
 

 
 

מיליון   46ה אשראי של קרן ברקת מעמיד
 שקל לדיור מוגן

חדרים ■  4-2יחידות דירות של  209קומות, ויכלול  15המגדל שייבנה צפוי להיות בן 

"העסקה מאפשרת ליזם זמינות אשראי מיידית, מה שמאפשר להתקדם עם הפרויקט מיידית  

 "ובלוחות זמנים הנדרשים לעסקה

 14:27-פורסם ב אסא ששון

 

 צילום: עופר וקנין         עדי גזית

 

 
מיליון שקל לצורך קידום   46תעמיד הלוואת גישור בסך  ,עדי גזית חברת ברקת, בניהולו של

ברות המובילות במתן מהח פרויקט דיור מוגן בלב העיר ירושלים, שייקרא הוד דניה. ברקת היא
 .אשראי חוץ בנקאי לענף הנדל"ן

חדרים המותאמות   4-2יחידות דירות בנות    209קומות, ויכיל    15המגדל שייבנה צפוי להיות בן  
ספרייה, לובי, חדרי חוגים,   -לאוכלוסייה המבוגרת, ושטחי ציבור נרחבים ומגוונים. בין היתר 

המשקיפה על   17-עי, חדר מלח ובריכה בקומה החדר כושר, בית כנסת, אולם קולנוע תת קרק
 .כל דרום ירושלים וכן הלאה

https://www.themarker.com/misc/writers/WRITER-1.441
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.7088707


 

 

 הדמיית הוד דניה
 
 

הידוע בשם הוד ירושלים,   הדיור המוגן  הוד דניה היא תוספת והכפלת הקומפלקס הירושלמי של
יחידות דיור ומאוכלס בתפוסה מלאה. יחד עם המגדל החדש יהיו במקום כמעט   175המכיל 

המבוגרת ושטחי ציבור נרחבים, שיקנו מעטפת מושלמת לגיל יחידות דיור לאוכלוסייה  400
המגדל החדש קיבל היתר בנייה, ונבנה בימים אלה על ידי החברות אינסייט בינה והוד  .השלישי

חודשים. בשנים האחרונות,  22הבירה בהובלתו של יזם דיור המוגן, חזי בינה, ויושלם תוך 
ים והתפתחות תרבות הצריכה, חל שינוי ביחס של הציבור לנוכח עלייה מתמדת בתוחלת החי

 .בכלל, ושל האוכלוסייה המבוגרת בפרט, לדיור למבוגרים

 

 ית הוד דניההדמי
 

https://www.themarker.com/consumer/.premium-1.7373914


 

 

 

לצד בתי האבות המסורתיים התפתח ביקוש עולה והולך לבתי דיור מוגן, המספקים לבני הגיל  
השלישי מגורים עם מידה רבה יותר של פרטיות, בתנאים טובים יותר, בסביבה של אנשים 
בגילים דומים. כתוצאה מהתפתחויות אלו, גדל בשנים האחרונות הביקוש לדיור המוגן, וכפועל 

א מכך גדל גם ההיצע של בתי דיור מוגן, באמצעות בנייה של בתים חדשים, והשוק נמצא יוצ
 .בתנופה מתמדת

העסקה מאפשרת ליזם זמינות אשראי מיידית, מה שמאפשר להתקדם עם הפרויקט מיידית  "
ובלוחות זמנים הנדרשים לעסקה, על מנת ליהנות ממירב ההטבות הסטטוטוריות, שאילולא 

היו מתאפשרות", אמר גזית. "כמו כן, קידום ובניית המגדל בחטיבת קרקע בלב זמינות זו לא 
שכונת מגורים, טוב שתיעשה מוקדם, על מנת לפתח ולשפר את המרחב הציבורי כולו. לחברה 
יש עתודות כספיות של יותר משני מיליארד שקל למימון פרויקטים נוספים בשנים הקרובות,  

וח סקטור הנדל"ן, בתנאי מימון תחרותיים וגמישות מחשבתית ומטרתנו היא קידום בנייה ופית
 ."ככל שניתן

 


