ניסיון עשיר בבניית פרויקטים למגורים בכלל והתחדשות
עירונית ,תמ"א  ,38ועוד.
חברת האלונים הינה חברה פרטית המאוגדת ורשומה
בישראל בעלת מסורת ארוכת שנים של בנייה איכותית
בירושלים והסביבה.
בראש החברה עומד מר שמוליק לוי שכיהן כיושב ראש
ארגון קבלני הבניין והתשתית בירושלים והסביבה ,וסגן
הנשיא של התאחדות הקבלנים הארצית .חברת האלונים
ירושלים הוקמה בשנת  .1966מאז ועד היום מתמחה
בבניית פרויקטים למגורים ,וילות בתים פרטיים ומבני ציבור
ובשנים האחרונות מתמחה בתמ"א .38
החברה חרטה על דגלה בנייה בתכנון אדריכלי מתקדם,
עמידה בלוח זמנים ,מפרט טכני עשיר ,עבודה ע"י בעלי
מקצוע מנוסים ומקצועיים.
החברה עוסקת בקידום של פרויקטים תמ"א ( 38תכנית
ארצית לחיזוק בנינים מפני רעידת אדמה).
החברה התקשרה עם מספר וועדי בתים על מנת לבצע
עבודות חיזוק מבנים בירושלים כגון :בית וגן ,פרחי חן,
פנקס ,חידא ,דרך בית לחם והפרויקט ברחוב נפתלי.
כמו כן החברה התקשרה עם חברת "אזורים" ,לבניית
פרויקט של למעלה מ 400-יחידות דיור במסגרת פינוי-
בינוי בשכונת תלפיות.
העבודות בפרויקטים אלה הינן בשלב מתקדם ביותר
לקראת ביצוע עבודות הבניה.

פארק המסילה – בקעה – שילוב מנצח
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האלונים ירושלים
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דעון

פרויקט פארק המסילה ,ממוקם באחד השטחים הירוקים
הפופולריים ביותר בירושלים  -טיילת פארק המסילה
שהוקמה לאורך המסילה ההיסטורית של ירושלים.
פארק עירוני דינאמי זה מושך אליו את תושבי ירושלים
מכל הגילאים והרקע ,אשר מטיילים ,רצים ,ורוכבים על
אופניהם ,תוך שהם נהנים מהאווירה הייחודית של האזור
שבין שכונת בקעה לשכונת המושבה הגרמנית .האזור ידוע
במסעדותיו ,בבתי הקפה האינטימיים ובבנייני המגורים
הציוריים והפך למוקד חיים מסחריים וחברתיים של
ירושלים.
האזור מאופיין בסגנונות אדריכליים משומרים ומגוונים,
שהפכו את האזור לאחד ממוקדי המגורים הנחשקים ביותר
של ירושלים.
שכונות בקעה והמושבה הגרמנית ידועות במרקם החברתי
הפתוח ,המספק ביטוי לקהילות מכל הזרמים של החיים
בירושלים :דוברי אנגלית וצרפתית ,דתיים וחילוניים.
בפרויקט מספר מצומצם של דירות דופלקס מפוארות בנות
כ 160 -מ"ר וכ 140 -מ"ר ברמת גימור גבוהה.
מהמרפסות בפרויקט ניתן להשקיף על בתי המושבה
הגרמנית ובקעה.
הפרויקט הוא שילוב מנצח של מיקום ,תכנון אדריכלי ורמת
גימור גבוהה המעניקים לרוכשים מרחב מחייה מושלם.
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מכירות
03.577.2020

בין בקעה למושבה

יזמות
חברת האלונים ירושלים
טלפון02.648.3808 :
פקס02.678.1429 :

שכונת בקעה נוסדה בשנות העשרים של המאה ה,20-
ומצויה בין הרחובות דרך חברון במזרח ,והרכבת במערב.
''בקעה'' היה שמה הערבי ,על שם בקעת עמק רפאים.
השכונה מאופיינת בבתים ערביים במגוון סגנונות
אדריכליים וברחובות שקטים בהם נטועים עצים עתיקים
וגבוהים הנוסכים בשכונה אופי מיוחד .בזכות אופייה
המיוחד ,התפתחה השכונה ושינתה פניה בשנים האחרונות
והחלו נוהרים אליה זוגות צעירים לצד יהודים אמידים.

