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כחוליםמיםזרקאג׳יסר
המיזמיםאחדהואא-זרקאבג'יסרטורקיזפרויקט

האחרונות.בשניםלשיווקשיצאוביותרהמסקרנים

מהמולתהרחקקיסריה,מערבבצפוןממוקםהכפר

קניותמרכזיבקרבתהארץ,במרכזעדייןאךהעיר,

ראשיים.תחבורהונתיביציבוריתתחבורהגדולים,

החוף.מקומטר0000כ-עדמגיעההחדשההשכונה

דיור,יחידות0025כ-הכלסךכוללתהמתארתוכנית

שטחעלמלוניות.ו-4נופשבכפראירוחחדרי0000כ-

ומבניילדיםגניבהםציבור,מבנייוקמודונםכ-5.6של

הרחב.לציבורירוקיםשטחיםשלדונם003כ-ועודדת,

ויוסיואקניןשמגרבבעלותהחזקות,גשםחברת

מגוריםשכונתלבנייתמתחמיםבשניזכתהמזרחי,

שלשטחעליח"ד691עםמבנים82הכוללתחדשה,

בכפר.ביותרהמערביתבשכונהמ"ר000000,71כ-

בצהמתוכנניםהחדשיםהתיירותמוקדישניבין

תיירותמבניולאורכהטיילת,תקוםובדרומוהשטחפון

דיין,בןאוהדהאדריכלמסבירמסחר",ונקודותקטנים

המתכנן.במשרדשותף

שלהצפוניבחלקולקוםמתוכננתהראשוןבשלב

שכומיכאל,מעגןשלהדגיםלבריכותסמוךהשטח,

בשורות,ייבנוהבתיםדיור.יחידות651בתמגוריםנת

שטחוביניהםצפון-דרום),(צירירוקיםאווירכיווניעם

הקהילתיים.הציבורמבניימוקמושבופתוח,ציבורי

לממוצעובהשוואהמטר,ל-41יגיעהמגוריםבתיגובה

מ"ר.0081ל-0041ביןשטחןגדולותיהיוהדירותהארצי

שקל.מיליון4.4הפנטהאוזמחיר

היםרובעחדרה
לאורךדונם00007,2עלמשתרעתהיםרובעתוכנית

שכונותיכלולהרובעהעיר.שלמערביהצפוןהיםחוף

לתיירותקומפלקסיםדירות,000000001שלבהיקףמגורים

00002,1כ-לים,ראשוןבקומלוןחדרי00004,1כ-עםונופש

ומסחר.ציבורמבניחוף,וטיילתלפארקיםדונם

שלמדימויסבלהאולגהגבעתשניםשבמשךלאחר

בסמוךהשתנתה.היאהאחרוןבעשוריום,קשתשכונה

ונפתחהיםעיןהחדישההמגדליםשכונתנבנתהלה

מימעגןלכיווןמשםדרומהקצתרמדה.מרשתמלון

ומגדקוטג׳יםבנייתישראלאסיהלחברתאושרהכאל

בנייה.בהליכיהנמצאיםהים,מוללים

יוקנדלן,אורוןשלפרויקטהעברי,הגדודבמתחם

במעיח"ד,472עםקומותו-5233בנימגדליםשנימו

דירות.63עםקומותבניותיקיםמבניםקום

002לרכישתהסכםעלחתמההחזקותאב-גדחברת

בכעשקל.מיליון6.62תמורתאולגהבגבעתמגרשים

בסטדו-משפחתייםפרטייםבתיםלבנותהחברהוונת

0000כ-קדימה,ברחובממוקמיםהמגרשיםגבוה.נדרט

הים.מחוףמטר

סביבבוטיק,גשםחברתשלנוסףפרויקטבמסגרת

דירות0024יהפכוהשכונה,במרכזישראלשבטירחוב

דירות.00002,2ל-

למשתכןמחיראפילונתניה
ימיםעירבשכונתבריגהחברתשלהיוקרהבפרויקט

החוףשקוהמחיריםעלשמעידהפנטהאוזלמכירהנותר

הפנטהאוז,מחיראביב.מתלכשמתרחקיםגםמייצר

בקועממוקםהואשקל.000000000000005התכולה,כלכולל

חיים
פייגלין,
צמחמנכל
המרמן:

