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תיכף לא יישאר

עתודות הקרקע בארץ בכלל ובירושלים בפרט הולכות ומתמעטות. נותרה מעט מאוד קרקע 

פנויה שעליה ניתן לתכנן ולבנות בנייה רוויה של דירות.

אחת מעתודת הקרקע האחרונות נמצאת בדרום מזרח שכונת גילה בירושלים. מדובר באזור 

בעל פוטנציאל גבוה, נגיש מאוד  לצירי התנועה הראשיים של העיר ירושלים כמו דרך חברון 

וסמוך מאוד לכביש המנהרות. על פי תכנית המתאר ירושלים 2000 מדובר בקרקע שמיועדת 

לבניה למגורים. כיום נמצאת התכנית לקראת סיום תוכנית מתאר מנחה, שעל פיה יוכלו בעלי 

הקרקע להגיש תוכנית מפורטת לבניית דירות מגורים.

חטיבת הקרקע המוצעת נכללת כחלק מתכנית לבנייה כוללת של דרום מזרח גילה במטרה 

להגדיל ככל הניתן את היצע הקרקעות הזמינות לבנייה בעיר ירושלים. בעיר ירושלים, בבניה 

רוויה כמקובל בתפיסת דיור מודרנית.
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הזדמנות שלא תחזור
מדובר באזור שנחשב השקעה כלכלית בטוחה. למשל, בחלק הצפוני, צומת גילה/המנהרות, 

של המתחם נשלמת בימים אלו בנייתו של פרויקט ”אחוזת יניב” של חברת חיים זקן, 

בפרויקט זה נמכרה לאחרונה דירת 4 חדרים בשטח של כ- 90 מ”ר בקומה רביעית בסכום 

של 1,780,000 ₪ . ללא ספק, בהשלמת ההליך התכנוני,

קרקע זו צפויה להכפיל ואף לשלש, את שוויה !!!

המצב התכנוני בגילה
בעלי הקרקע ועריית ירושלים מצויים בסיום הליך האישור להפקדה של תוכנית המתאר 

המנחה שמכין ומקדם אדריכל דוד גוגנהיים, בעידוד משרדי הממשלה הרלוונטיים תוך אינטרס 

עליון במדרגה לייצר קרקע זמינה לבנייה בפרק זמן מהיר ביותר. מיד עם אישור התכנית 

להפקדה ניתן יהיה להגיש מכוחה תכניות בנין עיר מפורטות בדרך להיתר בנייה לבניית 

בניינים בבנייה רוויה וניצול מיטבי של הקרקע בעלת הערך הגבוה בשל מיקומה כחלק 

מהמלאי הנדיר שנישאר לעיר ירושלים להציע.
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משרד רואי החשבון ברזילי ושות’
המשרד ש נוסד בשנת 1967, מלווה חברות מובילות בישראל בתחומי ראיית החשבון, המיסוי והייעוץ העסקי. 

כיום הפירמה מונה כ-130 עובדים אשר בראשם אחד עשר שותפים ומנהלי מחלקות.

דוד גוגנהיים | אדריכל
יליד ירושלים, בוגר אדריכלות ותכנון ערים M.A + B.A בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים, הטכניון חיפה 

ומרצה בכיר במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל
במסגרת עבודותיו במהלך השנים הוא תכנן את תכניות המתאר של ערים רבות בניהם ניתן למצוא את: לוד, 

כפר קאסם, נתיבות ועוד.

משרד עו”ד דורון לנגה | ליווי משפטי
משרד המתמחה בתחום האזרחי, בעל נסיון עשיר בתחום המקרקעין.

