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Port TLV at Tel Aviv Port is a building the likes of which 
have never been seen in Israel, combining a dream vacation 
with luxury residence // Residents will enjoy a rare proximity 
to the beach and the services of a boutique hotel

A STAR 
HOME

Penthouse. The project's showcase
Simulation: PR
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מטר מקו הים בנמל תל אביב, 50 
מוקם  מציצים,  לחוף  סמוך 
אחד האייקונים היוקרתיים בישראל: 
שלא  ברמה  מלונאות  בשילוב  מגורים 

הכרתם.
אלומי במחיצות  מצופה  והבניין 
כפ בלחיצת  וצל  לאור  נשלטות  וניום 

פיתוח  כליל את החזית,  תור, המשנה 
של אדריכל הפרויקט אילן פיבקו. גם 
חניית הרכב רובוטית, ודי להשאיר את 

האוטו בכניסה אל הבניין.
הטו בצורה  זאת  מבטא  ופיבקו 

לתל  הומאז׳  הוא  ״הבניין  ביותר:  בה 
מתקופת  הלבנה  הקובייה  אביב, 

הבאוהאוס בלבוש תחרה וזכוכית״.
הע באלפיון  חם  הכי  הטרנד  וזהו 

ליון: דירות סופר יוקרתיות המספקות 
מלון  של  ברמה  מלא  שירות  לדיירים 

חמישה כוכבים.
מדובר בנכסים שמספקים לדייר את 
לח ניתן  שרק  השירותים  מעטפת  וכל 
וכ ניקיון  משירותי  החל  עליה.  ולום 

ועד מאמן כושר  ביסה, דרך שף פרטי 
אישי. בא לכם קפוצ׳ינו עם מאפה חם? 
חז הסלון.  אל  יגיע  הוא  דקות  ובכמה 

ידאג  הקונסיירג׳  מחו"ל?  ארצה  רתם 

חכם  עצמו  הבית  בלימוזינה.  להסעה 
מילוי  כדי  עד  מוחלטת,  שליטה  עם 

האמבטיה במים חמים בשעה ייעודה.
גולת הכותרת של הטרנד הזה תהיה 
חג'ג',  האחים  של   Port TLV כנראה 
ואמורה  אלה  בימים  החלה  שבנייתו 

להסתיים ב-2022.
 10 בן  יוקרה  מגדל  כולל  הפרויקט 
40 דירות ו-44 חדרי מלון  קומות ובו 
(7 קומות מגורים, 2 קומות למלון בוו

מ"ר(.   420 וקומת מסחר בשטח  טיק 
הפרויקט מתוכנן על מגרש של 3 דונם 
בנמל תל אביב, בצמוד לאתרי הבילוי 

והתרבות. 
מאושרים  היו  כידוע  פרוייקטים 
וכיום עקב  100 מטר מהחוף,  במרחק 
התוכו מטר.   300 ל הורחקו  -החמרות 
ונית הזו עברה את אישור הוועדה לש

)ולחו"ף(  החופית  הסביבה  על  מירה 
ואת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה 
מגו בפרויקט  שמדובר  משום  ודווקא 

רים חריג מבחינת סמיכותו לחוף הים 
וייעודו למגורים. הבניין ממוקם רק 50 
מטר מהים - אין ולא יהיה עוד פרויקט 

כה קרוב לחוף.
משפחת  רכשה  המלונאי  החלק  את 
דיין, שבבעלותה רשת מלונות אפריקה 
ישראל, לפני מספר חודשים מהאחים 
60 מיליון שקל בתוסו  חג'ג' בסכום של

פת מע"מ.
שנועד  הנדיר,  מיקומו  משום  דווקא 
בדרך כלל לבתי מלון נטו, יזכו הדיירים 
בשלל הטבות. Port TLV יהיה הבניין 
הראשון בישראל שנותן את כל מעטפת 
השירות של בית מלון למגורים פרטיים, 
שמך  על  ורשומה  שלך  הדירה  כאשר 

ואתה יכול לשהות בה כל ימות השנה.
לי זיו סמנכ"לית השיווק והמכירות 
של Port TLV שיווקה קודם לכן את 
שו )שבו  ברוטשילד  מאייר  ופרוייקט 

עומד  חג'ג'(. "הפרויקט  תפים האחים 
להיות האייקון של תל אביב, ולא רק 

בא לכם קפוצ׳ינו עם מאפה חם? בכמה דקות הוא 
יגיע אל הסלון. חזרתם ארצה מחו"ל? הקונסיירג׳ 

ידאג להסעה בלימוזינה

הדמיה: יח"צמיני פנטהאוז. שירות מלא ברמה של מלון
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50 meters from the shore-
line at Tel Aviv Port, near 
Metzitzim Beach, con-
struction is underway 
on one of Israel’s most 

prestigious icons: a residential property 
combining hoteliery at a level you have 
never known before.

