לצד האדריכלותMOSHE SHARETT -הייחוד הבולט ביותר לעין ב
 גן גרמניס. הוא הריאה הירוקה שעוטפת את הבניינים,המוקפדת
,המיתולוגי הינו חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של השכונה האהובה הזו
 העצים הגבוהים יוצרים אווירה.וכאן תיהנו מהיופי הזה ממש מקרוב
 מקום נהדר. המזמינה פרטיות ושקט אל הפרויקט,אינטימית וקהילתית
 פיסת טבע קסומה ממש מתחת,למשחק ולמנוחה תחת העצים המצלים
. בליבה של תל אביב,לבית

The most striking aspect of Moshe Sharett, other than its
elegant architecture, is the natural greenery that embraces the
buildings. This greenery is courtesy of the legendary Germanis
Garden, which has played an integral role in the history of this
beloved neighborhood, and now offers its beauty up for your daily
enjoyment. Its tall trees nurture privacy and tranquility, creating an
especially intimate community atmosphere. The perfect place to
play and to relax in the shade of the trees – a magical island of
nature on your doorstep, in the heart of Tel Aviv.
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AN IDEAL LOCATION, IN EVERY WAY

 נהנה מהמיקום הצמוד לגן גרמניס ובסמוךMOSHE SHARETT
 בסמוך לקאנטרי, מטרים בודדים מרחוב ארלוזורוב,לכיכר המדינה
 במרחק, זהו אזור שקט ושליו לכל המשפחה.ארלוזורוב החדש-רמז
. גן העיר ומרכז ויצמן, רחוב אבן גבירול,הליכה קצר מפארק הירקון
הפרויקט קרוב לעורק התחבורה המרכזי המוביל אל כביש החוף
 מסוף האוטובוסים הצמוד, תחנת הרכבת סבידור מרכז,ונתיבי איילון
והקו הסגול של הרכבת הקלה בתחנת ויצמן העתידית במרחק כמה
.דקות הליכה

Moshe Sharett enjoys a quiet, peaceful location perfect for
the whole family, next to Germanis Garden and close to Kikar
HaMedina, just steps from Arlozorov Street and the new RemezArlozorov Sports Center. A short stroll will take you to Yarkon
Park, Ibn Gvirol Street, Gan HaIr Mall, and Weizmann City Mall.
Nearby is the main thoroughfare leading to Highway 2 and the
Ayalon Highway, Savidor Central Train Station, the adjacent bus
terminal, and the forthcoming Weizmann station on the light
rail’s purple line – a few minutes’ walk away.
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 ומעניקה סקרנות להולכי,להתמזג עם צורתו המעוקלת של הרחוב

