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 לחיות בפארק,לגור בעיר
 והצד עם,מאיזה צד שלא נסתכל עליה – תל אביב היא עיר של צדדים; הצד עם הלפטופ של היום
 אבל. הצד הקולינרי והצד הספורטיבי, הצד הצעיר האנרגטי והצד הבוגר הקלאסי.הדרינק של הלילה
 נולד לו צד, ומדי פעם, המרגשים, המפתיעים,יש צדדים שלא כולם מכירים בתל אביב – המתחדשים
 ברוכים הבאים לצד. ויותר מכך – את כל מה שחלמתם, כזה שמשנה את כל מה שחשבתם,חדש בעיר
.אביב- לצד הנכון – הצד הירוק של תל,המתחדש

RESIDE IN THE CITY, LIVE IN THE PARK

No matter which way you look at it, Tel Aviv is a city of many sides: the side hiding
behind a laptop by day, and the side grasping a drink by night. The youthful, energetic
side and the classic, mature side, the culinary side and the athletic side. But there are
sides to Tel Aviv that are not so familiar to everyone – the revitalizing, the surprising,
the exciting… And, every so often, a new side is born in the city that changes everything
you ever thought you knew, and more – everything you've ever dreamed. Welcome to
the renewed side, the right side – the green side of Tel Aviv.
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 לחיות בבית,לגור בדירה
אביבית אורבאנית לבין בית- יוצר את השילוב האידיאלי שבין דירה תלPRAZON פרויקט
 המיקום, הגינה הירוקה המחברת ביניהם, ארבעת הבניינים המעוצבים.משפחתי גדול וחמים
 להזדמנותPRAZON הנגיש והאזור שהופך לבשורה החדשה של העיר – כל אלו הופכים את
.גדולה לאלו המחפשים חיים אורבאניים בסביבה פסטורלית

LIVE IN AN APARTMENT, MAKE YOURSELF AT HOME

Prazon creates the ideal combination of an urban Tel Aviv apartment and a large,
welcoming family home. These four stunning buildings, linked by a sprawling green
garden, present the ideal accessible location in the area that is becoming Tel Aviv's
most in-demand neighborhood, making Prazon an outstanding opportunity for those
seeking an urban lifestyle in pastoral surroundings.
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 ליהנות מהאיכות,להתחבר לשכונה
 בדירה,תמהיל הפרויקט תוכנן כך שכל אחד ואחת מהדיירים ייהנו מאיכות חיים בסביבה מעולה
 גינה מוצלת ירוקה בין, בניינים המתחברים בקומת הקרקע4 :מושלמת ובסטנדרטים הגבוהים ביותר
, חניית אופניים ועגלות ייעודית,קרקעית- מרתפי חנייה תת2 , קומות מגורים בכל בניין7 ,הבניינים
.גן ופנטהאוזים- דירות,' חד5/4/3 דירות איכותיות בנות

CONNECT TO THE NEIGHBORHOOD, ENJOY PREMIUM QUALITY

The apartment mix is designed to ensure that all residents can find the perfect home
to suit their needs, presenting first-rate standards and high quality of life in superb
surroundings: 4 buildings linked on the ground floor, green shaded garden between
the buildings, 8 residential floors per building, 2 underground parking levels, dedicated
bicycle & stroller parking, deluxe 3/4/5 bedroom apartments, garden apartments &
penthouses.
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 לעבור לשכונה שקטה,להשאר בלב העניינים
 רחובות, יש בה שפע של פארקים וגינות ירוקות.שכונת יד אליהו סומנה כאזור הבא של תל אביב
,גווארדיה- מרחבים מוצלים טבעיים ובמקביל גישה נוחה וקלה לרחובות משה דיין ולה,רחבים ונוחים
 הוא אחת מהסנוניותPRAZON  פרויקט.נתיבי איילון והקו העתידי (הסגול) של הרכבת הקלה
 והדוגמה המושלמת, הסמן הימני שלה מבחינת איכות ויוקרה,הראשונות של השכונה המתחדשת
 בסביבה נעימה ועם, שכונת מגורים מתקדמת ואיכותית למשפחות:לאיך ייראו פני השכונה בעתיד
.כל השירותים הציבוריים הנחוצים

