
ביטחון

תחושת הביטחון וחיי הקהילה 
בשכונה עומדים לנגד עינינו

מתחם לקטנטנים שלכם

מתחם  התושבים,  שלוות  על  לשמור  בכדי 
מצלמות  במערכת  מצויד  שלנו  המגורים 
לחדר  שעות   24 שמשדרות  סגור,  במעגל 
כניסה  שער  יופעל  כן,  כמו  הניהול.  חברת 

חשמלי בכניסה לחניון.

כל אלה, יחד עם נוכחות פיזית של נציג החברה 
את  משמעותי  באופן  יגבירו  היום,  שעות  בכל 

תחושת הביטחון והרוגע של דיירי המתחם.

הכוללת שלנו,  חיי הקהילה  במסגרת תפיסת 
הקמנו במתחם שני פעוטונים שישמשו כמקום 

הבטוח לילדיכם. 
הפעוטונים נמצאים במרחק פסיעה מביתכם 
מבנייני  חלק  של  הלובי  בקומת  וממוקמים 

המגורים.
הפעוטונים יופעלו ע"י צוות מסור ואוהב, יקבלו 
ארוחות טריות ומזינות מדי יום, וכל מה שנדרש 
לילדיכם:  הכלה, חמימות, סובלנות, עושר של 

גירויים ומשחקים. 

גן עדן לילדים
לא משנה מה מזג האוויר בחוץ - אין כמו בילוי 
במתחם המקורה המצוי אף הוא במתחם, 
גם  ולכם,  לילדיכם  באטרקציות  מלא  כשהוא 

אחרי שעות הגן.
וצאו  אתכם  לעצור  דבר  לשום  תתנו  אל 
להשתולל עם הקטנים בחדר הג'ימבורי שלנו.

הערה: הפעוטונים יופעלו ע"י גוף עצמאי, ואין לקבוצת גבסו 
אחריות לטיב ו/או לניהול הפעוטונים.



חדר סטודיו
חדר ג'ימבורי

חדר הרצאות
חדר משחקים

הדמיות להמחשה בלבד

חוגים ופעילויות
סיימתם את יום העבודה?

הילדים סיימו את הלימודים? מעולה!
אתם מוזמנים ליהנות ממגוון החוגים והפעילויות הנערכים באולמות הפעילות שלנו!

אתם וילדיכם תוכלו ליהנות ממגוון חוגים ופעילויות וביניהם מוסיקה, ריקוד, יוגה, קרב 
מגע, פילטיס, ציור ועוד. 

בחגי ישראל נקיים אירועים מיוחדים וביניהם בניית סוכה שכונתית , מסיבת חנוכה, 
פעילויות  שלל  ועוד  בעומר  ל"ג  חקלאית,  גינה  פורימון,  בשבט,  בט"ו  עצים  נטיעת 

קהילתיות.
השימוש  גם  וכך  שלנו,  האפליקציה  באמצעות  תהיה  ולפעילויות  לחוגים  ההרשמה 

הפרטי באולמות המתאימים לאירועים פרטיים לדיירי המתחם.



תשכחו כל מה שידעתם
על השכרת דירה!
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חיי קהילה מושלמים 
בשכירות הוגנת!

2,590 ₪ לחודש



חיי קהילה 
מושלמים
בכרמי גת!

BY GABSO
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כל הדרכים מובילות לכרמי גת!
חזון כרמי גת הופך בימים אלו למציאות חדשה, והשכונה הופכת בימים אלו למפותחת, מודרנית, ויפיפיה, 
ובבסיסה סטנדרטים תכנוניים מתקדמים, תשתיות איכותיות, מוסדות ציבור, גני ילדים, בתי ספר, שבילי 

אופניים, פארק מטרופוליני ירוק וגדול ועוד...
את השכונה יקיפו מחלפים חדישים לצד תחנת רכבת מקומית, שיקלו על התנועה.

