
גילה הירוקה
ההזדמנות שלכ! בירושלי!

 שלב ב'
בוועדה המקומיתהתוכנית בהפקדה
קרקע לדירה בטאבו



גילה הירוקה!
השקעה שכדאי לבנות עליה.

עתודות הקרקע בארצ ובירושלימ בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליה! נית! לתכנ! 

ולבנות דירות בבניה רוויה.

אחת מעתודות הקרקע האחרונות נמצאת בדרומ מזרח שכונת גילה בירושלימ ברחוב שלמה דוגה בתחומי שכונת 'אחוזה' 

היוקרתית שמ עתידה להיבנות בהובלתה ובניהולה של קבוצת מנו4 'גילה הירוקה', מדובר בקרקע אשר ע"פ תכנית 

מתאר 2000, מיועדת לבניה ולמגורימ וכיומ התכנית נמצאת לקראת 9יומ מתאר מנחה, שעל פיה יוכלו בעלי הקרקע 

להגיש תכניות מפורטות לבניית דירות מגורימ.

'גילה הירוקה' נכללת כחלק מתכנית לבנייה כוללת של כ-3000 יחידות דיור למגורימ בדרומ מזרח גילה במטרה להגדיל 

ככל הנית! את היצע קרקעות הזמינות לבנייה רוויה בעיר ירושלימ, כמקובל בתפי9ת דיור מודרנית.

הרוכשי! בקבוצת 'גילה הירוקה' ייהנו מקרקע בפריי! לוקישיינ בשטח שמחירו לא מפ4יק לעלות 
במתווה של ע4קה בטוחה בתקנ 22 של משרד המשפטי!. 

כמו כנ התוכנית אושרה בוועדה המקומית ועומדת בתנאי ה4פ בוועדה המחוזית.

כבר כיומ מצוי האזור בתנופת התחדשות והתפתחות מא9יבית וזאת לאור שדרוג מערכ הצירימ המרכזיימ המובילימ 

לשכונה ובהמ ציר דרכ חברו! והמחלפ החדש בכביש בגי! המ9תעפ עד לכביש המנהרות ומוביל לגוש עציו!, צירימ אלו 

מהווימ עורקי תחבורה ראשיימ בירושלימ, בנו9פ, תוואי הרכבת הקלה המתוכנ! עתיד לעבור ב9מוכ לשכונה. בנו9פ, 

השכונה המתוכננת תהנה מתשתית חינוכ, בריאות, קהילה, מ9חר, גינות, שבילי אופנימ ושטחימ ציבוריימ מטופחימ. 

כל אלה הופכימ את 'גילה הירוקה' למובילה בנגישות תחבורתית אליה וממנה מכל חלקי העיר והחוצה ממנה.

ויש לכמ קרקע לדירה בטאבו בעלת פוטנציאל 
השבחה גבוה בשכונת גילה בירושלימ

- כמות יחידות מוגבלת - 

הזדמנות נדל“נית בטוחה בירושלימ

פוטנציאל 
פוטנציאל תשואה 

גבוה במיוחד!

ליווי אישי ומקצועי 
הרוכשי! זוכי! לליווי 

אישי ומקצועי של מומחי 
נדל"נ מקבוצת מנו4

שקט נפשי 
קרקע טאבו

הערת אזהרה אישית
ה4כ! שיתופ

אפשרות למימונ בנקאי עד 100,000 ₪ לקרקע

גילה הירוקה - הזדמנות נדירה להשקיע בקרקע בדרו! העיר ירושלי!
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|רק 380,000 ₪|
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מתח! 
הקרקע 

מתוכ 
תוכנית 
מתאר 

ירושלי! 
 2000

מצב תכנוני
תכנית מתאר ירושלי! 2000 ייעדה את הקרקע למגורי!, 

תכנית זו משמשת כתכנית מנחה לכל רשויות התכנונ 

בירושלי! ועל פיה נקבע ייעוד הקרקעות בירושלי!.

במהלכ העשור האחרונ קידמו בעלי הקרקע ועירית 

ירושלי! תכנית מתאר פרטנית לקרקע זו, במהלכ! 

קיבלו אישור תכנית שלד מהוועדה המקומית בירושלי!, 

ולאחרונה עמדה בתנאי ה4פ להפקדה בועדה המחוזית, 

את התכנית מקד! האדריכל פרופ' דוד גוגנהיי!, בעידוד 

משרדי הממשלה הרלוונטיי! תוכ אינטר4 מובהק ליצור 

קרקע זמינה לבנייה בזמנ הקצר ביותר.