MOSHE .ישנם פרויקטים שאדריכלים חולמים לקחת בהם חלק

 זהו מרחב מחיה האוצר בתוכו את כל היתרונות של מגדל.הרחוב

 היה ברור, כבר מתחילת התכנון. הוא פרויקט כזהSHARETT

 אבל בשקט ואינטימיות של בנייני בוטיק העטופים בחצרות,מגורים

לכל אנשי המקצוע המעורבים בפיתוחו – זהו פרויקט ייחודי

 אותה איכות ייחודית ניכרת. עם עיצוב פנים ייחודי וחלל זורם,רחבות

, חמישה וחצי דונם במקום הנחשק ביותר בצפון תל אביב.ביותר

 ובנגיעות, בצבע הלבן השולט והמוביל,כמובן גם בבחירת החומרים

 הם קנבס אדיר ליצירת מופת – לעיצוב ייחודי,עבור האדריכל

 הפרויקט מספק חוויית חלל ייחודית ובה.הכהות של אלומיניום ועץ

 מאפייני העיר הלבנה הקלאסיים מצד אחד והטבע.מאין כמוהו

 שתי מעליות ושתי כניסות,מרפסות גדולות המותאמות לאירוח

 שימשו מקורות השראה,פעמי של גן גרמניס מן הצד השני-החד

 מחסנים גדולים וחניון, בפרויקט לאונג' דיירים.נפרדות בכל בניין

 להגדיר מחדש את חוויית,לעיצוב חדשני המבקש לפרוץ דרך

 המתגשם הודות לשיתוף, זהו הישג עיצובי מרשים.רחב ומרווח

 ועם זאת לשמור על צביון השכונה והקווים,המגורים האורבנית

. הקבלן ויועצים מן השורה הראשונה,הפעולה התומך עם היזמים

 שואפת, חזית הבניינים הקשתית.האדריכליים המאפיינים אותה

There are precious few projects that architects dream of

encapsulates all the benefits of a sophisticated residential tower

undertaking. Moshe Sharett is one such project. From the very

as well as the cozy tranquility of boutique buildings with large

outset, it was clear to every professional involved in the project’s

courtyards, stylish interior design, and an overall feeling of space.

development that this is something truly special. For an architect,

The choice of materials for the building’s exterior – a white facade

5,500 sqm in North Tel Aviv’s most coveted location represents

combined with dark wood and aluminum – reflects elegance and

the ideal canvas for a masterpiece – a unique design without

luxury. A sense of freedom prevails throughout the entire complex,

equal. The combination of timeless White City elements with the

including large balconies suitable for hosting guests, as well as

one-of-a-kind pastoral Germanis Garden inspired an innovative,

two elevators and two separate entrances in each building for

groundbreaking design that seeks to redefine the urban living

maximum convenience. Moshe Sharett also offers a residents’

experience without disrupting the neighborhood’s classic

lounge, spacious storage, and an especially large parking lot. This

character and architectural lines. The buildings’ arched facade

is unquestionably an impressive design achievement that has

aims to blend harmoniously with the curve of the street, while

only been made possible through the close collaboration between

provoking curiosity in passersby. It is a living, breathing space that

developers, contractor, and expert consultants.
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 הינו משרד תל אביבי שהוקם על ידי האדריכליםMY -architects
, אדריכלים25  במשרד מועסקים.יואש ינקוביץ ומרק טופילסקי
ומתוכננים מגוון רחב של פרויקטים ייחודיים עם התמחות בתחום
 בנייני,התכנון למגורים בבניינים ומתחמים יוקרתיים ואיכותיים
 מאופייןMY -architects  התכנון של. מסחר ובנייה ציבורית,משרדים
 האוכלוסייה, המיקום,בלמידה ובחקירה מעמיקים של ההיסטוריה
,והסביבה של הפרויקט וזאת על מנת לגבש קונספט תכנוני ייחודי
. מקורית ויוצאת דופן,עשיר ומדויק המוביל לארכיטקטורה איכותית

Based in Tel Aviv, MY-Architects was founded by architects
Yoash Yankowitz and Marc Topilsky and has an extensive
portfolio of unique projects. The firm currently employs some 25
architects, specializing in the design of prestigious, high-quality
residential buildings and complexes, as well as office buildings,
commercial centers, and public structures. Every MY-Architects
design is notable for its in-depth study of the history, location,
audience, and environment of each project. This enables the
expert team to create a unique, precise, and evocative design
that leads directly to exceptional original architecture.

71

70

MOSHE
SHARETT
KIKAR
HAMEDINA

73

72

MOSHE
SHARETT
KIKAR
HAMEDINA

75

74

MOSHE
SHARETT
KIKAR
HAMEDINA

77

76

MOSHE
SHARETT
KIKAR
HAMEDINA

79

78

MOSHE
SHARETT
KIKAR
HAMEDINA

THE
ENTREPRENEURS

81

80

MOSHE
SHARETT
KIKAR
HAMEDINA

THE ENTREPRENEURS

 נהנה משילוב הכוחות הייחודי של שלושMOSHE SHARETT פרויקט
 מקצועיותן, שחברו יחד כדי לתת מניסיונן,חברות נדל"ן מובילות
 לכל אחת מהן שורה.ועוצמתן כדי להפוך את החלום למציאות
 מצוינות ותעוזה במגוון עצום, המדגימות יוקרה,ארוכה של הצלחות
 מהוות כוח עתיר יכולת, שלושתן יחד.של פרויקטים ולאורך שנים
. מבטיח איכות אדירה וביטחון פיננסי,התומך בפרויקט

