עטרת

סוסיא
כרמי סוסיא
להגיע הביתה

ליהנות מהמיטב

סימפוניה לאיכות חיים

היישוב :דתי קהילתי
הקהילה 150 :משפחות
חד משפחתי על כחצי דונם
הבית:
 4חדרים  99מ”ר
המיקום 20 :דק’ מבאר שבע
גיל יוגב 054-2200040
משווק:

הבית החדש שלכם

עינב

עלי

היישוב :דתי קהילתי
הקהילה 130 :משפחות
 4חדרים  105מ’’ר
הבית:
המיקום :כ 30 -דק’ מערי השרון
איזק שיווק ונדל’’ן
משווק:
03-9303494 050-5326929

שיר חדש בלב עלי

פדואל

פסגות

היישוב :תורני לאומי
הקהילה 220 :משפחות
*מדורגים  4חד’ 106 ,מ”ר  +גינה
הבית:
* 4חד’ 115 ,מ”ר  +מעטפת  85מ”ר
המיקום :מרכז השומרון
משווק :איזק נדל”ן 050-5326929 ,03-9303494

רואים שהגעת
לפסגות!

הסימפוניה נמשכת...

היישוב :חילוני קהילתי
הקהילה 50 :משפחות
חד משפחתי על כחצי דונם
הבית:
 4חדרים  120מ”ר
המיקום 5 :ק’’מ מזרחית לקציר
 18ק”מ מנתניה
מוטי 050-4050664
משווק:

בית זה ִש ְמ ָעה

לגור הכי קרוב ללב

יש מקום לכולם.
כמו בבית!

היישוב :קהילתי הקהילה 220 :משפחות
*דו משפחתי  103מ”ר  4חדרים בנוי +
הבית:
קומה ב’ 103 :מ”ר מעטפת
*חד משפחתי  100מ”ר  4חדרים בנוי
 +קומה ב’ 80 :מ”ר בנוי עם כניסה		
נפרדת כדירה להשכרה
המיקום 20 :דק’ מירושלים
דני 052-5666309
משווק:

היישוב :קהילתי מעורב
הקהילה 210 :משפחות
* 4חדרים  120מ”ר 6 ,חדרים  184מ”ר
הבית:
* 4חדרים  105מ”ר 6 ,חדרים  164מ”ר
* 8חדרים  62מ’’ר  124 +מ’’ר =  186מ’’ר
המיקום 45 :דק’ מנתניה 30 ,דק’ מחדרה
שעה מתל אביב ומחיפה
משווק :שולי 052-4596680

תקוע

תפוח
היישוב :קהילתי דתי
הקהילה 180 :משפחות
 4חדרים  103מ”ר ,חד משפחתי,
הבית:
על כחצי דונם
המיקום 35 :דק’ מתל אביב 5 ,דק’ מאריאל
הראל 052-5665993
משווק:

היישוב :תורני לאומי
הקהילה 240 :משפחות
קוטג’  4חד’  +גינה
הבית:
המיקום :מרכז השומרון
משווק :איזק נדל”ן050-5326929 ,03-9303494 :

שקד

שמעה
היישוב :חילוני קהילתי
הקהילה 100 :משפחות
בתים פרטיים איכותיים
הבית:
 4חדרים  92מ”ר  +מעטפת  56מ”ר
על מגרש בשטח כ 500 -מ”ר
המיקום 5 :דק’ ממיתר ו 20-דק’ מבאר שבע
גילת 050-9398828
משווק:

א בתי
מנה

רימונים

רימונים -
בית חלומותי!

איכות חיים
שלא הכרתם

היישוב :קהילתי מעורב חילוניים-דתיים
הקהילה 500 :משפחות
מדורגים 127 ,מ”ר  4חדק’  +מעטפת
הבית:
 119מ”ר מדורג 4 ,חדק’
המיקום 8 :ק”מ מירושלים
משווק :חיה 050-2183855
תמר 054-2200840

בתי
אמנה

בתי אמנה.
תרגישו בבית.

רבבה

ריחן
קהילה איכותית
בתוך הטבע

		

היישוב :קהילתי דתי
הקהילה 300 :משפחות
קוטג’ים  4משפחתיים בעלי כניסות
הבית:
נפרדות 5 ,חדק’  +גינה
המיקום 15 :דק’ מירושלים
משווק :רוני 052-5603330

קרית נטפים

הסימפוניה נמשכת...

