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"איכות החיים מושפעת לרוב 
מהקרבה למרכז החיים האורבני. 

הקפה של הבוקר, הריצה בפארק, 
המשרד הקרוב וחוגי הילדים 
הנמצאים במרחק הליכה. טרנד 
המגורים בישראל חווה מהפך 
בעשור האחרון וכך יותר ויותר 
ישראלים חוזרים הביתה, למרכז 
העיר, כמו זה שבו גרו בילדותם. 

אותה השכונה - בה תחושה חזקה 
של קהילתיות, תוך שמירה על 
פרטיות, מרחק הליכה מבתי הספר 
והגנים, מחנויות מגוונות וממרכזי 

תרבות, פנאי וספורט. 
מנקודה זו בדיוק מתחיל הסיפור 

של נעמי 5 רמת השרון. 
הסיפור החדש שלנו ושלך..." 
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לרגע הזה חיכיתם והוא קורה כאן ועכשיו. נעמי 5 רמת השרון - פרויקט בוטיק יוקרתי, 
בסמטה אינטימית בלב רובע הדר המבוקש והאיכותי בעיר, מרחק פסיעה משדרת 
בתי הקפה, ממוקדי הבילוי, הפנאי והחינוך, הכי פרטי ושקט שיכולתם לבקש. לצד 
הלוקיישן המרכזי, יצרנו כאן חווית מגורים אולטימטיבית, מפרט מוקפד ויוקרתי, 
תכנון חכם וגמיש ואדריכלות מודרנית המתכתבת באופן מושלם עם הסביבה הירוקה 

העוטפת את נעמי 5 מכל כיוון. 

זה הזמן ליהנות מעולם שלם של יתרונות ומסגנון חיים חדש המשלב באופן מושלם 
תכנון ועיצוב, פרטיות ושקט, מרכזיות ואורבניות. לבחירתכם: דירות גן, דירות 3, 5 

חדרים ופנטהאוזים מפוארים. 
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ההדמיה להמחשה בלבד



רמת השרון הינה אחת מהערים הבודדות במרחב הקרוב לתל אביב, הנהנית מצביון כפרי, אינטימי, על הקו 
הדק שבין כפר ועיר. השילוב המנצח בין השקט והפסטורליות ובין האורבניות שחווה העיר בשנים האחרונות, 
מהווים אחת מהסיבות המרכזיות לקליטת משפחות תל אביביות רבות, הנהנות מהקרבה לעיר הגדולה ומאיכות 

חיים שיש רק ברמת השרון.

פסטורלי- 
אורבני. 
יש       דבר 
כזה?... 
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day
view

ההדמיה להמחשה בלבד

גם בעולם שבו הכל נעשה קרוב ונגיש מאי פעם והטכנולוגיה היא זו 

המחברת בין אנשים, ללוקיישן מרכזי היה ונשאר עדיין משקל רב 

בבחירת מקום המגורים וסגנון החיים. החיבור והנגישות המהירים לכל 

פינה ומקום, הקפה האהוב, המסעדות, בתי הקפה וחנויות הבוטיק – 

הכל קורה מסביב, במרחק צעדים בודדים.



תל אביב

פארק
הנצח

נווה מגן

דרך הראשונים

נצח
וב ה

רח

הרב אוורבוך

סולד

קין
ש
סי
מיאו
ע
נ

צר
קו

ה

תיכון אלון

ביה״ס אוסישקין

פורטופיניו

סופרפארם

מיקי שמו

ארקפה

נוץ׳

תיכון רוטברג

חט״ב נווה מגן

חט״ב קלמן

ביה״ס הדר

ביה״ס גולן

דרך היין

קפה לורן

בר סוקו 77

קאנטרי
רמת השרון

איילון, כביש החוף

53
1 

ש
בי

לכ

רביבה 
וסיליה

גן הפסלים
גן הבנים

חב
מר

ל

וב
ול
ק
סו

ויצמן

ביאליק

ויצמן

לחם הכפר

5

5

מחלף הכפר הירוק

נווה רום

גולן

רובע הדר

קרית יערים רובע אלון

נווה רסקו

הם
בר

א
גן 

ונילה

M
ap

 o
f t

he
 a

re
a

13/  / 12



15/  / 14

ההדמיה להמחשה בלבד
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כל אחד מאיתנו חולם להתעורר בבוקר בליבה של 
סביבה ירוקה, ליהנות מסביבת מגורים אורבנית, 
מתחבורה נוחה ונגישה, מקרבה לכל מוסדות 

התרבות, הפנאי, החינוך והבילוי. 
פרויקט הבוטיק NAOMI 5 עונה בדיוק על החלומות 
והשאיפות שלכם ומגשים לכם איכות חיים בסביבה 
ירוקה וחיים בלב סביבה אורבנית, תוך שמירה על 
קרבה לתל אביב ולכל ערי גוש דן, לפארקי ההיי-טק 
והתעסוקה של השרון והמרכז, לחופי הים ועוד. 

