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 שם העסק:
קבוצת איתן אורתן בנייה בע”מ.

ותק: 12 שנים.

מוצרי דגל: תמ”א 38, בניית 
מוסדות ציבור עבור רשויות 

מקומיות ומועצות.

טיפ: הסבלנות משתלמת.

אני מאמין: איכות ואמינות מעבר 
לכל. תמורה מלאה לדיירים, 

איכות ללא פשרות בעיצוב 
מודרני ומושקע.

כתובת: נהריה, הרצל 110

טל: 9979973 -04
www.eitan38.co.il :אתר

בוצת איתן אורתן בנייה בע"מ הינה אחת מהחברות 
הבודדות בענף הנדל"ן שהחלה ליישם את חוק תמ"א 
38, לחיזוק מבנים לרעידות אדמה. את הבניין הראשון 
היא הקימה בנהריה ברחוב ש"י עגנון. מאז ועד ביצעה 
החברה מספר רב של בניינים שקיבלו טופס אכלוס 
)טופס 4(. שנת 2017 תיזכר בעבור קבוצת איתן אורתן כשנה פורצת 
דרך. בשנה זו ביצעה החברה שני פרויקטים ייחודיים בשני בניינים 

נוספים: בפרויקט ברחוב רמז 35  וברחוב בלפור 43.  
פרויקט הבנייה רמז 35 מהם נמסר לדיירים בתחילת שנת 2017. הבניין 
5 חדד  הושקע ועוצב ברמה גבוה ביותר. נותרו למכירה שני פנטהאוזים,
רים, כ-300 מ"ר כל אחד, מרפסות עם נוף פתוח לים עם מפרט עשיר.

ברחוב בלפור 43 נבנה בניין נוסף במסגרת תמ"א 38. ונמצא לקראת 
סיום. בפרויקט זה השקיעה קבוצת איתן אורתן בע"מ בעיצוב ברמה 
גבוהה ביותר. בבניין נותרו דירות בודדות למכירה: 5 חדרים, 135 
מ”ר עם מרפסות לים ופנטהאוז ענק למכירה. כל הדירות עוצבו על 
ידי המעצב ירון אטיאס והושקעו בחיפוי אבן, שיש, לובי מפואר ועוד. 
בעלי החברה איתן ראובן ויוסי וקנין מספרים כי בשנת 2018 צופות 
הפתעות רבות וטובות בתחום. בתחילת השנה האזרחית יחלו בבנייה 
של עוד מספר בניינים שישיבו על שולחן התכנון בשנים האחרונות 

וההיתרים יתקבלו בקרוב. 
2017 הייתה שנת שיא במספר הפד  בעלי החברה מדווחים כי שנת
דניות מצד בעלי דירות בבניינים ישנים. מהחברה נמסר: אנו בוד

קים כל בניין ונותנים יחס אישי ומוסר ומענה לכל 
דדייר. מאחלים שהשנה הבאה תהיה טובה מקודמו

תיה עם עשייה ותנופה ליזמים 
ולדיירים".

 ביקוש שיא לפרויקטים
תמ”א 38 בנהריה

קבוצת איתן אורתן מדווחת על שנת שיא בביקושים לתמ”א 38 בנהריה מצד דיירים ותיקים. בשנה זו 
ביצעה החברה שני פרויקטים ייחודיים בשני בניינים נוספים: בפרויקט ברחוב רמז 35  וברחוב בלפור 43.  

בשנת 2018 צפויים פרויקטים חדשים הנמצאים בתכנון מתקדם

ק

 הפרויקט ברחוב בלפור 43 לקראת סיום צילומים: עצמיים

 הפנטהאוז בפרויקט ברחוב רמז

 הפרויקט ברחוב רמז