היישוב :דתי קהילתי
הקהילה 100 :משפחות
* 4חדרים  97מ”ר  72 +מ”ר מעטפת
הבית:
* 4חדרים  117מ”ר  60 +מ”ר מעטפת
המיקום 40 :דק’ מתל אביב
 30דק’ מירושלים
אלי 052-4767468
משווק:

היישוב :עירוני מגוון
הקהילה 650 :משפחות
דו-משפחתי 4 ,חדק’ 100 ,מ”ר
הבית:
 76 +מ”ר מעטפת  +גינה
המיקום 10 :דק’ מאריאל
הראל 052-5665993
משווק:

היישוב :דתי קהילתי
הקהילה 150 :משפחות
חד משפחתי על כחצי דונם
הבית:
 112מ”ר  75 +מ”ר מעטפת  4חדרים
		
המיקום :מצומת קסם מזרחה  9ק’’מ
על כביש חוצה שומרון
איזק שיווק ונדל’’ן 050-5326929
משווק:
03-9303494

בתי אמנה מציגים:

1-800-260-240

מרכז
מידע
 w w w . a m a n a . c o . i lאמנה

עשרות פרויקטים של בתי אמנה ,חברת הבניה המובילה
בהתיישבות ,מציעים לכם סטנדרט בניה מעולה ,מפרט מפנק
וגינה צמודה .עשרות קהילות מזמינות אתכם בחום להצטרף
וליהנות מרמת חיים חדשה לכם ולילדים שלכם .עשרות יישובים
איכותיים לבחירתכם  -באחד מהם מחכה לכם הבית שלכם.

טנא עומרים הרמוניה
מושלמת

אבני חפץ
שילוב של עיר,
כפר והר

היישוב :קהילתי לאומי
הקהילה 300 :משפחות
בית דו משפחתי  103מ”ר 4 ,חד’
הבית:
המיקום 27 :קילומטר מנתניה ומכפר סבא
משווק :איזק נדל”ן 050-5326929 ,03-9303494

לגור חמישה כוכבים

אדורה

גם אתם מוזמנים!

אין מחירים כאלו
בירושלים!

העתיד נראה נהדר!

למשפחות
שחושבות בגדול

הצפון הצעיר והקסום
של ים המלח

בית חג”י

בית חגי תרגישו בבית

היישוב :קהילתי דתי
הקהילה 100 :משפחות
חד משפחתי  98מ”ר,
הבית:
 4חדרים על חצי דונם,
הכנה ל 40-מ”ר נוספים
המיקום 15 :דק’ מצומת הגוש,
 35דק’ מירושלים ומבאר שבע
ליאור 050-8665517
משווק:

תחשבו פתוח...

בית עם כל המעלות

היישוב :קיבוץ חילוני
הקהילה :כ 250-תושבים
* 4חדרים  125מ”ר
הבית:
* 5חדרים  140מ”ר
* 6חדרים  185מ”ר
המיקום 20 :דק’ מירושלים שעה ורבע מתל אביב
משווק :גילת 050-9398828

להגשים ציונות
עם איכות חיים

היישוב :דתי קהילתי
הקהילה 80 :משפחות
בתים חד משפחתיים
הבית:
 4חדרים  98מ”ר על כחצי דונם
המיקום 20 :דק’ מב”ש,
 20דק’ מערד 55 ,דק’ מי-ם
משווק :ליאת 052-4317412

זה לא חלום ,זה
הבית שלכם!

מקום שווה לגור

זו ההזדמנות שלכם
להגשים חלום

כוכב השחר

כרמל

היישוב :דתי קהילתי
הקהילה 300 :משפחות
הבית דו משפחתי,
הבית:
 4חדרים 110 ,מ”ר
המיקום :על כביש אלון
 25דק’ מירושלים
משווק :אמיר 054-2048322

היישוב :קהילתי דתי
הקהילה 100 :משפחות
*בית בנוי  98מ”ר חד משפחתי על חצי דונם
הבית:
		
*בית בנוי  83מ”ר  +מעטפת
חד משפחתי על חצי דונם
המיקום 40 :דק’ מירושלים ומבאר שבע
משווק :רחל 052-3003463

כרמל כל מה
שמשפחה צריכה

מעון

מעלה חבר

היישוב :תורני קהילתי
הקהילה 65 :משפחות
חד-משפחתי  4חדרים,
הבית:
 98מ”ר על חצי דונם
המיקום 30 :דק’ מב”ש 50 ,דק' מי-ם
משווק :שלתיאל 052-8308261

היישוב :קהילתי תורני
הקהילה 75 :משפחות
 94מ”ר  56 +מ”ר מעטפת
הבית:
חד משפחתי על חצי דונם 4 ,חדרים
המיקום 8 :דק’ מקרית ארבע
הראל 052-5665993
משווק:

משהו טוב קורה כאן

מעלה מכמש

מצפה יריחו

היישוב :קהילתי  -דתי לאומי מגוון
הקהילה 250 :משפחות
חד משפחתי  4חדק’  107מ”ר +
הבית:
 65מ”ר מעטפת
המיקום :על כביש אלון 20 ,דק’ מירושלים
משווק :בועז 054-6966941

היישוב :קהילתי תורני
הקהילה 350 :משפחות
קוטג’ תלת משפחתי
הבית:
צמוד קרקע
המיקום 20 :דק’ מירושלים
אלעד 050-2091959
משווק:

