
אוהב להיות בבית
איינשטיין בכיכר



אנחנו אוהבים להיות בבית, ואנחנו אוהבים לבנות בתים שאנשים 

אוהבים. לאהוב להיות בבית זה המון דברים. זה לאהוב את הסביבה, 

לאהוב את הקהילה והשכנים, זה לאהוב את הארכיטקטורה 

והעיצוב, לאהוב את הנוחות וזה בעיקר לאהוב את המשפחה 

בבית. פרויקט איינשטיין בכיכר תוכנן לאפשר לכם ליהנות מכל 

הדברים האלה, יחד עם המשפחה שלכם. פרויקט שיגרום לכם 

מהרגע הראשון להרגיש שאתם אוהבים להיות בבית. 
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 לאהוב
את הסביבה

קרית רבין החדשה )ח‘ 370/4 ( תופסת את מקומה כשכונה הנחשקת והטובה ביותר של חולון, 

כשהיא מציעה למשפחות ולילדים סביבת מגורים שכולם אוהבים.

השכונה החדשה מציעה חוויית מגורים ייחודית הודות לתכנון ששם דגש על בניה מרווחת, 

ללא מגדלים, עם שטחים פתוחים בשפע.

בלב השכונה יוקם פארק ירוק וגדול המשתרע מקצה לקצה ומהווה את מרכז החיים של 

המשפחות והילדים, אשר נהנים מחיים ירוקים וחופשיים לצד קירבה למוסדות ציבוריים 

מובילים, בתי ספר וגני ילדים מעולים, מרכזי קניות ותרבות, מדיטק, מוזיאון העיצוב, קניון 

חולון וקאנטרי קלאב - הכל ממש ליד הבית.
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לאהוב
את הבוטיק

פרויקט איינשטיין בכיכר נמצא במיקום הטוב ביותר בשכונה החדשה ומאפשר לכם לגור בטבעת הפנימית, סמוך 

לפארק ורחוק מהכבישים הראשיים. לפרויקט 2 כניסות נפרדות עם 24 דירות בלבד בכל בניין, במגוון טיפוסים 

יוצא דופן הכולל דירות 4-5 חדרים, דירות גן, מיני פנטהאוזים, פנטהאוזים ודופלקסים מפוארים. הדיירים בפרויקט 

ייהנו מדירות מעוצבות ומרווחות עם תקרות גבוהות במיוחד, מרפסות שמש ענקיות של החל מ-20 מ”ר, חניות 

ומחסנים פרטיים וסטנדרט בניה מוקפד העומד בתקן בניה ירוקה, הכל כדי להבטיח שתאהבו כל רגע שלכם בבית.
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לאהוב את 
הארכיטקטורה

איינשטיין בכיכר תוכנן כיצירה שאי אפשר שלא לאהוב. עיצוב חיצוני מרהיב הכולל 

אדריכלות נוף וחיפויי אבן מרשימים, לובי עוצר נשימה ו-2 מעליות מהירות בכל כניסה, 

חניון תת-קרקעי ומבואות קומתיות מפוארות ושטופות אור טבעי. אדריכלות היוצרת 

חוויית מגורים אינטימית ויוקרתית.

9 8



 לאהוב
את העיצוב

איינשטיין בכיכר מציע חוויית מגורים אקסקלוסיבית הכוללת מפרט מפואר ועשיר במיוחד, המאפשר 

לכם ליהנות מאינסוף אפשרויות לעיצוב הבית והתאמתו לטעמכם - כסטנדרט. החל מעיצוב וגימור חדרי 

הרחצה והשירותים, עשרות דגמי ריצוף יוקרתיים, מטבח גדול ומשודרג, דלתות במגוון גימורים וכל מה 

שיגרום לכם להתאהב בבית שלכם כבר מהרגע הראשון.

