המגזין התדמיתי של קבוצת מנוס

2018

2018
כי הבית הזה הוא שלי

השליחות שלנו

ולבנות
לתכנן
את ירושלים המתחדשת
ירושלים עבורנו היא יותר מעיר ,ירושלים היא אהבה ,אמונה
והרבה תקווה ,ירושלים היא עבר הווה ועתיד ואנו עוסקים
בהתחדשותה יום יום שעה שעה.
לקבוצת מנוס מקום נכבד בענף הנדל"ן בירושלים בזכות
חדשנות ניהולית ,יצירתיות ,ראיה לעתיד ,ניסיון ומקצוענות.
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מגוון תחומי פעילות בנדל"ן מתקדם
קבוצת מנוס מתמחה בתכנון ,יזום וניהול פרויקטים
ייחודיים בשכונות הליבה הוותיקות והציוריות של
ירושלים תוך יצירת קהילות מתחדשות.

הקבוצה מתמחה בחיזוק מבנים על פי תמ"א ,38
פינוי בינוי ,ניהול תהליכים בהתחדשות עירונית ,ניהול
קבוצת רכישה ויזום למגורים.
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פרויקטים נבחרים

כחברה שחיה ,אוהבת ונושמת את ירושלים קבוצת מנוס מציגה 30
פרוייקטי בוטיק בשכונות הקלאסיות של העיר :בקעה ,קטמון הישנה,
מושבה גרמנית ,תלפיות ,בית הכרם ,רחביה ועוד.
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מעוד חברה
לקבוצה מובילה
בזכות ההון האנושי
ההון האנושי ושדרת הניהול המקצועית בקבוצה הם הכוח
היוצר ,המניע והמקדם פרויקטים ייחודים.
מיטב המתכננים ,אדריכלים ,מהנדסים ,מומחי תנועה,
קונסטרוקטורים ,אנשי לוגיסטיקה ,מומחי פיננסים ואנשי
שיווק עושים את ההבדל מעוד חברה לקבוצה מובילה.
המטרה של הצוות המקצועי לאפשר ניהול תהליכים מורכבים
כדוגמת פרויקטים להתחדשות עירונית במקצועיות ותיאום
מטבי בין כל הגורמים האמונים על התהליכים המורכבים
ובמינימום תקלות.
התוצאה הדייר תמיד במרכז ונהנה משירות מקיף ,מתחשב,
אמין ומקצועי לאורך כל הדרך.

התפרסם בעיתון גלובס מהדורת סופ״ש 3.3.2018 -

מנהלי הקבוצה
מנכ"ל שמואל חי ראובן
בעל תואר  LBבמשפטים ותואר  B.Aבמנהל עסקים ,בעל ניסיון ניהול רחב ביזום ,ניהול וביצוע של
פרויקטים למגורים .ודור שני למשפחת קבלנים.

יו״ר אלכסנדר ברודשנדל
עורך דין ,אחראי על ניהול תהליכים עסקיים ,בעל ניסיון משפטי רחב בנדל"ן ,דור שני למשפחת יזמים.
שמואל חי ראובן  ,מנכ"ל.
אלכסנדר ברודשנדל  ,יו"ר.
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גרשון ברודשנדל  -מתאם תכנון

מבנה ארגוני

ניסים טובלי – מנהל שיווק וקשרי לקוחות

הנהלה:

שמואל חי ראובן  ,מנכ"ל
אלכס ברודשנדל  ,יו"ר
נצח יונה  ,חשב.

חטיבה תכנונית תמ"א :38

גרשון ברודשנדל  -מתאם תכנון
דוד בן דיין  -חטיבה תכנונית תמ״א 38

עדינה מנליס – מנהלת אדמיניסטרטיבית

חטיבת הכספים:

חטיבת פיתוח עסקי

מרים מן ,רו"ח ומנהלת כספים
נצח יונה  ,חשב
שריתי רכטשפר  ,הנה"ח
שיפרה נבנצל  ,הנה"ח
אריאל בריסק  ,שיווק.