ע! הפקדת התכנית, ניתנ יהיה להגיש מכוחה תכנית 

מפורטת אשר ב4מכות הוועדה המקומית לתכנונ לאשרה, 

בדרכ להיתר בניה לבנייה רוויה, ותוכ ניצול מיטבי של 

הקרקע, התכנית מתפר4ת על פני שטח של 270 דונ!, 

ועל פיה ניתנ יהיה לבנות כ-3000 יח“ד.

מתוכ ישיבת 4יכו! שנעשתה בשיתופ ע! הגורמי! 

בעיריית ירושלי!, 4וכ! כי יש לקד! את התוכנית 

ואפ  לדיונ  הבאתה  לקראת  האפשרית  במהירות 

מהנד4 העיר מברכ על קידו! התוכנית ומבקש לעדכנו 

בהתקדמותה.

התוכנית 
בהפקדה



גילה הירוקה – פרויקט עשר!
ההשקעה בקרקע הינה השקעה המניבה תשואה גבוהה, 4וד ההצלחה להשקעה נכונה, בטוחה, אחראית טמונ ב-10 הי4ודות הבאי!:

1| קרקע טאבו - רכישה ע! ה4כ! שיתופ

רכישת קרקע בגילה הירוקה מתבצעת ישירות מבעלי הקרקע שהינמ יזמימ מנו9ימ, מקצועיימ ואמינימ עמ רישומ הערת אזהרה.

2| 4טטו4 תכנוני 

רשויות – הקרקע עליה ייבנו הדירות בגילה הירוקה נמצאת  בתהליכ מואצ בוועדה המחוזית  והמקומית במ9גרת תכנית המתאר לדרומ ירושלימ. 

לקידומ בניה של 3000 יחידות דיור מתוכ!  120 יח"ד  ב'גילה הירוקה'.

3| מיקו! מנצח 

דרומ מזרח גילה בהמשכ לרחוב שלמה דוגה ושכונת אחוזה היוקרתית.

4| פיתוח 4ביבתי שירותי קהילה

על פי תוכנית המתאר גילה הירוקה תזכה לפיתוח 9ביבתי ,שירותי מ9חר, קהילה, חינוכ ובריאות מתקדמימ כיאה לתכנו! המתאימ לעשורימ הבאימ.

5| ירושלי!

הביקוש עולה על ההיצע - פרויקט גילה הירוקה בירושלימ מבטיח יתרו! ברור. מחירי הנדל"! בירושלימ יישארו גבוהימ ויציבימ שכ! ההיצע נמוכ 

אל מול הביקוש הגבוה, המושפע מריבוי טבעי, העלייה מאירופה ומארה"ב וכ! ההגירה החיובית של ציבורימ רבימ אל ירושלימ.

6| נגישות - צירי! ראשיי! ורכבת קלה

כבישימ רחבימ המובילימ לשכונה בהמ ציר דרכ חברו! הוותיק, מחלפ בגי! החדש המ9תעפ לכביש המנהרות ומוביל לגוש עציו! ותוואי הרכבת 

הקלה שיעבור ב9מוכ לשכונה.

7| ניהול וארגונ קבוצת הרוכשי!

רכישת הקרקע מתבצעת באמצעות קבוצת מנו9 המובילה בירושלימ את תחומ ארגו! וניהול קבוצות רכישה. ובליווי משרד עו"ד דורו! לנגה.

8| אופי וצביונ הפרויקט

באמצעות קבוצת הרוכשימ נבנה פרויקט עמ אופי קהילתי צביו! אוכלו9יה הומוגני המבטיח יוקרה וביקושימ עתידיימ , ועליית ערכ משמעותית.

9| ביטחונ

הקרקע נמכרת בתק! של 22 של משרד המשפטימ דבר המעניק ביטחו! מלא בתהליכ

10| חי4כונ משמעותי

החי9כו! בקבוצת הרוכשימ הינו משמעותי בעלויות הקרקע, הפיתוח והבניה. 

6-7

תצ״א - מיקו! הקרקע
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הפרויקט ממוק! באזור העומד בפני 

תנופת בניה אדירה המתאפיינת 

בבניית פרויקטי! רבי!  ומתפתחת 

לכדי שכונה אק4קלו4יבית וייחודית 

הקלה,  הרכבת  ציר  על  הנמצאת 

המחבר את השכונה אל מרכז העיר 

במרחק נ4יעה של דקות 4פורות. 

ובקברת ציר בגינ, כביש 60 ודרכ 

חברונ.

