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בשכונת קטמון הישנה והיוקרתית בלב 
ירושלים נבנה בניין בוטיק יחיד במינו 

כחלק מהליך התחדשות עירונית בשכונה.

הפרויקט שומר על צביון אדריכלי 
בינלאומי ואקלקטי של השכונה תוך 

שמירת ההרמוניה בין הישן לחדש ורמת 
גימור גבוהה ביותר.

הבניין בן 7 קומות עם חניה תת קרקעית 
ומעלית מפוארת לשישה נוסעים ובו 

למכירה בקומות גבוהות דירות 3, 4 חדרים, 
פנטהאוזים יוקרתיים ודירות גן מרווחות.

השכונה במרחק הליכה מהמקומות היפים 
בעיר, בינהם מנזר בן סימון, המושבה 

הגרמנית ועוד. 

השכונה מאופיינת באוכלוסייה איכותית 
בעלת צביון ציוני – דתי ואנגלו סקסי 

הכוללת בתי כנסת רבים וגישה לכבישים 
ראשיים לכניסה ויציאה מהעיר.

בואו לחוות את שכונת קטמון הישנה 
והיוקרתית המציעה לכם תרבות והיסטוריה 

ירושלמית במיטבה בלב העיר.

השיירות 26



welcome to your
DREAM HOUSE



welcome to your

קטמון (או גונן בשמה העברי הרשמי) היא 
שכונה יוקרתית בדרום-מרכז ירושלים.

בקרב ירושלמים מקובל גם לכנותה קטמון 
הישנה על מנת להבדילה מרצף שכונות 

"הקטמונים" (או "גוננים" - גונן א'-ט') 
הצמודות לה שנבנו בשנות ה-50 של 

המאה ה-20 מדרום-מערב לקטמון 
כשיכונים לעולים חדשים.  

השם "קטמון הישנה" נועד לייחד את 
שכונת קטמון המקורית וההיסטורית, אשר 

בתיה הראשונים הוקמו סמוך למנזר סן 
סימון, ונבדלת מן "הקטמונים" גאוגרפית, 

היסטורית, אדריכלית וסוציו-אקונומית.

קטמון הישנה



קטמון התחילה להתפתח החל משנת 1900 
לערך. האדמות עליהן נבנתה השכונה היו 

שייכות בעבר בעיקר לפטריארכיה 
היוונית-אורתודוקסית, שהחלה למכור לא 

מעט מנכסיה עקב משבר כלכלי אליו נקלעה 
בשלהי המאה ה-19.

היא העדיפה להתחיל במכירתן של קרקעות 
אלה, משום שהיו רחוקות מהעיר העתיקה, 

ולכן נחשבו פחות קדושות. הריחוק של 
השכונה מן העיר קסם לערבים, שנענו 

למודעות שהציעו להם לגור בסביבה עם 
"אוויר נקי" ושאליה ניתן להגיע "בכביש 

עגלה" (כלומר: דרך סלולה).

החלקות היו גדולות (כ-500 מטר רבוע), 
ואפשרו בניית בתים גדולים. היהודים, 

לעומתם, העדיפו שלא לרכוש קרקעות 
באזור זה, משום ששכן בסביבתן של שכונות 

בהם גרה אוכלוסיה נוצרית והיו רחוקות 
מהחומה. רק לאחר שחרור העיר מידי 

הירדנים החלו לרכוש יהודים קרקעות 
בשכונה עד לקבלת צביונה הנוכחי.

היסטוריה



מפת האיזור

this is your
NEIGHBORHOOD
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עקרי המפרט הטכני 

• בניין בוטיק  מעוצב בן 7 קומות       
• לובי כניסה מפואר ומעוצב המשלב מראות,

   תקרה מונמכת וקרניזי תאורה
• חניה תת קרקעית מוגנת במחסום חשמלי 

• מעלית מפוארת ל- 6 נוסעים בשילוב נירוסטה ומראות. 
• שטחי גינון ופיתוח סביבתי בעיצוב אדריכל נוף

• חיפוי הבניין באבן ירושלמית טבעית יוקרתית בעיצוב אדריכלי
• מערכת סולארית בגיבוי חשמלי – דוד 150 ליטר

מפרט הבניין

מפרט הדירה - כללי

מפרט הדירה - כללי

חדרי רחצה ושירותים

• דלת בטחון בכניסה לדירה
• דלתות פנים   איכותיות 100% פלקסבורד 

• משקופים מתועשים  
• קירות חוץ ומחיצות פנים מבטון ובלוקי איטונג  

• חלונות אלומיניום איכותיים בעלי זיגוג טריפלקס  
• מרפסת שמש הכוללת מעקות אלומיניום משולבים בזכוכית.

