
לחיות בלב חדרה 



המרכז החדש של העיר חדרה, 
הלב הפועם של העיר והשרון,

עובר בימים אלו מהפכה.
תוכנית ההתחדשות של מרכז העיר מתמקדת 
ביצירת איכות חיים ברמה גבוהה, רחובות 
הכלכליות  התועלות  והגברת  תוססים 
והחברתיות העירוניות, תוך שימור ההיסטוריה 

העשירה.

הדירות  ממחירי  בכשליש  היתרונות  כל 
במרכז הארץ, מה שהופך את מרכז חדרה 
לחיות  למי שמבקשים  הנכונה  להשקעה 

בה, ולמשקיעים מבחוץ:

יצירת נגישות תחבורתית בין חלקיה השונים 
של העיר אל מרכזה ותנועה חופשית וקלה 
לכבישים הראשיים העוברים בעיר ובסביבתה.

פארק עסקים ומבני מסחר.
עשרות אלפי יחידות דיור חדשות.

שמירה על איכות הסביבה:
סביבה ירוקה ושטחים פתוחים.

צמצום המרחק למרכז הארץ:
21 דקות נסיעה ברכבת – ואתם בתל אביב.

מרכז העיר
משנה 
את פניו





שכונה שלמה 
לבית מתחת 
חדר כושר מאובזר וג’ימבורי מתחת לבית

חברת אאורה מביאה למרכז העיר חדרה את 
הפרויקט העירוני המצטיין: אאורה סיטי.

433 יח”ד ב-4 מגדלים שבבסיסם קומות משרדים 
ומסחר היוצרים מארג חיים עירוני, המאפשר 
לדיירים לצרוך את כל השירותים מתחת לבית, 
ליהנות מפארק ירוק לכל המשפחה ומחוויית 
מגורים יוקרתית הכוללת חדר כושר מאובזר 

וג’ימבורי לילדים. 
אאורה בונה עבורכם קהילה ושכונה,

ואתם מוזמנים להצטרף אליה.



חדר כושר



מתקרבים למרכז באמצעות חיבור מהיר
לעורקי תנועה מרכזיים 

חדרה ממוקמת באחת הנקודות הגאוגרפיות 
דקות  במרחק של  בישראל  ביותר  הטובות 
מחוף הים התיכון ובמרכז אחד הצירים החשובים 

ביותר המחבר בין תל אביב לחיפה.

נגישות לצירי התנועה הראשיים
הודות לחיבור המהיר של העיר לכבישים 2, 4, 6 
ו-9,  הגישה לעיר והיציאה ממנה מהירות ונוחות 
מאי פעם. תחנת הרכבת החדשה שנבנתה בחדרה 
כתחנת הרכבת המרכזית של האזור, מחליפה את 
תחנת בנימינה ומציעה לתושבים קווים ישירים 

ומהירים למרכז. רק 21 דקות ואתם בתל אביב!
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הקירבה למרכז, רמת החיים, איכות הדירה 

לחיות 
את החלום



אאורה סיטי חדרה ממוקם במרכז העיר, בין 
הרחובות ששת הימים, הרברט סמואל, אחד 
העם ורמב"ם – בצמוד למכללת אפיק, לעירייה, 
להיכל הספורט העירוני, למוסד לביטוח לאומי 
מרבית השירותים  ולבית משפט השלום. 
המשמעותיים עבור התושבים – במרחק פסיעה. 



מעוצב  פרויקט  הוא  חדרה  סיטי  אאורה 
המציע סגנון ואיכות חיים מרהיבים: שכונת 
מגורים עם פארק ירוק, גני משחקים, רחבת 
תרבות ושטחי ציבור. הפרויקט כולל 4 מגדלי 
מגורים בני 25-21 קומות, הנמצאים מעל קומות 
משרדים. במרכז השכונה, אזור מסחר המציע 
לתושבים את כל הנוחות והשירותים ליומיום 
נוח וקל, כולל בתי עסק בתחום הבילוי והפנאי. 
מלובי מפואר,  ייהנו  במגדלים  הדיירים 
חדר ג’ימבורי לילדים ומועדון כושר פרטי. 

