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JUST 
PERFECT

השילוב המושלם בין עיצוב, עסקים וסטייל

במתחם שבעת הכוכבים 4 קומות: שתי קומות מסחריות – בקומת הקרקע ובקומה ראשונה – המציעות 
מותגי יוקרה בתחום העיצוב לצד בית קפה ומסעדה, ומעליהן שתי קומות משרדים. המתחם ממוקם בטבורו 

 של אחד ממרחבי המסחר והעסקים הגדולים במדינה, המנקז לתוכו קהל צרכני מהגדולים בישראל.

המתחם האולטרה מעוצב נמצא סמוך לצירי תנועה עיקריים בין איילון דרום )כביש 20( ממערב, כביש 4 
ממזרח וכבישי 431 ו-441 מדרום. צירים אלו מאפשרים הגעה מהירה והחנייה הזמינה במתחם ובסביבתו 

הופכים אותו למוקד משיכה.
חניות מקורות

חנויות ריהוט | עיצוב הבית | קולינריה

5000
משרדים | קליניקות | חללים בסגנון פתוח
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שדרות משה דיין

2 דק' לנתיבי איילון
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חניה מקורה במתחםחניות ללא תשלום

נגישות וחנייה בשפע במתחם ובסביבתו 

איזור מב"ת מערב מרכז מגוון גדול של פעילות עסקית ומרכזים 
מסחריים ולכן הוא נהנה מאופציות חנייה רבות בסביבה הקרובה. שבעת 

הכוכבים ראשון לציון מוקף בכ-1700 חניות ללא תשלום הנמצאות 
בסמיכות רבה לחנויות ולמשרדים. בנוסף, המתחם עצמו יכלול מעל 

ל-150 חניות מקורות בקומת המרתף עם בקרת כניסה.

המתחם האולטרה מעוצב נמצא סמוך לצירי תנועה עיקריים של נתיבי 
איילון )כביש 20( ממערב, כביש 4 ממזרח וכבישי 431 ו-441 מדרום 

וכמובן תחנת הרכבת הסמוכה למחלף משה דיין. מוקדים אלו הופכים 
את שבעת הכוכבים ראשון לנגיש וקל להגעה, נתון חשוב ביותר למתחם 

המושך אליו צרכנים מכל האיזור.
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הדמיית חצר ציבורית שבקומה שניה | משרדים















למעלה מ-100 שנות חזון, מנהיגות וציונות 

קבוצת הכשרת הישוב היא חברה ציבורית מהמובילות בארץ. היא מצטיינת בניסיון עשיר, במקצועיות, ביכולת כלכלית, ולא פחות מכך במעוף 
ובמקוריות. הכשרת הישוב היא חברה בעלת מוניטין, אשר האמינות היא נר לרגליה. היא זוכה לאמון רב מצד לקוחותיה, מצד עובדיה ומצד 

השוק הפיננסי.

ידי ההסתדרות הציונית, כמכשיר לרכישתם ופיתוחם של מקרקעין בארץ ישראל. ב-1953 היא  הכשרת הישוב נוסדה באנגליה ב-1909 על 
נרשמה כחברה ציבורית ומאז נסחרות מניותיה בבורסה. באוקטובר 1987 עברה השליטה בחברה לידי משפחת נמרודי.

במשך השנים התמקדה הכשרת הישוב במספר תחומים שאותם היא מנהלת בהצלחה מרובה. התחומים העיקריים הם: נדל"ן )לרבות קניונים 
ופארקים לוגיסטיים(, תשתיות ואנרגיה, מלונאות ושילוט חוצות.



לחשוב מחוץ לקופסא וליישם בעולם האמיתי

משרד מייזליץ כסיף אדריכלים הוקם לפני 15 שנה על ידי האדריכלים גנית מייזליץ כסיף ואודי כסיף, נשואים והורים ל-3 בנות.

מאז הקמתו זכה המשרד במספר תחרויות פומביות ובפרסים על עבודותיו ביניהם בפרס רכטר היוקרתי על תכנון המרחב הציבורי בנמל תל 
אביב. בין עבודותיהם נכללים גם תכנון מתחם רמז-ארלוזורוב בתל אביב, כולל הקמפוס החינוכי ע"ש גודמן, תכנון מתחם לוינסקי, חידוש מרכזי 

הערים של כרמיאל, הרצליה ונתניה, התחדשות אזור התעשייה בראשל"צ וכן תכנון בתי מגורים ובתי מלון, חנויות וחללי תצוגה.

 



המוצג בתכנית זו, לרבות מידות, הדמיות, תמונות והתכניות הרעיוניות הינו לצורך המחשה בלבד. לחוזה השכירות מצורפים מפרט טכני ותשריטים, והם בלבד 
מחייבים את החברה. תכנית זו אינה מהווה מצג או הצעה ולא תהיה חלק מתנאי ההתקשרות וההסכם בין הצדדים. ט.ל.ח.

חברת הכשרת היישוב בישראל בע"מ | ב.י.טופ סנטר בע"מ
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