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הר חומה :ש7וש דירות
נותרו 7מכירה בפרויקט
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 1עמי 110

,sssiiwsl
!..!■,י®®

ן

5

הר חומה :המכירה בפרויקס"מחמי
אביסרור" על סף סיום ,נותרו שלוש דירות

כך מדווחת השבוט חברת אביסרור משה ובניו ,שאמונה ט 7הפרויקט .הדירות שנותרו 7מכירה הן פנטהאוז בן שישה
חדרים ,שמשתרט ט 7פני קומה ש7מה ,ושתי דירות גן בנות שני מפ7סים

##ילוש יחידות דיור אחרונות נותרו
למכירה בפרויקט "מרומי אביס־
1
רור" שבשכונת הר חומה .כך מדווחים הש 
בוע מחברת אביסרור משה ובניו ,שאמונה
על הפרויקט.
בין הדירות שנותרו לשיווק :פנטהאוז בן
שישה חדרים ,שמשתרע על פני שטח של
 164מ״ר ,בנוסף לארבע מרפסות בשטח כולל
של  81מ״ר; שתי דירות גן בנות שני מפל
סים .יצוין כי לכל דירה בפרויקט שתי חניות
ומחסן צמוד.
"מדובר בקצב מכירות מהיר ,במיוחד בה
תחשב בעובדה כי יש עוד שנה לאכלוס",
אומר יורם אביסרור ,סמנכ״ל חברת אביסרור.
"למעשה ,קצב המכירות המהיר מלמד על
ביקוש רב להתגורר באזור הנמצא בשכונה
מבוקשת ,שחתך האוכלוסייה המייצג אותה
הוא קהל צעיר חילוני ודתי לאומי ,בעלי

J,

s»*!ibs!h
T

~ r׳ י

מקצועות חופשיים .רוב רוכשי הדירות בפ
רויקט הינם זוגות צעירים ומשפחות עם יל
דים קטנים שרצו לשדרג את איכות חייהם.
הסביבה האיכותית והצעירה ,הנוף הפסטור
לי ,הנגישות למרכז העניינים ומערכת החי
נוך הענפה הפכה את הפרויקט לאטרקטיבי

במיוחד למשפחות".
בחברת אביסרור מדגישים כי "קצב הת
קדמות הבנייה בפרויקט מהיר .כדוגמא ניתן
לציין את הבניין הראשון שבנייתו נמצאת
בשלבי סיום אחרונים ,והוא צפוי להתאכלס
כבר ביולי הקרוב .שני הבניינים הנוספים

בפרויקט נמצאים בשלבי בנייה מתקדמים".
פרויקט "מרומי אביסרור" מתפרש על
שטח של ארבע דונם וכולל שלושה בנייני
בוטיק בני שמונה ותשע קומות ,כשבכל
בניין סך של  27-21יחידות דיור במנעד רחב
של גדלים  -דירות ארבעה ,חמישה ושישה
חדרים ,דירות גן ,דופלקסים ופנטהאוזים.
"מיקומו של הפרויקט בשלב ג׳ של הש 
כונה החדשה שבנייתו היא החדישה ביותר
באזור" ,מציינים בחברת אביסרור" .בנוסף,
הפרויקט שוכן בקרבת פארק ירוק .בשלב ג׳
מתוכננת תחבורה ציבורית ענפה וכן מתו
כננים מבני ציבור המשרתים את כלל התו
שבים בשכונה לרבות בתי כנסת ,גני ילדים,
מעונות יום ומרכזים מסחריים בקרבת מקום.
יצוין כי באחרונה החלה בניית כביש עו
קף שכונת הר חומה דרך גילה לכיוון כביש
מהיר בגין צפון".

א7טד חתני
הדמיה יח״צ

בתמונה הדמיית
פרויקט"מרומי
אביטרור"