מיקומ ונגישות
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הדמיות
חזית  דרו! מזרחית ב‘

תכנית המתאר המוצעת
טיפו4 דירה 4 חד' עקרוני

תכנית המתאר המוצעת
חתכ 1-1
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קבוצת רוכשימ - משתלמ ובטוח!

איכ זה עובד
1. בקשת הצטרפות

מצטרפי! לקבוצת הרוכשי! 'גילה הירוקה' מפקידי!  40.000 ש"ח לחשבונ הנאמנות אצל עו"ד דורונ לנגה 

ומצטרפי! להשקעה  בטוחה בקרקע ע! פוטנציאל לתשואה גבוהה.

2. ה4כמי! ותשלומי!
בתוכ 14 עד 30 ימי! חותמי! על 4דרת ה4כמי! המ4דירי! את תהליכ הרכישה עד ל4יו! הפרוייקט 

המושל!!

1. ה4כ! רכישה של יחידת הקרקע

2. ה4כ! שיתופ

3. ה4כ! ארגונ

4. ה4כ! ניהול

5. ה4כ! שירותי! משפטיי!

6. יפוי כח 

3. תשלומי!, כמפורט במ4מכי ההצטרפות 

*ליווי בנקאיבחירת הדירות לפי 4דר ההרשמה!
**הנתוני! נערכו ע“פ הערכות הידועות כיו!, וכפופי! לאישור התוכניות וההיטלי!

***הנתוני! הינ! ליחידת קרקע לדירה ממוצעת 
**** ט.ל.ח. 

4טטו4

אפשרויות 
ערכ כ4פי

380k

430k

450k

550k

700k

900k

1550k

1450k

2100k

רכישה הפקדה תב״ע היתר מפתח

מקרא:

השקעה

שווי

שווי

גרפ שווי מול השקעה



קבוצת מנו4 | ניהול

קבוצת מנו9 ייזומ והשקעות בע“מ היא קבוצת נדל“! מובילה המשלבת יצירתיות וראיה לעתיד בשילוב ני9יו!, מקצועיות ואמינות כל זאת תוכ 
מינופ הפרט ב9ביבה האורבנית המתפתחת. הקבוצה מתמחה בפרויקטימ המשלבימ בנייה וייזומ לרבות פינוי בינוי, חיזוק מבנימ ע“פ תמ“א 
38, שיווק קרקעות לבנייה, קבוצות רכישה וביצוע עבודות הנד9ה ותשתיות. קבוצת מנו9 בנויה מטובי אנשי המקצוע בתחומ ובנו9פ, חברימ 

בקבוצה בכירי אנשי הע9קימ בארצ. ההרכב של קבוצת מנו9 מאפשר שליטה, בקרה ופיקוח ברמה הגבוהה ביותר, תוכ שיתופ פעולה רצופ 
וקיומ מחקר ופיתוח של שלבי התכנו!  והביצוע על הפרויקט בכללותו. קבוצת מנו9 שואפת להיות תמיד בקדמת הטכנולוגיה ובהתחדשות 

המגורימ בישראל.

משרד עו“ד דורונ לנגה | ליווי משפטי

משרד עורכי הדי! דורו! לנגה מתמחה בתחומ האזרחי, מ9חרי ומציע מענה משפטי רב תחומי בתחומ המקרקעי!. לעורכ הדי! דורו! לנגר 
העומד בראש המשרד 25 שנות ני9יו! בליווי פרויקטימ בנדל"!, קבוצות רכישה, ניהול חברות משכנות ועוד. המשרד שמשכנו בירושלימ 

ייצג במשכ השנימ אלפי רוכשימ ומשקיעימ שקיבלו ארגז כלימ איכותי לביצוע ע9קה טובה, בטוחה ואיכותית.

פרופ' דוד גוגנהיי! | אדריכל

פרופ' אדריכל דוד גוגנהיימ יליד ירושלימ,בוגר אדריכלות ותכנו! ערימ בטכניו! חיפה, מרצה בכיר בפקולטות לאדריכלות בבצלאל ובטכניו! 
ונחשב למומחה בתכנו! אורבני. ביצע עשרות תכניות מתאר עירוניות וכ! אדריכלות עירונית בבניה רוויה למגורימ ומבני ציבור. המשרד 

שמשכנו בירושלימ מעניק שירות למו9דות, יזמימ, משרדי ממשלה, עיריות ומועצות מקומיות.