בדיוק כמו שציפיתם

נוה צוף
היישוב :קהילתי דתי

הקהילה 10 :משפחות
 4חדרים  108מ”ר
הבית:
המיקום 10 :ק’’מ מערבה מצומת מחולה
רחל 057-2207524
משווק:

ממשיכים בצמיחה

נופים

נופים הם לפעמים
געגועים לבית

היישוב :עירוני מעורב
הקהילה 135 :משפחות
דו משפחתי  5חדרים  150מ”ר
הבית:
* 5חדרים  140מ’’ר * 6חדרים  173מ”ר
* 8חדרים  223מ”ר
המיקום 10 :דק’ לאריאל 20 ,דק’ לפתח תקווה
 15דק’ לראש העין
ארז 052-4767171
משווק:

רואים ירוק

היישוב :קהילתי חילוני
הקהילה 200 :משפחות
חד משפחתי על חצי דונם
הבית:
 120מ”ר  80 +מ”ר מעטפת
המיקום :סמוך למודיעין
צורי 052-3833889
משווק:

הקהילה 260 :משפחות
חד משפחתי על כחצי דונם
הבית:
 4חדרים  109מ”ר  75 +מ”ר מעטפת
המיקום 45 :דק’ מתל אביב
 15דק’ ממודיעין

נחליאל

בית במחיר נגיעה

היישוב :תורני קהילתי
הקהילה 80 :משפחות
דו משפחתי
הבית:
קומה ראשונה בנויה  100מ”ר 4 ,חד’
קומה שניה בנויה מעטפת  80מ”ר
המיקום :כ 50 -דק’ מירושלים וכ 25 -דק’ ממודיעין
משווק :הראל 052-5665993

נריה

נילי

טל מנשה

היישוב :דתי תורני קהילתי
הקהילה 75 :משפחות
 104מ”ר 4 ,חדק’ ,קומה אחת,
הבית:
דו משפחתי אופציה להרחבה
המיקום 12 :דק’ מכביש  30 ,6דק’ מחדרה ומעפולה
שלמה 052-6071473 ,052-3355418
משווק:

היישוב :קהילתי חילוני  -דתי
הקהילה 155 :משפחות
בתים חד משפחתיים,
הבית:
 4חדרים  98מ”ר על חצי דונם
המיקום 20 :דק’ מבאר שבע
משווק :גילת 050-9398828

משכיות
היישוב :קהילתי דתי

בית יתיר

ברקן

היישוב :קהילתי חילוני
הקהילה 380 :משפחות
חד משפחתי על כחצי דונם.
הבית:
 217מ”ר 8 ,חד’
המיקום 10 :דק’ מראש העין
משווק :דרא פרוייקטים 0525674054

היישוב :קהילתי דתי
הקהילה 170 :משפחות
 103מ”ר  4חדרים חד 		
הבית:
משפחתי על חצי דונם
אופציה להרחבה  33 -מ”ר
המיקום 50 :דק’ לתל-אביב,
 50דק’ לירושלים
הראל 052-5665993
משווק:

אלמוג

אלון מורה

היישוב :קהילתי תורני לאומי
הקהילה 325 :משפחות
מדורג  4.5חד’ 140 ,מ”ר  +מרפסת
הבית:
המיקום 20 :דק’ מאריאל ,גב ההר
משווק :אליאסף 052-5665262

מעון זה יותר מבית

איתמר

אדם
היישוב :עירוני מגוון
הקהילה 1000 :משפחות
קוטג’ טורי 125 ,מ”ר  +גינה
הבית:
המיקום 7 :דק’ מירושלים
משווק :נעמה  ,054-6212844רויטל 054-7687660

היישוב :חילוני  -דתי
הקהילה 50 :משפחות
חד משפחתי על חצי דונם קרקע
הבית:
קומה א’  87 -מ”ר 3.5 ,חדרים
קומה ב’  50 -מ”ר מעטפת
המיקום 35 :דק’ לירושלים 25 ,דק’ לבית שמש,
 20דק’ לקריית גת 15 ,דק’ לכביש 6
משווק :שי 054-7919326

טנא עומרים

יצהר
היישוב :דתי תורני
הקהילה 170 :משפחות
בית חד משפחתי
הבית:
 113מ”ר  4חדרים על כחצי דונם
המיקום 50 :דק’ לתל-אביב 50 ,דק’ לירושלים
הראל 052-5665993
משווק:

הבית שתמיד רציתם

היישוב :תורני-לאומי
הקהילה 210 :משפחות
*דגם “זהר” דו משפחתי 111 ,מ”ר,
הבית:
 4חדרים  85 +מ”ר מעטפת
*דגם “זיו” דו משפחתי 117 ,מ”ר 4 ,חדרים
המיקום :לב הארץ 38 ,דק’ מירושלים ומת”א
ו 15-דק’ ממודיעין וקרית ספר
משווק :הראל 052-5665993

