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"אפרתי" מרכז הקניות החדש של אפרת,
ישלב בתוכו מגוון חנויות ועסקים, 

סופרמרקט, בית קפה, מספרה ועוד. 
מילת המפתח של "אפרתי" היא נגישות 

ואת זה יש למתחם ובגדול.
בקרוב לתושבי אפרת יהיה מענה

ברמת הקניות היום – יומית,
במרחק הליכה או נסיעה קצרצרה מהבית. 
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הדמיית
המרכז

ההדמיה להמחשה בלבד



קהל
  צרכנים

   נאמן זה
  בדיוק

  מה שאתה 
 צריך לעסק

שלך! 

טרנד החזרה למרכזים נמצא בשיאו ולך זו הזדמנות
כבעל עסק או רשת להרחיב את הפעילות העסקית שלך 

וליהנות מקהל צרכנים "שבוי" ונאמן, אשר יעדיף
לבצע את הקניות השוטפות שלו אצלך, הכי קרוב לבית. 

ביישוב אפרת אין כיום מענה הולם למרכז מסחרי שכזה  
ואתה תהיה הראשון שיוכל להעתיק את מושבו
לקונספט העסקי החדש של היישוב ושל הגוש. 

בימים אלו נבנות כ 400 יח"ד בשכונת גבעת התמר
וכ- 300 יח"ד בתכנון כך שבתוך מספר שנים תגדל 

אוכלוסיית היישוב אפרת באופן משמעותי.
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טבלת שטחים
גימורשטח ברוטו )מ״ר(שטח נטו )מ״ר(היחידה קומה 

קומת
מרתף

A 128179מחסן

B 3838מחסן

C 2929מחסן

D 2323מחסן

E 3636מחסן

קומת
כניסה 

281418מינימרקט 1
מעטפת2734חנות 2
מעטפת2228חנות 3
מעטפת2126חנות 4

3030מחסן 5קומת א׳

קומה ב׳

מעטפת4556משרד 6
מעטפת3645משרד 7
מעטפת3746משרד 8
מעטפת3139משרד 9

מעטפת3544משרד 10
מעטפת3848משרד 11

מעטפת2734משרד 12קומה ג׳ 
8841152סה"כ
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מאחורי תפיסת המגורים החדשנית של המרכז המסחרי החדש עומדת 
חברת “משכן אליהו“, חברה קבלנית משפחתית ירושלמית שורשית, בעלת 
ניסיון רב בהקמת פרויקטים למגורים בירושלים ויישובי הסביבה. לאורך 
כל שנות פעילותה מקפידה החברה על רמת בניה גבוהה וקפדנית וכן על 
שירות מקצועי ואדיב ומענה מהיר וידידותי לכלל לקוחותיה. חברת משכן 
אליהו, נוסדה ע”י הקבלן  הוותיק אליהו חסיד אשר לו רקורד עשיר בבניה 
יוקרתית ברחבי ירושלים. מיום הקמתה מתמחה החברה בייזום וביצוע 
פרויקטים משלב התכנון ועד גמר הבניין והפיתוח הסביבתי. בין הפרויקטים 
שהקימה ושיווקה בהצלחה ניתן למנות פרויקטים בארנונה, בתלפיות, בפסגת 
זאב, בשכונת הולילנד, בביתר עילית ועוד. הרקורד שלנו, הבטחון שלכם. 

כיום בונה החברה את מתחם הבוטיק אפרת בגבעת התמר הכולל דירות 
מיוחדות, דופלקסים גן ופנטהאוז- דופלקסים יוקרתיים

משכן אליהו.
הנסיון שבונה
את ההבדל

כל ההדמיות רעיוניות ונועדו להתרשמות בלבד, את החברה יחייבו אך ורק ההסכם ותכניות המכר החתומות ע”י החברה.

SOLO פסגת זאב, ירושלים

בית”ר עלית

וילאז’ | פסגת זאב, ירושלים

הבית ברחוב אפרתה, שכונת ארנונה ירושליםבית הכנסת שערי אליהו, ירושלים

רחוב שלום יהודה, שכונת ארנונה, ירושלים

OPEN | אפרת  OPEN GOLD | צור הדסהOPEN | צור הדסה

מרכז מסחרי, מעלה אדומים

OPEN | בית שמש

וילאז’ | פסגת זאב, ירושלים
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ייזום וביצוע:

02-6733993
לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית:

w w w . m i s h k a n 1 . c o . i l