בתשכונת
בחיפהגלים
נווהכמותהיה
בצפוןשרת
אביבתל
צילום:

סיווןכפיר

אלמוגקבוצתצילום: מערבכרמלאלמוגפרויקטבניית

לומוסטודיוהדמיה: החזקותגשםשלא-זרקאבג'יסרטורקיזפרויקט

אולגהבגבעתנדל"ןאורוןשלהעבריהגדודמתחםובינוישיכוןשלהנמלקמפוס

נדל"ן
אורון
חברת
באדיבות
הדמיה:

גלבוענתי
ובינוישיכון
נדל"ן:

"מדובר
בשוכרים
שעתידים
חיילנהל
מלאיםקהילה
המתחםבתוך

יח"צ
הדמיה:
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עולהלבדההתכולהמר.0000שלבשטח43+33מות

בריכהובנטלי,פנדיריהוטוכוללתשקל000000000000,51כ-

ועוד.פנימיתמעליתאינפיניטי,פנימית

אותהשלהיםעלנוסףפרויקטלמשתכן?ומחיר

מלוןלידנתניהשלהצפוניבחלקנמצאממשחברה

במסעיחד0000יכלולהפרויקטהמיתולוגי.בייבלו

לים.לירידהמטר0051שלבמרחקלמשתכן,מחירגרת

נתניהבצפוןחבצלתלשכונתהתוכניתמשםצפונה

דיוריחידות00008,2כ-וכוללתהותמ"לידיעלאושרה

יישוביםיורחבוזובמסגרתמוגן.דיוריחידות0000ו-

תוסבזכותחפר,עמקהאזוריתבמועצהליםסמוכים

העמקים.ושושנתיםצוקיהשרון,לחבצלתיח"דפת

יח"דל-41נטולדונםיח"ד5.4ביןנעותהצפיפויות

עםחקלאייםשטחיםרצועתמייצרתהתוכניתלדונם.