STAY AT THE HEART OF THE ACTION, MOVE TO A QUIET NEIGHBORHOOD

Yad Eliyahu has been dubbed the "next big Tel Aviv neighborhood", and it's easy to see
why: plentiful green parks and gardens, broad, quiet streets, natural shaded areas,
and quick, convenient access to major thoroughfares including Moshe Dayan Street, La
Guardia Street, and the Ayalon Highway, as well as the planned (purple) light rail line.
Prazon is one of the first projects to break ground in this up-and-coming neighborhood,
where it will set the bar for quality and prestige, paving the way for the spectacular
future of the entire area: a remarkable, state-of-the-art residential neighborhood ideal
for families, set amid pleasant surroundings, where every essential public service is
close at hand.
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 לטייל בפארק,להסתובב בשכונה
13  המתפרש על פני, גן גונדה: יוקם בצמוד לאחת הנקודות הפסטורליות ביותר בעירPRAZON פרויקט
הולדת כיתתי לילדים- יום, הוא הפארק שתמיד רציתם ליד הבית – לזמן איכות זוגי אחה"צ,דונם ירוקים
 במרחק הליכה קצרה מהפרויקט תגלו מגוון פינות טבע, מלבד הפארק הגדול.או פיקניק משפחתי
. בקרבת הפרויקט גם מוסדות חינוך ובתי ספר מעולים.ופארקים נוספים

WANDER AROUND THE NEIGHBORHOOD, TAKE A STROLL IN THE PARK

Prazon will be established adjacent to one of the city's most verdant spots. Charming
Gonda Park, covering 1.3 hectares of lush greenery, is the park you've always wished was
close to home for romantic afternoon strolls, kids' birthday parties, and family picnics.
Yet this large park is far from the only attraction near Prazon – just a short stroll away
are even more lush parks and beautiful natural treasures, plus many excellent schools
and other educational institutions.
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 להחליט עם הראש,לבחור עם הלב
 גם לבחור לגור: הוא ההזדמנות הנדירה שלכם לקבל את ההחלטה הכי נכונה של חייכםPRAZON
בתל אביב התוססת שאתם כל כך אוהבים וגם להחליט לחיות בסביבה מוקפת ירוק וקרובה לכל
.מה שאתם אוהבים

CHOOSE WITH YOUR HEART, DECIDE WITH YOUR HEAD

Prazon gives you the rare opportunity to make the best decision of your life: to stay in
the vibrant Tel Aviv you hold so dear, while living in a pastoral green environment close
to everything you love.
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 לעצב ביצירתיות,לתכנן חכם
: הינו פרויקט המתוכנן בקפידה על מנת להעניק לכל דייר ודיירת איכות חיים גבוההPRAZON
 הלובאים המוארים באור טבעי וכל אחד מהפרטים הקטנים,הגינה הפסטורלית בחצר הפרויקט
 כראוי לפרויקט חלוצי בשכונה, המאופיינות בסטנדרטים האיכותיים ביותר,במגוון הדירות
.אביבית המתחדשת-התל

