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.ההדמיות להמחשה בלבד

.לא בכל יום מחליטות שתיים מהחברות המובילות בענף הבנייה בישראל לחבור יחדיו לטובת יצירה חד פעמית
 פרויקט נדל"ן ייחודי אשר תוכנן במשרד האדריכלים. הרצליה הילס- חברת אזורים ועופר השקעות גאות להציג את
." והפך במהרה לפרויקט עוצר נשימה אשר לא נבנה עוד כמוהו בישראלKika Braz" הבינלאומי
Not every day two of the leading companies in the Israeli construction sector decide to join forces
towards a once in a lifetime creation. Azorim and Ofer Investments are proud to present Herzliya Hills, a unique real estate project, planned by the international Architects Firm “Kika Braz”,
and quickly turned into a breath-taking project, never seen before in Israel.

THE NEW
GENERATION
OF PRIVATE LIVING
 משהו מיוחד שידבר, מחוץ למסגרת,אם תמיד שאפתם למשהו אחר
 פרויקט היוקרה הרצליה. אז הגעתם למקום הנכון,אליכם וירגש אתכם
הילס מציע עבורכם קונספט מהפכני של חוויית מגורים חדשנית
, החל מקהילה פרטית. המותאמת לסגנון חייכם הבלתי מתפשר,וייחודית
, הרצליה הילס.עיצוב יוקרתי ונוחות ועד לתחושת ביטחון עם יופי ודיוק
, שוכנת בסמוך להרצליה פיתוח,השכונה היוקרתית החדשה בהרצליה
שכונת הרצליה ב' וכפר שמריהו ומהווה פרויקט מגורים איכותי הקובע
.סטנדרטים חדשים ויוצר את שכונת המגורים הפרטית היפה בישראל
If you always aspired to something else, out of the box, that's unique
and exciting, you’ve come to the right place. The luxury project
Herzliya Hills offers you a revolutionary concept of an innovative and
unique living experience, compatible with your un-compromising
life style. Starting with a private community, luxurious design and
comfort, through a sense of security, intertwined with beauty and
precision. Herzliya Hills, the new luxury neighborhood of Herzliya,
situated near Herzliya Pituach, Herzliya B and Kfar shmaryahu,
creating a high-end residential project, setting new standards and
forming the most beautiful private residential neighborhood in Israel.
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THE NEW GENERATION
OF SOCIAL COMMUNIT Y
שכונת הרצליה הילס והשכונות המקיפות אותה כבר מזמן הפכו לשם דבר עבור תושבי
 השכונה האקסקלוסיבית מגלמת בתוכה את השאיפה של כולנו לחיות חיים.הרצליה והסביבה
.שלווים ונוחים בסמוך לשכנים טובים שיחד אתכם יוצרים קהילה איכותית וחמימה
סביבת הפרויקט מכוונת לאוכלוסייה צעירה ומגוונת המורכבת ממשפחות מבוססות
 הפרויקט עצמו. אנשי תקשורת והייטק, רופאים,ואיכותיות ובעלי מקצועות חופשיים כגון עו"ד
, סביבה ירוקה, בין אם מדובר בחינוך ברמה גבוהה.תוכנן להתאים לקהל זה באופן מושלם
. פרטיות מלאה ועד לגישה קלה למרכזי תרבות ובילוי,שירותים קהילתיים

Herzliya Hills and its surrounding neighborhoods had long become well-known by residents of Herzliya and
the surrounding area. This exclusive neighborhood embodies the aspirations of each of us to live eaceful and
comfortable lives next to good neighbors, that create a quality and warm community with you. The project’s
environments targets young and versatile population, comprised of high-quality and financially stable families
and professionals, including lawyers, doctors, communication and hi-tech professionals. The project is
planned to this target market perfectly – in terms of high quality education, a green environment, community
services, complete privacy through easy access to culture and recreation centers.