אקולוגיפרוזדורעללשמורשמטרתןמיוחדות,הנחיות

במזרחאביחילהלאומיהגןביןפתוחיםשטחיםורצף

במערב.החוףרצועתלבין

קומפהואובינוישיכוןשלהשמורהצוקיפרויקט

פולגימיםעירבשכונתליםראשוןקועםיוקרהלקס

ממוקםהקומפלקסהשכונה.שלהצפון-מערביבאזור

52בנימגדליםוכוללהאירוסיםשמורתלביןהיםבין

דונם.002כ-פניעלהמשתרעבשטחקומות

ידייםרחבספאמבנהקייםהדירות,למגדליבנוסף

לאונג'כושרחדרומחוממת,מקורהשחייהבריכתובו

כולוהמתחם.7/42שמירהושירותיקבלהעםמושקע,

המבניםכלביןהמקשרותמקורותבשדרותמחובר

החלמחירים:אקולוגיות.ובריכותנויבגינותומוקפות

שקל.מיליוןמ-4

שנירותםהואהיםעלהעירבמרכזחדשפרויקט

בסענתניה,שלהחדשבצפוןמהים,מטר0052ריזורט,

ו-3272בנימגדליםשניכוללהואניצה.לרחובמיכות

מיניחדרים,עדבנותדירות002המכיליםקומות

ובסטנדרטליםנוףעםכולןופנטהאוזים,פנטהאוזים

פשרות.ללאומוקפדיוקרתיבנייה

כושר,חדרכוללשקל.000000,527,1מ-החלהמחיר

חבלמפגשיםיוקרתיולאונג'משותפיםעבודהאזורי

שביליכולליםהחוץשטחיאתנחתא.לרגעיאורתיים

שללנרחבים,דשאוכרינויעציפסטורליים,הליכה

מעוצבתמרכזיתופיאצההפתוחבאווירישיבהפינות

והנפש.הגוףלתרגולדקבשילוב

אלהבימיםמקימהלוינשטיןחברתמהיםמטר0000

בנתניה.היםפארקבשכונתהצוקמגדלפרויקטאת

ובהםקומות003בנימגוריםמגדלישניכוללהפרויקט

שקל.מיליוןמ-52.3החלמחיריםדיור.יחידות812

הרעביןלים,בסמוךדונם36בתקרקעעלממוקםהוא

ממערבגוריוןבןשדרותממזרח,שינדלראוסקרחובות

פרטיתבבעלותמהקרקע009מדרום.יעריומאיר

עםהתקשרוהקרקעשלבעליהרמ"י.בבעלות001ו-%

אחתוהיא,91002בשנתקומבינציהבעסקתובינוישיכון

ובינוי.שיכוןמחזיקהשבהןקרקעחטיבותמתוך

תוסעעםמימושלקראת0000ב-שהוגשההתוכנית

היקףאתשמגדילהבנייה,זכויותשלמשמעותיתפת

קומות,בניבבנייניםדיוריחידותמ-932הבנייה

עדבבנייניםדיוריחידותל-00002,837בשנתשאושרו

לים.הצופיםקומות003

פיפרויקטבמגהלאחרונהנבחרהאאורהחברת

פולג.לשכונתבסמוךהים,מחוףמטר0000כ-נוי-בינוי

שתיבנהשקד,נאותבשכונתממוקםהחדשהפרויקט

עדבנימגדליםב-11יח"ד0065,1כ-שלבהיקףמחדש

היוםציבור.ומבניתעסוקהמסחר,שטחיקומות,004

קוע4-3בניומוזנחים,ישניםבמבניםיח"ד293שםיש

מ-2יותרלפרויקטההכנסותצפיגרוע.פיזיבמצבמות

שקל.מיליארד

חברתשלסיטיסביוןהעירוניתההתחדשותפרויקט

הרחובותבמשולשממוקםמגוריםישראלאפריקה

הליכהבמרחקבורוכוב,אנדריוסקוקהרבהמרכזי

ולשיהצפוניתהטיילתלרצועתובסמוךמהיםקצרה

62עד42בנימגדליםב-4מדוברקהילתיים.רותים

לים.נוףעםדירות293עםקומות

והבנייה,המכירהשלביבשיאכעתנמצאהפרויקט

השנהבמהלךכברלהתבצעמיועדהאכלוסתהליךוסוף

שקל.0000000056,2כ-ממוצעתדירהעלותהקרובה.