רמת השרון, נהנתה מאז ומתמיד מביקושים 
גבוהים הודות למיקומה האטרקטיבי ולאופיה הכפרי 
והשלו, אשר משך אליו תושבים רבים מכל הסביבה 

שחיפשו ומצאו פינה של שקט בכרך הגדול.
השילוב האולטימטיבי הזה, בין הקרבה למרכז 
החיים ובין הפסטורליות, השלווה והפרטיות יוצר 
הזדמנויות חדשות למשפחות הצעירות ולמשפרי 
הדיור, המעוניינים באיכות חיים גבוהה, מרחק 
הליכה מנקודות טבע ופארקים ירוקים המשתלבים 
באופן מיטבי עם רחובותיה הקסומים של רמת 

השרון. 

החיבור 
האולטימטיבי
בין האורבניות

לסביבה הירוקה
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התפיסה החינוכית של עיריית רמת השרון, נשענת על מעטפת חינוכית מלאה, בדרך זו מאפשרת 

מערכת החינוך, הנחשבת לספינת הדגל של הרשות להעניק לכל תלמיד ותלמידה את המסלול הנכון 

והמיטבי למיקסום הפוטנציאל האישי. 

תפקיד מערכת החינוך בראש ובראשונה הוא לאתר ולכוון את התלמידים למיצוי מיטבי של יכולותיהם 

וכישוריהם למצוינות אישית אקדמית וחברתית ע"י טיפוח חוזקותיהם והעצמתם. במרחב החינוכי / 

קהילתי, נוצר אקלים מיטבי של שקיפות, מעורבות ושותפות, לחיזוק תחושת השייכות והאחדות 

בקהילה ולהבניית מסלולי התקדמות אישיים לטיפוח הייחודיות. לשם כך, מקודמות לאורך השנים 

תוכניות לימוד מאתגרות ופורצות דרך, להכרת התלמידים ולהכוונתם למסלולים בהם יוכלו למצות 

את הפוטנציאל הגלום בהם, המושתת על דיאלוג והכלה לצד הבניה של מסגרות ארגוניות תומכות 

המעודדות יזמות וחדשנות. 

היעד המרכזי של  מערכת החינוך ברמת השרון  להוביל כחממה למצוינות ויזמות קהילתית, כחדשנית 

ופורצת דרך, המפלסת נתיבים חדשים עבור מערכת החינוך בישראל, לתת לתלמידיה את הכלים 

להתמודד בהצלחה עם העולם החדש, לפרוץ את הגבולות המסורתיים של למידה, ולשלב באופן 

יצירתי תהליכי הוראה-למידה בראיה רחבה מהגן ועד לתיכון. 

חינוך 
למצוינות, 
לערכיות 

והישגיות 
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Home is 
where the

הדירות המעוצבות מותאמות באופן אופטימלי לצרכי המשפחה והתכנון משתלב באופן נהדר עם 
החלומות והשאיפות שלכם בבואכם לתכנן את דירתכם החדשה. התכנון ועיצוב הפנים, עומדים בראש 
סדר העדיפויות שלנו בכל פרויקט אותו אנו ניגשים לתכנן ולבצע, מתוך מחשבה כי שיק אדריכלי ועיצוב 
מוקפד בכל דירה, יהוו את גולת הכותרת של פרויקט NAOMI 5 והם ניכרים בכל פינה בבית. תכנון עכשווי, 

קווים נקיים, פיתוח סביבתי מרשים וארכיטקטורה מודרנית פורצת דרך. 
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עודד לביא, בוגר לימודי ארכיטקטורה 
ובינוי ערים מהטכניון, מתמחה בתכנון 
בנייני מגורים ובתי יוקרה, מרכזים 
מסחריים ובתי מלון. המוטו והקו 
המנחה המוביל את עודד בעבודותיו 
הוא הקשר האישי והבלתי אמצעי עם 
לקוחותיו וכן במעורבות בתכנון ועיצוב 
בית החלומות ברמה בלתי מתפשרת. 

התכנון הקפדני, מפיח חיים ובורא הלכה 
למעשה את חלומותיהם של לקוחותיו 
ושם בראש את צרכי המשפחה בצורה 
האופטימלית ביותר, כך שתיצור להם 
חווית מגורים ייחודית ומהנה בכל רגע. 