THE NEW GENERATION
OF OUTSTANDING
LOCATION
The key to a life combining career and rich family life is accessibility
and mobility. For these precise reasons, the planners of the Herzliya
Hills neighborhood emphasized high accessibility while planning the
neighborhood, and enabled creation of a roads and paths array, enabling
families and businessmen to live in utmost comfort. The location of Herzliya
Hills is one of its most important assets, allowing its residents to reach quickly
Tel Aviv, Ben Gurion Airport and Herzliya Pituach’s business park and the
city’s recreation and culture centers, all thanks to the advanced traffic routes
plan, including quick access to interstate roads, Israel Railways and a range
of pedestrian and bike internal paths and bridges.

.המפתח לחיים המשלבים קריירה וחיי משפחה עשירים הוא גישה נוחה וניידות
בדיוק מסיבות אלו המתכננים של שכונת הרצליה הילס שמו דגש על נגישות גבוהה
בעת תכנון השכונה ואפשרו יצירת מערך דרכים וכבישים המאפשר למשפחות
 מיקומה של הרצליה הילס הוא אחד.ולאנשי עסקים לחיות בנוחות מקסימלית
 שדה, כאשר תושביה יכולים להגיע במהירות לת"א,מנכסיה החשובים של השכונה
. מתחם העסקים של הרצליה פיתוח ולמגוון מרכזי הבילוי והתרבות בעיר,התעופה
הכול בזכות מערכת צירי תנועה מתקדמת הכוללת גישה מהירה לכבישים
. רכבת ישראל ומבחר שבילים פנימיים וגשרים להולכי רגל,עירוניים-בין
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 החל ממזרח הרצליה ועד,שכונת הרצליה הילס מחוברת לכל קצוות העיר
 הכל דרך רשת של שבילים וגשרים המאפשרים.להרצליה פיתוח במערב
 הכוכבים7  לקניון, לפארק הרצליה המדהים,לתושבי השכונה גישה מהירה לים
 בעתיד תעבור, כמו כן.2 ולאזור העסקים המפורסם בעבר השני של כביש
בקרבת השכונה מערכת הסעות מתקדמת שתחבר בין רעננה לתל אביב
.ותאפשר לדיירים גישה מהירה ונוחה לכל מקום באזור גוש דן

Herzliya Hills is connected to all the city’s areas, from the East
side of Herzliya to Herzliya Pituach in the West, through a network
of paths and bridges, allowing the neighborhood’s residents
quick access to the beach, the amazing Herzliya Park, the Seven
Star Mall and the famous business park across from Route 2. In
the future, an advanced transportation array will pass close to the
neighborhood, that will connect Ra’anana to Tel Aviv, and allow
residents fast and easy access to any location in the Dan District.

.ההדמיות להמחשה בלבד

THE NEW GENERATION
OF GREEN ENVIRONMENT

, חופי הים המדהימים של העיר ופארק הרצליה,הרצליה הילס נמצאת בקרבת הספורטק
 אגם, מסלולי אופניים,פארק חוויתי ענק לכל המשפחה המציע גני משחקים אתגריים
.מלאכותי ואת מתחם שלולית החורף הנדירה שמכניסה את הטבע לתוך העיר
Herzliya Hills is situated next to the Sportec, the city’s amazing beaches and
Herzliya Park – a giant recreation park for the entire family, offering adventure
playgrounds, bike routes, an artificial lake and the rare winter pond, introducing
nature into the city.

HERZLIYA PARK

לא לחינם משפחות צעירות רבות נושאות עיניים אל פרויקט הרצליה הילס
 האזור כולו נהנה מפיתוח סביבתי מוקפד ההופך.והשכונות המקיפות אותו
 בשכונה הפרטית.את הצבע הירוק לבלתי נפרד מהמראה היוקרתי הכללי
.התושבים ייהנו ממתחם ירוק ובו שבילים וספסלים להנאת התושבים
Many young families look upon Herzliya Hills project and its
surrounding neighborhoods for a good reason. The whole area
enjoys environmental development, turning the green color into
an integral part of the overall luxurious appearance.
In this private neighborhood, the residents will enjoy a green site,
offering paths and benches for the residents’ benefit.
The Beach is only 1700 meters from the project.