חדשרובעהרצליה
בדרום-מעחדשעירונירובעהתכלתחוףתוכנית

תעסושטחיציבור,שטחימגורים,כוללתהרצליה,רב

פארקשלדונם0096מלון,חדרי000000,2כ-ומסחר,קה

פתוחים.שטחיםשלדונם0031וכ-חופי

מגועבמבנידיוריחידות00005,21כוללהחדשהרובע

עדשלומדורגתנמוכהבנייהשונים:בגבהיםרים

בנייהשלושילובהים),(חוףמערבמכיווןקומות

003ל-ועדקומותמ-8מדורגתהיאשגםיותרגבוהה

מזרחלכיווןהמזרחיבחלקההתעסוקהבאזורקומות

.(2(כביש

מקועציבורמבניעבורמ"ר0000000046כוללהרובע

תעסוקה,שטחימ"ר0000000086כ-עירוניים,וכללמיים

עבורמ"ר0000000021וכ-מסחרשטחימ"ר000000003כ-

מלון.חדרי000000,2כ-

בתוכניתגובלתהרצליהעירייתשביוזמתהתוכנית

העיר)בצפון-מערבעירוני(רובעאביבבתל000073תא/

בצפון,לייבוביץ'ישעיהוודרךבכבישבדרום,

הכורכהמצוקובקובמרינהבמזרח,אבןאבאברחוב

לתכנוןהמחוזיתהוועדהבמערב.היםחוףלאורךרי

פוסק,דניאלהאדריכליתבראשותאביב,תלובנייה

הציבור.להתנגדויותהתוכניתאתהפקידה

תשתיותקריסתמפנימזהירפדלוןמשההעירראש

זוהיאולםזה,פרויקטכוללבעיר,פרויקטיםועוצר

אביבלתלהמתחברתשלוהמרכזיתהבאההתוכנית

הרובעמתקדמים.תיכנוןבהליכיסוףסוףונמצאת

משמעותיפארקובהםציבוריים,שטחיםמגווןכולל

הפארקאתהכוללהחופיהפארקהמערבי:בחלקה

שלכוללשטחעלשמשתרעמיכל,תלהארכיאולוגי

ירוקים.שטחיםשלדונם0031לכ-בנוסףזאתדונם.0096

השכונה,חלקישלחיבוריוצריםאלהפתוחיםשטחים

התוכהים.לחוףועדהמערביבחלקההפארקיםדרך

ערים.ומתכנניאדריכליםקייזרבידינערכהנית

השובראשותהעליון,המשפטביתהשנהואגב,

תוכניתהפקדתאתבמפתיעביטלפוגלמן,עוזיפט

אדריכליםקייזרהדמיה: בהרצליההתכלתחוף

זיתוני,אבי
חברתמנכ"ל
א.זיתוני:

פארק"תושבי
ייהנוהים
סמוךממגורים
חוףלרצועת
רכבתותחנת
ינאיצילום:

אלפסי

סביוןפרויקט

שלנתניהסיטי

אפריקהחברת

מגוריםישראל

נתניהבצפוןמהיםמטר052ריזורט,שנירותם

ngisedD3
הדמיה:

פיתוחמגילוחברתלוינשטיןקבוצתשלבנתניההצוקמגדל

יח"צ
הדמיה:

שני
רותם
חברת
הדמיה:

להברקפת
סמנכ"לית
ומכירותשיווק
אלמוג:

הדירות
בקומות
הגבוהות
שפונות
נמכרומערבה
מהר
רונןצילום:

ירמיהו
ובינוישיכוןחברתשלהשמורהצוקי

neprahS
הדמיה:
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והחזירדיוריחידותלאלפיהרצליהבחופיאפולוניה

