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אאורה רמת השרון
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מהחיבור   שנובע  קסם  יש  השרון  לרמת 
הייחודי בין התושבים הוותיקים והחדשים, 
בין אנשי המושבה לאנשי העיר. את כולם 
הקהילה  ותחושת  לעיר  האהבה  מחברת 

שמרעיפה עליהם העיר בחזרה.

הזדמנות  מציגה  השרון  רמת  אאורה 
כל-כך  אוהבים  שהם  לעיר  לחזור  צעירים  וזוגות  למשפחות  נהדרת 
וליהנות משכונה חדשה, באיכות בנייה וביצוע ברמות הגבוהות בישראל. 
שילוב מנצח של שכונה חדשה במיקום מרכזי, מרחק הליכה ממוסדות 
חינוך מצוינים וממרכזי בילוי ופנאי, יעניק לכם חוויה של קהילה עוטפת 

ואיכותית.

כמו בכל פרוייקט, גם ברמת השרון אני מוביל את הפרוייקט באופן אישי, 
יחד עם צוות מנהלים מקצועי ומנוסה שמקפיד על כל פרט ופרט. אני 

מזמין אתכם לבוא הביתה ומאחל לכם ברכת הצלחה והתחדשות.

שלכם,
יעקב אטרקצ’י
בעלים ומנכ"ל

אאורה מחדשים את ישראל

אאורה רמת השרון
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באת הביתה

רמת השרון היא עיר מיוחדת, עם קהילה מגובשת 
אם  אפילו  בית,  כמו  מרגישה  שתמיד  ואיכותית 

אתם רק אורחים לרגע. 

או  האקליפטוס  עצי  התותים,  שדות  אלו  אם  בין 
בארות המים, הקסם של המושבה מורגש גם כיום, 

20 שנה לאחר שהפכה לעיר.
הקמת שכונה חדשה, השומרת על צביון הקהילה 

בנייה מתוך
היכרות עמוקה

עם הקהילה

שילוב של אדריכלות
מצוינת עם סטנדרט

בנייה גבוה

 להתאהב מחדש
ברמת השרון ולהרגיש 
בבית מהרגע הראשון

החמה במקום, זו בשורה אמיתית שמביאה איתה 
קרובים  ושטחי מסחר  גבוהה  ברמה  פיתוח אזורי 
נדירה  בהזדמנות  מדובר  השכנים.  את  המשרתים 
ומפנקת,  חדשה  בשכונה  ובטוח  בבניין חדש  לגור 

ועדיין לחוות את הקסם של רמת השרון.

הפרויקט כולל 6 מגדלים בני 19 קומות, בסה"כ 687 
יח"ד. עם תמהיל דירות רחב של 3-6 ח' דירות גן 

ופנטהאוזים.
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מהרגע הראשון
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לובי הבניין
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לובי הבניין
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פנטהאוז 6 חדרים
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6 חדרים
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דירת 6 חדרים
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דירת 6 חדרים
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דירת 5 חדרים
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דירת 5 חדרים



24

עבור האנשים
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בישראל,  המובילים  המשרדים  אחד  אדריכלים,  שנהב  כנען 
מתמחה בפרויקטים של התחדשות עירונית, תוך תכנון חדשני, 

ירוק וחכם של שכונות מגורים.

גיל שנהב, בעלים משותף עם 25 שנות נסיון ומבכירי האדריכלים 
רמת  אאורה  בתכנון  אותו  שהוביל  החזון  את  משתף  בארץ, 

השרון:

לובי מפואר 
ושטחים ציבוריים 
מעוצבים ומרווחים

שטחי פארק,
גני שעשועים

ומסלולי אופניים ירוקים

דגש על
צמחיית המתחם

ושימור עצים
ותיקים

"אנחנו מתכננים לאנשים. 
בלעדיהם בית זה פשוט קירות.

ניתנת  הלב  תשומת  עיקר  עצמו,  המתחם  על  כשמדברים 
ולסבים  לאנשים, הולכי רגל, הורים צעירים עם עגלות תינוק 

וסבתות.
במרכז,  הקהילה  את  ששמה  בעיר  נמצאת  שהשכונה  מכיוון 
הקפדנו שלכל תא משפחתי יהיה את המקום המתאים עבורו, 
בין אם זה פארק, בתי קפה או שבילי אופניים המוצלים על ידי 

עצים חדשים ועצים לשימור."
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בעצים, באנשים ובאהבה

גני
ילדים

4.4

גינות
ופארקים

4.3

תחושת
קהילה

4.1

ביטחון
אישי

4.5

חוות דעת ודירוגי השכנים לפי דירוג מדל"ן
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מועדון דיירים
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בשביל החינוך המצוין
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הכל מתחיל מחינוך מצוין, וברמת השרון תמצאו 
את אחת ממערכות החינוך הטובות בישראל.

