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להקים שכונה מאתגרת,  משימה  זו  להקים שכונה חדשה 
חדשה בעיר ותיקה ומבוססת זו לא רק משימה מאתגרת, זו
גם אחריות גדולה שקיבלנו על עצמנו כשהחלטנו להקים את
פרויקט הדגל אאורה רמת השרון. הפרויקט מציע שילוב של אדריכלות
היכרות  מתוך  ותוכנן  גבוה  בנייה  סטנדרט  עם  מצוינת 
ה. לתושבי ו ן  ו השר לרמת  לה  גדו ואהבה  עמוקה 
אאורה מזמינה אתכם להתרשם מפרויקט יוקרה ייחודי, שיגרום
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עבור  במושבה.  כמו  להרגיש  עדיין  אבל  בעיר  ולחיות  לגדול 
תושביה הוותיקים של רמת השרון, העיר היא קודם כל קהילה, 
בה כמעט כולם מכירים זה את זה ונהנים מהרגשה חמימה של 
בית, מיד עם הכניסה בשעריה. אבל אל תתנו לסביבה הפסטורלית 
רמת   – אתכם  להטעות  העיר  את  התותים שעוטפים  ולשדות 
השרון נמצאת במיקום מושלם עםגישה נוחה לכל צירי התנועה 
הראשיים המובילים למרכזי התעסוקה, התרבות והפנאי של תל 
אביב, דבר ההופך את רמת השרון לעיר אטרקטיבית ומבוקשת 

במיוחד, המציעה לתושביה את איכות החיים המושלמת.

בשנים האחרונות  ביותר  אזור מתפתח  הוא  רמת השרון  מזרח 
רמת  של  היתרונות  כל  את  החדשים  לתושבים  מציע  האזור 
מפיתוח פארקים  הנהנית  בסביבה מתפתחת  הוותיקה,   השרון 
ושטחים ירוקים, הקמת מוסדות חינוך ומרכזי קניות ופנאי, לצד 
חיי הקהילה של האוכלוסייה הצעירה והתוססת שפשוט נהנית 

להתאהבמכל העולמות.
מחדש
בכל העולמות





"אאורה ישראל" מקימה את פרויקט הדגל שלה, אאורה רמת 
כפרויקט שהוא  רמת השרון המתפתח,  מזרח  באזור  השרון 
סמל ומודל להתחדשות עירונית. הפרויקט יוקם על שטח רחב 
ידיים בן 35 דונם, עליו יוקמו 6 מגדלים מודרניים בני 20 קומות, 
כולל הקמת קומת מסחר לאורך הרחוב, חנויות איכותיות ובתי 

קפה לרווחת הדיירים והכל בצמוד לפארק גדול וירוק.
נהנה  צעירים,  בקרב  גבוה  וביקוש  מצמיחה  הנהנה  כאזור 
הפרויקט מתמיכה והשקעה רבה הכוללת פיתוח שדרה ציבורית, 
שטחים ירוקים פתוחים, שבילי אופניים, מבני ציבור, מוסדות 
ילדים, שטחי מסחר שכונתיים והקמה של מרכז  גני  חינוך, 
 ,5 ולכביש   4 לכביש  ונוחה  מהירה  גישה  וכמובן  אומנוית, 
כשבעתיד מתוכנן לקום מחלף חדש שייחבר את האזור עם 

צירי התנועה הראשיים אף בקלות רבה יותר.

להתאהב
בשכונת
החלומות שלך





המפה להמחשה בלבד





להתאהב בסביבה
המושלמת 
למשפחה

הסביבה של הפרויקט נמצאת בעיצומה של התחדשות עירונית הכוללת 
פרויקטים  וקידום של  לצד הקמה  כולו,  האזור  ופיתוח של  חידוש 
להתחדשות עירונית. פרויקט אאורה רמת השרון מקדם תפיסה של 
אורבניות ירוקה וכולל הקמה של 6 מגדלי יוקרה, לצד מבנים לטובת 

הקהילה וכן שטחי מסחר ייעודיים.



דירת 5 חד׳



הפרויקט מציע מגוון דירות מעוצבות בתכנון 
גבוה,  בנייה  ובסטנדרט  מודרני  אדריכלי 
המבטיחים חוויית מגורים מושלמת. הדירות 
במגדלים נהנות מנוף פתוח ומרהיב, ותמהיל 
דירות רחב המציע אפשרויות מגורים מגוונות 
בדירות בנות 4,3,2 ו- 5 חדרים, דירות גן וכן 

מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים.