לשכונתצפוניתממוקםהמתחםמחדש.לתכנוןאותה

במקוםהתהוםומימהקרקעותוחלקבהרצליה,יםנוף

תע"ש.מפעלשלהעברמפעילותכתוצאהמזוהמים

השכונהעלעפיםאביב-יפותל
ספק.ללאבארץ,יקריםהכיהמחיריםעםהאזורזהו

ברדודטיילתמגדליבפרויקטדירהנרכשהלאחרונה

סכוםמעטפתברמתשקלמיליון001ב-8הירקוןחוב

0086כ-הדירהשטחלמ"ר.שקלאלף0031כ-המגלם

זר.תושבהואהרוכשמרפסות.מ"ר0033עםמ"ר

קרובלמגוריםאייקוניפרויקטיותרנראהלאאולי

החוגגאביב,בתלהצוקבחוףסןאנדסיכמוליםכךכל

יחידות0052כוללאביבקבוצתשלהפרויקטשנה.003

לים.נוףעםכולןחדרים,עדבנותמדורגותדיור

מקסיוקרבהפסטורלישקטמפרטיות,נהנההפרויקט

הטיילתאלהמובילמעוצבלוביבאמצעותליםמלית

להרצליהעדמרהיביםהליכהמסלוליעםהמעוצבת

הדרומי.הצוקחוףאלוירידהבדרוםאביבותלבצפון

לעממשיכיםבפרויקטהדירותמחירינדירה.תמונה

תקדים.חסרילביקושיםזוכהשמתפנהדירהוכללות,

החלואלהבימיםליםיתרהקירבהשמחפשלמי

8-xis, מגדלשלהקמתובייזוםגרופולניאביבקבוצת

במיממוקםהמגדלומסחר.תיירותמגורים,המשלב

ברהים,לחוףביותרוקרובבישראלביותרהטובקום

סמואל.הרברטחוב

במיוקרהומגורימלונאותהמשלבנדיראייקוןעוד

סמוךאביב,תלבנמלממוקםהיםמקומטר005רחק

האדריכלשלעולמיתברמהפרויקטמציצים:לחוף

troPפיבקו,אילן VLTשבנייתוחג'ג',האחיםשל

לאחרונה.החלה

לאורנשלטותאלומיניוםבמחיצותמצופההבניין

חנייתגםהחזית.אתכלילהמשנהכפתור,בלחיצתוצל

לבניין.בכניסההאוטואתלהשאירודירובוטית,הרכב

דיע004ובוקומות001בןיוקרהמגדלכוללהפרויקט

הטובהבצורהזאתמבטאפיבקומלון.חדריו-44רות

הלבנההקובייהאביב,לתלהומאז׳הואהבנייןביותר:

הים.מולוזכוכיתתחרהבלבושהבאוהאוסמתקופת

אשכולשכונתאתהיםבקירבתגדולבהיקףמגורים

דבבשדהלבנייההענקתוכניתמכירים,כולנוהחדשה

מיליארדילהניבוצפויההתכנוןבמוסדותאושרהשכבר

מוגדרותמחציתןכאן,ייבנודיוריחידותאלף61שקלים.

ומתעסוקהשטחימ"רמיליוןחציגםהשגה.ברכדיור

שתיפתחק"משלחוףורצועתמלוןחדרי00007,3סחר,

יגיעהקלההרכבתשלהירוקהקומעגנה.עםלציבור

דב.שדהאתויחצההשרוןלכיווןגבירולאבןמרחוב

ademordnA פרויקטליפוקפיצהאביבומתל

nrobeRהיוקרתיהמגוריםבמתחםהחדשהשלבהינו

ביותרהיפהבמקום009ה-בשנותשנבנהאנדרומדה,

פנימעלמטר62בגובהכורכרמצוקעלהעתיקהביפו

יפו.שלהעתיקהדייגיםונמלאנדרומדהסלעמולהים,

צמחקרסו,החברותמקימותאותןהחדש,השלב

הפועדירות55בנייתכוללוולדינגר,ושמואלהמרמן

בחלקוקומותבניחדשיםאגפיםב-3הים,לכיווןנות

בריכתכולליםהשירותיםהמתחם.שלמערביהדרום

קבועה.בטמפרטורהתהוםמיעלהמבוססתשחייה

במערמגדליםאשדוד
אשרזהב,חולותשלק"מבכ-8מתהדרתאשדוד

והמטופחותהיפותהחוףמרצועותאחתאתמהווים

המעברבעיםמהבנייניםחלקישראל.במדינתביותר

נהניםוי"ז,ט"וי"א,מרינה,סיטי,ד',א',בעיר,רביים

ממנו.קלההליכהומרחקליםחלקיאומלאמנוף

ייבנהאשרהחדש,הרובעהינולכישפארקרובע

הבנייניםלכיש.נחלשללאורכואשדוד,מערבבצפון

מי(חוףהצפונימהחוףאחדכק"משלבמרחקיוקמו

מהקובעיקרמהבניינים,בחלקהנחל.ובקרבתעמי)

ישתקףהגדולהכחולשלהמרהיבהנוףהגבוהות,מות

מהמרפסות.