The building is covered with controlled 
aluminum elements, providing light and 
shade at the press of a button and entirely 
transforming the façade. The elements 
were developed by the project’s architect 
Ilan Pivko. The carpark is automated as 
well, and all you need to do is leave your 
car at the building’s entrance.

No one says it better than Pivko: “The 
building is an homage to Tel Aviv; the 
Bauhaus-era White Cube dressed up in 
lace and glass.”

This is the hottest trend for the upper crust: 
super-luxury apartments providing resi-
dents with full, five-star-hotel level service.

These properties provide the residents 
with the entire bundle of services one can 
only dream of. From cleaning and laundry 
services, to a private chef, to a personal 
fitness trainer. Fancy a cappuccino with 
a warm pastry? It will arrive in your living 
room within minutes. Returning to Israel 
from abroad? The concierge will arrange a 
limousine to get you home. The home itself 

is smart, offering complete control, to the 
point that the bathtub can be automatically 
filled with hot water at a scheduled time.

The pinnacle of this trend will probably 
be the Hagag brothers’ Port TLV project, 
whose construction has recently begun 
and is intended to be completed in 2022.

The project comprises a 10-floor luxury 
tower containing 40 apartments and 44 
hotel rooms (7 residential floors, 2 bou-
tique hotel floors and a commercial floor 
sized 420 sqm). The project is planned 
to occupy a 3-dunam lot at Tel Aviv Port, 
in close proximity to the recreational and 
cultural sites.

In the past, projects would famously be 
approved for construction as close as 100 
meters from the beach; which distance has 
today been increased to 300 meters due 
to strictures. In fact, this plan has been 
approved by the Committee for the Preser-
vation of the Beach Environment (CPBE) 
and the National Council for Planning and 
Construction for the very reason of this 
residential project’s unique proximity to 

the shoreline and its designation for res-
idence. The building is located a mere 50 
meters from the water – no other project 
is or will be this close to the shore.

The hotel part of the project was pur-
chased several months ago from the 
Hagag brothers by the Dayan family, who 
owns the Africa Israel chain of hotels, for 
the amount of NIS 60 million with addi-
tional VAT.

It is precisely because of the project’s 
unique location, normally reserved for 
“full” hotels, that residents will enjoy a 
plethora of benefits. Port TLV will be the 
first building in Israel to provide the en-
tire service bundle of a private residence 
hotel, with the apartment being owned 
by you, registered under your name and 
available for you to stay in all year round.

Lee Ziv, Chief Marketing & Sales Officer 
of Port TLV, previously marketed the 
“Meier on Rothschild” project (in which 
the Hagag brothers are partners). “The 
project is going to be Tel Aviv’s icon, and 
not just thanks to the pastoral location at 

Fancy a cappuccino with a warm pastry? It will 
arrive in your living room within minutes. Returned 
to Israel from abroad? The concierge will arrange 
a limousine to get you home 

Mini-penthouse. Full, hotel-level service, Simulation: PR
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תל  נמל  הפסטורלי,  הלוקיישן  בזכות 
אביב המחודש", אומרת זיו ומפרטת: 
ומוקפד,  מטופח  הסביבתי  "הפיתוח 
בלובי המ ייחודי,  הלבן  הבניין  ועיצוב 

אמנות,  תערוכות  יוצגו  המפואר  לון 
חדר הכושר חדיש, המפרט הגבוה של 
נוף  הדירות תוכנן עד לפרט האחרון,  
הים נשקף מכל הדירות, הפנטהאוזים 

פרטיות.  בריכות  עם  נשימה  עוצרי 
Port TLV הוא בניין בסטנדרט עולמי, 
שבו נופש חלומי ומגורי יוקרה ארוגים 
הכי  בעיר  יום  היום  חיי  במרקם  יחד 

אטרקטיבית במזרח התיכון".  
הנכסים  שמחיר  סבורה  אינה  זיו 
הקונים.  את  ירתיע  מוכרת  שהיא 
עשי ויהודים  ישראלים  הרבה  ו"יש 

החיים  מסגנון  חלק  שזה  מאוד,  רים 
שלהם", היא אומרת. 