להתאהב
בבית
שתמיד רצית

מועדון דיירים



פרויקט אאורה רמת השרון תוכנן על ידי משרד האדריכלים "כנען 
שנהב אדריכלים", ממשרדי האדריכלים היוקרתיים והמובילים בישראל. 
המשרד תכנן וליווה מאות פרויקטים בכל רחבי הארץ ובעולם עבור 
בתכנון  רב  ומוניטין  ניסיון  בישראל, מאחוריו  המובילים  היזמים 
שכונות מגורים גדולות, מגדלי יוקרה, מבני ציבור ובנייני משרדים.

 
בראש צוות התכנון והעיצוב של פרויקט אאורה רמת השרון עומד 
האדריכל והשותף הבכיר גיל שנהב, המוביל חזון ייחודי לפרויקט תחת 
הקונספט "ליהנות מכל העולמות". החזון של גיל שנהב בא לידי ביטוי 
בהקמת מרפסות מרווחות וגדולות במיוחד לכל הדירות הצופות לנוף 
המרהיב של הים ופארק הירקון, הנשקף מהמגדלים בני 20 הקומות. 
סטנדרטים גבוהים של בנייה וגימור, יחד עם מסחר איכותי ושקט לטובת 
תושבי השכונה במפלס הרחוב, בסמוך לפארק, אקליפטוסים עתיקים 
ושטחים פתוחים וירוקים, יוצרים שילוב מנצח לסביבת המגורים.



לובי



כל  ות  להו כדי  ו  ז בחוברת  המופיעים  בפרטים  ן  אי בלבד.  מידע  ולמסירת  כללית  להמחשה  נם  הי ות  ההדמי לרבות  בה  המופיעים  הפרטים  וכל  ו  ז חוברת 
ידי הצדדים ייחתמו על  ואשר  יצורפו להסכם המכר  ותוכניות אשר  יחייב הסכם מפורט, מפרט טכני  מיצג כלשהו מצד החברה. את החברה  ו/או  התחייבות 

"אאורה ישראל" הינה חברה יזמית המובילה בתחום ייזום פרויקטים למגורים 
בכל רחבי הארץ. "אאורה ישראל" נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. בעל 
השליטה בחברה ומנהלה הוא עו"ד יעקב אטרקצ'י, שדורג כאיש השנה בענף 
הנדל"ן על ידי עיתון גלובס. אאורה ישראל מדורגת כחברה בעלת איתנות פיננסית 
גבוהה וכבעלת מומחיות בתחום הנדל"ן בכלל, וההתחדשות העירונית בפרט. 
החברה נהנית מיוקרה ומוניטין רב מאוד בשוק הנדל"ן בישראל. נכון להיום מקימה 
ומקדמת החברה 45 פרויקטים חדשים, בהיקף של 20,000 יחידות דיור חדשות 
בכל רחבי הארץ: קריית ביאליק, פרדס חנה - כרכור, אור עקיבא, חדרה, נתניה, 
רמת השרון, תל-אביב, גבעתיים, רמת-גן, קריית אונו, חולון, יהוד, אילת ועוד.

 
במהלך השנים חברת "אאורה ישראל" יזמה, תכננה וביצעה בהצלחה עשרות 
פרויקטים בכל רחבי הארץ, כשהיא  קובעת ומובילה סטנדרט קפדני בתכנון וביצוע 
הפרויקטים, וכן סטנדרט חדש וחסר פשרות במתן שירות וליווי לקוחותיה לאורך כל 
הדרך. כחברה יזמית מובילה, "אאורה ישראל" מעסיקה ישירות, ולא דרך קבלני משנה, 
צוות מקצועי ומיומן של אנשי מקצוע מכל התחומים, המלווים כל פרויקט באופן 
אישי, החל משלב התכנון ועד למסירת הדירות לשביעות רצון הדיירים ואף מעבר.

אאורה ישראל
החברה מאחורי האהבה החדשה שלכם

הרוא׳׳ה-רמת גןח׳ 370 - חולון

אאורה סיטי - חדרה

הגנים התלויים-יהוד מונוסון

אאורה רמת חןמבואות קיסריה

אונו וואלי-קריית אונו

ההדמיות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

אאורה במושב - גני איילון, לוד


