


תמיד חלמתם
לגור בירושלים

ועדיין להנות מבית ברמה גבוהה,
קהילה איכותית וחינוך מעולה

לילדים שלכם.



"אויר הרים 
 צלול כיין..."

אל מול נופיו הקסומים של מדבר יהודה ובסמוך 
לירושלים שוכן היישוב מכמש.

מגוונות  משפחות  כ-300  מונה  מכמש  קהילת 
מהציבור הדתי לאומי.

במכמש מגוון שרותי חינוך -
מעון, גן, בי"ס ממ"ד יסודי, תלמוד תורה. 

מגוון שרותי תרבות וקהילה ברמה גבוהה והכל 
קרוב אליך הביתה.

סמוך ליישוב שוכן אזור התעשיה שער בנימין 
המאפשר מגוון שרותי מסחר, תעשיה, רפואה 

וחללי עבודה משותפים. 



. הרי זהב יוזמת את הקמתה של השכונה היוקרתית ליד ירושלים - 

48 דירות ברמת גימור גבוהה ובסטנדרט ואיכות בלתי מתפשרים.
גינות  צמודות  לחלקם  כאשר  גדלים,  במגוון  מדורגים  בבניינים  הדירות 

ומרפסות בגדלים שונים.

השכונה נהנית מנוף קסום למדבר יהודה ומתוכננים בה מגוון גני שעשועים 
ומתחמים ירוקים. 



להתעורר כל בוקר
         לנוף הזה...



4
חדרים

דגם גיחון
קומה 1

123
מ"ר

15 מ"ר
מרפסת

5
חדרים

134
מ"ר

32 מ"ר
מרפסת

וגם
כ-100

מ"ר גינה

דגם שילוח
קומת
כניסה



7
חדרים

206
מ"ר

מפלס א - 121
מ"ר

22 מ"ר
מרפסת

דגם סטף
קומה 1-

 מפלס א 

וגם
כ-200

מ"ר גינה

*אופציה    
  כמעטפת

 מפלס ב 

מפלס ב - 85
מ"ר



מפרט
כללי

◊   ריצוף 80/80 בכל החדרים והמרחב הציבורי )למעט החדרים הרטובים(.
◊   בכל חדרי השירותים אסלות תלויות עם מיכל

הדחה סמוי. בחדרי אמבטיה כיור עם ארון.

◊   מטבח - 2 כיורים בהתקנה שטוחה, ברזים נשלפים.
שיש אבן קיסר, וארונות מטבח.

◊   חדרי אמבטיה - אינטרפוץ 4 דרך
◊   אמבטיה אקרילית

◊   שעון שבת לתריס החשמלי בסלון
◊   רשתות



◊   הכנה למדיח כלים
◊   דוד שמש 

◊   חיבור חשמל לדירה - 3/25
◊   שעון שבת לדירה

◊   הכנות גז למנגל ויונקרס 
◊   ברז גן בגינות ומרפסות 

◊   הכנות למזגן מיני מרכזי 

יזם הפרויקט:

החברה הוקמה בשנת 2007 ע"י מר זאב 
המובילות  מהחברות  והינה  אפשטיין 
ובקעת  שומרון  ביהודה,  הנדל"ן  בשוק 

הירדן.

הינו  החברה  של  הראשון  הפרויקט 
יח"ד(  ל-700   )קרוב  "לשם"  היישוב 
להצלחה  נחשב  "לשם"  פרויקט 
המוכר  הבניה  ולפרויקט  מסחררת 

ביותר בקרב הציונות הדתית.

"הרי זהב" פיתחה עם השנים התמחות 
והרחבות  חדשים  ישובים  בבניית 
שונים  יעד  לקהלי  קיימים  בישובים 

ומגוונים.

היקף  פעילות -
כיום לחברה כ- 20 פרויקטים למגורים, 
 6,000 ל-  קרוב  של  כולל  בהיקף 
נמסרו  מ-920  יותר  מתוכן  דיור.  יחידות 
כ-1,000  בהקמה,  כ-1,030  ללקוחות, 
בשלבי תכנון מתקדמים וקרוב ל- 3,000 

בשלבי תכנון עתידיים.

דותן

לשם

עמנואל

קדם

משרד מכירות: 073-7772040
0 9 - 7 4 2 2 6 4 1 טלפון הרי זהב: 

Rotem@hzahav.co.il :דוא“ל משרד מכירות
office@hzahav.co.il :דוא“ל הרי זהב

נריה

הרי זהב
בונים לכם חלום!