פארק
בתי קפה

וחוויות לילדים



אאורה סיטי חדרה נועד לאנשים שאוהבים 
וחיים את העיר, אבל לא מוכנים לוותר על 
ועל בילוי  ירוק בעיניים, על פסטורליה 
של זמן איכות עם הילדים במרחק הליכה 
מהבית. הדיירים בפרויקט ייהנו מאיכות 
לכל השירותים  קירבה  הכוללת  חיים 
הקהילתיים במרחק הליכה, בלי נסיעות, 
בלי פקקים ובלי חיפוש אחר מקום חניה.

ואם אתם עובדים במרכז הארץ – נסיעה 
האורכת כ-21 דקות ברכבת, תוביל אתכם 

למחוז חפצכם.

נוף ירוק 
פתוח



אאורה סיטי חדרה מציע תמהיל דירות 
מגורים מגוון הכולל דירות 3, 4, 5 חדרים 
ופנטהאוזים, חלקם עם נוף פתוח לים, 
בריזות ושקיעות מרהיבות, לצד חוויית 

מגורים מעוצבת ופונקציונאלית.

זריחות ושקיעות

מרהיבות
כחלק מהשגרה



דירת 4 חד׳



מרכז חדרה הולך וצובר תאוצה כהשקעה הטובה 
ביותר. תוכנית ההתחדשות העירונית,  והמניבה 
הוספת מוקדי תעסוקה, הקירבה לים ומחירי הדירות 
הנמוכים הופכים את מרכז העיר ליעד אטרקטיבי ללא 
מתחרים. נכס מניב, במרחק כ-21 דקות מתל אביב. 

בשורה
למשקיעים 



פנטהאוז



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

אאורה, חברה יזמית המובילה בתחום ייזום פרויקטים למגורים בכל רחבי הארץ, מדורגת כחברה בעלת איתנות 
פיננסית גבוהה וכבעלת מומחיות בתחום הנדל”ן וההתחדשות העירונית ונסחרת 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”.

 
העירונית  מובילה את תחום ההתחדשות  ואף  בישראל  הנדל”ן  בשוק  ומוניטין  מיוקרה  נהנית  החברה 
מדלן,  בשיתוף אתר  “גלובס”  העירונית של  במדד ההתחדשות  ראשון  מקום  בשנים האחרונות:  בארץ 
מקום ראשון בדירוג “סיטי סקוור” מקבוצת הארץ ומובילות בתחום הפינוי-בינוי של “דן אנד ברדסטריט”.

של  שונים  בשלבים  המצויים  ישראל  ברחבי  פרויקטים   45 של  ייזום  אלו  בימים  מנהלת  אאורה 
סטנדרט  והגדרת  ובביצוע,  בתכנון  מאוד  גבוהים  סטנדרטים  על  הקפדה  תוך  ובנייה,  שיווק  תכנון, 
אלו  פרויקטים  במסגרת  הדרך.  כל  לאורך  לקוחותיה  וליווי  שירות  במתן  פשרות  וחסר  חדש 
חדרה,  עקיבא,  אור  חנה-כרכור,  פרדס  ביאליק,  בקריית  חדשות  דיור  יחידות  כ-20,000  ייבנו 
ועוד. אילת  לוד,  יהוד,  חולון,  אונו,  קריית  גן,  רמת  גבעתיים,  אביב,  תל  השרון,  רמת  נתניה, 

אנשי  ומיומן של  מקצועי  צוות  משנה,  קבלני  ללא  ישירות,  מעסיקה  אאורה  מובילה,  יזמית  כחברה 
לדיירים. המפתח  למסירת  ועד  התכנון  משלב  החל  פרויקט  כל  המלווים  התחומים,  מכל  מקצוע 

כל  להוות  כדי  זו  בחוברת  המופיעים  בפרטים  אין  בלבד.  מידע  ולמסירת  כללית  להמחשה  הינם  והמפה  לרבות ההדמיות  בה  המופיעים  וכל הפרטים  זו  חוברת 
ידי הצדדים. על  ייחתמו  ואשר  להסכם המכר  יצורפו  ותוכניות אשר  טכני  מפרט  מפורט,  יחייב הסכם  מצד החברה. את החברה  כלשהו  מיצג  ו/או  התחייבות 

ברוכים הבאים!



אאורה סיטי
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