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מגרש בטאבו
לבנייה עצמית
על חוף אכזיב

וילה פרטית על הים

2

בואו לחיות את הים בכל יום .בואו לחיות כאן ,פסיעה מקו המים של חוף אכזיב.

צילום אווירי יוני 2017

3

״וילה אכזיב״ הינו מתחם מגרשים בשטח חצי דונם המיועדים לבנייה עצמית יוקרתית בחוף אכזיב.
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הפרויקט ממוקם בשכונת בוימל בקטע החוף שבין הגן הלאומי אכזיב מצפון והטיילת העירונית החדשה שנבנית מדרום ,במרחק
פסיעה קצר לים .חוף אכזיב נחשב ,ובצדק ,לחוף הים המיוחד בישראל :קילומטרים של חוף ים כחול ורוגע ,נוף פתוח לצוקי
הגיר הלבנים של ראש הנקרה ,צמחייה נדירה ,רכסי כורכר ,לגונות ,איים סלעיים באופק ואווירת חופש כל השנה .״וילה אכזיב״
הינו פרויקט ייחודי וחסר תקדים של חברת ״סלע בינוי״ מקבוצת אמנון מסילות ,היוזמת ובונה בכל הארץ אלפי יחידות דיור.
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6

בואו לחיות את הים בכל יום.
בואו לחיות כאן ,פסיעה מקו המים של חוף אכזיב.
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ההדמיה להמחשה בלבד

כשהים ,הגליל והטבע הופכים להיות חלק מסגנון החיים שלכם
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פארק לאומי אכזיב

צולם בחוף אכזיב

לגור ב״וילה אכזיב״ זה הרבה יותר מלהיות בעל נכס נדל״ני .זה
לקחת בעלות על נוף מגוון ומרתק המורכב מאתרי טבע ייחודיים,
אתרים הסטוריים ,אנשים מעניינים וים עד קצה האופק .לגור ב״וילה
אכזיב״ זה לאמץ אורח חיים ספורטיבי ,בריא ומהנה וגם לדעת לפרגן
לעצמך ולהירגע מול שקיעה בסופו של יום .תיהנו .זה שלכם.

אקוודוקט לוחמי הגטאות

צילום רחפן יוני 2017

שקיעה בראש הנקרה
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מתחם דרומי

10

מתחם צפוני
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עקרונות התכנון
צילום רחפן יוני 2017

מתחם ״וילה אכזיב״ משתלב בנוף הקסום של חוף אכזיב .בין הוילה שלכם לבין החוף מפריד מרחק של כ־ 200מטר ,ובעתיד
 -במקום ״כביש הפטרולים״ הישן ,תוקם טיילת לרווחת התושבים .את הלגונות ,הצדפים ,הרוח והים השארנו לטבע...

עקרונות התכנון
מתכנני הפרויקט שאפו ליצור מתחם מגורים ראשון מסוגו
בישראל כחלק ממרקם אורבני רחב יותר וכמחווה לסביבה
הטבעית ,״וילה אכזיב״ תקפיד על העקרונות התכנוניים
הבאים:
יצירת חוויית מגורים עדכנית ,בינלאומית ,המבוססת על
שטחים פתוחים ואווירה חדשנית
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עידוד חיסכון במשאבים ,אנרגיה ומים להעלאת איכות החיים,
על ידי תכנון ובנייה ירוקים
שפה עיצובית הנשענת על חוף הים הסלעי הסמוך ואיכויותיו
תכנון השטחים הפתוחים במתחם ליצירת רצף ,תחושת מרחב
ופתיחת מבטים לים
יצירת מיקרו אקלים נעים ,באמצעות אלמנטי הצללה ,צמחייה
וניהול נכון של מים

שונית אכזיב
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מתחם ״וילה אכזיב״ ממוקם במרכזה של רצועת

המיקום

קיבוץ
ראש הנקרה

החוף המשתרעת מראש הנקרה עד לעיר נהריה.
הפרויקט נהנה מנגישות נוחה ומהירה לכביש 4
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ובעתיד הלא רחוק  -לכביש  6דרך השלוחה המערבית.
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899
שלומי

חוף בצת

בצת

בצמוד לגבולו הצפוני של המתחם נמצאים חוף בננה ביץ׳
וגן לאומי אכזיב ,אליהם ניתן להגיע בכמה דקות הליכה .בין
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ראש הנקרה

מצובה

לימן

המתחם לרצועת החוף מתוכננת טיילת עירונית מטופחת
שתגיע עד למרכז העיר .נהריה של השנים האחרונות
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גן לאומי אכזיב

נחשבת כבירת הגליל המערבי ומתאפיינת בהתרחבות
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4
בננה ביץ׳