.ההדמיות להמחשה בלבד

HERZLIYA BEACH

THE NEW
GENERATION OF
LIFE & CULTURE

Quality culture and leisure centers are an integral part from the
lifestyle of most of us, starting from on-the-road grocery purchases,
through sitting at a coffee-shop for a coffee and a chat, through
a visit to the Gymboree with the kids. One of the neighborhoods’
main assets is its location. Herzliya Hills is situated near high-end
shopping centers, in which you will find a range of stores, coffee
shops, restaurants and activities for children.

 דרך בילוי בבית קפה, החל מרכישות זריזות לבית,מרכזי תרבות ופנאי איכותיים הם חלק בלתי נפרד מאורח החיים של רובנו
 הרצליה הילס ממוקמת בקרבת. אחד מנכסיה העיקריים של השכונה הוא המיקום שלה.ועד לקפיצה לג'ימבורי עם הילדים
 מסעדות ופעילויות לילדים, בתי קפה,מרכזי שופינג איכותיים בהם תמצאו מגוון חנויות

.ההדמיות להמחשה בלבד

 במרחק הליכה או נסיעה קצרה מציעים,■ קניון שבעת הכוכבים ממוקם מזרחית לשכונה
.מגוון פעילויות לצד בתי קפה ובתי אופנה של המותגים המובילים
■ אזור העסקים והבילוי של הרצליה פיתוח נגיש לתושבי השכונה באמצעות גשר הולכי רגל
. ומאפשר גישה בטוחה לאזור2 העובר מעל כביש
. במרחק שתי דקות נסיעה,■ קניון ארנה לחופו של הים
■ מתחם סינמה סיטי המעמיד לרשותכם בתי קולנוע ברמה גבוהה ומזמין אתכם ואת הילדים
.לצלול לתוך עולם של דמיון ופופקורן

מרינה הרצליה
■

■

■
■

The Seven Stars Mall is situated east of the neighborhood, in a walking or short driving distance
your will find a range of activities, alongside coffee shops and fashion houses of leading brands.
Herzliya Pituach’s business and recreation area is accessible to the neighborhood’s residents
through a pedestrian bridge, crossing over Route 2, enabling safe access to the area.
The beach-side Arena Mall is only 2 minutes' drive from the neighborhood.
The Cinema City site, offers you high-end movie theatres, and inviting you and your children to
dive into a world of imagination and popcorn.

.ההדמיות להמחשה בלבד

THE NEW
GENERATION
OF PRIVATE
CLUBS

מרכז הספורט הפרטי של הרצליה הילס
Herzliya Hills’ private sports center

בשכונה אינטימית וייחודית כמו הרצליה הילס החיים מתרחשים בלב השכונה
ובדיוק מסיבה זו החלטנו לבנות קאנטרי קלאב פרטי שיציע לתושבי השכונה
, ספא, מתקני ספורט, חדר כושר חדשני,מגוון שירותים כגון בריכה חצי אולימפית
. לצד פעילויות חברתיות שונות,חדרי חוגים ועוד

In an intimate and unique neighborhood like Herzliya Hills, life takes place at the heart
of the neighborhood, and for this particular reason we decided to build a private
country club that will offer the neighborhoods' residents a range of servies including
a half-Olympic swimming pool, an innovative gym, sports facilities, spa, recreation
rooms, etc., alongside various social activities.