מבחינ החלומות  נכס  מהו  ולשאלה 
ותה, לאחר שקיימה סיורים רבים בעו

לם, היא משיבה בלי היסוס: ״נכס עם 
אופציה של שירות מלא. נכס שמדגיש 
את הקלות של החיים, כזה שבו  אני 
הקריטריון  לכלום.  לדאוג  צריכה  לא 
שנים  לאחר  האסתטיקה.  הוא  הבא 
אדריכ לפרויקטים   נחשפתי  ושבהם 

האסתטי גדולים,  מעצבים  של   וליים 
מבחינתי.  מאוד  לחשובה  הפכה  קה 
חשיבות  את  מאוד  מעריכה  גם  אני 
חלו גבוהות,  תקרות  והמרחב,  והאור 
ונות גבוהים שדרכם רואים שמים ונה

נים מתחושת פתיחות״. 
והתעניינות היהודים עשירי עולם במ
וגורי קבע בישראל מתחדדת בימי הקו

זרים  משקיעים  עם  עסקאות   8 רונה. 
ישראליות  משפחות  שתי  ועוד  נחתמו, 

רכשו כבר דירה בבניין היוקרתי.
רח סוויטות  הן  עצמן  והדירות 
פנ ומיני  מעוצבות  לופט  דירות  ובות, 

טהאוזים יוקרתיים, המשלבים חללים 
וגדולים, חלונות מסך הפונים לים, ברי
וכות שחייה פרטיות, תכנון מוקפד ומ
ארכיטק וחשיבה  פינה  כל  של  ודויק 

גדולים  מגורים  חדרי  ייחודית.  טונית 
שלא  בסטנדרט  נבנים  לים  הפונים 

נראה כמותו בישראל.
מוח הפרדה  מבטיח  הבניין  ותכנון 

בין המגורים למלון. תהיה חניה  לטת 
ענק  כושר  חדר  בלבד,  הבניין  לדיירי 
שמירה  ושירותי  לדיירים  המיועד 
המו את  גם  שינהל  הוא  המלון   .24/77
גורים, על מנת לשמור על איכות חיים 

ברמה הגבוהה ביותר.
והפנטהאוז הוא חלון הראווה של הפ

שבה  אינפינטי,  בריכת  וכולל  רויקט 
הים  אופק  אל  נושקת  הבריכה  שפת 
וילה  של  הוא  והעיצוב  אחד  במפלס 

באוויר. ■
לצפייה בסרטון בהפקת אקי אבני עם 

שירה של הזמר אמיר דדון

הבניין מצופה במחיצות אלומיניום נשלטות לאור 
וצל בלחיצת כפתור, המשנה כליל את החזית, 

פיתוח של אדריכל הפרויקט אילן פיבקו

הדמיה: יח"צPort TLV. האייקון של תל אביב
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the renovated Tel Aviv Port,” says Ziv and 
elaborates: “The environmental devel-
opment is carefully cultivated, the white 
building’s design is unique, the hotel’s 
palatial lobby will display art exhibitions, 
the gym is state-of-the-art, the high-end 
specification of the apartments has been 
meticulously planned to the minutest 
detail, all apartments offer a view of the 
sea, the penthouses are breathtaking 
and feature private pools. Port TLV is a 
world-standard building, where a dream 
vacation and luxury living are woven 
together into the daily life of the Middle 
East’s most attractive city.”

Ziv does not believe that the price of the 
properties she sells will discourage buy-
ers. “There are many highly prosperous 
Israelis and Jews for whom this is part of 
their lifestyle,” she says.

When asked what her idea of a dream 
property is after having traveled extensive-
ly around the world, she replies without 
hesitation: “A property that has the option 
of full service. A property that reaffirms 
the ease of living, one where I don’t have 
to fret that something isn’t being taken 
care of. The next criterion is aesthetics. 

After years of becoming acquainted with 
architectural projects by great designers, 
I now find aesthetics to be paramount. I 
also highly value the importance of light 
and space, high ceilings, tall windows 
through which one can see the sky and 
enjoy the sensation of a vast open space.”

The interest of affluent Jews around the 
world in permanently residing in Israel has 
been piqued in these days of a coronavi-
rus pandemic. 8 transactions with foreign 
investors have already been signed, and 

two more Israeli families have already 
purchased an apartment in the prestig-
ious building.

The apartments themselves are sprawling 
suites, designer lofts and a variety of lux-
ury penthouses, combining vast spaces, 
screen windows facing the sea, private 
swimming pools, strict and meticulous 

planning of every nook and cranny and 
a unique architectural vision. Large resi-
dential rooms overlooking the sea are built 
at a standard the likes of which have not 
been seen in Israel before.

The building’s planning ensures complete 
separation between the residence and the 
hotel. The building will have a parking lot 
reserved for residents, a massive gym 
for the residents’ use and 24/7 guarding 
services. The hotel will manage the res-
idence as well, in order to maintain the 

highest standard of living.

The penthouse is the project’s showcase, 
and features an infinity pool, whose edge 
merges with the sea horizon at a single 
level and whose design is that of a villa 
built on the air. ■

Port TLV. Tel Aviv's icon, Simulation: PR

Click here to watch a video produced by Aki Avni 
with singing by singer Amir Dadon

The building is covered with aluminum elements, 
enabling you to control light and shade at the press of 
a button and entirely changing the façade. The element 
was designed by the project architect, Ilan Pivko


