
היונדל

ותיקהכשבעירקורהמה

חדשהשכונהקמה

אתלבדללעיתיםשרוצה

אפילוולפעמיםעצמה

השייכותאתלהסתיר

קפץפטרסבורגעופר

בולטותעריםבמינילביקור

שלהןהסיפורמהובירר

שייבנומתוךהראשונההיאהנרקיסיםשכונתהשכונות

יח"ד.כ-0004תכלולהיאצריפין.הוותיקהבסיסאדמותעל

מנדטורייםומבניםעציםחורשתגםישנוריותבשכונת

52מהןיחידות5753הכלבסךתכלוללשימור.

מגרצועתתוקםהשכונהשלהמזרחיבחלקהקטנות.דירות

יח"ד001בניכאלהגםבהםקומות42עדמבניםובהדלים

קומותעשרבנייהיונוריותבשכונתהבנייניםמרביתויותר.

היותר.לכל

ממובציבוריתתחבורהעלנשעןהשכונותתכנוןנגישות

המטרו.שלהחוםהקויעבוררכז

בהןומתוכננותלנרקיסיםצמודהנוריותוחינוךקהילה

ציבור.ומוסדותחינוךמוסדותמשותפיםירוקיםשטחים

מקבומנדל"ןאורוןמקימההנוריותבשכונתבונים

TSAE השםתחתענקפרויקטוהשקעותאחזקותאורוןצת

שטחלצדיח"ד093בניבנייניםשיכלול

ידיים.רחבמסחרי

בשהופךאבליחסיתנחותלאזורבעברנחשבהעירמזרח

מבוקשכונותכשבתוכוומתפתחצומחלאזורהאחרונותנים

והנוהרקפותהכלניותהנרקיסיםשכונתבמיוחד

נדל"ן.באורוןומכירותשיווקמנהלקסטלגלמסבירריות

יח"ד551לבנייתבקרקעזכתהנדלןובינוישיכוןחברת

עבורמהדירות84לרכושהתחייבההמדינהנוריות.בשכונת

יימכרוהדירותיתראליהו.ברמתפינוי-בינויבניינידיירי

שקל.מיליון5.2מ-החלחדריםדירותהחופשי.בשוק

אזופרויקטאתאזוריםחברתמקימההנרקיסיםבשכונת

מתחמב-4קומות72עדבנימגוריםבנייניהנרקיסרים

דירתנדל"ן.אורוןבביצועקומות02בןמגדלכוללמים

שקל.מיליוןב-584.2נמכרתחדרים

אפריקהשלהסביוניםמתחמיפרויקטבנרקיסיםעוד

בכלמגרשיםעםמתחמיםל-4המתחלקמגוריםישראל

כ-455חדשיםבניינים31מתחםבכלבנייניםעדאחד

שקל.מיליוןמ-8.2החלחדריםדירותהכל.סךדירות

נוריותבשכונתנדל"ןאורוןשלפרויקט

נרקיסיםבשכונתאזוריםשלפרויקט

נרקיסיםבשכונתישראלאפריקהשלפרויקט

ראשל"צמזרחונרקיסיםנוריות
יח"ד0067

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

הראשונים

חדשהשכונה

נרקיסים

שקל58.1
שקל32.2מיליון

מיליון

בסמוךהיישובשלהמערביתבכניסהממוקמתהשכונה

בארמועצתראשהגיששבועותמספרלפני134לכביש

בבארסוףסוףלהכירהפניםלשרבקשהגוזלןניסיםיעקב

כעיר.יעקב

המקומיתהרכבתתחנתלעיר.מתוכנןמטרוקונגישות

ברהנסיעהתארךאביבבתלהשלוםולתחנתמאודקרובה

דקות.52כבת

מספרישותיכון.גניםבשכונהנבניםוחינוךקהילה

בסביבה.ספרבתי

רוטשמחברתהירוקהרוטשטייןפרויקטבונים

צמודיבתיםוב-46מגדליםב-31דיוריחידות609כוללטיין

שקל.מיליוןמ-62.2החלנמכרותחדריםדירותקרקע.