.ההדמיות להמחשה בלבד

THE NEW
GENERATION OF
EDUCATION

, בדיוק מסיבה הזו.אחד הפרמטרים החשובים ביותר בתכנון חיי משפחה הוא החינוך
 כשלרשותן עומדים מוסדות החינוך,משפחות רבות מעוניינות לקבוע את ביתם באזור
 הילדים הצעירים יותר ישמחו לצאת בכל בוקר אל אחד משני הגנים.המובילים באזור
 עצם העובדה כי הגנים כל כך קרובים מאפשרת. הסמוכה לשכונה,'הממוקמים בלב הרצליה ב
 קהילת ילדים מגובשת וחזקה שתמשיך יחד לאורך כל שנות,3  כבר בגיל,לילדים ליצור
 לרשות ילדי גן החובה ובית הספר היסודי עומד בית ספר "ברנדיס" שנחשב לבית.הלימודים
הספר המוביל באזור השרון והגישה אליו היא נוחה ומהירה ללא צורך בחציית כבישים

One of the key cnsidertions in planning family life is education. For this precise reason, many families wish to
establish their home in this area, offering them the leading educational institutes in the region. The younger children
will love going each morning to one of the two kindergartens located in the heart of Herzliya B, adjacent to the
neighborhood. The fact that the kindergartens are so close, allow the children to form, as early as the age of 3,
a strong and tight-neat children community, who will grow up together throughout their school years. The Pre-school
and elementary school children can enroll to the “Brandes” school, considered to be the leading school in the Sharon
area, and is quickly accessible, without need to cross heavy-traffic roads.

.ההדמיות להמחשה בלבד

THE NEW
GENERATION
OF PRIVATE LIVING
פרויקט הרצליה הילס המציג שכונה פרטית ואינטימית ,בתכנון מודרני מרהיב וייחודי
עם דירות מרווחות ומושקעות ,מזמין אתכם ליהנות מסגנון חיים יוקרתי ,נוח ואיכותי.
הרצליה הילס המתוכננת ע״י משרד האדריכלים הבינלאומי " "KIKA BRAZמציבה סטנדרטים
חדשים למגורים ומספקת לתושביה מענה מקיף לכל צרכיהם .החל מתמהיל מגוון של דירות
יוקרה ,תכנון גמיש ודינאמי וחדשנות בלתי מתפשרת בעיצוב הפרויקט.

The Herzliya Hills project presents a private and intimate neighborhood,
a spectacular and unique modern design, with spacious, elaborately detailed
apartments, invites you to enjoy a luxurious, comfortable and quality life style.

ההדמיות להמחשה בלבד.

ההדמיות להמחשה בלבד.

The 600 apartments planned in the project are divided between two
structure groups, each group comprising 5 buildings. The apartments’
design allows client to enjoy dynamic internal structure, and design
the dream house according to their desires, the spectacular sea view
overlooking from almost each balcony supplements the innovative
internal design. In addition the project will dedicate an area for
commercial and office space that will allow easy access for a range of
business, providing various services to the projects’ residents.

 כאשר בכל, הדירות המתוכננות בפרויקט נחלקות בין שתי קבוצות מבנים600
 תכנון הדירות מאפשר לרוכשים ליהנות מדינאמיות בחלוקה. בניינים5 קבוצה
 נוף הים המרהיב שנשקף. ולעצב את בית חלומותיהם כרצונם,הפנימית של הבית
 בפרויקט יוקדש, בנוסף.כמעט מכל מרפסת משלים את עיצוב הפנים החדשני
שטח למבני מסחר ומשרדים שיאפשרו גישה קלה למגוון עסקים שיספקו
.שירותים שונים לדיירי הפרויקט