חטיבה משפטית:

בראשות פרופ' אהרון נמדר
אלכס ברודשנדל ,עו"ד
אורי ליקר  ,עו"ד

ניסים טובלי –מנהל פיתוח עסקי תחום ק .רכישה וקשרי לקוחות
יניב בניטה  -מנהל פיתוח עסקי תחום התחדשות עירונית
אריאל בריסק  -שיווק
בת אל נתן – אדמיניסטרציה

חטיבה אדמיניסטרטיבית:

עדינה מנליס – מנהלת אדמיניסטרטיבית
בת אל נתן – אדמיניסטרציה
מרים פרידמן – אדמיניסטרציה

חטיבה אדריכלות ותכנון:

גידי בט  ,חטיבת ניהול הנדסי
גידי בט  ,אדריכל ראשי ומתאם ביצוע
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מגמות בהתחדשות עירונית בירושלים

מגמות בהתחדשות עירונית בירושלים
הנדל"ן מייצר  12%מהתל"ג בישראל
ענף הנדל"ן מייצר  12%מהתל"ג התוצר הלאומי
הגולמי בישראל .עולם הנדל"ן של העשורים הבאים
יפעל על פי התפיסה שקבוצת מנוס מנחילה:

ראיית הדייר במרכז ,ראיית צרכי הקהילה ,ראיית
משאבי העיר בה חי הדייר ,ראיית יעדי המדינה ,תוך
יצירתיות ,חדשנות ,מקצועיות וניסיון.

 2018שנת הפריצה בתמ"א

 2018היא שנת הפריצה של העיר ירושלים ,דיירים יראו בניינים שעברו תהליך
שדרוג במסגרת תמ"א  38בשכונות מגוריהם ויבקשו להצטרף להצלחה.
מנוע הצמיחה לפתרונות מצוקת הדיור של ירושלים מצוי בעתודות הקרקע
האסטרטגיות המצויות בפרויקטים להתחדשות עירונית.
המערכת העירונית השתכללה והשכילה להבין מגמה חשובה זו וכל אלה מבשרים
עידן חדש לירושלים.
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אנו יוצרים יזמות חדשנית ומעוררת השראה
שתוצאותיה בהתחדשותה של ירושלים שמואל ראובן

21

עיר הזרקור

בירושלים אלפי מבנים מתאימים לתמ"א  .38ירושלים
תהפוך למוקד מוביל לפרויקטים להתחדשות

עירונית .העליה במספר התחלות הבניה תגדיל את
ההיצע למגורים בכל רחבי העיר.
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רוב היזמים שהצליחו מול תנאים בלתי אפשריים הם כאלו שאהבו
שמואל ראובן
והאמינו במה שהם עושים והכי חשוב ידעו לא לוותר
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פתרונות מימון
הבנקים והגורמים המוסדיים עם הפנים למימון פרויקטים
בתמ"א  38והתחדשות עירונית .ב 2018-ואילך יהיה זה
מנוע צמיחה לשוק ההון והפיננסים.
בקבוצת מנוס מערך ניהול פיננסי מקיף ומקצועי המאפשר

לקבוצה להוביל מהלכים במגוון פרויקטים ולקלוט
פרויקטים חדשים .כמו כן לאפשר מכירת דירות על פי חוק
המכר ולבצע פיתוח עסקי מתמיד.
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עידן הנדל"ן החברתי
שינוי תפיסה מהותי מתרחש בקרב הציבור ,אם עד לפני
מספר שנים תחום הנדל"ן התנהל באופן מסורתי הקבלנים
רכשו קרקע בנו ומכרו לדיירים ,הרי היום התושבים הם בעלי
הדירות והיזמים והקבלנים אמורים לתת לדיירים שירות כבעלי
הקרקע .מדובר בעידן הנדל"ן החברתי ,התושבים לוקחים

אחריות ,בוחרים יזם ,משדרגים את איכות החיים באמצעות
דירה גדולה ,מרווחת עם שדרוג התשתיות למתקדמות בבניין.
קבוצת מנוס עומדת בחזית הנדל"ן החברתי ומובילה עם
מאות בעלי דירות פרויקטים להתחדשות עירונית והשבחת
הנכסים שלהם.
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ריש לקיש 5

