When
Nature
came
home

חיננית על קצה המזלג
חיננית היא ישוב חילוני קהילתי כפרי ,הממוקם על אחד ההרים המרהיבים באזור
מעל היישוב קציר ,המאופיין בשלווה ורוגע ייחודיים .הישוב נחשב לשני בגודלו בגוש
יישובי צפון השומרון ושטח השיפוט שלו הוא  9,401דונם .שמו של היישוב נלקח
משמו של פרח החיננית הנפוץ באזור .היישוב שוכן ברום של כ 400-מ’ מעל פני הים.
במורד שלוחותיו הצפוניות מתחבר לנחל זבדון.
ההחלטה על הקמת היישוב ,שנקרא אז באופן זמני ריחן ב’ ,נתקבלה בוועדת השרים
להתיישבות בסוף אוגוסט  1979ואושרה בממשלה באמצע ספטמבר ,של אותה
השנה .בתי היישוב הוקמו כבר באמצע שנת  ,1980אולם העלייה על הקרקע נדחתה
מסיבות שונות והמתיישבים הראשונים עלו על הקרקע בשנת  .1981היישוב הוקם
כמושב עובדים על ידי תנועת המושבים ,אך מאוחר יותר הפך ליישוב קהילתי.
אחת השכונות ביישוב היא מרכז קליטה לעולי חבר העמים .סמוך ליישוב נמצא
אזור התעשייה שח”ק .יישובים ישראליים נוספים קרובים הם שקד וריחן וטל מנשה
הנחשבת שכונה של חיננית.

Enjoy
nature
בריכת שחיה

שבילי אופניים

מרכז מסחרי

נגישות

בתי ספר

גני ילדים

קופת חולים

תאורה והרחבת כבישים
עד חודש יולי  2017תתווסף תאורה בקטעים מסוימים לכל אורך הכביש
המוביל מקציר ועד לחיננית.
עד חודש  12/2018תתווסף תאורה והרחבת כבישים בצומת ריחן,
בכבישים  596ו  6513ומצומת ריחן עד מצפה אילן ו מי עמי.

מרכז מסחרי
לפי תוכנית הקיימת במועצה שומרון – יוקם בשנים הקרובות מרכז מסחרי
על שטח של כ 10 -דונם ויכלול תחנת דלק ,סופרמרקט ובתי מסחר שונים.

בתי ספר
באזו ,במרחק דקות קיימים שני בתי ספר :בית ספר עומר וטללי אורות.
בית ספר דתי יסודי בלבד .בית הספר החילוני כולל חטיבת ביניים.

קאנטרי
לפי תוכניות יוקם בעתיד קאנטרי שיכיל בתוכו בריכה,
מגרשי טניס ,מגרש כדורסל...

שביל הליכה ואופניים
עד סוף שנת  2017תסתיים עבודות על שבילי ההליכה של הישוב שקד ו אזור התעשייה.
עד סוף שנת  2019יסתיימו העבודה על שביל האופניים המוביל עד הישוב ריחן.

מה קיים בחיננית:
מרחקים:
עד כביש  10 – 6דקות.
חיפה –  45דקות.
עפולה חדרה –  30דקות.
קציר –  5דקות .
נתניה  40 -דקות.
חריש  10 -דקות.
תל אביב  50 -דקות.
פרדס חנה כרכור  20 -דקות.

 2גני ילדים | מעון – פעוטון | מבנה גימבורי | מועדון נוער
מועדון סנוקר – משחקי טלוויזיה – מגיל  | 17מועדון קהילתי לחגים .
מכון כושר | בית כנסת | מקווה |  2מגרשי כתרגל
פארק עם מתקני שעשועים | מינימרקט
אזורי תיירות | יער ריחן – בית היערן | יער האגדות – שביל הליכה בטבע.
תחבורה | אוטובוסים מ22:00 - 05.30 :

קיימת בריכה בישוב הסמוך שקד.
פיתוחים עתידיים בתוך חיננית וסביבתה:
חוות סוסים | צימרים | יקבים | מסעדות | איזורים ירוקים
מתקני שעשועים לילדים – פרק שעשועים ומשחקים לילדים ולמשפחות.