The Moshe Sharett project benefits from the unique combined
strengths of three leading real estate companies, who have joined
forces to make this dream a reality. Contributing experience,
professionalism, and financial strength, each developer has an
impressive track record of success that showcases prestige,
excellence, and bold vision in diverse projects over the years.
All three together represent a considerable advantage for the
project, ensuring first-rate quality, ongoing support, and financial
security.
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the values of reliability, integrity, fairness, outstanding customer

 היזמות והפיתוח העסקי ופועלת מתוך,ניסיון עשיר בעולמות הנדל"ן

office and commercial space in hundreds of projects in Israel and

 הינה קבוצת הנדל"ן הפרטית הגדולה בישראל ובין,קבוצת תדהר

experience and service, urban thinking, and uncompromisingly

.ראייה עסקית רחבה לצד אחריות פיננסית וחשיבה פתוחה ודינמית

internationally. All of Tidhar’s activities over the years have been

.'החברות הבודדות שמטפלות בכל תהליך הייזום והבנייה מא' ועד ת

excellent quality. The company endeavors to continue its growth

,אינטרגאמא פועלת מתוך ערכים וסטנדרטים גבוהים של אמינות

guided by its flagship values, including: reliability, service, innovation,

, תכנון, עוסקת תחת קורת גג אחת בייזום,1993  שנוסדה בשנת,הקבוצה

in residential, income-producing, and entrepreneurial real estate

 חשיבה אורבנית ואיכות גבוהה, שירות וחוויית לקוח, הגינות,יושר

high quality, and stringent adherence to schedules. Tidhar operates

 התחדשות, משרדים ומסחר בארץ ובעולם,בנייה וניהול של בתי מגורים

while adhering to these core values.

, בכוונת אינטרגאמא להמשיך ולצמוח בתחום המגורים.ללא פשרות

the most advanced planning system in Israel, which employs cutting-

 מחזיקה תדהר במאות אלפי מ"ר של, בנוסף.עירונית ועבודות גמר

.הנדל"ן המניב והיזום תוך הקפדה על ערכי ליבה אלה

edge international methodologies to achieve first-class results. This,

 ביניהם קמפוס ההייטק המתקדם של מייקרוסופט,נכסים מניבים

in combination with the Group’s professional engineering division,

 היא הבעלים, כמו כן.בהרצליה פיתוח ומגדל רוגובין תדהר בבורסה בר"ג

leading construction capabilities, exceptional experience, modern

 נכון, תדהר מעסיקה.קרלטון במרינה הרצליה-במשותף של מלון ריץ

information systems, 24/7 customer service, and unique project

 עובדים ומדורגת בעשירייה הראשונה של חברות הנדל"ן1,000- כ,להיום

management method, has enabled Tidhar Group to set a new

 בנתה תדהר יותר, מאז הקמתה.100DU- וBDI והבנייה בישראל בדירוג

standard for quality, professionalism, and excellence. Thanks to this

for business excellence, the company draws on its extensive

 מיליון מ"ר של שטחי משרדים ומסחר במאות1.8  יח"ד ומעל17,500-מ

achievement, Tidhar became the first and only real estate company

experience in prestigious projects while also constantly learning

 פעילותה של תדהר במרוצת השנים מתבצעת.פרויקטים בארץ ובעולם

in Israel to date that has won the prestigious Yitzhak Rabin National

and applying advanced new skills at every stage in order to

 איכות חדשנות ועמידה, שירות, אמינות: ביניהם,לאור ערכי הדגל שלה

Quality and Excellence Award, named in honor of the late Israeli

contribute to the society and community in which it operates.

 הפועל, בזכות מערך התכנון המתקדם בישראל.קפדנית בלוחות הזמנים

prime minister, and taken first place in the Israeli Management

The skilled professional team behind Q Real Estate leads the

 חטיבת ההנדסה המקצועית,במתודולוגיות בינלאומיות מתקדמות

Center’s service excellence competition.