התמ״א  38של מנוס

פרויקט יוקרתי במרכז שכונת קטמון
הישנה ,אשר בסופו ישודרג ויבנה בניין
ברחוב ריש לקיש .5
הפרויקט יכלול הרחבה ותכנון פנימי
וחיצוני של הבניין ,קומת הכניסה המוקפת
חצר בניין מטופחת וכן מרפסות מרווחות
לכל הדירות בבניין.
דיירי הבניין ברחוב ריש לקיש  ,5ייהנו
מיתרונות של בית חדש לחלוטין ,התואם
את תמ"א  ,38ועומד בסטנדרטים עיצוביים
מודרניים ומרשימים .קבוצת מנוס ניהלה
מו"מ עקבי ודקדקני עם דיירי הבניין,
ובכוונתה לממש את החזון של בניית
פרויקט פרימיום ,המתאים למיקומו של
הבניין .שכונת קטמון הישנה עתידה
להיות אזור יוקרתי ,המאפשר איכות חיים
מהגבוהות בירושלים.

הפרויקט יכלול הרחבה ותכנון
פנימי וחיצוני של הבניין ,קומת
הכניסה המוקפת חצר בניין
מטופחת וכן מרפסות מרווחות
לכל הדירות בבניין.
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בן זכאי 6

הפרויקט ברח' בן זכאי 6
הוא פרויקט ייחודי בלב אזור
מגורים וותיק בירושלים ,בשכונת
קטמון הישנה.
פרויקט תמ"א  38זה יעניק לבניין
חזות מודרנית לחלוטין ויכלול
החלפה של תשתיות המים והביוב
והוספת קומות .הדיירים ייהנו
מחיזוק הבית נגד רעידות אדמה
וכן שיפורים רבים כפי שניתן
לראות בהדמיה .הפרויקט הוא
חלק מתהליך בו השכונה מקבלת
מראה רענן ומודרני יותר אשר
ישמר את המעמד היוקרתי שלה
לאורך שנים.
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אבא חלקיה 5
הפרויקט הוא חלק מתהליך בו
השכונה מקבלת מראה רענן
ומודרני יותר אשר ישמר את
המעמד היוקרתי שלה

פרויקט הממוקם בשכונת קטמון הוותיקה בירושלים בבניין
הכולל  12דיירים.
קבוצת מנוס זכתה בהתמודדות מול יזמים רבים בדרך להגשמת
פרויקט וצפויה לחדש את הבית ,ולהביאו לסטנדרטים המחמירים
והעדכניים ביותר הקיימים כיום בענף הבניה.
כפרויקט תמ"א  ,38הבניין יחוזק בפני רעידות אדמה ,יקבל
חזות מודרנית ויכלול תוספת יחידות דיור.
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דהומיי 2

פרויקט לחיזוק ושידרוג תשתיות
כולל של בית בלב שכונה וותיקה
בירושלים ,אשר ילבש בסופו של
תהליך חזות מודרנית ויתפקד
ככזה על כל מערכותיו והמשתמע
מכך .בבית מתגוררים כיום 16
דיירים ולאחר תהליך סינון ארוך
החליטו לקדם את המיזם עם
קבוצת מנוס.
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פרויקט זה ,בשכונת קרית מנחם,
הוא אחד מן הפרויקטים הרבים
של קבוצת מנוס בשכונות השונות
בירושלים כחלק מתוכנית המתאר
הארצית לחיזוק מבנים (תמ"א
)38
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רבקה 22

בית בלב שכונה וותיקה
בירושלים ,אשר ילבש
בסופו של תהליך חזות
מודרנית ויתפקד ככזה על
כל מערכותיו.

הבית כולל  56דיירים ב7 -
כניסות ,ובמשך תקופה
העולה על שנה גיבשה
החברה מול נציגות הדיירים
הסכם מפורט.