התמחות המשרד בנושא כינוסי נכסים ופירוקים, מקנה למשרד ידע מעשי רב בבנייה, ובביצוע עבודות בנייה 
ופיתוח. המשרד עוסק גם בהופעות בבתי משפט )ליטיגציה( תוך ייצוג קבלנים, לקוחות פרטיים, חברות וכן

קבוצת מנוס | ניהול
קבוצת מנוס ייזום והשקעות בע”מ היא קבוצת נדל”ן מובילה המשלבת יצירתיות וראיה לעתיד בשילוב ניסיון, 
מקצועיות ואמינות כל זאת תוך מינוף הפרט בסביבה האורבנית המתפתחת. הקבוצה מתמחה בפרויקטים 
המשלבים בנייה וייזום לרבות פינוי בינוי, חיזוק מבנים ע”פ תמ”א 38, שיווק קרקעות לבנייה, קבוצות רכישה 

וביצוע עבודות הנדסה ותשתיות.
קבוצת מנוס בנויה מטובי אנשי המקצוע בתחום ובנוסף, חברים בקבוצה בכירי אנשי העסקים בארץ.

ההרכב של קבוצת מנוס מאפשר שליטה, בקרה ופיקוח ברמה הגבוהה ביותר, תוך שיתוף פעולה רצוף וקיום מחקר 
ופיתוח של שלבי התכנון  והביצוע על הפרויקט בכללותו. קבוצת מנוס שואפת להיות תמיד בקדמת הטכנולוגיה 

ובהתחדשות המגורים בישראל.

שמוליק ראובן | מנכ”ל 
בעל תואר.LL.B במשפטים ו- B.A במנהל עסקים. 

ראובן מילא תפקידים שונים בענף הבניין והוא בעל רקוד מרשים של הצלחות בתחומי הייזום והניהול של מיזמי 
נדל”ן בהיקף גדול. ראובן מתמחה בניהול פרויקטים ובהאצת תהליכים מול הגופים הרשמיים.

ייצוג מדינת ישראל – משרדי ממשלה שונים.

עידית יזום והשקעות בע”מ מתמחה בהשבחת קרקעות המיועדות למגורים. החברה מסייעת 

ללקוחותיה למנף את הקרקע ולמצות את הפוטנציאל המקסימאלי ובלבד שהקרקע 

במקור מוגדרת כקרקע למגורים.

עידית יזום והשקעות, קובעת את תחום פעילותה בהכוונת מומחים בתחום הנדל”ן, הן 

גורמים תכנונים והן גורמים משפטיים מהשורה הראשונה במטרה לאתר ולרכוש רק קרקעות 

שעונות להגדרה של קרקעות למגורים עם פוטנציאל השבחה.

שוק הנדל”ן מוצף בהצעות קסם הקוראות להצטרף להשקעה, על פי רוב ההשקעות 

המוצעות הינם אדמות חקלאיות שברבות הימים, לתקוות היזמים, ישנו את היעוד לקרקע 

המיועדת למגורים, תקווה שפעמים ממומשת לאחר שנים רבות ופעמים אינה ממומשת כלל .

אצלנו בעידית, אנו מקפידים להשקיע בקרקעות בעלות פוטנציאל ברור לבניה בטווח 

הקרוב.

הצטרפו עכשיו לרכישה מוצלחת וסולידית של קרקע בירושלים!    

ההרכב המקצועי שלנו
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הדמיותתרשימיםמתאר

תכנית מתאר
ירושלים 2000

מיקום הקרקע ביחס לתכנית
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מצב סטטוטארי מאושר
תכנית מס’ 3630א’

תשריט תכנית מפורטת
תכנית מס’ 3630א’
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תכנית המתאר
חלוקה למתחמים קיימים

תכנית המתאר
נספח בינוי
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תכנית המתאר המוצעת
טבלת זכויות

תכנית המתאר המוצעת
תכנית המתחם



תכנית המתאר המוצעת
המתחם -  קוצות טיפוסיות

תכנית המתאר המוצעת
תקריב
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תכנית המתאר המוצעת
חתך 1-1

תכנית המתאר המוצעת
דירה טיפוסית פוטנציאלית במתחם

שטח הדירה 100 מ”ר
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הדמיות
חזית  דרום מזרחית א’

הדמיות
חזית  דרום מזרחית ב’

20-21



הדמיות
מבט ציפור

הדמיות
חזית דרום מערבית
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