.ההדמיות להמחשה בלבד

18 פרויקט הרצליה הילס בנוי משתי קבוצות בניינים הכוללות כל אחת שלושה מגדלים בני
, כל הבניינים מציעים מבחר של דירות רחבות ידיים. קומות3 קומות ושני בנייני בוטיק בני
 עיצוב פנים עם,המאפשרות לרוכשים ליהנות מגמישות בחלוקת המרחב הפנים דירתי
 ארבעה וחצי, ארבעה, שלושה וחצי, שלושה, החל מדירות שני חדרים:נגיעה אישית אמתית
 כל אחד מהבניינים מתוכנן לאפשר לדיירים ליהנות.ועד חמישה חדרים ודירות מיוחדות
.מפינה שקטה וחיי נוחות
The Herzliya Hills project is comprised of two
building groups, each including three 18 floor
towers, and two boutique buildings, including
3 floors each. All buildings offer a range of
spacious apartments, allowing the client to
enjoy flexibility in design of the apartments’
internal areas, internal design with a real
personal touch: ranging from two, three,
three and a half, four, four and a half through
five bedroom apartments as well as special
apartments. Each of the buildings is planned
to allow residents the pleasure of a quiet zone
and a life of comfort.

.ההדמיות להמחשה בלבד

 המורכב משילוב של חומרים איכותיים ביותר,■ עיצוב חיצוני יפיפה
■ לובי כניסה מפואר לנוחות הדיירים בכל בניין
■ חניון תת קרקעי פרטי בין שתי קומות המיועד לתושבי הבניין ולאורחיהם
■ חדר עגלות ואופניים המאפשר סדר במרחב הציבורי
■ מחסן פרטי תת קרקעי המשמש כשטח אחסון נוסף לכל דירה
)■ פיר אשפה קומתי (במגדלים
■

■
■

■

■
■
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Beautiful external design, based on a combination
of the highest quality materials.
A luxurious lobby, serving the residents of each building.
A double-level private underground parking, designated
for the buildings’ residents and their guests.
A pram and bike room, to maintain neatness in the
public areas.
A private underground storage room for each apartment.
A Garbage Chute each floor (in the towers).

 חדרים3 דירת

2 bedroom apartment

 לחבק את המשפחה ולשכוח מטרדות,הבית הוא המקום אליו אנחנו חוזרים כדי להירגע
 בפרויקט הרצליה הילס החלטנו למקסם את ההרגשה הזו ולבנות דירות מרווחות.היום
. אך לא עצרנו כאן. נוחות ופרטיות, שיעניקו למתגוררים בהם תחושת מרחב,במיוחד
 לכן,הניסיון לימד אותנו כי כל בית מורכב גם מפנים הדירה וגם מהנוף הסובב אותה
 הכול על מנת ליצור את.דאגנו שכמעט לכל הדירות יהיו מרפסות הצופות לעבר הים
 לרשות הדיירים עומד. באחד האזורים הנחשבים בהרצליה,חווית המגורים המושלמת
. וטאץ' אישי וייחודי,מפרט יוקרתי ואיכותי המאפשר ורסטיליות מבחינת עיצוב הנכס

Home is the place we return to in order to relax, be close to our family and forget the troubles of the day. At the
Herzliya Hills project, we decided to maximize this feeling, and build particularly spacious apartments, that will
offer the residents a sense of space, comfort and privacy. But we didn’t stop here. Experience had taught us
that each home is comprised of the apartments’ internal design as well as its surrounding, landscape, therefore,
we made sure that almost all the apartments will enjoy sea-view balconies, all in order to create the perfect living
experience, in one of the most sought-after areas of Herzliya. The residents are offered a luxurious and high
quality specification, allowing versatility in asset design as well as a personal and unique touch.

.ההדמיות להמחשה בלבד

THE NE W
GENERATION
OF PEN THOUSES
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 חדרים4 מרפסת פנטהאוז

3 bedroom penthouse balcony

Penthouse
.ההדמיות להמחשה בלבד

פנטהאוז

Garden apartment

דירת גן

3 bedroom apartment

 חדרים4 דירת

דירת  4.5חדרים

3.5 bedroom apartment

ההדמיות להמחשה בלבד.

ההדמיות להמחשה בלבד.

דירת  5חדרים

4 bedroom apartment

דירת גן

Garden apartment

ההדמיות להמחשה בלבד.
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