כחלק מהתכנון הקהילתי, לרשות המשפחות
השכונה,  מתחם  בתוך  ממש  ילדים  גני  הצעירות 
עומר  דבורה  בי"ס  את  תמצאו  הליכה  ובמרחק 
של  מוניטין  בעל  רוטנברג  תיכון  את  החדש, 
רימון,  את  למחוננים,  רמה  ביה"ס  את  מצוינות, 
לאמנות  המדרשה  ואת  למוסיקה  הנודע  ביה"ס 

העתידה לקום בקרוב.
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אאורה רמת השרון

מחלף חדש
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בזכות הקלות והנגישות

חלק מהתפיסה החדשנית והירוקה של אאורה 
היא מינימום הכרחי של נסיעה בתוך העיר.

באאורה רמת השרון החזון הנ"ל בא לידי ביטוי הן
ע"י שילוב פארקים ושטחי מסחר בשכונה עצמה
והן ע"י בחירת מיקום בעל נגישות מהירה ונוחה

לצירים תנועה ראשיים המובילים לכל חלקי הארץ.

מחלף
מורשה

סינמה סיטי 
גלילות

הכפר הירוק
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למי שרואה אותך באמת

מקום ראשון
במדד ההתחדשות העירונית

כבר 6 שנים ברציפות
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אאורה מחדשים את ישראל

2022 2021 201920202018 2017

מקום ראשון
במדד ההתחדשות העירונית

כבר 6 שנים ברציפות

כבר למעלה מ-6 שנים ברציפות שחברת אאורה עומדת בחזית ההתחדשות העירונית בישראל, 
ומובילה את התחום בכלל המדדים הנחשבים: מקום ראשון במדד ההתחדשות העירונית בשיתוף 
אתר מדלן, מקום ראשון בדירוג סיטי סקוור של קבוצת הארץ, ומקום ראשון בתחום הפינוי בינוי 

של מדד דן אנד ברדסטריט היוקרתי.

כשבעל השליטה והמנכ״ל יעקב אטרק׳צי הקים את החברה, ראה בעיני רוחו חברה בעלת חזון 
ברור, הפועלת לאורם של ערכי יסוד כמצוינות, חדשנות, יוזמה וגישה אישית והוגנת.

פעילותה הענפה של אאורה מייצרת ערך משמעותי לעיר, לתושבים ולרוכשי הדירות, הזוכים לקבל 
מתחמי מגורים חדשים המשלבים טכנולוגיה מתקדמת לצד מרחבים פתוחים וירוקים.

פרויקט  כל  ומלווים  מובילה  מיומן של אנשי מקצוע שקיבץ סביבו,  צוות  יחד עם  מר אטרקצ׳י, 
כ-60  של  ייזום  אאורה  מנהלת  אלו  בימים  לכך.  מעבר  ואף  המפתח,  קבלת  עד  התכנון  משלב 
פרויקטים ברחבי הארץ, מרביתם מתאפיינים בהקמת שכונות שלמות, והכל תוך הצבת רף חסר 

תקדים בסטנדרט התכנון והביצוע והקפדה על רמת שירות גבוה במיוחד ללקוחותיה.

לכן, אין זה מפתיע שהחברה, שנהנית גם ממוניטין מצוין בשוק הנדל״ן וגם מדורגת כבעלת איתנות 
פיננסית גבוהה, זכתה להיכנס למדד תל אביב 90 העוקב אחר החברות המובילות בבורסה.

בפרויקט  האמון  את  בנו  לתת  שבחרתם  שלנו,  הלקוחות  לכם,  הודות  ורק  אך  מתאפשר  זה  כל 
כבדה  אחריות  בתחושת  הזאת  הזכות  את  עלינו  מקבלים  אנחנו  בחייכם.  והחשובים  מהגדולים 

ופועלים יום יום, שעה שעה, על מנת להצדיק את הבחירה שלכם.



*9965אאורה רמת השרון

כל המוצג בחוברת זו הינו לצורך המחשה בלבד וטרם קבלת היתר בניה ואינו מהווה מצג ו/או הצעה ולא יהווה חלק מההתקשרות ו/או חוזה המכר שייחתם בין הצדדים. חוברת זו כוללת 
עיצובים, הדמיות, מידות, ריהוט, מוצרי חשמל ושדרוגים אשר אינם כלולים בתכניות ו/או במפרט הטכני כפי שיצורפו לחוזה המכר שייחתם על ידי הצדדים. לחברה אין כל אחריות ו/או 
התחייבות לרבות אך לא רק, ביצועם ו/או תכנונם של השטחים הסמוכים המוצגים בחוברת זו ואינם חלק מהפרויקט. החברה תהיה מחויבת רק עפ"י מפרט המכר ותוכניות המכר שיהיו חלק 

בלתי נפרד מחוזה המכר חתום כדין ע"י הצדדים ובכפוף לו.

שבטי ישראל 106, רמת השרון