למה לבחור דווקא בפרויקט וילה בטבע?
בגלל המיקום

חיננית היא ישוב חילוני קהילתי כפרי המאופיין בשלווה ורוגע ייחודיים .הישוב ממוקם
על אחד ההרים המרהיבים באזור מעל היישוב קציר והוא נחשב לשני בגודלו בגוש
יישובי צפון השומרון .שטח השיפוט של חיננית הוא  9,401דונם .שמו המיוחד של
היישוב נלקח משמו של פרח החיננית הנפוץ באזור .היישוב שוכן ברום של כ 400-מ’
מעל פני הים ובמורד שלוחותיו הצפוניות מתחבר לנחל זבדון.

בגלל העיצוב

פרויקט וילה בטבע משלב תפיסות מודרניות של עיצוב אדריכלי מתקדם ,תוכנית בית
פרקטית אשר יוצרת חווית מגורים נינוחה ומרחבי מחייה גדולים ונעימים .תחושה של
הרמוניה וחזות מרשימה מקבלת את פני הבאים .שכונת וילות יוקרתית הכוללת
כבישים ומדרכות במפרט טכני גבוה .בשכונה יוקמו בשלב א’  50וילות.
הקווים האלגנטיים והשימוש בחומרי גמר מעולים ,כמו גם ההקפדה על
רמות הגימור והפרטים הקטנים בשילוב עם הנוף ההררי הירוק עושים
“וילה בטבע” לפרויקט מגורים בעל איכות חיים נדירה.

וילה
בטבע

בגלל המכלול

וילה בת  5חדרים מרוויחים 2( ,חדרי ילדים רגילים ,חדר ממ”ד,
סוויטת הורים הכוללת מקלחת וחדר נוחות וסלון מרווח) .יחד
עם זאת ,קיים חדר אמבט ושירותים נוספים ,מרפסת גדולה  ,חדר
שירות ,מטבח מיוחד ביופיו ושתי חניות .גודל הווילה הוא כ120 -
מ”ר ושטח האדמה הכולל הנו  500מ”ר.

בגלל התנאים

מגוון מסלולי המימון העומדים לרשותכם ,יאפשרו לכם תפירה
אישית של המשכנתא .תוכלו לרכוש בית בפרויקט “וילה בטבע” בדרך
הקלה והנוחה עבורכם .גם אם עדיין לא מכרתם את דירתכם ,יש לנו פתרון
עבורכם .נשמח לעמוד לשרותכם ולהציג בפניכם הדרך הכי נכונה ונוחה
לרכישת הווילה ובכך להגשים את חלומותיכם.

בגלל הקהילה

הישוב חיננית הוא ישוב קהילתי המונה כיום מעל ל100-
משפחות איכותיות ונמצא בתנופת בנייה מרשימה .לצד חיי
קהילה עשירים ומגוונים ,ישנם שירותים קהילתיים ההופכים
את החיים ביישוב לאיכותיים במיוחד לדוגמה ,מוסדות חינוך
חילוני/דתי ברמה גבוהה ,מועדון נוער ,ג’מבורי מושקע לגיל
הרך ,תנועת נוער ,אשכול תרבות לגילאי ייסוד ,מועדון חוויתי
לזוגות צעירים ,פארקים ירוקים ,אפשרויות תעסוקה בפארק
תעשיות שח”ק ועוד.

בגלל המפרט הטכני והסביבתי

פיתוח חיצוני חדש כולל:
מדרכות ,עמודי תאורה ,דרכים משולבים עם גינון,
עמודי תאורה יוקרתיים ועוד...
ריצוף גרניט פורצלן .60/60
תריסי גלילה חשמליים.
הכנה למזגן מיני מרכזי.
משטח חניה מרוצף באבן משתלבת.
ארונות מטבח – “סנדוויץ’’’.
שיש מהודר.
חיפוי וריצוף חדרי אמבטיה וחדרי נוחות בקרמיקה יוקרתית.
דוד שמש איכותי.
מילוי אדמה גננית מסביב.
גדרות היקפיים.
עיצוב חדשני מודרני לבית.
צנרת . S.P
דלתות איכותיות.
פלדלת יוקרתית.
ברזי חמת.
חיבור חשמל תלת פאזי.
שליכט צבעוני לקירות חוץ.

Location is
all natural

וילה
בטבע
כשהטבע נכנס הביתה

Enjoy nature

וילה
בטבע
דגם

A

וילה  120מ”ר ,שטח אדמה  500מ”ר
וילה בת  5חדרים מרווחים 2( ,חדרי ילדים רגילים ,חדר ממ"ד ,סוויטת הורים הכוללת
מקלחת וחדר נוחות וסלון מרווח) .יחד עם זאת ,קיים חדר אמבט ושירותים נוספים,
מרפסת גדולה ,חדר שירות ,מטבח מיוחד ביופיו ושתי חניות.