לחייועידודבמרכזהאדםתפישתפיעלתוכנן"הפרויקט

פרטימרחבעלשמירהתוךוחמיםתוססיםוקהילהמשפחה

אורמציינתהבניינים"ביןהגינותבזכותאחדלכלואישי

רוטשטיין.חברתשלהשיווקסמנכ"ליתליברטל

יעקבבארהמושבהצמרות
יח"ד0033

בתוך

יעקבבארהירוקהרוטשטיין

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

הצעירהמנשהתלמי

חדשהשכונה

המושבהצמרות

שקל548.1
שקל921.2מיליון

מיליון

ארץ
סובב
פרויקט

קונספט
איסט
הדמיה

noisivD3
הדמיה

מריוס
neprahS,
הדמיה

naldam בסיועהדירותמחירימדד

יח"צ/רוטשטיין
צילום



כ-0752בסופהשתכלולחדשהמגוריםשכונתהשכונה

0821עלקרקעצמודיו-825רוויהבבנייהדיוריחידות

מוהתשתיות.כלפיתוחעלאחראיתנתיבותעירייתדונם.

מסחרושטחימ"ראלף05שלשטחעלציבורמבניגםקמים

מ"ר.אלף53על

לכמבצמודהעירמערבבצפוןממוקמתהשכונהנגישות

שלהרכבתמתחנתנסיעהספורותדקותבמרחק52ביש

כבישהראשייםהתחבורהלצירינוחהגישהנתיבות.

.43וכבישכביש

ספרביתילדיםגניתכלולהשכונהוקהילהחינוך

ומתנ"ס.