Community בכרמי גת
מתחם Community החדש, ממוקם בלב השכונה החדשה, במיקום הנחשק והטוב ביותר, בסמיכות 
לשכונה. הראשיות  הגישה  ולדרכי  ופונקציונלי,  מפנק  מסחרי  מרכז  הירוק,  לפארק  גבוהה 
לראשונה בישראל! המתחם מציע חוויה עוטפת ויוצאת דופן, של חיי קהילה מגוונים, ניהול שוטף 
וקפדני, תחושת ביטחון, שכירות הוגנת וארוכת טווח, היוצרים סינרגיה מושלמת לחווית מגורים 

חדשה.

זה הזמן ליהנות מחוויית מגורים
מתחם Community, מציע מגוון של דירות להשכרה ארוכה או קצרת טווח.

המבחר כולל דירות מפנקות בנות 3, 4, 4.5 ו-5 חדרים, המציעות נוף פתוח אל השכונה ואל מרחבי 
הטבע של האזור הירוק:

  מתחם מגורים פרטי הכולל: פעוטונים, מועדוני דיירים, חדר ג'ימבורי, חדר פעילות לילדים, חדר סטודיו. 
  חיי קהילה עשירים עם שלל חוגים ופעילויות. 

  ניהול שוטף וקפדני של המתחם, בנייניו והשטחים הציבוריים שבו.
  נגישות מצויינת לכבישים הראשיים ולתחנת הרכבת החדשה. 

  שכירות הוגנת לתקופה ארוכה של עד 5 שנים.
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חיי קהילה מגוונים
בה.  שגרים  לדירה  מעבר  הרבה  הוא  בית 
הוא ממלא צרכים רבים מעבר למקום לינה, 
החל מהמקום שבו גדלים ילדים, המקום שבו 
סגנון  סטטוס,  לסמל  ועד  משפחה  נבנית 

ואיכות חיים.

מתחם המגורים החדש של גבסו הינו קונספט 
מגורים חדשני, הכולל שלל פעילויות לדיירים 
אולמ  ארבעה  יהיו  במתחם  ומשפחותיהם. 
לילדים  פנאי  פעילויות  מגוון  יערכו  בהם  ות 
ובניהם ג'ימבורי לילדים הקטנים, חדר משחקי 
מחשב, משחקי שולחן לילדים הבוגרים יותר, 

סטודיו למבוגרים, חדר הרצאות ופעילויות.

ליהנות  יוכלו  הבוגרים  הדיירים  זאת,  לצד 
במיוחד  שיותאמו  ופעילויות  תכנים  מחוגים, 

עבורם.

ניהול שוטף 
סביבת המגורים שלכם נמצאת

בעדיפות עליונה
המתחם ינוהל ויפוקח ע"י חברת ניהול מקבוצת 
של  הביצועית  הזרוע  משירותי  ויהנה  גבסו, 
ע"י  יבוצעו  המתחם  וניקיון  אחזקת  הקבוצה. 
עובדי החברה המסורים, בהתאם למסורת 
תוך מתן תשומת  ארוכת השנים של הקבוצה, 
לב יתרה לניקיון הבניינים והמרחבים הציבוריים, 
גינה פורחת, תאורה ציבורית וסביבתית עשירה 

וסטנדרט תחזוקתי כולל גבוה במיוחד. 

עם קבלת הדירה, תכירו סטנדרט חדש
בניהול ואחזקת מבני מגורים.

יש גם אפליקציה
,Community  וזה עוד לא הכל...כדיירים במתחם
לשימוש,   פשוטה  אפליקציה  עבורכם  יצרנו 
שתאפשר לכם, בלחיצת כפתור, לקרוא לאנשי 
והשירות שלנו, להזמין חדר פעילות,  האחזקה 
להתעדכן בתכניות הקהילה הקרובות, להירשם 

לפעילות ולחוגים ועוד ועוד. 



יש לנו תוכניות במיוחד בשבילכם!