וילה
בטבע
דגם

A

וילה  120מ”ר ,שטח אדמה  500מ”ר
מפרט סביבתי
פיתוח חיצוני חדש כולל מדרכות ,עמודי תאורה ,דרכים משולבים עם גינון,
עמודי תאורה יוקרתיים ועוד...

מפרט טכני
ריצוף גרניט פורצלן .60/60
תריסי גלילה חשמליים.
הכנה למזגן מיני מרכזי.
משטח חניה מרוצף באבן משתלבת.
ארונות מטבח גוף– "סנדוויץ'''.
שיש מהודר.
חיפוי וריצוף חדרי אמבטיה וחדרי נוחות בקרמיקה יוקרתית.
דוד שמש איכותי.
מילוי אדמה גננית מסביב.
גדרות היקפיים.
עיצוב חדשני מודרני לבית.
צנרת . S.P
דלתות פנים איכותיות.
דלת פלדלת יוקרתית או שווה ערך.
ברזי חמת.
חיבור חשמל תלת פאזי.
שליכט צבעוני לקירות חוץ.

וילה
בטבע
דגם

B

וילה  146מ”ר ,שטח אדמה  500מ”ר
וילה שני מפלסים בת  5חדרים מרווחים 2( ,חדרי ילדים רגילים ,חדר ממ"ד ,סוויטת
הורים הכוללת מקלחת וחדר נוחות וסלון מרווח) .יחד עם זאת ,קיים חדר רחצה לילדים
הכולל שירותים ,שירותי אורחים ,מרפסת גדולה ,חדר שירות ,מטבח מיוחד ביופיו ושתי
חניות.

וילה
בטבע
דגם

B

וילה  146מ”ר ,שטח אדמה  500מ”ר
מפרט סביבתי
פיתוח חיצוני חדש כולל מדרכות ,עמודי תאורה ,דרכים משולבים עם גינון,
עמודי תאורה יוקרתיים ועוד...
הבריכה והגינה בתוספת תשלום

מפרט טכני
ריצוף גרניט פורצלן .60/60
תריסי גלילה חשמליים.
הכנה למזגן מיני מרכזי.
משטח חניה מרוצף באבן משתלבת.
ארונות מטבח – "סנדוויץ'''.
שיש מהודר.
חיפוי וריצוף חדרי אמבטיה וחדרי נוחות בקרמיקה יוקרתית.
דוד שמש איכותי.
מילוי אדמה גננית מסביב.
גדרות היקפיים.
עיצוב חדשני מודרני לבית.
צנרת . S.P
דלתות איכותיות.
פלדלת יוקרתית.
ברזי חמת.
חיבור חשמל תלת פאזי.
שליכט צבעוני לקירות חוץ.

וילה
בטבע
דגם

C

וילה  160מ”ר ,שטח אדמה  500מ”ר
וילה שני מפלסים בת  6חדרים מרווחים 4( ,חדרי ילדים כאשר אחד מהם חדר ממ"ד,
סוויטת הורים הכוללת מקלחת וחדר נוחות .יחד עם זאת ,קיים חדר רחצה לילדים הכולל
שירותים ,שירותי אורחים ,מרפסת גדולה ,חדר שירות ,מטבח מיוחד ביופיו ,סלון מרווח
ושתי חניות.

וילה
בטבע
דגם
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וילה  160מ”ר ,שטח אדמה  500מ”ר
מפרט סביבתי
פיתוח חיצוני חדש כולל מדרכות ,עמודי תאורה ,דרכים משולבים עם גינון,
עמודי תאורה יוקרתיים ועוד...
הבריכה והגינה בתוספת תשלום

מפרט טכני
ריצוף גרניט פורצלן .60/60
תריסי גלילה חשמליים.
הכנה למזגן מיני מרכזי.
משטח חניה מרוצף באבן משתלבת.
ארונות מטבח – "סנדוויץ'''.
שיש מהודר.
חיפוי וריצוף חדרי אמבטיה וחדרי נוחות בקרמיקה יוקרתית.
דוד שמש איכותי.
מילוי אדמה גננית מסביב.
גדרות היקפיים.
עיצוב חדשני מודרני לבית.
צנרת . S.P
דלתות איכותיות.
פלדלת יוקרתית.
ברזי חמת.
חיבור חשמל תלת פאזי.
שליכט צבעוני לקירות חוץ.

וילה
בטבע

לניב הנדסה
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