PLAN SMART, DESIGN CREATIVELY

All aspects of Prazon are meticulously designed to give each and every resident the
finest quality of life – the pastoral garden outside, the opulent lobbies flooded with
natural light, and exceptional standards that extend to even the smallest details in every
apartment model, as befits a pioneering project in a revitalized Tel Aviv neighborhood.
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 בר אוריין אדריכלים- אדריכלות
,"את ההשראה לעיצוב המתחם כולו שאבנו ממבני הרכבות של שכונת הפועלים הירוקה המקורית
מהבנייה הפשוטה לכאורה אך מלאת אלמנטים ופרטים מדוקדקים ומהסגנון הבינלאומי המאפיין את
 באמצעות שימוש בקווים ישרים ופונקציונאליות תכנונית ללא קישוטים מיותרים.תל אביב המערבית
הועלו על נס עקרונות מודרניסטיים המהדהדים את מבני השיכון ואת הסגנון הבינ"ל ויוצרים שלם
 מודרני, גם החומרים בהם בחרנו להיות חלק מהעיצוב החיצוני הם טיח לבן בשילוב חיפוי קשיח.חדש
 בתכנון המתחם התחשבנו גם במיקום המגרש ביחס. המהווה קונטרסט משלים בין ישן לחדש,ועדכני
,לסביבתו ובהתאמת הדירות והחללים המשותפים כך שכל דירה תהנה מהמיטב של שני העולמות
 הושם דגש רב על מעברים משותפים. המשפחתי והאינטימי,הן החיצוני הירוק והפתוח והן הפנימי
".במפלס הקרקע כך שהמתחם יתחבר אל הסביבה הקרובה של פארק גונדה ושד' החי"ל
אביב- ביסס המשרד את מעמדו כאחד המשרדים המובילים בתחום הבנייה למגורים בתל1990 מאז
 מגדלי מגורים ושילוב בנייה חדשה ברקמה, תוספות בנייה, בסדרה ארוכה של עבודות שימור.וביפו
 וניתן לראותו כעבודת אריגה עדינה, יצר המשרד נפח אדריכלי שרישומו על העיר ניכר,קיימת
שיח- תוך כדי ניהול דו,המשלבת את ההיסטוריה האדריכלית של העיר על תקופותיה וסגנונותיה
 המכנה המשותף הוא יחס של אהבה וכבוד. ההווה והעתיד של המרחב האורבני,מתמשך בין העבר
. והחזרתם למעגל החיים בשפתו של ההווה,לנכסי התרבות המתיישנים של העיר

ARCHITECTS – BAR ORIAN ARCHITECTS

"We drew our inspiration for the entire complex from the row housing found throughout
the original pastoral neighborhood, which can be seen across West Tel Aviv. Through the
use of straight lines and functional designs that eschew unnecessary ornamentation, we
embraced modernist principles that echo the original structures and the international
style while creating a new whole. For the exterior design, we opted for white plaster
combined with rigid modern cladding, again generating a complementary contrast
between old and new. In the design of the complex itself, we took into account its
location relative to its surroundings, and adapted all the apartments and common
areas to ensure that every apartment enjoys the best of both worlds: the open, green
exterior and the intimate, family-oriented interior."
Since 1990, we have established a position as a leading company specializing in buildings
for residence in the Tel Aviv and Jaffa area. In a series of projects, from preservation,
expansion and tower planning to the layering of new elements on existing construction,
we have left our mark on the city’s landscape, while always following our deep respect
for the city’s old cultural sites, with the passion to inject new life into them with modern
aesthetics.
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פקר אדריכלים- לוין- עיצוב פנים ולובאים
 שותפות במשרד לוין פקר,על עיצוב הפנים של הלובאים חתומות האדריכליות רונה לוין ורות פקר
, בתי מלון, מבני מגורים, המתמחה במגוון תחומי אדריכלות ועיצוב פנים של מבני ציבור,אדריכלים
 ברחובwework  משרדי: בין הפרוייקטים של המשרד. דירות יוקרה ולובאים, בתים פרטיים,משרדים
. מרכז החתירה על גדות הירקון ומלון ממילא בירושלים,דובנוב ת"א
"הקו המנחה בעיצוב הפנים של הקומפלקס היה לנסות ולהגדיל את חלל הלובי ע"י חיבור שלו לחללי
 על ידי יצירת מרחב ציבורי חיצוני בכניסות למבנים הזהה בשפתו לפנים הלובי, זאת אומרת,החוץ
 כדי להמשיך. קשר זה מתבקש בפרויקט כזה המוקף בגינות ירוקות.ובכך לייצר משחק בין פנים לחוץ
 החומרים בהם בחרנו: טבעיים ועל זמניים,את השפה העיצובית בחרנו להשתמש בחומרים חמים
 בשל צבעו הבהיר הנעים לעין שגם יגדיל-  עץ אלון:להשתמש בעיצוב הלובאים של פרויקט פרזון הם
. חומר נקי ועדכני שהשילוב בינו לעץ הוא קונטרסטי ומייצר עושר חומרי-  חיפוי מתכת אפור.את החלל
 כדי לא לייצר עומס ויזואלי על החלל ולרווח, בנוסף. הנותן אור וצבע לחלל ומשדר יוקרה, חומר חם- פליז
". כולל הארונות הטכניים הנראים כחיפויי קיר, כל חלקי הלובי הינם חלק מהעיצוב,אותו ככל שניתן