11 10



דירת גן
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דירת גן

15 14



דירת 5 חדרים
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דירת 5 חדרים
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סוויטת הורים
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מיני פנטהאוז
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פנטהאוז
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פנטהאוז
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לאהוב
את המיקום

קרית רבין החדשה נהנית מנגישות מושלמת לעורקי התנועה הראשיים של חולון וחיבור 

מהיר לנתיבי איילון וכבישים 4 ו-431, דרך הרחובות ההיקפיים התוחמים את השכונה 

החדשה - רח’ משה דיין מדרום, שד’ מנחם בגין מצפון, המשך רח’ פנחס אילון ממזרח 

ורח’ חיים בר לב ממערב. בנוסף, נהנים תושבי השכונה מגישה נוחה לתחבורה ציבורית, 

לרבות תחנת הרכבת קוממיות וכן תחנת הרכבת הקלה העתידית שתחבר את ראשון 

לציון וחולון אל מרכזי התעסוקה והעסקים של תל אביב והרצליה.
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גן השיקמים בע"מ עוסקת בייזום והקמת פרויקטים למגורי יוקרה, מרכזי מסחר ומשרדים.

החברה נוסדה ע"י מר אליעזר נחום ז"ל, מוותיקי הקבלנים בחולון, ומר אופיר כהן, יו"ר ארגון הקבלנים 
בחולון לשעבר - אשר מאחוריהם עשרות שנים של בניה מבורכת בסטנדרטים פורצי דרך ברחבי הארץ 

ובחולון בפרט. מאות המבנים שהקימו ואשר מאכלסים אלפי דיירים עומדים כעדות ניצחת ליכולתם הגבוהה 
של החברה ובעליה.

כחברה חזקה וסולידית, מקפידה גן השיקמים על בחירת המיקומים האטרקטיביים ביותר, עבודה עם הספקים 
המובילים בארץ, מפרטים עשירים במיוחד והענקת ליווי אישי ללקוחותיה לכל אורך הדרך.

נחום אליעזר קבלני בנין בע"מ הינה חברה קבלנית המתמחה בייזום והקמת פרויקטים איכותיים למגורים ולמסחר 
ברחבי הארץ. למייסדה, מר אליעזר נחום ז"ל, הוענק ב-2014 אות 'רב-קבלן' על תרומתו המשמעותית ורבת השנים 

לבניין הארץ, מורשת הממשיכה גם עתה בהובלת בנו, מר דורון נחום.

במהלך 50 שנות פעילתה הקימה החברה, בעלת סיווג קבלני ג-5 )הגבוה ביותר(, עשרות פרויקטים בתחומי התמחותה 
ולאורך תקופה זו צברה מוניטין מהמשובחים בענף הבניה בזכות סטנדרטים גבוהים, בניה איכותית ורמות ביצוע 

וגימור מהגבוהות בארץ.

חברות גן השיקמים ונחום אליעזר היוזמות ובונות את פרויקט איינשטיין בכיכר ידועות בחולון כחברות ותיקות, סולידיות ומובילות שוק הבניה 

בעיר. לרוכשים תוענק ערבות בנקאית מלאה לכל תשלום, וכן ליווי וסיוע בקבלת משכנתא בבנק המלווה - מזרחי טפחות.

חברות גן השיקמים ונחום אליעזר נהנות ממוניטין מצוין והערכה רבה הן בקרב רוכשי הדירות והן בענף הבניה הודות לאיכות בניה בלתי 

מתפשרת, רמת שירות מן המעלה הראשונה ואיתנות פיננסית המאפשרת לחברות לעמוד בכל התחייבויותיהן ובלוחות הזמנים עבור קהל 

הלקוחות הפרטיים והעסקיים.

לאהוב
את הביטחון

לאהוב
את המצויינות
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כל ההדמיות והפרטים בחוברת זו הינם להמחשה ולמסירת מידע בלבד, ואינם מהווים כל התחייבות מצד החברה.

את החברה יחייבו הסכם המכר יחד עם המפרט הטכני והתכניות אשר יצורפו אליו ואשר ייחתמו על ידי הצדדים.
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