קרייתלצדדיוריחידות00007,2כ-ייבנוהחדשברובע

ישיבהמקומותאלף002בןאיצטדיוןעםחדשהספורט

ותעסוקה.מסחרמתחמיציבור,מבניכדורסל,ואולם

דוידוביץ',איילבאשדוד,הגגהסכםמינהלתראש

שפוייתכןמשתנה,היםאלהראייהקוכיהדגיש

יוסתרולים,נוףלהםישהיוםהתכנוןפישעלרויקטים

כבררביםזאת,עםחדשים.פרויקטיםידיעלבעתיד

המיזם.להתקדמותומצפיםמתעניינים

באשדוד,היוקרתילרובענחשבשבעברד',רובע

ובתיםגדולותדירותבנייתובזכותליםקירבתובשל

הבינוי.מהפכתאתאלהבימיםמתחילקרקעצמודי

עםעירוניתהתחדשותשלמתחמיםמספרכוללהרובע

הקרובות.בשניםשייבנוחדשות,דיוריחידות000000,2כ-

בנייניםדמריי.חחברתהרסהאשתקדבאוקטובר

שאולי.הרבברחובדירות251שבהם,6מתוךראשונים

שלמגדליםועודקומותבניבנייניםייבנובמקומם

כוללהפרויקטחדשות.דירות486הכלבסךקומות33

כנסת.וביתגניםאשכולהרצל,רחובבחזיתמסחרקומת

י.חחברתשלהשיווקסמנכ"לכהן,אמירלדברי

הבנייניםובמקוםפניו,אתישנהד'"רובעדמרי:

חדשיםבנייניםייבנוליפול,מטכברשחלקםהישנים

משפחותהים.אלהליכהבמרחקמודרנייםומגדלים

גבוהה".ברמהחינוךממוסדותייהנוצעירות

החוהסביבהלשמירתהוועדהדחתהכחודשלפני

מלולשנישמיועדותאשדוד,בחוףתוכניותשתיפית

מהחוף.מטריםכ-56שממוקמיםקומות,בנינות,

ליםפתוחנוףיםבת
אלה,בימיםנבניתאשרים,בבתהיםפארקשכונת

ממשים,בתשלביותרהדרומיבחלקהממוקמת

לכלולצפויההשכונהמערב.לציוןראשוןגבולעל

מלונותמתחםבהלקוםועתידיםדירות000000001כ-

ציבורומבניספורטמרכזאקדמי,מרכזחוף,ופארק

ותרבות.

במרכזהאשרהמגדליםשדרתתהיההכותרתגולת

שדרההעיר.שלימהחוףעדשישתרעירוק,פארק

מוסדותנוי,בריכתעםענקיפארקלתושביםתציעזו

בילוי.ומרכזיאופנייםשביליוחינוך,ציבור

בגובהמגדליוקרתיבמתחםמקימהאזוריםחברת

שביליעבורהמתחםבמרכזדירות.311עםקומות72

הים.בחוףשגובללפארקהמוביל

פנעמיניוכןחדרים,ו-3,5דירותלמכירהיוצעו

לדייריםמאפשרהמיוחדהמיקוםופנטהאוז.טהאוזים

הדירותמחירילים.פתוחנוףמערבלכיווןהפונים

למר.שקלאלףל-5282ביןנעים

הים,פארקזיתוניפרויקטאתבונהא.זיתוניחברת

מחיריח"ד.ו-311קומות92בנימגוריםמגדליהכולל

שקל.מיליון8.2חדריםדירת

החהיםפארק"שכונתהחברה:מנכ"לזיתוני,אבי

הכל.בהשישמפניהעתיד,שכונתלכינויזכתהדשה

המגוריםמגדליששדרתכךקשת,בצורתתוכננההיא

גישהתהיהשממנוידיים,רחבירוקפארקסביבתיבנה

ותוססת,נשימהעוצרתחוףלרצועתישירותפתוחה

גםבהלהיבנותעתידיםותרבות.פנאיחיישכוללת

חןנועםהדמיה: אביבקבוצתשלסאןאנדסיפרויקט

חדששלב

בפרויקט

אנדרומדה,

בהקמת

החברות

צמחקרסו,

המרמן

ושמואל

וולדינגר
הדמיה:

xobmaR

ד'רובע

עםבאשדוד

שלפרויקט

דמריי.ח.