תכנון
תמא אדריכלות:
tama.ar@gmail.com

המושבה הגרמנית הוקמה בשנות ה 70-של המאה ה–19
על ידי חברי תנועה דתית גרמנית ,אשר כונו בשם הגרמני
''טמפלרים'' .השכונה נבנתה בסגנון האופייני לכפרי גרמניה,
לפי צורת ''כפר הרחוב'' :רחוב מרכזי ומשני צידיו בתים דו
קומתיים עם גגות רעפים אדומים .בין הבתים ניטעו עצי
פרי וגינות ירק .לאורך רחובותיה נשתלו עצי נוי לצל אשר
יצרו אוירה כפרית טבולה בירוק.
השכונה מאופיינת כיום במרקם חיים פתוח שבין דתיים
וחילוניים .רחוב עמק רפאים הינו הרחוב הראשי של
המושבה ומהווה אבן שואבת לירושלמים ותיירים בזכות
חנויות הבוטיק המיוחדות ומגוון המסעדות ובתי קפה.

עיצוב :רותם פרץ

פארק המסילה
נפתלי  ,23ירושלים

צ

קומת כניסה (קומה שישית)

מטבח

מרפסת

עקרי המפרט

סלון

260/590

330/500

מרפסת

415/280

רחוב נפתלי

פארק המסילה  /דרך הרכבת

•דלת בטחון מעוצבת.
•ריצוף באריחי פורצלן במידות ,45/90 ,80/80
 .60/60מגוון דגמים לבחירה.
•תריסי גלילה חשמליים בכל הדירה (למעט ממ"ד
ואמבטיות).
•חלונות אלומיניום מסוג קליל או שווה ערך.
זכוכית כפולה (פרט לממ"ד ולחלונות בחדרי
האמבטיה).
•חלונות  UVדרייקיפ  -כולל רשתות.
•הכנה למערכת קולנוע ביתית בחדר דיור.
•ארונות מטבח איכותיים מעץ לבוד (סנדוויץ)
•משטח עבודה (שיש) מסוג אבן קיסר במטבח.
מגוון דגמים לבחירה.
•כיור מטבח כפול (במידת הצורך) ,אקרילי או
נירוסטה בהתקנה שטוחה.
•הכנה למדיח כלים.
•אסלות תלויות ומיכל הדחה סמוי בחדרי
השירותים והאמבטיה.
•ארונית בחדרי הרחצה ואמבטיה.
•ברזי יוקרה חמת או שווה ערך.
•נקודת חיבור טלוויזיה  +טלפון בכל חדר.
•כל אביזרי החשמל "גוויס" או שווה ערך.
•דלתות פנים דגם יוניק פנדור  3דגמים .לבן כלול
במילוי פלקסבורד.
•חשמל תלת פאזי .3/40
•אינטרקום וטלוויזיה במעגל סגור צבעוני (טלפון
פנים) משולב בדלת כניסה לבניין.
•מיזוג אוויר מרכזי מהטכנולוגיה המתקדמת.
•נקודת מים (עם ברז גן) ונקודת חשמל מוגן מים
בכל מרפסת.
•חימום רצפתי חשמלי לרבות אמבטיות ושירותים.
•דוד חשמלי  150ליטר עם שעון שבת לפיקוד.
•פרגולה במרפסת מטבח.
•מעליות איכותיות ומאושרות על ידי מכון התקנים
ומהנדס המעליות.
•מערכת בית חכם.
• 4שעות עם אדריכלית פנים.

240/520

פינת אוכל

375/345

קומת חדרים (קומה חמישית)

חדר שינה
445/260

חדר
שינה

335/315

חדר שינה
450/265

חדר שינה הורים
415/315

חדר שינה
450/265

חדר שינה הורים
265/335

חדר שינה
325/315

*התכניות להמחשה בלבד