משמעותית .שכונות חדשות נבנו ,נפתחו מרכזי מסחר
ותעסוקה רבים ,בית החולים הפך למרכז רפואי חשוב

גשר הזיו

70

וגדול ,תדירות הרכבות הוגברה והעיר תוססת וממשיכה
לצמוח ולגדול .במרחב האורבני הזה ,״וילה אכזיב״ ,תהווה

סער

רובע יוקרתי ,קרוב לעיר אך רחוק מספיק מההמולה.
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כברי

טיילת נהריה

אזור הגליל המערבי מתברך בשמורות טבע ,נחלים,
עתיקות ,יערות ושפע מוצרים טריים מן הכפר,
הקיבוצים והמושבים השכנים .הסביבה כולה עוברת
מהפך כתוצאה מריבוי יזמות עסקית בתחומי התיירות
והפנאי ,ספורט ,ספורט ימי ,מסעדנות ,תרבות ועוד.
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ההדמייה להמחשה בלבד

89
מחלף עתידי
כביש 6
6
70

מרכז רפואי גליל
בן עמי

נהריה
4
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סכימת המתחם
בננה ביץ׳
< ראש הנקרה

חוף הים

מתחם דרומי
(שלב א׳)

מתחם צפוני
(שלב ב׳)
מועדון
ספורט

בנייני מגורים (מתחם אלקטרה)

בנייני מגורים (מתחם אלקטרה)

בנייני מגורים (מתחם אלקטרה)

בנייני מגורים (מתחם אלקטרה)

מגרשי
ספורט

בית כנסת
ומוסדות
חינוך

בנייני מגורים
(מתחם
אלקטרה)

שטח מסחרי
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שטח מסחרי

לנהריה >

בנייני מגורים (מתחם אלקטרה)

מתחם ״וילה אכזיב״ מחולק לשני חלקים כאשר
בשלב הראשון משווק המתחם הדרומי .המתחם
מאופיין בצירי תנועה מאונכים לקו המים .הווילות
יכולות להיבנות בתוך המגרש בזווית ממנה ניתן
לראות נוף פתוח לים ולבריזה .בהקשר רחב יותר -
התשתית כוללת צירי גישה נוחים מכביש  ,4טיילת
מרהיבה עד לנהריה ,חניות צמודות לכל מגרש,
שטחי גינון ושדרות רחבות ,כיכרות תנועה ועוד.
לדיירי ״וילה אכזיב״ גישה חופשית ,ישירה ומהירה
לחוף הים.

השטחים הפתוחים במתחם תוכננו ליצירת רצף ,תחושת מרחב ופתיחת מבטים לים
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אתם מוזמנים לבנות את החלום שלכם ב״וילה אכזיב״ | קרקע פרטית מאושרת בטאבו לבנייה עצמית
 70מגרשים בגדלים משתנים החל מ־ 400ועד  555מ״ר | הבנייה לפי תקני הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה
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וילה פרטית מול הים
מגיעה לכם חלקת אדמה משלכם .הקרקע
ב״וילה אכזיב״ היא קרקע פרטית ,ועם רכישת
המגרש היא תירשם על שמכם בטאבו .מיד
לאחר הרכישה ניתן להציא דף מידע על הנכס
ולהתחיל בתכנון ובהגשת הבקשה להיתר בנייה.
אם תרצו ,המומחים שלנו יעמדו לרשותכם
לצורך תכנון ובניית וילת החלומות
שלכם ,לאחר השלמת רכישת הקרקע.

19

אופציה לתכנון וילה דגם" :צדף"
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ההדמיות להמחשה בלבד

אופציה לתכנון וילה דגם" :אלמוג"
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ההדמיות להמחשה בלבד
אופציה לתכנון וילה דגם" :צדף"

ההדמיה להמחשה בלבד

אופציה לתכנון וילה דגם" :ריף"
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ההדמיות להמחשה בלבד

ראשון לציון

רמת גן

הרצליה

נהריה

חיפה

חברת ״סלע בינוי״ ,חלק מקבוצת ״אמנון מסילות״ ,נוסדה
בשנת  2002ועוסקת ביזמות ובהקמת מבני מגורים ,משרדים
ומסחר .בין השאר ,אחראית החברה על פרויקטים מצליחים
בארץ ובחו״ל ,מתמחה בזיהוי אתרי בנייה פוטנציאלים
ומיישמת שיטות בנייה מתקדמות בכל הפרויקטים עליהם
היא חתומה ,תוך שמירה מתמדת על ערכי איכות ומצויינות.

סלע בינוי

פינסקר  ,7נהריה
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טירת הכרמל

קריות
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