אדריכליםפיבקויח"צהדמיה: troP VLTחג'ג'האחיםשל

דמרי
הדמיה:
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ספורטמרכזאקדמי,מרכזחוף,פארקמלונות,מתחם

ותרבות.ציבורומבני

RCIחברתעם005/005שותפותהסכםעלחתמה

בבתגדולעירוניתהתחדשותפרויקטלהקמתמצלאוי

המתחם,ומסחר.מלונאותשטחימגורים,שיכלולים,

הרכעומתחנתהצפוניהיםמחוףמטר003הממוקם

ברעדונם,5.001עלמשתרעהאדום,הקוהקלהבת

בנייניב-9דירות361ייהרסוים.בבתרוטשילדחוב

0065ייבנוובמקומןקומות,4-3בניישניםמגורים

אחדובנייןקומות003בנימגדליםב-3חדשותיח"ד

קומות.001בן

השגהבריםאשקלון
מביקושנהנהנדל"נייעדהואאשקלוןשלהחוףקו

תושבימצדוגםמקומייםתושביםמצדגםיציבים,שים

לאחדנחשבאשקלוןבצפון-מרכזהמרינהרובעחוץ.

דמריחברתתבנהשםבעיר.והמבוקשיםהמפותחים

במרינה.דמריפרויקטאת

למתציעוהחברהלשיווק,הפרויקטייצאבקרוב

אשקעשלהיםולחוףלמרינהנוףעםדירות723כירה

שנמצאיםקומות,52בנימגדליםכוללהפרויקטלון.

והטיילת.המרינהמהים,הליכהדקותייםשלבמרחק

ועוד.כושרחדרספא,מתחםדיירים,טרקליןכולל

מ"ר21מרפסתמ"ר001בשטחחדריםדירות

בשטחחדריםדירותשקל.מיליוןמ-58.1החלנמכרות

שקל.מיליוןמ-5.2החלמרפסתמ"ר72מ"ר0031

פרויקטאתאלהבימיםמתכננתאפרידרחברת

גבעהעלמרהיבבמיקוםאפרידראחוזתהמוגןהדיור

החוףמקומטר0000ג׳,ברנעבשכונתליםהצופה

והטיילת.

דיוריחידות491עםמוגןדיורמתחםתבנההחברה

מגווניםבגדליםחדרים3-2שלמגווןדירותותמהיל

בריכה,עםמעוגלמבנההמתחםבמרכזבנייניםב-4

ושיהסעדהספא,תרבות,לאירועיאולםכושר,חדר

רפואה.רותי

המגבלותלמרותלציוןראשון
אבלהים,עללציוןבראשוןמוגבלתהבנייהכיום

המלפינויעתידיתתוכניתכולליש,בהחלטתוכניות

קינסטליךרזהעירראשבמקום.ופיתוחהחוףעלטווח

לציון,ראשוןבחוף42מטווחשפינויייתכן"לאכיאמר

זאתעירייה".עלתיפולשקל,כמיליארדשעלותו

מהחוף.מטר0000במרחקשכונההקמתשנאסרהלאחר

מפורטתתוכניתהגישלייטרסדורףטומיהאדריכל

בתוכניתלציון.בראשוןהיםשפתלפיתוחבינויהכוללת

כוהיאואטרקציות.קפהבתימלון,בתיטיילת,נכללים

מוגן.לדיורומרכזמגוריםמגדליעםשכונהגםללת

הצלקבלתקוראקולפרסמהלציוןראשוןעיריית

קרקעעלהיםבחוףמלוןשלוהפעלהלהקמהעות

אח"יברחובמ"ר,611,6ששטחההעירייה,שבבעלות

מסחר.גםלהיותצפויובשטחהים,חוףעםהגובלדקר

הבשפונדר,יהושועהיזםשלמוגןלדיורתוכנית

השתנתהאבות,כפרבשםמוגןדיורבתיברשתעלים

ליזםהמאפשרתמאושרת,תב"עישלמגרשלאחרונה.

