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במושב

אנחנו מזמינים אתכם לעבור לפרויקט האפשרויות הבלתי נגמרות, 
פרויקט אאורה במושב אחיסמך, מקום בו אפשר להגשים את כל 
החלומות. לחיות בסביבה ירוקה, ליהנות מחוויית מגורים כפרית, 
מוסדות חינוך מתקדמים, פארק ירוק וקהילה תומכת. מקום בו הכל 

אפשרי, אפילו לגור בבית החלומות שלכם. 





פרויקט "אאורה במושב" מוקם בשכונת אחיסמך במזרח לוד. שכונת אחיסמך הינה 

שכונה פרטית ונפרדת ומרכז החיים, החינוך והקהילה של התושבים מתנהל במרחב 

השכונה עצמה, ללא צורך לצאת ממנה. שכונת אחיסמך ניהנית מביקוש גבוה הודות 

למרקם חיים כפרי הכולל בניית צמודי קרקע ובניינים בבנייה נמוכה, לצד שטחים 

ירוקים נרחבים לרווחת התושבים.

אפשר!
ליהנות מחוויית מגורים כפרית



2 דקות לכביש 40

10 דקות לת. רכבת

במושב

9 דקות לכביש 6

12 דקות לכביש 1

9 דקות לכביש 431



אפשר!
שכונת אחיסמך נהנית ממיקום מושלם. מצד אחד קירבה למושב אחיסמך ונוף 

פתוח וירוק לבן שמן, מצד שני השכונה נמצאת סמוך לכביש 40 עם גישה מהירה 

לכביש 431, לכביש 1 ולכביש 6, קירבה לערים ראשון לציון ורחובות ומרחק של 

20 דקות נסיעה בלבד ממרכז תל-אביב, המאפשרים נוחות מקסימלית ושפע 

של אפשרויות תעסוקה קרוב לבית, מבלי לוותר על איכות חיים ירוקה.

ליהנות ממיקום מושלם במרכז





פרויקט "אאורה במושב" בשכונת אחיסמך הגדולה מציע לדיירים סביבה ירוקה 

ונוף פתוח המקיף את השכונה, ומאפשר לתושבים ליהנות מחוויית מגורים שקטה 

 ושלווה, בדיוק כמו בכפר. סמוך לפרויקט מוקם פארק ירוק ומטופח בשטח של 

9 דונם עם המון מרחב, שמבטיח למשפחות ולילדים סביבה פתוחה ובטוחה לגדול 

ולשחק בה.

אפשר!
ליהנות מסביבה מושלמת לילדים





סמוך לפרויקט מוקם פארק ירוק ויפהפה בשטח של כ 9- דונם, המציע לתושבים 

מרחב רגוע ופסטורלי עם טבע שוקק ומלא חיים. הפארק יספק למשפחות ולילדים 

סביבה נעימה ובטוחה לגדול, לשחק ולהשתעשע בה.

אפשר!
ליהנות מפארק ירוק צמוד לבית



אפשר!
ליהנות מחיי קהילה עשירים

התשובים בשכונה ניהנים מחיי קהילה עשירים ומחויית מגורים נוחה, כאשר מרכז 

החיים והשירותים החברתיים והקהילתיים נמצאים במרחק הליכה בתוך השכונה, 

החל ממוסדות חינוך מעולים, פארק ירוק וגדול, מרכז מסחרי, בתי קפה ועוד.



פרויקט "אאורה במושב" מציע מגוון רב של דירות, בעיצוב אדריכלי מוקפד וברמת 

גמר מצויינת. הפרויקט, הנמצא בסמוך לפארק החדש, כולל 8 בניינים בלבד בבנייה 

נמוכה. בכל בניין 27 דירות מרווחות של 4, 5 ו-6 חדרים, ובנוסף דירות גן ופנטהואזים 

מפוארים. בדירות קיימות מרפסות סוכה בגודל 14-12 מ"ר.

אפשר!
ליהנות מדירות מפנקות



לא מספיק איכותי



לא מספיק איכותי



לא מספיק איכותי



"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, ואף זכתה זה מכבר במקום הראשון במדד להתחדשות עירונית של 

מדלן גלובס ודן & ברדסטריט. נכון להיום מקימה ומקדמת החברה עשרות פרויקטים חדשים, בהיקף של אלפי יחידיות דיור, בכל רחבי 

הארץ: קריית ביאליק, פרדס חנה-כרכור, אור עקיבא חדרה, נתניה, רמת השרון, תל-אביב, 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 פרוייקט באופן אישי, החל משלב התכנון ועד למסירת הדירות לשביעות רצון הדיירים ואף מעבר לזאת.
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אפשר!
ליהנות מחברה יזמית מובילה בתחומה

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


