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חברים ושכנים יקרים 🌷
בשעה טובה ומוצלחת היום חברת פרשקובסקי החלו במסירת הדירות בחיפה 😀 👏 👏 👏
אין מילים שיתארו את התרגשותי לאחר פעילות של  16שנים יחד עם חבריי הנציגים הפכנו חלום למציאות 😀אושר
גדול 🍷
והנה החל מהיום
כולנו הופכים שכנים
בבניין מדהים שהוא החלוץ הראשון מתוך  7בניניים בלב שכונת זיו הנהדרת ואמן שנזכה כולנו לחיים טובים שמחים
ולשכנות מופלאה 🙏 🍷
זהו יום כל כך חשוב
ומאושר שאשתף אתכם שהיו לנו ימים ורגעים במהך השנים שלא תמיד היינו בטוחים שנצליח להגיע לרגע מאושר זה
היו כל כך הרבה מכשולים וקשיים
שלעיתים היו לנו ספקות אך היחד הוא כוח עצום והאמונה העצומה עזרו לנו לחזק האחד את השני ולגבור על כל
המכשולים תודה לכולם❤ 👏 👏
כל הצלחתנו הלכה התגבשה ונבנתה
בזכות מזלנו הגדול
שחברת פרשקובסקי
חברה מופלאה ערכית ואכותית
רצתה אותנו כפרוייקט והשקיעה בנו משאבים עצומים
והראשון להפליא בכשרונו וביכולותיו
הינו *עדי מסורי היקר*
סמנכל ההתחדשות העירונית בחברה
אדם יקר האמינו לי יש לי שעות רבות עם עדי ויש בי אהבה והערכה עצומה לעדי
אדם שמסתכל ומדבר עם כולם בגובה עיניים ידע
לגעת בכולנו בסגנונו האמיתי הישיר והאישי ותמיד היתה לו היכולת לספוג הכל אהבה,כעסים ותסכולים היתה לו
העוצמה לספוג מכל וכל ולהמשיך לקדם ולהתקדם
עדי תודה ענקית מעומק הלב אתה אחד ויחיד ❤ 👏 👏
תודה לכל העוסקים במלאכה ובבנייה בחברת פרשקובסקי חיפה
תודה ענקית❤ 👏 👏
ואוסיף תודה ענקית
ולעולם לא אשכח את תרומתם הענקית של משרד השיכון המחלקה להתחדשות עירונית עינת גנון ❤ 👏 👏
של עיריית חיפה
מר יונה יהב
והגב חדווה אלמוג
שהאמינו בנו והיו איתנו ❤ 👏 👏
ואיך לא המחלקה להתחדשות עירונית
אורנה מור היקרה
אין מיוחדת ממך תמיד אמרנו נפגש במרפסות אורנה הגיע היום 😀 ❤ 👏 👏
לחיי כולנו 😀 🍷 🍷
הנציגים כולם❤ 👏
 126משפחות הפינוי בינוי חברנו לדרך❤ 👏 👏 🍷
וכעת משפחתנו התרחבה והתברכנו בשכנים מקסימים
לחיינו❤ 👏 👏
לחיי שכנות וחברות טובים
עד  120שנים מאושרות ובריאות לכולנו❤ 👏 👏 🍷
ממני סמדר נציגת בעלי הקרקע ❤ 🌷

