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הפרוייקט
שחיכיתם
לו במרכז
רחובות
פרוייקט
לב העיר
של חב’
רוטמן
בימים אלה מתחילה חברת
הבנייה המובילה ברחובות –
א.רוטמן ,בבניית פרוייקט
אורבני ייחודי במרכז רחובות,
פרוייקט לב העיר ברחוב
בנימין .זאת בנוסף ל 100-יח"ד
שהיא בונה בשכונת רחובות
המד'ע ופרוייקט חדש שבנייתו
החלה בעיר רעננה .סה"כ בונה
החברה כ 170-יח"ד  .יעקב
רוטמן מנכ"ל החברה" :נמשיך
להוביל את תנופת הבנייה
ברחובות ובמקביל נתרחב גם
לאזורים נוספים"
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לאחרונה החליטה החברה להתרחב ולהביא
את הסטנדרטים הגבוהים שלה גם לערים
נוספות .הבחירה הטבעית היתה רעננה ,שגם
היא כמו רחובות ,נחשבת לעיר איכותית
ומבוקשת למגורים.
בימים אלה ,החלו העבודות להקמת פרוייקט
"רוטמן ברעננה" בשכונת נוה זמר היוקרתית.

פרוייקט רוטמן בשכונת רחובות המדע

 22יח"ד בבניין בוטיק מעוצב הכולל :דירות 4
חד’ 5 ,חד’ ודירות דופלקס-פנטהאוז מרהיבות.
ברחובות בונה כיום החברה  3פרוייקטים
במקביל 2 .בשכונת רחובות המדע – בהן רוב
הדירות כבר נמכרו ונותרו דירות אחרונות:
דירות  5חד’ ופנטהאוז מפואר בן  6חד’  .בימים
אלה החלה החברה בשיווק הפרוייקט החדש
במיקום מבוקש במרכז רחובות – "לב העיר".
פרוייקט "לב העיר" ייבנה ברחוב בנימין 6
המחודש ,במרחק הליכה ממרכז העיר ורחוב

רוטמן פרויקט לב העיר רחובות

במהלך שנות פעילותה הרבות של חברת

פרויקט רוטמן ברעננה שכונת נוה זמר

הבנייה א.רוטמן ,היא בחרה להתמקד בבניית
פרוייקטים בעיר רחובות ובאזור השפלה בכלל.

הרצל ,השוק העירוני החדש ,הקניון והיכל

מאות יח"ד נבנו על ידי החברה בעיר רחובות

התרבות.

ונס ציונה כמו גם פרוייקטים למשרדים ומסחר

בפרוייקט ייבנו דירות  3.5חד’ בגודל  88מ"ר

ברחובות ובראשון לציון .בשנים האחרונות עם

עם מרפסת שמש של כ 12-מ"ר

התרחבות החברה היא בנתה למעלה מ200-

ו 2-פנטהאוזים בני  5חד’ המשקיפים על פני

יח"ד בשכונת היוקרה החדשה של רחובות

כל העיר רחובות.

בקרבת מכון ויצמן – "רחובות המדע" ובונה 100

יעקב (יענקל’ה) רוטמן מנכ"ל החברה" :אנחנו

יח"ד נוספות בימים אלה.

גאים בכך שהפרוייקטים שלנו הפכו לשם דבר

החברה זכתה לאורך שנות פעילותה בפרסי

ברחובות .מגיעים אלינו הורים שרכשו אצלנו

הוקרה רבים מטעם העיריה ואירגון הקבלנים,

דירה בעבר ,ומבקשים כעת לרכוש דירה

אבל מעבר לכך זוכה החברה לאמון והערכת

עבור ילדיהם שבגרו והקימו משפחה .נביא

הרוכשים אשר שולחים את ילדיהם שבגרו
לרכוש דירה בפרוייקטים של החברה.

גם לפרוייקט החדש ברעננה את הסטנדרטים
יעקב רוטמן מנכל החברה

הגבוהים והידועים של חברת רוטמן" .
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