
 כדי להגיע לפסגה, צריך להתחיל מהקרקע...
פסגת הדר-הוד השרון!

 קרקע פרטית בהליכי הפשרה מתקדמים
הנכללת בתכנית הר/400



 הוד השרון הוקמה על ידי איחודם של ארבעה יישובים:
מגדיאל, רמתיים, כפר הדר ורמת הדר.

 שנת האיחוד: 1964 שנת ההכרזה כעיר: 1990
 שטח שיפוט: 20,000 דונם, מחצית מגודלה של תל-אביב.

 אוכלוסיה: כ-46,000 תושבים, נכון לשנת 2007
אוכלוסיה מתוכננת: כ-80,000 תושבים בשנת 2025

 מיקום: בשרון הדרומי, בשוליה הצפוניים של תל-אביב.
הוד-השרון חולשת על צומת דרכים מרכזי, בסמוך לערים גדולות בגוש דן והשרון.

תעודת זהות - הוד השרון



מאפיינים כלליים
 הוד-השרון היא העיר הכפרית הגדולה במדינה.

 לא בכדי נחשבת הוד-השרון, העיר בירוק, דוגמא לאומית לצמיחה עירונית
 המשלבת פיתוח מהיר ובנייה יחד עם שמירה קפדנית על ערכי טבע ונוף.

 הוד-השרון מציעה מרחב אורבני עם "ריאות ירוקות", פארקים מהגדולים בארץ,
 שפע של גינות, פינות נוי ומתקני משחקים, אולמות ומגרשי ספורט, מוסדות רבים לשרות הציבור,

 כבישים רחבים משולבים בכיכרות תנועה מעוצבות ופורחות
 להגברת הבטיחות בדרכים, ומקדמי איכות חיים נוספים.

 כבישים ארציים עוקפים מקיפים את העיר ומקלים על זרימת התנועה בה
ועל הקשר עם שאר חלקי המדינה.



מגמות להמשך
 בשנים האחרונות נמשכת הבנייה והצמיחה של העיר, על פי תוכנית אב,

 שהוכנה על ידי טובי המומחים לתכנון אורבני
 בישראל ואושרה על ידי גורמי התכנון הממלכתיים.
 הוד-השרון היא אחת הערים המתוכננות במדינה

 וכוללת מוסדות חינוך לכל הגילאים המתוכננים לטווח ארוך.
 בעיר, נבנו שכונות חדשות בסטנדרט גבוה,
 עשרות מבני חינוך ותשתית כבישים חדישה.

עוד שכונות וכבישים מתוכננים לביצוע בשנים הקרובות.



תוכנית הר/400 אשר יזמה עיריית הוד השרון בשיתוף עם הוועדה המחוזית ובהתאם לתוכנית האב 
 של הוד השרון נמצאת במערב היוקרתי והמבוקש של העיר.

 שטח התוכנית משתרע מרמת הדר בצפון ועד לפארק נחל הירקון מדרום
 ובין דרך רמתיים ממזרח ועד כביש 4 ממערב )רעננה – צומת מורשה(.

 בתחום התוכנית ובמסגרתה )מדרום לחלקה( ייסלל כביש הרוחב "דרך הים"
 שיחבר את דיירי המתחם בחיבור מיידי אל כביש 4 וצומת מורשה.

במתחם מיועדות להבנות אלפי יחידות בבנייה רוויה, פארקים ובתי ספר.
 החלקה המוצעת נמצאת במיקום הטוב ביותר בתכנית הר/400 והינה צמודת דופן לשטח
המגורים )שכונת רמת הדר היוקרתית( ועל כן צפויה להיות הראשונה שתיבנה במתחם.

תכנית הר/400



תכנית הר/400 תשריט קרקע ייעודי

 להוריד את הקובץ מהלינק ולשתול אותו בשקף הזה.
http://www.sabio.co.il/clients/capital_group/hadarTop/2/hr400.pdf



מיקום החלקה



 ATRREA ייזום נדל"ן בע"מ

הינה חברה המאגדת בתוכה עורכי דין המתמחים במגוון תחומים, 
המעניקים ללקוח ייעוץ משפטי כולל אינטר-דסיפלינארי.

המשרד עוסק במתן שירותי עריכת דין וייעוץ משפטי שוטף בנושאים מגוונים ובעל התמחות עיקרית 
בתחומי דיני עבודה ומקרקעין – התחדשות עירונית, תמ"א 83, פינוי בינוי.

בהתאמה להתמחותם הייחודית של עורכי הדין בצוות המשרד, משלב המשרד תחומי משפט שונים וידע 
וניסיון מעשיים ואקדמיים, לכדי מתן שירות כוללני מקיף ואיכותי ללקוחות שונים.

חברת עוה"ד שטרנברג ושות'

החברה נוסדה על ידי אביחי חכם, עו"ד בעל ניסיון רב בתחום הנדל"ן בישראל.
החברה מתמקדת באיתור השקעות נדל"ן סולידיות, ייחודיות ובעלות פוטנציאל רווח גבוה, לכן עיקר לקוחותינו 

הינם משקי בית ופרטיים, המעוניינים לנתב משאבי השקעה מסוימים לתחום הנדל"ן.
החברה יוזמת ומשווקת עסקאות רכש מקרקעין, מנהלת פרויקטים ומארגנת קבוצות רכישה ובניה.

ATERR  מעניקה ללקוחותיה מטריית שירות רחבה, הכוללת ייעוץ אישי וניתוח היבטי ההשקעה לטווח ארוך 
וקצר, ליווי משפטי ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום הנדל"ן, ומגוון שירותים שלאחר רכישה.

הצוות המלווה



הוד השרון היא עיר בתנופת פיתוח ותכנון אדיר ומקצועי, עם השקעה ניכרת בחינוך ותשתיות, 
פרויקטים ירוקים ומסקרנים והזדמנות כמעט אחרונה להרגיש ירוק במרכז המדינה!

 כל המדדים מראים שמדובר בהשקעה נבונה שתשכפל את עצמה במקום הנכון בזמן הנכון
עם צוות מקצועי ואמין שילווה אותך לאורך הדרך.

לסיכום



ליצירת קשר

ATERRA ייזום נדל"ן בע"מ
שנקר 14 הרצליה פיתוח | ת.ד 12013 )4672514(

טלפון: 03-5245255
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