 מערכות המידע, ניסיונה העשיר, חברת הבנייה המובילה,של הקבוצה

Q Real Estate specializes in initiating and realizing complex

,אקרו נדל"ן הינה חברה יזמית מהמובילות בתחום הנדל"ן בישראל
.המתמחה בהקמת פרויקטים רחבי היקף באזורי ביקוש והשבחתם
לחברה ניסיון רב שנים בהן יזמה והקימה מגוון רחב של פרויקטים
 את החברה מוביל צוות. מסחר ומלונאות, משרדים,יוקרתיים למגורים
 אקרו.אינטגרלי מקצועי המלווה את הצלחות החברה לאורך שנים רבות
,נדל"ן מובילה מגוון פרויקטים יוקרתיים בהיקפים מרשימים בגודלם
 בין בעלי.המשנים את פני העיר ומהווים נקודות ציון ארכיטקטוניות
 המעניקה לחברה גב, נמנית חברת הביטוח הפניקס,מניות אקרו נדל"ן
 אקרו נדל"ן ממשיכה לבסס את מעמדה.כלכלי חזק ואיתנות פיננסית
בפסגת עולם הנדל"ן תוך הקפדה על איכות חסרת פשרות וסטנדרטים
.גבוהים של תכנון וביצוע בכל פרויקט

large-scale projects, while always acting in accordance with its
own unique code of conduct that champions integrity, solidarity,
reliability, and loyalty throughout all activities. Constantly striving

company to new heights with endless resolve, entrepreneurial

 והמתודה הייחודית לניהול24/7  מערך השירות הפועל,המתקדמות

vision, and bold outside-the-box thinking. This is the leadership that

 מקצועיות,פרויקטים – קבוצת תדהר מציבה סטנדרט חדש של איכות

brings superior value to the company itself, as well as all its partners.

 שבזכותם הפכה לחברת הנדל"ן הראשונה והיחידה בישראל,ומצוינות

Q Real Estate is currently working to achieve its goal of leading and

קיו נדל"ן הינה חברה הממוקדת בייזום והוצאתם לפועל של פרויקטים

 שזכתה בפרס האיכות והמצוינות ע"ש רה"מ יצחק רבין ז"ל,עד היום

Recognized as one of Israel's foremost real estate companies, Acro

growing through strategic collaborations with real estate industry

, יושרה, תוך התנהלות על פי קודים של חברות,גדולים ומורכבים

.ובמקום הראשון בתחרות המצוינות בשירות של המרכז הישראלי לניהול

Real Estate primarily focuses on the construction and improvement

leaders in Israel. The project is a partnership between Q Real Estate

 ניסיון, לחברה החותרת למצוינות עסקית.אמינות ונאמנות כדרך חיים

of large-scale projects in high demand areas. The company is able

and Inter-Gamma. Founded in 1965, Inter-Gamma is a longstanding

רב בייזום פרויקטים יוקרתיים תוך למידה ויישום ידע חדש בכל שלב

Tidhar is the largest private real estate group in Israel and one

to draw on many years of extensive experience in initiating and

public company that is primarily engaged in the real estate and

לאורך הדרך ושאיפה תמידית למצוינות עסקית לצד תרומה לחברה

of the few companies that handles the entire development and

ertablishing a wide range of upscale residential, office, commercial,

investment field. It is known for its financial strength and is traded

 מאחורי קיו נדל"ן עומד צוות מקצועי מיומן.ולקהילה בה היא פועלת

construction process from A to Z. Founded in 1993, Tidhar Group is

and hotel projects. Acro Real Estate is helmed by an impressive

on the Tel Aviv Stock Exchange. The company specializes in

 בחשיבה,המוביל את החברה להישגים חדשים בנחישות אין סופית

engaged in the initiation, planning, construction, and management

team of leading professionals who have ensured the company's

income-producing real estate, residential development, and urban

 כזו המביאה ערך כלכלי גבוה לחברה,יזמית ואמיצה מחוץ לקופסא

of residences, offices, and commercial buildings in Israel and around

continued success over the years. The company has pioneered a

renewal. Inter-Gamma owns 25,000 sqm in two office buildings it

 קיו נדל״ן שמה לעצמה למטרה להוביל.עצמה ולכל שותפיה לדרך

the globe, in addition to extensive urban renewal and fit-out activities.

