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נגוהות
קליטה.  בתנופת  דתי  קהילתי  ישוב 
לכיש,  לחבל  ממזרח  ממוקם  היישוב 
חברון,  הר-  של  המערביים  בשיפוליו 
נטע,  דקלים,  בני  ליישובים  סמוך 
בחבל  אשר  ואמציה  אליאב  שקף, 
 80 בנגוהות  מתגוררות  כיום  לכיש. 
ומתוכננות   0-45 בגילאים  משפחות 
עוד 46 יחידות דיור למשפחות חדשות 

לקליטה בשנתיים הקרובות.

מציע  בנגוהות  לכיש'  'מצפה  פרויקט 
צמודת  בבניה  דיור  אפשרויות  מגוון 
דירות  ומדורגים.  משפחתי  דו  קרקע, 
בגדלים שונים המתאימות למשפחות 

צעירות, ותיקות ודירות גדולות מאוד.
שעה  כחצי  במרחק  ממוקם  הישוב 
וקרית  גת  מקרית  דק'   25 שבע,  מבאר 
בלבד  נסיעה  דקות   20- וכ  ארבע 
מכביש 6, מה שמאפשר הגעה למרכז 

הארץ או לירושלים בתוך שעה.

מנוף  הנהנה  צעיר  ישוב  הוא  נגוהות 
עוד  קסום  אנושי  ומנוף  קסום  הרים 
במגוון  עוסקים  היישוב  תושבי  יותר. 
החינוך.  ובתחומי  חופשיים  מקצועות 
חקלאות  מתקיימת  היישוב  סביב 
ותעשיה זעירה של תושבים הצובעים 
גפנים  של  בירוק  סביב  ההרים  את 
הוקמה  ליישוב  צמוד  בנוסף  וזיתים. 

חוות צאן צעירה ומתפתחת.
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דגם
גפן

צמודי קרקע

• ריצוף 60/60 בכל החדרים והמרחב הציבורי 
)למעט חדרים רטובים(

• בכל חדרי השירותים אסלות תלויות עם מיכל 

הדחה סמוי   

• כיור עם ארון בחדרי אמבטיה

• מטבח- 2 כיורים בהתקנה שטוחה,ברזים 
נשלפים שיש אבן קיסר וארונות מטבח

• אמבטיה אקרילית 

• שעון שבת לתריס חשמלי בסלון

עיקרי המפרט
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דגם גפן
צמודי קרקע

6
חדרים

113 מ"ר 
קומת כניסה

90 מ"ר
קומה תחתונה

אופציה למעטפת

מרפסת
וגינה
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דגם
רימון

רבעיות

• ריצוף 60/60 בכל החדרים והמרחב הציבורי 
)למעט חדרים רטובים(

• בכל חדרי השירותים אסלות תלויות עם מיכל 

הדחה סמוי   

• כיור עם ארון בחדרי אמבטיה

• מטבח- 2 כיורים בהתקנה שטוחה,ברזים 
נשלפים שיש אבן קיסר וארונות מטבח

• אמבטיה אקרילית 

• שעון שבת לתריס חשמלי בסלון

עיקרי המפרט

10 11 



6
חדרים

5
חדרים

152
132מ"ר

מ"ר

מרפסתגינה 
גינה 
 גג עם אופציה 
לבנייה עתידית

דגם רימון
דירת גן 

דגם רימון
דירת גג
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יזם הפרויקט:

והינה  אפשטיין  זאב  מר  ע"י   2007 בשנת  הוקמה  החברה 
שומרון  ביהודה,  הנדל"ן  בשוק  המובילות  מהחברות 

ובקעת הירדן.

הפרויקט הראשון של החברה הינו היישוב "לשם" )קרוב 
מסחררת  להצלחה  נחשב  "לשם"  פרויקט  יח"ד(  ל-700  

ולפרויקט הבניה המוכר ביותר בקרב הציונות הדתית.

ישובים  בבניית  התמחות  השנים  עם  פיתחה  זהב"  "הרי 
שונים  יעד  לקהלי  קיימים  בישובים  והרחבות  חדשים 

ומגוונים.

היקף  פעילות -
כיום לחברה כ- 20 פרויקטים למגורים, בהיקף כולל של 
נמסרו  מ-920  יותר  מתוכן  דיור.  יחידות   6,000 ל-  קרוב 
תכנון  בשלבי  כ-1,000  בהקמה,  כ-1,030  ללקוחות, 

מתקדמים וקרוב ל- 3350 בשלבי תכנון עתידיים.

דותן

לשם

עמנואל

משרד מכירות: 073-7772040
טלפון הרי זהב: 09-7422641

Rotem@hzahav.co.il :דוא“ל משרד מכירות
office@hzahav.co.il :דוא“ל הרי זהב

נריה

הרי זהב
בונים לכם חלום!

קדם