פרויקט רבקה  22בשכונת "בקעה "נמצא על ציר מרכזי .התפר בין השכונה
הירושלמית הפסטורלית בקעה לבין מרחב המסחר והתעשייה של תלפיות .הבית
הייחודי ברחוב רבקה  ,22השוכן בשכונת בקעה בירושלים ,הציב אתגרים גדולים
ורבים עבור הקבוצה ויועציה בדרך למימוש פרויקט מסוג תמ"א .38
הבית כולל  56דיירים ב 7 -כניסות ,ובמשך תקופה העולה על שנה גיבשה החברה
מול נציגות הדיירים הסכם מפורט .ההסכם נחתם בימים אלו ,ומציב את הפרויקט
במסלול תכנון בדרך למימוש התכנית.
עבודה עקבית ומאומצת מול הגורמים השונים בעיריית ירושלים וגורמי התכנון בה,
לרבות בניית מערך יעיל ואמין מול דיירי הבית ,יאפשרו לדיירים ליהנות מחיזוק הבית
נגד רעידות אדמה ,תוספות בנייה של כ 25 -מ"ר לכל דירה וכן שדרוג הנדסי מלא
לכל התשתית המשותפת ,לרבות בניית מעליות והחלפת מערכת הביוב הראשית.
בסיומו של הליך יעמוד הבית בסטנדרטים העדכניים ביותר הקיימים בענף הבנייה,
וערכי הדיור יעלו בשיעורים משמעותיים.
מדובר בפרויקט שישנה את הנראות של השכונה ואזור תלפיות .קבוצת מנוס גאה
להיות חלק מפרויקט זה ולענות לכל האתגרים הטמונים בחובו ,מברכת את דיירי
הבית ,ומאחלת לכולנו הצלחה בהמשך הוצאתו של הפרויקט מהכוח אל הפועל.
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שאול המלך 63
פרוייקט תמ"א  38בשכונת סנהדריה הותיקה
אשר בצפון ירושלים ,ברח' שאול המלך .63
הפרויקט כולל חיזוק הבניין נגד רעידות
אדמה ,החלפה של כל תשתיות המים והביוב,
ותוספת של שתי קומות לבניין .בנוסף,
הדיירים ייהנו מדירה בעלת מרפסת נרחבת
לכל דירה ,בבניין בעל מראה מחודש ומודרני
וכניסה מפוארת.
הפרוייקט אף כולל התייחסות לשטחים
המקיפים את הבניין וחניית הדיירים ,כך
שהם ייהנו בסופו של התהליך מחווית מגורים
מודרנית ויוקרתית.
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פרוייקט ייחודי בלב איזור מגורים וותיק בירושלים,
בשכונת קרית מנחם ,מול נוף עוצר נשימה

דהומיי 10
הפרוייקט אף כולל
התייחסות לשטחים
המקיפים את הבניין
וחניית הדיירים

הפרוייקט ברח' דהומיי  10הוא פרוייקט ייחודי בלב איזור מגורים וותיק בירושלים ,בשכונת קרית מנחם ,מול נוף
עוצר נשימה ,פרויקט תמ"א  38זה יעניק לבניין חזות מודרנית לחלוטין ויכלול החלפה של תשתיות המים והביוב
והוספת קומות .הדיירים ייהנו מחיזוק הבית נגד רעידות אדמה וכן שיפורים רבים כפי שניתן לראות בהדמיה.
הפרוייקט הוא חלק מתהליך בו השכונה מקבלת מראה רענן ומודרני יותר אשר ישפר את איכות השכונה וישבח
את הנכס בו אתם משקיעים כעת.
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בוליביה 4
הבניין ברחוב בוליביה  4נחשב לפרויקט
ייחודי בשכונת קריית יובל הוותיקה.
במסגרת הפרויקט הבניין יעבור שידרוג
אדריכלי והנדסי .הבניין נמצא בקרבה
לקניון מלחה ,הגן הטכנולוגי ,ולשירותים
בשכונה כגון מתנ"ס פיליפ לאון ובתי
הספר האיכותיים :בויאר ,אומנויות
והימלפרב.

בן יפונה 10
הבניין ברחוב בן יפונה  10נמצא במרכז שכונת בקעה
על ציר דרך בית לחם ,לב ליבה של השכונה ,בקרבה
לבתי ספר ובתי כנסת.
שכונת בקעה הפכה בעשרים השנים האחרונות לשכונת
יוקרה המשלבת עולים מצרפת ,ארה"ב וקנדה וכן
ישראלים ותיקים .אופייה הייחודי של השכונה ,בתיה
הקסומים ,מיקומה המרכזי ותושביה האיכותיים הם
ערובה לאיכות חיים מירבית בלב ירושלים.
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