
חולמים לגור בדירה חדשה,
בבניין חדש, עם שכנים חדשים ומדהימים?

באנו לחדש לכם!

נעים להכיר, HOME התחדשות עירונית 

חברתנו מתמחה בניהול, יזום ושיווק פרויקטים של נדל"ן מתוך ראיה חברתית. 

אנחנו מאמינים שלכל אחד מגיע לגור בדירה יפה ונעימה שמרגישה כמו בית.

עכשיו אנחנו מביאים את החזון שלנו לאזור שלכם, עם פרויקט התחדשות עירונית חדשני, 
שממנו אתם המרוויחים העיקריים.



המטרה של פרויקט התחדשות עירונית היא לרענן אזור עירוני בנוי עם תוספות בניה, מבנים חדשים, וניצול 
טוב יותר של השטח. התפקיד שלנו הוא לנהל את הפרויקט בתחומי התכנון, השיווק, הניהול הפיננסי, 

והתיאום עם הרשויות. 

כדי להוציא את הפרויקט לפועל, חברנו לעיריה ולבעלי המקצוע המובילים בתחומם בארץ: אדריכלים, 
מהנדסים, שמאים, מומחי נדל"ן ועוד. השותפים האיכותיים והניסיון שלנו בניהול פרויקטים למען הקהילה 

מבטיחים התנהלות חלקה לאורך כל שלבי פרויקט ההתחדשות העירונית באזור שלכם: 

• מימון כל התהליך ללא הוצאה כספית מצד הדיירים 

• עובדים בשיתוף אתכם כדי לקבל תמורה מירבית לדיירים 

• מלווים אתכם יד ביד כל הדרך לדירה חדשה     

התוצאה הסופית היא שדרוג עצום עבורכם ללא כל תמורה.
אנו מקפידים על תכנון אדריכלי אקסלוסיבי, על איכות הבנייה ועל גימור בסטנדרטים הגבוהים ביותר 

עם החברות הקבלניות המובילות במשק. 

פרויקט התחדשות עירונית: מה אתם מקבלים?



ב- HOME – התחדשות עירונית  שואפים לעבור אתכם תהליך קל ונעים. שלבי התהליך:

מאתרים פרוייקטים שנמצאו מתאימים להתחדשות עירונית

עוזרים לדיירים בגיבוש והבנת התהליך העומד לפניהם מבחינות תכנון ומימון

מבצעים בדיקת התכנות ראשונית לפרוייקט

מייצגים את הדיירים, ומכינים עבורם תוכניות לפרוייקט החדש

דואגים לעורך דין עבור הדיירים שייצג וישמור על כל האינטרסים שלכם

בוחרים את הקבלן שיכול להוציא לפועל פרויקט המקובל עליכם

כאשר כל האישורים התקבלו - אנחנו יוצאים לדרך!

הפרויקט מתבצע תחת היזום והניהול שלנו. אנו דואגים שהקבלן יבצע את התכנון שהוסכם 
על הדיירים, וברגע המתאים מתחילים לשווק אותו לדיירים חדשים. המעורבות שלנו בכל שלבי 

התהליך מבטיחה מעבר חלק ומהנה לבית החדש.

כל זאת ללא כל עלות מצדכם!

ברוכים הבאים לבית החדש שלכם!