כמחציתהמתקדמיםבנייהבשלביהשכונהבוני

שלכוללתבעלותפיתוחעוברבוהופארקואוכלסה.שווקה

לאחרונההנחל.לאורךטיילתויכלולשקלמיליוןכ-052

ירושוגשרויצמןגשרבוהוואדימעלגשריםשנינחנכו

החדשות.לשכונותהוותיקההעירביןמחבריםאשרלים

פרויקטאתובונההמשווקתמאיגלעדמנכ"ליפרחגלעד

האחרונים"בחודשיםהחדשהשלבנתיבותYMהמגורים

מהאזורולתושביםמקומייםלרוכשיםדירותעשרותנמכרו

ומשקיעיםדיורמשפריגםוכןהראשונהדירתםשזוהי

ההזדמנות.אתזיהואשר

אמריקאי.בסטנדרטשמתהדרמגוריםבפרויקטמדובר

בתוךלהתאכלסצפויוהואהגמרבשלבינמצאתבנייתו

הכלובסךקומות01עםבניינים01כוללהואמשנה.פחות

שקל.אלףמ-589החלנמכרתחדריםדירתדירות.633

הכוללWEIVדמריפרויקטאתמקימהדמריי.ח.חברת

מוצעותחדריםדירותקומות.בניבנייניםב-8דירות213

השיווקסמנכ"לכהןאמירשקל.אלףמ-009החללמכירה

ושלדמרימשפחתשלהביתהיא"נתיבותדמריי.חשל

מפתעלגבוהאותהלראותוגאיםשמחיםואנחנוהחברה

ישראל".שלהביקושים

מאיגלעדחברתהדמיה YM

נתיבותשרוןנווה
דירות0752

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

מנחםקריית

חדשהשכונה

שרוןנווה

אלף208
שקל12.1שקל

מיליון

דיור.יחידות0081תכלולשרוןאריאלשכונתהשכונות

מוסדותאחדכלהכולליםמגוריםמתחמילכמהתחולקהיא

באמצעותשיחוברוציבורומוסדותשכונתיותגינותחינוך

פארקיוקםהשכונהבלבמסחר.שטחיעםמרכזיתשדרה

דונם.כ-51עלשישתרעאורבני

פתוחיםשטחיםמערכתלפיתוחתזכהשמיריצחקשכונת

ותממזרחלנהריההכניסהבצירציבורומבנימסחרשטחי

בבנייניםיח"ד6871תכלולסערשכונתיח"ד.כ-009כלול

קרקע.צמודיומקבץגג-גןבתצורתנמוכהובבנייה

יתגוררונהריהמזרחבצפוןהחדשותבשכונותנגישות

המטרומגםלכבישמהירהמגישהשייהנומשפחותאלפי

לכאן.להגיעצפוייהנית

החימעלהנסיעהזמניקיצרהחדש98"כביש

גםהנסיעהלקצרשעתידכברימצומתלכבישבור

המכירותסמנכליתמזרחיבתיהאומרתולדרום"למרכז

החזקות.גשםחברתשל

ילמגניסיוםבשלבינמצאיסודיספרביתוקהילהחינוך

בשכונתיוקמוותיכוןחטיבהמתקדמיםהקמהבשלבידים

תיכוןספרביתלהיבנותצפוייםסערבשכונתשמיר.יצחק

יום.ומעונותילדיםיסודייםספרבתי

הואאזוריםחברתשלנהריהצמרותפרויקטבוני

שלבנייניםוכוללשרוןאריאלבשכונתהראשוניםאחד

פרטיפארקיוקםהבנייניםביןדירות.451עםקומות01עד

בלבמוצלות.ישיבהופינותכושרמתקנימשחקיםגינתעם

ממוצעותחדריםדירותקהילתי.מועדוןיוקםהפרויקט

שקל.מיליוןבכ-2.1

החגשםבנייהבתנופתהנמצאתשמיריצחקבקריית

בעקבותמגורים.מתחמימתוךבמקבילמקימהזקות

שיווקיחלבקרובהזמנים.לוחותיוקדמוהעזיםהביקושים

בפמלמשתכןבמחירמהן812יח"ד403חדשיםבניינים

.ehTרויקט yellaVtseWבממוצענמכרותחדריםדירות

036עלעומדכהעדהמכירותהיקףשקל.מיליוןב-50.1

יח"ד.כ-006שקלמיליון

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

העירמרכז

חדשהשכונה

שמיריצחקשרוןאריאל

שקל60.1
שקל51.1מיליון

מיליון

נהריהוסערשמיריצחקקרייתשרוןאריאל
דירות0024

במקוםמדורגתשהיאברציפותשנתייםכברהשכונה

עלבישראלביותרהמבוקשותהשכונותבטבלתהראשון

השמאימהערכתפיגבוהכיוםהקרקעערךיד2.מדדפי

בגודלשכונהמגהזוהיהדרך.בתחילתשניתנההממשלתי

בישראל.בינוניתעירשל

כולהמרושתתהיאחכמה.עירבשיטתנבנתההשכונה

ומאפשריםמחושמליםהתאורהעמודיאופטייםבסיבים

מערכותאחרות.ותשתיותמצלמותסנסוריםשלחיבור

וחסכוניותחכמותהאווירוזיהוםהביובהמיםהתאורה

וכוללותחכמותהאוטובוסתחנותממוחשביםהחניונים

והשליטההבקרהלמערכתכולהמחוברתוהיאמגעמסכי

העיר.שלהמרכזית

ומספרגשריםבאמצעותכיוםמחוברתהשכונהנגישות

הדמשמעברוהעירלמרכז53לכבישומתחתמעלמנהרות

אחדהיאכאןהוקמהשלארכבתתחנת53כביששלרומי

הממשלה.שלהגדוליםהמחדלים

בראמרביםוציבורחינוךמוסדותבמקוםוקהילהחינוך

משלאחדשנחשבואינטלהטכניוןשלהמדעיםתיכוןשם

מוסדותציבורמוסדותבארץהמוביליםהתיכוניםלושת

ועוד.בריאות

נמצאיח"ד0057הכוללהשכונהשלא'שלבבוני

ממצעירהבאוכלוסייהמאוכלסותכבריח"ד0003בעיצומו.

בשנהויאוכלסומתקדמתבבנייהנמצאותיח"ד0053עורבת

שנמצאותיח"ד005מהןבהמשךנוספותו-0001הקרובה

הקבעומשרתילקציניהמיועדתהצבאיתבשכונהשיווקלפני

לדרך.יוצאיח"ד0055השכונהשלב'בצה"ל.