עודד לביא, אדריכל הפרוייקט
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• לובי כניסה מעוצב   
• חניון תת קרקעי   

• מחסן פרטי לכל דירה    
• חדר אופניים ועגלות  

• מעלית מעוצבת ומתקדמת   
• שטחי פיתוח וגינון בתכנון אדריכלי  

הדירה
VRF מערכת מיזוג מרכזית בטכנולוגיית •  

• מערכת בית חכם אלחוטית     
• נקודת מים וגז במרפסת / גינה  

• תריס אור בויטרינת יציאה בסלון  
• תריסים חשמליים בכל חדרי השינה )למעט ממ"ד(  

• דלת כניסה מעוצבת מתוצרת רב בריח )או ש"ע(  
• דלתות פנים איכותיות תוצרת "פנדור" )או ש"ע( כולל דלת פנימית בממ"ד  

• אלומיניום תוצרת קליל או ש"ע  
• חלונות בזיגוג כפול )למעט ממ"ד(    

• שקעים ומפסקים מעוצבים     
• מערכת אינטרקום TV צבעוני במעגל סגור  

25X3 חשמל תלת פאזי •  
• נק' תקשורת לטלויזה בכל חדר  

המטבח 
• מטבח מעוצב מבית חברות המטבחים המובילות כולל יחידת בילט אין וקלאפות עליונות     

• צירים ומסילות בטכנולוגיית פרזול מתקדמת וטריקה שקטה.  
• ברז מטבח נשלף  מתוצרת גרואה או ש"ע  

• משטח עבודה אבן קיסר )או ש"ע( במגוון גוונים  
• כיור מטבח אקרילי / נירוסטה בהתקנה שטוחה  

• הכנה למדיח וחיבור מים למקרר.  

ריצוף וחיפויים
• ריצוף חדרי שינה וחלל מגורים באריחי גרניט פורצלן 100X100 ו– 60X120 במבחר גוונים וסדרות    

• ריצוף אמבטיות במגוון דגמים כולל דמוי פרקט  
• חיפוי קירות חדרי רחצה עד גובה התקרה באריחי קרמיקה / גרניט פורצלן יוקרתי   

• פרקט טבעי בחדר שינה הורים  

חדרי רחצה 
• אסלות תלויות עם מכלי הדחה סמויים    

• ברזי אמבט מעוצבים תוצרת גרואה או ש"ע  
• ארון אמבטיה מעוצב כולל כיור אינטגרלי – צבע בתנור, כולל טריקה שקטה  

 • אינטרפוץ 4 דרך בחדרי הרחצה

עיקרי המפרט טכני 

הפרטים והמידות המצוינים בתוכנית זו הינם למסירת מידע והמחשה בלבד ואינם מהווים כל מיצג מחייב מצד החברה. הריהוט המוצג בהדמיות ובתוכניות הינו להמחשה בלבד ואינו חלק 

ממפרט הדירה. אין להתייחס למידותיו או לצורתו אלא רק למה שמופיע במפרט הטכני שעליו יחתום הרוכש. אין להסתמך על המידות המצוינות בתוכנית זו, אלא על המידות בפועל, 

תוכנית זו הוכנה לפני קבלת היתר בניה. את החברה יחייבו אך ורק הסכם ותוכניות המכר והמפרט הטכני, ע״פ חוק המכר שעליו יחתמו החברה והרוכשים. בתוכנית מסומנות מידות לפני 

חיפויים וטיח. ט.ל.ח.
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חברת אורבן סיטי הינה חברת בוטיק ייחודית העוסקת 
בייזום, ניהול ובניית פרויקטים איכותיים למגורים באזור 
השרון והמרכז. אנו פועלים באופן מקצועי, יסודי ואחראי 
לקידום הפרויקטים שלנו, תוך שימת דגש על מתן מענה 
מהיר ואישי, שמירה על גמישות מחשבתית ויצירת 
פתרונות איכותיים לקהל הלקוחות שלנו . אנו מביאים 
עימנו ידע ונסיון רב עם צוות מומחים ויועצים מהשורה 
הראשונה לניהול וביצוע פרויקטים באיכות ללא פשרות 
גם בפרטים הקטנים ומאמינים במתן שירות אישי ויחס 

משפחתי ללקוחות שלנו בפרויקטים השונים.

בונים קונספט לחיים 

הנרייטה סולד 17 , רמת השרוןרביבים 12 , תל-אביבבועז 10, רמת השרוןברוך אגדתי 11, תל-אביב

אלדד הדני 12 , תל-אביב
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