range of monumental developments that have transformed the

initiated, planned, and built: Inter-Gamma House in Herzliya Pituach

ולצמוח באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים מהשורה הראשונה

Furthermore, Tidhar owns income-producing properties totaling

face of the city and become iconic architectural landmarks in their

and Inter-Gamma House in Kfar Netter. Its clients include some

 בפרויקט זה שותפה לקיו נדל"ן חברת.בתחום הנדל"ן בישראל

hundreds of thousands of square meters, including the state-of-the-

own right. Acro Real Etate's shareholders include the prominent

of Israel’s leading hi-tech businesses, industrial companies, and

 החברה. חברה ציבורית וותיקה המתמחה בנדל"ן והשקעות,אינטרגאמא

art Microsoft campus in Herzliya Pituach and the Rogovin Tidhar

Phoenix insurance group, which provides Acro with solid financial

commercial organizations, as well as a coworking space complex.

 נהנית מאיתנות פיננסית ומניותיה נסחרות בבורסה,1965 נוסדה בשנת

Tower in the Ramat Gan Diamond Exchange District. It is also the co-

backing and dependable economic strength. Acro Real Estate

Inter-Gamma’s management benefits from extensive experience

 החברה מתמחה בנדל"ן מניב ובייזום למגורים והתחדשות.בתל אביב

owner of the stunning Ritz-Carlton Hotel in Herzliya Marina. Tidhar

is now seeking to consolidate its enviable position at the very

spanning the worlds of real estate, entrepreneurship, and business

 אלף מ"ר בשני בנייני משרדים אותם25  בבעלות אינטרגאמא.עירונית

currently employs around 1,000 people and is ranked in the top

pinnacle of the real estate field, while simultaneously ensuring

development, and operates from a broad business perspective that

 בית אינטרגאמא בהרצליה פיתוח ובית אינטרגאמא: תכננה ובנתה,יזמה

10 Israeli real estate and construction companies by both BDI and

uncompromising quality together with exceptional planning and

incorporates financial responsibility and dynamic, open-minded

 חברות מסחר, חברות תעשייה, בין לקוחותיה חברות הייטק.בכפר נטר

Dun’s 100. Since its establishment, Tidhar is proud to have built more

implementation throughout every project.

thinking. Inter-Gamma always acts in line with high standards and

 הנהלת החברה מביאה עימה.מהמובילות בישראל ומתחם חללי עבודה

than 17,500 residential units and over 1.8 million square meters of
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 ההדמיות, כל המידע. רק הסכם רכישה חתום כדין יחייב את הצדדים.התכנים המובאים בחוברת זאת הינם כלליים ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא
 וכל, איורים, מידות, לרבות בקשר עם מפרטים, אין בהם משום התחייבות של החברה,והתמונות הכלולים בחוברת מיועדים להתרשמות ולצורכי מידע כללי בלבד
/או אביזרים ו/ פרטי ריהוט ו, מבלי לגרוע מן האמור.או דרישת הרשויות/אלמנט אחר כלשהו ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו
 החברה תהא מחוייבת רק עפ"י מפרט המכר.או כלים הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת/או מתקנים ו/או פרגולות ו/או ריצוף ו
 כל התכנים הכלולים בחוברת זו אין בהם משום המלצה או חוות דעת ולא נועדו לספק אלא מידע כללי.ותוכניות המכר שיהוו חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה החתום
.ואמצעי התרשמות בלבד

The contents of this booklet are general and do not constitute a binding agreement with any party. The parties shall only be bound by a legally-signed
purchase agreement. All information, renderings and images included in the booklet are for illustration and general informational purposes only.
They do not constitute a commitment by the company regarding specifications, dimensions, illustrations, or any other element whatsoever, and
they are subject to change at the company’s sole discretion and/or the request of the authorities. Without derogation to the foregoing, furnishings
and/or accessories and/or flooring and/or pergolas and/or facilities and/or fixtures included in the images are for illustration purposes only and are
not included in the sale of the apartment. The company shall only be bound in accordance with the sales specifications and the sales plans, which
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shall constitute an integral part of the signed purchase agreement. None of the content included in this booklet constitutes a recommendation or an
opinion, and is only intended to provide general information and create an overall impression.