הכוללגתכרמידמריפרויקטאתמקימהדמריי.חחברת

דירתלמכירהמציעההחברהבניינים.ושנימגוריםמגדל

השיווקסמנכ"לכהןאמירשקל.מיליוןמ-31.1החלחדרים

אוכומושכתענקבצעדימתפתחת"השכונהדמריי.חשל

בארץ".שוניםמאזוריםאיכותיתלוסייה

גתקרייתגתכרמי
דירותאלף31

נעיםרמיצילום גתכרמיהחדשההשכונה

noisivD3הדמיהנהריהצמרות

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

השופטים

חדשהשכונה

גתכרמי

אלף889
שקל582.1שקל

מיליון



עקיבאאווים,אוו
nil'T 3,480

חדריםדירתמחיר

QCOאלףEQמיליון
שקל!?U#שקל

קרןשלקיסריהלפיתוחלחברהבמקורשייכת
יחידותכ-084,3תכילהשכונההפיתוחבסוףרוטשילד.

רבין,אורותשכונתביןדונם1,060עלמשתרעתהיאדיור.
ישת־לינאריפארק.4וכבישפלי"םצומתהחוף,כביש

רע

$TS1$ישתרע$TS1$

$DN2$ישתרע$DN2$ייעודישבילאקולוגיים.אגמיםעםהשכונה,לאורך

לים.יוביל

ומרוחקתו-2לכבישיםהיטבמקושרתיםאור
מפ־נסיעהדקותמחיפה.דקותו-03אביבמתלדקות40

רידות

$TS1$מפרידות$TS1$

$DN2$מפרידות$DN2$עליופעלשאטלקיסריה.העסקיםפארקלביןבינה
לפארק.יםמאורקיסריהלפיתוחהחברהידי

עצ־חינוךקריותיוקמויםאורבשכונת

מאיות

$TS1$עצמאיות$TS1$

$DN2$עצמאיות$DN2$כךמתוכננתשביליםמערכתוגנים.ספרבתיעם

מטר350יהיההיסודייםהספרלבתיהמקסימלישהמרחק

בלבד.

החו־בשוקיח"ד279משווקתמורחנןקבוצת

פשי

$TS1$החופשי$TS1$

$DN2$החופשי$DN2$434-בוטיקבנייניב-12מדוברלמשתכן.במחיריח"דו
קומות.14עד10שלמגוריםמגדליו־2קומותעדבני
שקל.מיליוןמ-97.1החלנמכרותחדריםדירות

מתוכןבניינים,ב-8יח"ד232בשכונהבונהבסטחברת
מקבו־יזוםבסטמנכ"למור,דנילמשתכן.במחיריח"ד140

צת

$TS1$מקבוצת$TS1$
$DN2$מקבוצת$DN2$:שימושיביןאופטימלילשילובדוגמההיאים"אורבסט

מורקבוצתהדמיה:מורקבוצתשליםמורפרויקט

?3

(T1

־1ני]!׳

3Dvisionהדמיה:בסטשלפרויקט

וקהילתייםציבורייםושירותיםתעסוקהמסחר,מגורים,
לבית".בסמיכותהכל

ים,אורחלומותפרויקטאתכאןבונהנדל"ןובינוישיכון

הנמ־דירות,679בניינים,23שימנהחדשמגוריםמתחם

צא

$TS1$הנמצא$TS1$

$DN2$הנמצא$DN2$התקןפיעלמתוכנניםהבנייניםהחדשה.השכונהבלב
מועדוןלעמיתיאחדביוםמכרהכשנהלפניירוקה.לבנייה
דירות133עםב׳שלבאתמשיקיםעכשיודירות.520חבר

שקל.מיליוןמ־566.1החלחדריםדירותאחרונות.
במ־שיוקמויחידות,253בןפרויקטהואהיםאוראלמוג

תחם

$TS1$במתחם$TS1$

$DN2$במתחם$DN2$ירוקים.שטחיםלצדקומותעדבניבנייניםעם
באלמוגים,ומכירותשיווקסמנכ"ליתדנינו,ליאתלדברי
חדריםדירותשלאיכותיתאלטרנטיבהמציעההשכונה

שקל.מיליוןמ-2בפחות

מזוחויבנהשז"ו()נאותהתבשהיבנה

דיווחאלף12.5

ותנו־תושבים,אלףבכ-05לגדולצפויהיבנה

פת

$TS1$ותנופת$TS1$

$DN2$ותנופת$DN2$אלף12.5מזרחביבנהאישרההותמ"לבשיאה.הבנייה
תה־עוברתהעירבצפוןשז"רtg;)נאותהחדשהיבנהיח"ד.

