


הנוף הכי ירוק באונו
החברה הישראלית להשבחת מבנים מציעה לכם חווית מגורים מיוחדת בלב קריית 

אונו באזור כפרי ושקט. אונו הוותיקה היא אחת מן השכונות הבודדות בארץ 
שהצליחה לשמור על צביון ארץ ישראלי - בתים פרטיים מוקפים בצמחיה ירוקה, 

ואנשים שגרים בה שנים.



רחוב פנקס באונו הוותיקה
המרחבים, האווירה הכפרית, השקט, מרכז הספורט והבריכה שסמוכים לפרויקט, כל 

אלה הופכים את רחוב פנקס לרחוב מבוקש ואטרקטיבי.
 תכנון המתחם ושילובו בסביבה הופקד בידי האדריכל אבישי גרינטל שידע למנף

את היתרונות של בניין המוקף בבתים פרטיים כך שדיירי הבניינים יהנו מנוף ירוק, 
אוויר ואור.



אונו הוותיקה - לא כל אחד יכול
ברחוב פנקס 29-41 מוקם בימים אלה מתחם onoView, פרויקט ייחודי הכולל  

דירות 3, 4, 5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים, מוקף בשטחים ירוקים, משתלב 
בסביבה ומעשיר אותה. 



דירה מפנקת
פרויקט onoView מעניק לכם הזדמנות נדירה לחיות במרכז הארץ ולהינות 

ממגורים ברמת חיים גבוהה. בחרנו עבורכם מפרט טכני משובח וכל מה שנותר לכם 
הוא להיכנס לדירה חדשה, נוחה ומפנקת.

מפרט דירה  
ריצוף גרניט פורצלן 60/60  c

מטבח איכותי ומעוצב   c

משטח אבן קיסר במטבח או ש"ע   c

כיור מטבח בהתקנה שטוחה אקרילי או נירוסטה   c

תריסי גלילה חשמליים בסלון ובחדרים )פרט לממ"ד, חדרי רחצה ושירות(   c

אסלות תלויות + מיכל הדחה סמוי   c

ארונות רחצה בח. הורים וח. רחצה כללי   c

אמבטיה אקרילית   c

דלתות פנים 4 גוונים לבחירה כולל לבן - טריקה שקטה   c

מערכת אינטרקום בכניסה לדירה עם מסך צבעוני   c

אינטרקום בחדר הורים   c

נקודת טלפון ו-T.V בכל חדר   c

חניה לכל דירה  c





לבחירתכם בקומות הגבוהות...
פנטהאוזים ייחודיים עם מרפסות ענק הצופות אל עבר הנוף הפתוח של גוש דן. 



מרכז שוקק במרחק הליכה
שופינג ובילויים

להנאתכם, קניון קריית אונו ובו כ-125 חנויות מכל הסוגים, קולנוע, באולינג 
וקארטינג. בנוסף סמוך לפרויקט מרכז מסחרי עם בנק, סניף דואר וגינת משחקים. 

תרבות הפנאי
צמוד לפרוייקט נמצאת הבריכה העירונית, מגרש כדורגל מגרשי טניס 

וקונסרבטוריון קריית אונו במרחק הליכה.

השכלה גבוהה
בסמוך לשכונה נמצאת אוניברסיטת בר-אילן וכמובן המכללה האקדמית אונו



קריית אונו אוהבת ילדים...
קריית אונו, אחת הרשויות המקומיות החזקות בארץ, נמצאת בשנים האחרונות 

במגמת התפתחות וצמיחה במיוחד בכל הקשור בחינוך. במרחק הליכה מהפרויקט 
– בית ספר ניר, שילה ובית הספר הדמוקרטי. כמו כן, בקריית אונו חטיבות 

הביניים בן צבי ושז"ר. תיכון בן צבי, וכ-70 גני ילדים מכל הסוגים.

בקריית אונו פועל שבט הצופים "און" שהוא שבט הצופים הגדול בישראל עם 
למעלה מ-1,700 חניכים. בנוסף "הנוער העובד והלומד", "בני עקיבא" ותנועת 

הנוער "כנפיים של קרמבו".

נגישות נגישות נגישות
 מיקומו המרכזי של הפרויקט הופך אותו לנגיש. אוניברסיטת בר אילן במרחק

הליכה מהבית. 

 במרחק נסיעה קצר ב"ח שיבא תל השומר, אזורי התעשיה של פתח תקוה
וגבעת שמואל.

לפרוייקט נגישות מיידית לכל צירי התחבורה הראשיים מכבית וכביש גהה. קריית 
אונו מחוברת לכביש 471 בצפון, שמחבר בין כביש 4 לבין כביש 6. את העיר חוצים 

 מספר אוטובוסים המקשרים בינה לבין יהוד, אור יהודה, גני תקווה, פתח תקווה
ותל אביב.

הרכבת הקלה כבר כאן 
במסגרת תוכנית הרכבת הקלה של גוש דן הקו הסגול 

מתוכנן להגיע לפאתי קריית אונו ולעבור בצמוד 
לשכונות המערביות של העיר, לאורך ציר בן-גוריון. 
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החברה הישראלית להשבחת מבנים 
החברה הישראלית להשבחת מבנים בע"מ היא חברה יזמית מובילה המשתייכת 

לקבוצת ״רם-שן שירותים והשקעות בע״מ״, שנוסדה בשנת 1988.
הקבוצה מונה כעת מספר רב של חברות הפועלות במגוון תחומים עם היקף 

פעילות שנתי של מאות מיליוני שקלים.

קהילת ציון 12 הרצליה

רחל אמנו 11 ירושליםהירקון 82 תל אביבהגליל 7 הרצליה

קיציס 2 תל אביב

כל ההדמיות והתמונות בחוברת להמחשה בלבד
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