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גנון מגורים מתחיל בסביבה ובארכיטקטורה, עובר דרך עיצוב 

מודרני ופונקציונלי של כל חללי הבית וגימור משובח, החוברים 

יחד ליצור חוויית מגורים ייחודית.

פרויקט BROWN עושה את כל זה, וקצת מעבר.

אריכטקטורת חוץ ופנים מרהיבה ומגוון דירות מרווחות, מעוצבות ושטופות אור 

שמש טבעי בסטנדרט הבנייה הגבוהה ביותר, המבטיחים סגנון חיים וחוויית 

מגורים יוצאת דופן לאנשים שרוצים יותר מהבית שלהם.



שכונת הבוטיק החדשה של חולון, קרית רבין מזרח 

)ח' 370(, מציעה סביבת מגורים מודרנית ונעימה עם 

המון שטחים פתוחים וירוקים המתאימים למשפחות. 

חזית הפרויקט היא גם תחילתו של הפארק המרכזי, 

המהווה את לב השכונה והקהילה הצעירה.

חזון התכנון של השכונה, בניגוד למקובל, שם דגש 

על בנייה מרווחת ונמוכה, המייצרת אופי וסגנון חיים 

פסטורלי בלב אזור אורבני-מודרני.
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BROWN תוכנן כיצירה ארכיטקטונית מודרנית עם 

חיפוי משולב בצבעי אדמה, המעניק לבניין את המראה 

הייחודי הבולט שלו. כפרוייקט המציג תפיסת בוטיק 

לחיים, הקפדנו גם על עיצוב החללים המשותפים. לובי 

עוצר נשימה בגובה כפול, מבואות שטופות אור טבעי, 

חדר כושר פרטי ועיצוב נוף מרהיב לשטחים הפתוחים, 

המשלימים את חוויית המגוראים הייחודית בבניין.
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BROWN מציע חוויית מגורים מעוצבת  פרויקט 

בבניין שהוא אייקון ייחודי בנוף השכונה.

10 קומות הינו יחיד מסוגו עם תמהיל  הבניין בן 

הכולל דירות 5 חדרים עם מרפסות ענקיות בגודל 

25 מ"ר, דירות גן, מיני-פנטהאוזים ומגה-דופלקסים 

עם בריכה, הנבנים כולם ברמת גימור חסרת פשרות 

ובסטנדרט הבנייה הגבוה והמפנק ביותר.

עיצוב ייחודי הנכנס מהחוץ גם לחלל הבית; חדרי 

רחצה מפוארים המאובזרים במותגי יוקרה, חללי 

אירוח ומטבחים גדולים במיוחד, כאשר בתכנון 

הדירות נעשה שימוש מקסימלי באור השמש הטבעי 

להארת החדרים והחללים בבית.
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תפיסת המגורים החדשנית והדינמית בפרויקט באה 

Open מעוצב   Office לידי ביטוי גם עם מתחם 

לרווחת הדיירים )מגיל 12 ומעלה(. המתחם נועד 

לענות על השינויים בסגנון והאופן בו אנו עובדים, 

והציפייה היא כי בעתיד נעבוד יותר מהבית ולכן 

נדרש פתרון שהוא נוח, אפקטיבי וזמין יותר מאשר 

משרד ביתי.  פרויקט BROWN מציע לדיירים חלל 

עבודה משותף ומעוצב בפרויקט הכולל: פינות עבודה 

דינמיות, חדר ישיבות פינות ישיבה לפגישות, חדר 

שירותים ומטבחון, וכמובן תשתית המאפשרת עבודה 

יעילה, נוחה ושקטה מהבית, מבלי לצאת מהבית.
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קרית רבין מזרח החדשה )ח' 370( נהנית ממיקום מושלם הודות לקירבה 

למרכזי הפנאי והתרבות של חולון, בהם קניון חולון, בריזה, מדיטק, לה פארק, 

מוזיאון העיצוב וכיכר העירייה העתידית.

השכונה החדשה מציעה נגישות מהירה וקלה למטרופולין של תל-אביב, 

לצפון ולדרום הארץ בכל דרך שתבחרו: חיבור מהיר לנתיבי איילון ולכביש 4, 

מרחק קצר לתחנת רכבת ישראל וצעדים ספורים מתחנת הקו הירוק 

של הרכבת הקלה, שתחבר את ראשון לציון וחולון למרכזי העסקים 

והפנאי של תל-אביב.
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חברת גן השיקמים וחברת נחום אליעזר המובילות 

את פרוייקט הבוטיק BROWN נהנות ממוניטין 

מצויין והערכה רבה הן בקרב רוכשי הדירות 

והן בענף הנדל"ן הודות לסטנדרט ואיכות 

בנייה בלתי מתפשרת, רמת שירות פורצת דרך 

ואיתנות פיננסית המאפשרת לחברות לעמוד 

בכל התחייבותיהן ובלוחות הזמנים עבור קהל 

הלקוחות הפרטיים והעסקיים.

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.
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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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