ליכי

$TS1$תהליכי$TS1$

$DN2$תהליכי$DN2$החדשיםהמתחמיםרוויה.בבנייהעירוניתהתחדשות

דונם.כ־04עלמוקםהנחלפארקשימושים.בעירובתוכננו

ותיצורבעירהקייםלבינויתתחברמזרחיבנה

42מם׳מדרךמפלסיתהפרדהבאמצעותאורבני,רצף

לתחנתוקרובנגישהתעסוקתיהמרכזהברזל.וממסילת

הצפון־מז־הכניסהבקרבתממוקמתשז"רנאותהרכבת.
דחית

$TS1$הצפוןמזדחית$TS1$
$DN2$הצפוןמזדחית$DN2$הראשייםהתחבורהלצירימיידיתנגישותעםלעיר

431,4,4)כבישים בעיר.הרכבתתחנותלשתיוכןכו ,(42,

יום,מעונותספר,בתיילדים,גניכ-06

למוזיקהקונסרבטוריוןספורט,היכליקהילתיים,מרכזים
ומחול.

כוללישודרגו,שזרבנאותהתשתיותכלל

ועוד.אמפיתיאטרוןפארקים,חדשים,כבישיםסלילת

שימושיםעירובהכולליםמגוריםמגדלישלרוויהבנייה

שיזמהיבנה,אלמוגהואהמוביליםהפרויקטיםאחדנרחב.

חדריםדירתמחיר

1.915 1.54

י*1'*1'

"1W

הדמיותזיתוניהדמיה:אלמוגמגדלי

קו־20בנימגוריםמגדלישלקומפלקסאלמוג,קבוצת
מות,

$TS1$,קומות$TS1$
$DN2$,קומות$DN2$כוללהפרויקטהחרמון.רחובלאורךמרכזיבמיקום

לדירתממוצעמחירדיירים.ומועדוןכושרחדרדירות,487

ענקייםפנטהאוזיםשקל.מיליון1.72עלעומדחדרים
שקל.מיליוןמ-53.3החל

שבעבאוהפאוק,שנונת

דיווח4,318

חדריםדירתמחיר

1.166S 1.31.34

דנילו־רוביקהעיר,ראששלביוזמתוהוקמה

ביץ׳.

$TS1$.דנילוביץ׳$TS1$

$DN2$.דנילוביץ׳$DN2$סמוךשבע,בארשלמזרחיתהדרוםבכניסהממוקמת
התכנוןפיעלדונם.כ-051,1עלומשתרעתאיקאה,למתחם
קו־שלמבנייניםהחל"ד,יה4,318הקרובותבשניםייבנו
מות

$TS1$קומות$TS1$
$DN2$קומות$DN2$הש־ברחביייבנוהכלבסךקרקע.צמודיבבתיםוכלה

כונה

$TS1$השכונה$TS1$

$DN2$השכונה$DN2$31בהצלחהשווקוהיוםעדקומות.עדבניבניינים

יח"ד.3,097

היאראשיות.שדרותשתיעםלרובעיםתחולקהשכונה

ספורטקומתחםבארץהגדולהמלאכותיהאגםאתתכלול
פעילותאזורייהיובארץ.מסוגוהגדולהואגםרב-תכליתי,
בסירות.שיטכדוגמתספורטיבית