LEVIN PACKER ARCHITECTS

The interior design of the Prazon complex's lobbies bears the distinctive signature
of architects Rona Levin and Ruth Packer, founding partners of the Levin Packer
Architects firm. The firm specializes in a variety of architectural and interior design
projects, including public and residential buildings, hotels, offices, private homes,
luxury apartments, and lobbies. Our projects include the Wework offices on Dubnov st.
Tel Aviv, The Daniel Rowing Center on the bank of the Yarkon River and the Mamilla
Hotel in Jerusalem.
"The driving force behind the complex's interior design was the desire to enlarge the
lobby space by extending the internal space outwards. The intention was to create an
external public space at the building entrances that mirrored the interior design language
of the lobbies, thus producing the illusion that the two spaces are an extension of one
another. This surrounding lush green gardens are the ideal setting for the melding
of these two spaces. In order to continue the design language in the lobbies of the
Prazon complex, we used warm, natural and timeless materials, including oak, whose
pleasantly warm color seems to enlarge the space. Gray metal cladding is a clean,
modern material that contrasts beautifully with the warm wood, creating an opulent
design effect. And finally, we used brass, which is also a warm material that adds light
and color throughout the space, generating a luxurious atmosphere. Additionally, in
order to avoid creating a cluttered appearance, and to maximize the space, the lobby's
design also accommodates all the utilitarian areas including the technical cabinets
that blend into the walls and appear to be part of the cladding."
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 ליהנות מהניסיון,להתרגש מההתחדשות
 יש לכם ההזדמנות להצטרף להצלחה,בתקופה בה תל אביב ממציאה את עצמה מחדש בכל יום
 ישמור על הצביון הייחודי של בנייה נמוכהPRAZON  פרויקט.ולהבטיח עתיד טוב למשפחה שלכם
 החיבור. בבניינים חדישים עם תשתיות מתקדמות ומודרניות ברמה הגבוהה ביותר,האופייני לשכונה
 השילוב בין שתי החברות כולל. אופק החזקות" מקנה ערך מוסף רב לפרויקט.בין "אקרו נדל"ן" ו"ק
 איתנות, מומחיות מקצועית, יחד עם ניסיון ומוניטין ללא דופי,את כל הפרמטרים הדרושים להצלחתו
. שירות אישי וסנכרון מושלם בין כל הגורמים,פיננסית

GET EXCITED ABOUT NEW BEGINNINGS, ENJOY THE BENEFITS OF EXPERIENCE

At a time when Tel Aviv is constantly reinventing itself day after day, you have the
opportunity to join a successful project and ensure a positive future for your family.
Prazon will offer new modern buildings with advanced infrastructure of the highest
quality, while also preserving the distinctive low-rise architectural style that characterizes
the surrounding neighborhood. Acro Real Estate and Ofek Holdings have joined forces
to contribute substantial added value to this venture. The combination of these two
esteemed companies contains all the vital parameters for success, including extensive
experience, an impeccable reputation, professional expertise, financial strength,
personal service, and flawless synchronization among all parties.
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 המתמחה בהקמת פרויקטים רחבי,אקרו נדל"ן הינה חברה יזמית מהמובילות בתחום הנדל"ן בישראל
 לחברה ניסיון רב שנים בהן יזמה והקימה מגוון רחב של פרויקטים.היקף באזורי ביקוש והשבחתם
 את החברה מוביל צוות אינטגרלי מקצועי המלווה את. מסחר ומלונאות, משרדים,יוקרתיים למגורים
 אקרו נדל"ן מובילה מגוון פרויקטים יוקרתיים בהיקפים מרשימים.הצלחות החברה לאורך שנים רבות
 נמנית, בין בעלי מניות אקרו נדל"ן. המשנים את פני העיר ומהווים נקודות ציון ארכיטקטוניות,בגודלם
 אקרו נדל"ן ממשיכה לבסס. המעניקה לחברה גב כלכלי חזק ואיתנות פיננסית,חברת הביטוח הפניקס
את מעמדה בפסגת עולם הנדל"ן תוך הקפדה על איכות חסרת פשרות וסטנדרטים גבוהים של תכנון
.וביצוע בכל פרויקט
Recognized as one of Israel's foremost real estate companies, Acro Real Estate primarily
focuses on the construction and improvement of large-scale projects in high demand
areas. The company is able to draw on many years of extensive experience in initiating
and establishing a wide range of upscale residential, office, commercial, and hotel
projects. Acro Real Estate is led by an impressive team of leading professionals who
have ensured the company's continued success over the years. The company has
pioneered a range of monumental developments that have transformed the face of the
city and become iconic architectural landmarks in their own right. Acro Real Estate's
shareholders include the prominent Phoenix insurance group, which provides Acro
with solid financial backing and dependable economic strength. Acro Real Estate is
now seeking to consolidate its enviable position at the very pinnacle of the real estate
field, while simultaneously ensuring uncompromising quality together with exceptional
planning and implementation throughout every project.