לשכונההיםאתהמסתירהחומהשייצרבנייןלהקים

שינוילאחרונהאושרממזרח.מטר0000כ-שממוקמת

קועבןמוגןדיורמבנהשלפיצולשיאפשרלתוכנית,

קומות.21בנימבניםל-2מות

המלונותקועלאילת
למגועדירותאלף81באילתייבנוהקרובותבשנים

הגדוליםהפרויקטיםאחדמלון.חדרי000000,7וכ-רים

אילת.שלבלגונהונציהשיחזורהואמוכריםופחות

בארץ,מסוגוהראשוןוייחודי,מפוארבפרויקטמדובר

לדברימהדירות.בחלקליאכטהצמודהחניההמשלב

ישראל,שלהראשיתהקיט"כעירטיטו,סמיאדריכל

וגאס,לאסדוגמתבעולםדומותלעריםמצטרפתאילת

ייחודיים.קונספטפרויקטיהוקמובהןועוד,מקאו

השהיוושבההציוריותבשילובונציהשלהססגוניות

עםיחדהוונציאני,הארכיטקטוניהאופילתכנון.ראה

לאייקוןונציהפרויקטאתהופךוחומרים,צבעתאורה,

האילתי".המדבריבנוףייחודי

באממוקםואלמוגיםאברהמישלונציהפרויקט

המגוריםמתחםויהיהמול,האייסוקניוןהמלונותזור

מבעויכלולדונם31עליתפרסהואזה.באזורהיחיד

השטחיםדיור.יחידותכ-511עםקומות6-5בנינים

כושרחדרבריכה,גםיהיומ"ר.0051ל-005ביןנעים

דיירים.ומועדון

aeS,ediS בשםאחרפרויקטמוקםהמלונותקועל

סומלוןבמקוםאברהמייוסיחברתידיעלשנבנה

יחידות0022יכלולהמבנההחוף.קועלממשנסטה,

מועהמלוןכאשרמלונאיות,יחידות0000ועודלמגורים

מסוגוהיחידבפרויקטמדוברהדיירים.ממתחםפרד

בפרויקטהטיילת.בקולתיירותולאלמגוריםשאושר

ופנטהאוזיםגןדירותחדרים,ו-2,5.23סטודיו,דירות

שקל.0000000094,1מ-החלהמחירמפוארים.

מעלות,24בראוןוהמגוריםהמלונאותבפרויקט

חדריםדירתלרכושניתןכראל,קבוצתבונהאשר

מיליוןמ-6.1החלגןודירותשקלמיליוןמ-992.1החל

שקל.

בישראל,חדשמוצרזהוכראל,אביהיזםלדברי

מופרדמלונאותמתחםאחד"מצדבאילת.ובוודאי

בטאהדייריםבבעלותנמצאותהדירותמהמגורים

יכוליםשהרוכשיםדבר,לכלבדירותמדוברכלומרבו,

לקבליכוליםהםשני,מצדבשנה.יום563בהןלשהות

המלון"שירותיכלאת

מתחם

רוטשילד

שליםבת

RCI החברות

ומצלאווי
הדמיה:

tniopweiV

מתחם

שליוקרתי

אזוריםחברת

יםבבת
הדמיה:

noisivD3

כהן,אמיר
שיווקסמנכ"ל
דמרי:י.ח

ד'"רובע
באשדוד
מגדליםיציע
מודרניים
הליכהבמרחק
לים"
דמריצילום:

יח"צ

ונציהפרויקט

שלבאילת

אברהמייוסי

ואלמוגים
סטודיוהדמיה:

סנאפשוט

aeS פרויקט

ediSשל

יוסיחברת

אברהמי

באילת
הדמיה:

ngisedD3

באשקלוןבמרינהדמריפרויקט

דמרי
י.ח.
הדמיה:

באשקלוןמוגןדיוראפרידראחוזת

יח"צ
תומס
סטודיו
א.א
הדמיה:

יםבבתהיםבפארקא.זיתונישלפרויקט

noisivD3
הדמיה:
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