אלה,בימיםמוקמתחדשהחינוךקריית
עירוניתבהשקעהאמריקאיציונילנוערספרביתולצדה

ציבורמוסדותבשכונהמוקמיםכןכמודולר.מיליון150של

כבישים.מערכותוכןורווחה,בריאותמתחמיכמומגוונים

מכ־היישרכיווניםמכמהלשכונהלהגיעניתן

ביש

$TS1$מכביש$TS1$

$DN2$מכביש$DN2$40מד־להתחברהפרויקטמתוכנןבעתיד.6מכבישאו

רום

$TS1$מדרום$TS1$

$DN2$מדרום$DN2$המתוכנן.הטבעתכביש,30לדרך
הגגהסכמילפיבעיצומן.הבנייהעבודות

דוג־האיכלוס.לפניהבנייהאתלסייםאמוריםהיזמים

מה

$TS1$דוגמה$TS1$

$DN2$דוגמה$DN2$:אודםבפרויקטנבניםדירותו-861בנייניםלבנייה

נמכרתחדריםדירתדרך.אבניקבוצתשלהפארקעל

שקל. 1,41,430,ב-ססס
עדעםבנייניםמ-13מורכבטאצ׳שבעבארפרויקט

מרבי־כיעולההרוכשיםמאותנתונימניתוחכאשרקומות,

תם

$TS1$מרביתם$TS1$

$DN2$מרביתם$DN2$בשכונה.לחיותמתכווניםאשרוהאיזור,העירתושבי

הפארקבשכונתהאגם

luUft.:

וינרסקיאוקסנהצי7ום:



יהודהאוובפארק,בית

דיוות2,500

תו־אלפילקליטתנערכתיהודהאורעיריית

שבים

$TS1$תושבים$TS1$

$DN2$תושבים$DN2$בצ־שנבניתבפארק,ביתשכונתבמסגרתחדשים

פון

$TS1$בצפון$TS1$

$DN2$בצפון$DN2$בחודש"כברתושבים.כ-000,3לאכלסועתידההעיר

בתוךכאשרתושבים,מאותלזרוםיחלוהקרובאוקטובר
מהכ־)רבעחדשותמשפחות2,500העירתקלוטשנתיים

מות

$TS1$מהכמות$TS1$

$DN2$מהכמות$DN2$ליאתהעיר,ראשמציינתכיום(",יהודהבאורהקיימת

שוחט.

כבישעלהעבודותהחלוהאחרוןבשבוערק

תח־יכלולהקוהקלה.הרכבתשלהסגולהקושל461

נות

$TS1$תחנות$TS1$

$DN2$תחנות$DN2$המט־שלתחנותשתייהודה.אורלתושביהמיועדות

רו

$TS1$המטרו$TS1$

$DN2$המטרו$DN2$האחרונההתחנהתהיהמהןאחתכאשרבעיר,יעברו

התעסוקהלמתחםמקסימליתנגישותותאפשרנתב"גלפני
oparkבעיר.שיוקם

ו-6כיתות42עםמקיףספרביתיוקמו

כלכיתות24)יסודייםספרבתישנימיוחד,חינוךכיתות

אולמותקהילתי,מרכזמעון,כיתות18גן,כיתות25אחד(,

נשים.ומקווהכנסתבתישנינוער,מועדוןבריכה,ספורט,

מנהלתמובילההשכונההקמתפרויקטאת

הצי־מבנישלוהביצועהתכנוןעלשאחראיתהגגהסכם

בור

$TS1$הציבור$TS1$

$DN2$הציבור$DN2$.פארקנוספת,שכונהלשיווקנערכיםבמקבילוהחינוך

ותאכלםפנקסלרמתבצמידותשתוקםזמני(,)שםאיילון

חדשות.יח"דכ-005,2

חדריםדירתמחיר

חדשה:שכונה

בחיסכוןפרדס

בפארקביתבשכונתהחזקותגשםשלפרויקט

*®''?וייי
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למ־במחירכ-641,1מהןיח"ד,1,429בנתההחזקותגינדי

שתכן.

$TS1$.למשתכן$TS1$

$DN2$.למשתכן$DN2$החזקות,גשםשלהואנוסףאורבנימגוריםמתחם
0N0דירות.197עםקומות12שלמגוריםבנייניהכולל

business centerכוללבשטחמשרדיםבנייניכולל

שימושים.בעירובמ"ראלףכ-82של

אונוקרייתפארק,אונו

דירות1,450

ופסגתרייספלדשלהגדולותההצלחותאחרי

עלממשאונו,בקרייתתוקםשלישיתחדשהשכונהאונו,
השכונהדירות.1,450בניבניינים23יוקמוסביון.צומת

במקו־להתפנות,שעתידהשומרתללבסיסדרומיתיושבת
מו

$TS1$במקומו$TS1$
$DN2$במקומו$DN2$כ-000,5האקליפטוס,שכונתיותרהרחוקבעתידתקום

כולו.במתחםיה"