• אינטרקום טלויזיה צבעוני במעגל סגור  
• אינטרקום שמע בחדר ההורים

• תריס גלילה חשמלי בסלון
• הכנה לרשתות בחלונות הדירה
• ממ"ד תקני כולל  דלת פלדה  

• ריצוף באריחי גרניט פורצלן 60X60 או 45X45 בכל חדרי הדירה
• הכנה למערכת קולנוע ביתית בסלון

• נקודת טלויזיה וטלפון בכל חדר
• אפשרות לפרקט למינציה בחדר הורים

3X25 חשמל תלת פאזי •
• אביזרי חשמל גוויס או שווה ערך

• צובר גז תת קרקעי  

BUILT-IN ארונות מטבח עליונים ותחתונים כולל יחידת •
  תחתונה  כולל  מנגנון טריקה שקטה  

• שיש מטבח מסוג אבן קיסר במבחר גוונים
• כיור מטבח סילקוורץ או נירוסטה בהתקנה שטוחה

• ברז פרח נשלף מכרום ניקל 
• הכנה למדיח כלים

• מזגן מיני מרכזי אלקטרה או שווה ערך
• חימום תת רצפתי בכל הדירה

33X33 ריצוף קרמיקה בחדר אמבטיה •
• חיפוי קירות 63X31 ממגוון סדרות

• ארון אמבטיה עם  משטח אינטגרלי בחדר רחצה ראשי
• כלים סניטריים איכותיים

• אסלות תלויות ומיכלי הדחה סמויים
• אמבטיה אקרילית

• מקלחון זכוכית איכותי 

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי קיים, סדרות,
ספקים, גוונים וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה

פרויקט בוטיק יוקרתי בלב קטמון הישנהיחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח.   



מרכז המוסיקה
רעננה

קאנטרי רמת החייל
תל אביב

קאנטרי רמז פינת ארלוזרוב
תל אביב

מגורי יוקרה, הגוש הגדול
תל אביב

לייב יפה
הרצליה

היכל התרבות
אשדוד

בניין מגורים
כפר סבא

בית ספר נופי ים
תל אביב

מעפילי האגוז 25-39
תל אביב

מעונות בית קלור
רחובות

והתקנים   הסיווגים  בעלת  הינה  התור  קן  חברת 
ספקית   הישראלי,  הבנייה  בענף  ביותר  גבוהים 
שומה של משרד הביטחון, מוכרת לביצוע עבודות  

.ISO 9002 משלתיות ופועלת על פי תקן

תחומי  רב  ניסיון  החברה  צברה  השנים  במהלך 
בביצוע פרויקטים תוך שמירה על איכות, עמידה 
מהירה  ותגובה  ביצועית  גמישות  זמנים,  בלוחות 

לשינויים.
הפונקציונאליות  בזכות  מוניטין  גיבשה  החברה 
במסגרת  ועמידה  הפיננסית  העמידות  שלה, 
ללא  ביצוע  איכות  על  שמירה  תוך  תקציבית 

פשרות לאורך כל הדרך.
קן-התור גאה במגוון הפרויקטים בהם נטלה חלק, 
חינוך,  ביניהם: שכונות מגורים, קוטג'ים, מוסדות 
הנמלים,  רשות  החשמל,  חברת  עבור  פרויקטים 

משרד הביטחון ורכבת ישראל.

החברה הוקמה בשנת 1993 ע"י יואב קן-תור, בוגר 
החברה  בטכניון  אזרחית  להנדסה  הפקולטה 
מהנדסים,  הכוללים  עובדים   80 מעסיקה 

הנדסאים, ואנשי מטה.

על היזם

WWW.KEN-HATOR.COM