 בעלת ניסיון, היא חברת בנייה ויזמות נדל"ן בארץ ובחו"ל, התחדשות עירונית בע"מ-  אופק החזקות.ק
 החברה פועלת בתחום ההתחדשות העירונית תוך התמקדות. שנים בייזום פרויקטים גדולים25 של
 היא מנהלת כיום עשרות פרויקטים בגוש דן ומתמחה בתכנון וביצוע.בפרויקטים של הריסה ובנייה מחדש
. חוסן ואחריות פיננסים, הגינות, סטנדרט גבוה, מקצועיות,של בנייני בוטיק תוך הקפדה על שקיפות
K. Ofek Holdings – Urban Renewal Ltd. is a real estate development and construction
company operating in Israel and overseas, with 25 years of experience initiating large
projects. The company is active in urban renewal, focusing on projects involving
demolition and redevelopment. It is currently managing dozens of projects in the Tel
Aviv Metropolitan Area, specializing in planning and constructing boutique buildings
with high standards, complete professionalism, transparency, fairness, stability, and
financial responsibility.

 ההדמיות, כל המידע. רק הסכם רכישה חתום כדין יחייב את הצדדים.התכנים המובאים בחוברת זאת הינם לצרכי שיווק בלבד ואינם מהווים הצעה מחייבת כלפי מאן דהוא
 וכל אלמנט, איורים, מידות, לרבות בקשר עם מפרטים, אין בהם משום התחייבות של החברה,והתמונות הכלולים בחוברת מיועדים להתרשמות ולצורכי מידע כללי בלבד
או/או ריצוף ו/או אביזרים ו/ פרטי ריהוט ו, מבלי לגרוע מן האמור.או דרישת הרשויות/אחר כלשהו ואלה נתונים וכפופים לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו
 החברה תהא מחוייבת רק עפ"י מפרט המכר ותוכניות המכר שיהוו.או כלים הכלולים בתמונות נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת/או מתקנים ו/פרגולות ו
. כל התכנים הכלולים בחוברת זו אין בהם משום המלצה או חוות דעת ולא נועדו לספק אלא מידע כללי ואמצעי התרשמות בלבד.חלק בלתי נפרד מהסכם הרכישה החתום
The content presented in this booklet is for marketing purposes only and does not constitute a binding agreement with any party. The parties shall
only be bound by a legally-signed purchase agreement. All information, renderings and images included in the booklet are for illustration and
general informational purposes only. They do not constitute a commitment by the company regarding specifications, dimensions, illustrations,
or any other element whatsoever, and they are subject to change at the company’s sole discretion and/or the request of the authorities. Without
derogation to the foregoing, furnishings and/or accessories and/or flooring and/or pergolas and/or facilities and/or fixtures included in the images
are for illustration purposes only and are not included in the sale of the apartment. The company shall only be bound in accordance with the
sales specifications and the sales plans, which shall constitute an integral part of the signed purchase agreement. None of the content included
in this booklet constitutes a recommendation or an opinion, and is only intended to provide general information and create an overall impression.