הרכבתשלהסגולהקוכאןלפעולצפויבעתיד

אביב.תלמרכזעםאותהשיחברm3המטרווקוהקלה

שלק"מכ-02לייצרהבאותבשניםמתכננת"העירייה

שמבטיחהעיר,ראשגל,ישראלאומראופניים",שבילי

קהילתית.עירעללשמור
עצמאיתשכונהלמעשההיאפארקאונו

ירוקיםפארקיםחדשות,תשתיותעםהעיר,במערבחדשה
חינוך.ומוסדותגדוליםבשטחים

אלה.בימיםלדרךיוצאתהשכונההקמת

קו־13עםמגוריםבנייני13תכלולאונוקרייתפרדסאשדר
מות

$TS1$קומות$TS1$
$DN2$קומות$DN2$318-למכירהמוצעותמקומהחדריםדירותדירות.ו

שקל.מיליוןמ־58.2החל
שבהקרקעאאורהמחברתרכשההחזקותגינדיחברת

מי־151תמורתאונו,בקריתדיוריחידות232להקיםניתן

ליון
$TS1$מיליון$TS1$

$DN2$מיליון$DN2$.שקל.מיליוןמ־3.2החלחדריםדירותמחירישקל
לקוםצפוידןבגושהבולטיםהתעסוקהמאזוריאחד

חדריםדירתמחיר

חדשה:שנתה

בפארקאונו

אשדרהדמיה:פארקבאונופרדסאשדרפרויקט

־*1

־מול,

בא־תפתחאונוקרייתהאקדמיתהמכללהסביון.בצומת

זור

$TS1$באזור$TS1$

$DN2$באזור$DN2$פרוייקטיוקםלשכונהבצמודקמפוס.החדשהתעסוקה

עםמ"ר45,000פניעלהמשתרעקמפוסביזנסאקרו

ופנאי.בילוימסחר,מוקדימגווןלצדמשרדים,בנייני

פרויקטאתזהבאזורבונותוייסוקבוצתסופריןקבוצת
onyxמשרדיםמבטחיםמנורהעםפעולהבשיתוף

מ"ר.38,000בשטח

ומלהדורון,נווה

T"n•4,000

מיליון1.037
מיליון1.712שקל

שקל

חדריםדירתמחיר

ותיקה:שכתר.
משכנות

חדשה:שכונה

מערברמלה

Viewpointהדמיה:החדשהדורוןבנווהפרשקובסקי

Viewpointהדמיה:החדשהדורוןנווהאדרת,רםקבוצת

שנהניתרמלה,במערבגדולהבשכונהמדובר

שלמעורביםשימושיםכוללתהקהילתיים.השירותיםמכל

הראשית.השדרהלאורךותעסוקהמסחר

בכבישמערבמצדאורכהלכלגובלתהשכונה

ידיעלהחלהשבנייתוחדש,תחבורתיצירהמהווה,200

שתייאפשר200כבישהתכנון,פיעלאיילון.נתיביחברת

431לכבישויתחברממערבלעירנוספותויציאותכניסות

מה־וביציאותבכניסותתנועהעומסישישחררהזית,ורחוב

עיר.

$TS1$.מהעיר$TS1$

$DN2$.מהעיר$DN2$

מתח־מתנ"ס,ספר,בתיילדים,גנינבנים

מי

$TS1$מתחמי$TS1$

$DN2$מתחמי$DN2$,השכונהאתשישרתוגדול,ופארקירוקותריאותספורט

כולה.והעירהסמוכותהשכונותתושביאתהחדשה,

אשרמניבים,פרשקובסקימנכ"לקראדי,חיים

"יותרמפרט:בשכונה,בנייניםב-42יח"דכ-008,1בונה

ותכ־נגישותבזכותבשכונה.דירהרכשומשפחותמ-000,1

נון

$TS1$ותכנון$TS1$

$DN2$ותכנון$DN2$,מחירים".עלייתהיוםכבררושמתהיאנכון

בס־שקל.מיליוןמ־18.1החלנמכרותחדריםדירות

פטמבר

$TS1$בספטמבר$TS1$

$DN2$בספטמבר$DN2$2017שקל.מיליוןב-095.1חדריםדירתנמכרה
שנים.ב־3שקלאלף300שלמחירבעלייתמדובר