ברזילי ושות‘ | משרד רואי החשבונ

המשרד נו9ד בשנת 1967, מלווה חברות מובילות בישראל בתחומי ראיית החשבו!, המי9וי והייעוצ הע9קי. כיומ הפירמה מונה כ-130 
עובדימ אשר בראשמ אחד עשר שותפימ ומנהלי מחלקות. המשרד מתמחה בליווי חברות בכל הפעילות שלה! ובתהליכי הצמיחה וההתרחבות 

הע9קית המשרד מבצע: תכנוני מ9, עריכת דוחות כ9פיימ, ביקורת פנימ, ייעוצ כלכלי וע9קי, שירותי שמאות מקרקעי! ועוד.

מנהל הקבוצה

שמואל חי ראובנ | מנכ“ל 

B.A במנהל ע9קימ, בעל ני9יו! ניהול רחב ביזומ, ניהול וביצוע של פרויקטימ למגורימ. ודור שני  בעל תואר LB במשפטימ ותואר  
למשפחת קבלנימ.
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         קבוצת מנו; – קבוצת נדל"נ מצליחה 
קבוצת מנו4 הינה קבוצה מקצועית ומובילה בתחו! ארגונ קבוצות רכישה/רוכשי!, חיזוק בנייני! תמ"א 38, והתחדשות 

עירונית, קבוצת מנו4 מגשימה לאלפי דיירי! בירושלי! את חלו! הבית החדש המרווח והאיכותי.

לקבוצה פרויקטימ מובחרימ בביצוע: 
קבוצות רכישה

רמות הירוקה - פרוייקט של 153 יח"ד בארגו! וניהול של קבוצת מנו9. ובלויווי משפטי של עו"ד דורו! לנגה. הפרוייקט נמצא בשלבי בניה מתקדמימ 
וצפוי לה9תיימ במחצית 2018. חברי הקבוצה נהנימ מדירות איכותיות מפרט עשיר וחי9כו! של כ-20% ממחירי השוק.

אלומה הירוקה – 9מוכ לישוב אלומה במועצה האזורית שפיר, 4 דקות נ9יעה מכביש 6, מוקמ ישוב חדש עבור בני ובנות הציבור הדתי לאומי.
הפרויקט כולל בניית 130 יחידות דיור הצופימ אל נופ הכפרי של השפלה הדרומית. עבודות הביצוע בעיצומ!. 

התחדשות עירונית

רבקה 22 – פרויקט רבקה 22 אותו מובילה קבוצת מנו9 הנו פרויקט תמ"א 38 הגדול ביותר בארצ, הפרויקט ממוקמ בציר מרכזי בתפר שבי! שכונת 
בקעה היוקרתית לבי! מרחב המ9חר והתעשייה של תלפיות.

לאחר עבודה עקבית ומאומצת של קבוצת מנו9 אל מול הגורמימ השונימ בעיריית ירושלימ, החלו העבודות שב9יומ! ייהנו הדיירימ מחיזוק הבית נגד 
רעידות אדמה, תו9פות בנייה של כ- 25 מ"ר לכל דירה וכ! שדרוג הנד9י מלא לכל התשתית המשותפת, לרבות בניית מעליות והחלפת מערכת הביוב 

הראשית, כמו כ! ייהנו הדיירימ מעלייה משמעותית בערכי הדירות.

בנ זכאי 6 – פרויקט ייחודי בלב אזור מגורימ ותיק בירושלימ, בשכונת קטמו! הישנה פרויקט תמ"א 38 זה יעניק לבניי! חזית מודרנית לחלוטי! ויכלול 
החלפה של תשתיות המימ והביוב והו9פת קומות, הדיירימ ייהנו מחיזוק הבית נגד רעידת אדמה וכ! שיפורימ רבימ. הפרוייקט שווק במלואו ונמצא 

בשלבי 9יומ לקראת מ9ירת הדירות.

דהומיי 10 – במ9גרת הפרויקט הבניה, אשר כולל 32 דירות, יעבור שידרוג הנד9י מלא עמ תו9פת שטח של 25 מר' לכל דירה + מרפ9ת שמש. הדיירימ 
ייהנו מחיזוק הבית לפי תק! נגד רעידות אדמה וכ! בניית מעלית 6 נו9עימ לכל כני9ה. ב9ופו של תהליכ יעמוד בית חדש אשר נבנה לפי כל התקנימ 

העדכניימ הנהוגימ בענפ הבנייה בארצ ובחזות ללא היכר כפי שנית! להתרשמ מהתדמית המצורפת.
ועוד עשרות פרוייקטימ ברחבי ירושלימ.

אלומה הירוקהרבקה 22רמות הירוקה

       ההרכב המקצועי שלנו
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