חברת א .רוטמן החלה
בעבודות להקמת הפרוייקט
הכי יפה במרכז רחובות
בשבוע שעבר פונה המבנה
הישן ברחוב בנימין 6
ובמקומו תבנה חברת
א.רוטמן ,פרוייקט אורבני
ייחודי פרוייקט "לב העיר".
זאת בנוסף ל 100-יח"ד
שהיא מסיימת לבנות
בשכונת רחובות המדע
ופרוייקט חדש שהיא בונה
בעיר רעננה .סה"כ בונה
החברה כיום כ 170-יח"ד .
יעקב רוטמן מנכ"ל
החברה" :נמשיך להוביל
את תנופת הבנייה
ברחובות ובקרוב נתחיל
בבניית פרוייקטים
יוקרתיים נוספים במרכז
ובצפון רחובות".

במהלך שנות פעילותה הרבות של
חברת הבנייה א.רוטמן ,היא בחרה
להתמקד בבניית פרוייקטים בעיר
רחובות ובאזור השפלה בכלל .מאות
יח"ד נבנו על ידי החברה בעיר רחובות
ונס ציונה כמו גם פרוייקטים למשרדים
ומסחר ברחובות ובראשון לציון.
בשנים האחרונות עם התרחבות
החברה היא בנתה למעלה מ 200-יח"ד
בשכונת היוקרה החדשה של רחובות
בקרבת מכון ויצמן " -רחובות המדע"
ומסיימת בימים אלה ,את בנייתן של
 100יח"ד נוספות ,בסה"כ כ 300-יח"ד
בשכונת "רחובות המדע".
החברה זכתה לאורך שנות פעילותה
בפרסי הוקרה רבים מטעם העיריה
ואירגון הקבלנים ,אבל מעבר לכך זוכה
החברה לאמון והערכת הרוכשים אשר
שולחים את ילדיהם שבגרו לרכוש
דירה בפרוייקטים של החברה.
לאחרונה החליטה א.רוטמן להתרחב
ולהביא את הסטנדרטים הגבוהים שלה
גם לערים נוספות .הבחירה הטבעית
היתה רעננה ,שגם היא כמו רחובות,
נחשבת לעיר איכותית ומבוקשת
למגורים.
כאמור ,בשבוע שעבר נהרס המבנה
הישן שעמד ברחוב בנימין  6ובמקומו
תקים חברת א.רוטמן את פרוייקט "לב
העיר".

רחוב בנימין ,אחד מהרחובות הותיקים
והמיוחדים ברחובות ,עבר בשנתיים
האחרונות מתיחת פנים ועיריית
רחובות השקיעה כ 20-מיליון שקלים
בשיפוצו ובשידרוג התשתיות .כיום
הפך הרחוב ,לאחד המבוקשים במרכז
העיר ,הן בשל אופיו ההיסטורי והן
בשל קרבתו לכל מרכזי החיים ,החינוך
והתרבות של רחובות – מרחק הליכה
קצר מהיכל התרבות בית העם,
הספריה העירונית ,הגלריה לאומנויות,
מרכז העסקים והמסחר ברחוב הרצל,
קניון רחובות ,בית העיריה ,שירותי
בריאות ומוסדות ציבור.
בפרוייקט החדש ייבנו דירות  3.5חד'
מרווחות בתכנון מרהיב ובגדלים שבין
 88-92מ"ר וכן מרפסת שמש בת  12מ"ר
ו 2 -פנטהאוזים מרהיבים המשקיפים
על נופיה של רחובות .גם במיפרט
הטכני הושקעה מחשבה רבה והדיירים
בפרוייקט ייהנו מסטנדרטים יוקרתיים,
הן בשטחים הציבוריים והן בדירות.
יעקב )יענקל'ה( רוטמן מנכ"ל החברה:
"אנחנו גאים בכך שהפרוייקטים שלנו
הפכו לשם דבר ברחובות .מגיעים
אלינו הורים שרכשו אצלנו דירה בעבר,
ומבקשים כעת לרכוש דירה עבור
ילדיהם שבגרו והקימו משפחה.
מבחינתי זוהי המשמעות של חברה
משפחתית הבונה בית למשפחות".