רםבקבוצתומכירותשיווקסמנכ"ליתשרון,טלילדברי

308כוללשלנו"הפרויקטבשכונה:היאאףהבונהאדרת,

נות־הקרובה.בשנהכברערכןאתלהשביחשצפויותיח"ד,

רו

$TS1$נותרו$TS1$

$DN2$נותרו$DN2$דירות".כ־07רקלמכירה



עלטוביהלבארורבורגכפרביןמוקמתהשכונה

מפאמנסיעהדקותמספרדירות7123ייבנופרטית.קרקע

צימקבוצתדונם.0001יותרהמשתרעעזריקם

נדל"ןרוטשטייןחברתעםבשותפותאינטרנשיונלפחה

עשרותלעירייהיעבירוהקרקעעלבבעלותהמחזיקות

מבנילהקמתישמשהכסףהשבחה.היטלישקליםמיליוני

יושקמנוספיםשקליםמיליון031תשתיות.ופיתוחציבור

כביסלילתירוקיםמרחביםבפיתוחהחברהידיעלעו

ומדרכות.שים

השמאתמרשתיםאופנייםשבילי.6לכבישסמוךנגישות

כלעבורהעיר.שלהחדשהלטיילתאותהומחבריםכונה

אופניים.חנייתגםמותקנתדירה

החלההיזםעםהפיתוחהסכםחתימתעםוקהילהחינוך

ילדיםגניחינוךמוסדותשלבנייהבתנופתהעירייה

אולםדונם01בגודלפארקבתכנוןיסודי.ספרוביתנות

ומתנ"ס.ספורט

ב-81התאכלסוכברמשפחותמ-004יותרבוני

איכלוס.לקראתיח"ד471עםבנייניםבשכונה.בניינים

ביניהםנוספיםבנייניםשלבנייהמתחיליםאלהבימים

החלחדריםדירתמחירהמרכזית.המסחרבשדרתבניינים

שקל.מיליוןמ-813.1

החופשיולשוקלמשתכןלמחירסיירוסאסיהשלפרוייקט

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

וייצמן

חדשהשכונה

נדיבכרמי

אלף889
שקל582.1שקל

מיליון

כשמתוכננההשחרמרווחות.יח"ד6123נבנותהשכונה

פיתוחשלחדשנייםעקרונותפיעלמהיסודירוקהכונה

קיימא.בר

יקיףאשרהטבעתיהכבישנסללאלהבימיםנגישות

ובפרטכולההעירלתושביתחבורתימענהוייתןהעיראת

רכבתתחנתיכלולהתחבורתיהמרכזהשחר.שכונתלתושבי

אופנייםחניוןובין-עירוניעירוניאוטובוסיםמסוףחדשה

לכ-מקורהחניוןציבוריתלתחבורהנפרדותכניסותשמור

מוניות.ושירותיפרטיותמכוניות0051

כנסתמתנ"סילדיםגנינבנוכהוקהילהחינוך

ספרבתיושניתיכוןספרביתלהיבנותועתידיםומקווה

יסודיים.

בשימיח"ד5372כהעדשווקוהשחרבשכונתבונים

דירתרוויה.ובנייהקוטג'יםעצמיתלבנייהמגרשיםביןלוב

שקל.אלףמ-087החלנמכרתחדרים

למשתכןמחירלזכאידירותמשווקתסיירוסאסיהחברת

שלאטרקטיביבמחירהחופשיולשוקדיורלמשפריודירות

באופןדירהוקבלתוהצמדהמע"מכולללמרשקל

במסגרתהגרלה.ללאבמיוחדגדולותדירותתמהילמיידי.

למשתכןמחירבמסגרתמחציתןיח"ד005נבנוהשניהשלב

החופשי.לשוקומחציתן

רוטשטייןהדמיה הנדיבבכרמירוטשטייןשלפרוייקט

דימונההשחר
יח"ד6123

מלאכיקרייתהנדיבכרמי
דירות7123

חדריםדירתמחיר

ותיקהשכונה

תשלוז

חדשהשכונה

השחר

אלף245
שקל770.1שקל

מיליון
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