
מתחם הקרקעות החדש של באר-יעקב



באר יעקב

ראשון לציון

קיבוץ 
נצר סירני

נס צינה

 ₪330,000
ליחידת קרקע

לאור המגמה שקיימת
בוועדה המחוזית

צפי להגדלת
זכויות בנייה

קרקע צמודה לשכונת מגורים בבאר יעקב במיקום מעולה 
המוגדרת על פי תוכנית מתאר ארצית כאזור פיתוח עירוני
ובמרקם עירוני על פי תמ"א 35 וכקרקע למגורים עפ"י 

תמ"מ/21/3

תכנית להקמת מתחם 
 מגורים שקיבלה

תוקף לבנייה ברמלה

מיקום 
אטרקטיבי

נחלות 
אלנבי

מתחם הקרקעות 
החדש של 
באר-יעקב

תוכנית פיתוח

 באר יעקב
החדשה

מרחק של כ-450 מ״ר מהפרוייקט

מרחק של כ-300 מ״ר מהפרוייקט



"הכירו: היישובים שיכפילו את עצמם עד 2030"  
)ynet, 18/10/14(

ממושבה – לעיר- דבר ראש המועצה 
מיקומה הפנטסטי של באר-יעקב, תחנת הרכבת שמובילה אותנו לת"א ב-12 דקות, 

בתוספת הכבישים החדשים שנסללו )431 ו- 4313(, והמרכז התחבורתי שבתכנון, יבטיחו 

נגישות נוחה ומהירה לכל יעד במדינת ישראל.

מידי חודש מצטרפים למשפחת באר-יעקב תושבים חדשים. מישוב המונה 6.300 תושבים 

עם בחירתי לתפקיד, אנו נושקים כיום לכמות של 20,000 תושבים. בטוחני שגם אתם 

כמוני תדעו לקבלם בחמימות ובברכה ויחד כולנו נשלב ידיים, נטה שכם ונפעל כאיש אחד 

למען הגשמת חזון הפיכתה של באר יעקב ממושבה לעיר מובילה - לפנינת השפלה.

 שלכם,
ניסים גוזלן

ראש המועצה

חשיבות הסטורית
ארץ ישראל של סוף המאה ה-19 נמצאת בתחילתו 
של תהליך שינוי גורלי. הרעיון הציוני מתחיל לקרום 
המטרה  הלאומית.  ההתעוררות  לנוכח  וגידים  עור 
היא ישוב ארץ ישראל והפיכתה למולדת יהודית, עם 
עשרות  ריבונית.  לאומה  לאומית  פוליטית,  תביעה 
ברחבי הארץ קבעו בשטח  מושבות חדשות שקמו 
עובדות ויחד עימן באר-יעקב, שעלתה על הקרקע 
מושבה  וליד  גדולות  ערביות  ערים  לשתי  בסמוך 
בלתי  עובדה  גם  נקבעה  ובכך  חקלאית  גרמנית 
שבאר- בכך  היא  נוספת  לערעור.החשיבות  ניתנת 

"חברת   – הארץ  בני  ביוזמת  הוקמה  יעקב 
גאולה" – בראשות דיזנגוף וחיסין.

חשיבות חברתית

באר-יעקב  של  החברתי  יחודה 
מייסדיה  שבין  בעובדה  נעוץ 
נמנו יהודים בני תפוצות שונות 
השכילו  אשר  ומערב(,  )מזרח 
למזג את תרבותם והלך רוחם 
לכדי חיים של שותפות ואמונה 

בדרך.

יסוד המושבה

דיזנגוף,  מאיר  רכש   1906 בשנת 
אז  שעסקה  "גאולה"  חברת  של  ממנהליה 

 2.000 מיושבות,  ובלתי  צחיחות  קרקעות  בגאולת 
החווה  בעלי  שהיו  הגרמנים  הלותרנים  מידי  דונם 
החקלאית "חוות שפון" )מבנה החווה קיים ונשמר 
לקרקע  העלייה  לפני  מה  זמן  סירני(.  נצר  בקיבוץ 
נערך כינוס ביפו ובו הוסכם כי המתיישבים החדשים 
של  לרשותם  תועמד  הקרקעות  כל  מסך  מחצית 
מוצאם  בארץ  חקלאים  שהיו  קווקזים,  יהודים 
השממה  הפרחת  לגבי  תקוות  בהם  תלו  ועל-כן 
מרוסיה,  לעולים  נמכרה  השנייה  המחצית  במקום. 
שכבר  ופרס,  ארגנטינה  בולגריה,  רומניה,  פולין, 
חקלאות  =כפועלי  נסיון  צברו  וחלקם  בארץ  גרו 
באו  אלו שחלקם  ראשונים  שכירים. שמותיהם של 

וילדים וחלקם היו רווקים, היו: ברוך  עם משפחות 
זהבי, יחזקאל בן-יעקב, משה ושושנה קרנדל, נחום 
אביוב,  אשר  אביוב,  מנוח  ליובימוב,  יצחק  ז'יבלוק, 
חיים פרידה, יצחק זוסמן, יעקב יצחיק, סימן טוב, בן 
דוד, יוסף זיסמן, זאב גניס, פרץ גרז'נר, רחל רפפורט, 
מרדכי מזובר, נחמן פרובר, יוסף בן עמי ויוסף זיידל.
ביום ג' של שנת תרס"ח, 1907, נמלא לפתע "ואדי 
באלפי  הצחיח,  האזור(  של  הערבי  )שמו  למון" 
אנשים, שהגיעו מכל ישובי הארץ, לחזות ולחגוג את 
יום עלייתה והנחת אבן הפינה של המושבה שטרם 
קצר  זמן  להקרא  עתידה  והייתה  שם,  לה  נקבע 

לאחר מכן – באר-יעקב.

מקור השם באר-יעקב

נאלצו  מים,  מקור  בהעדר 
לסחוב  הראשונים  המתיישבים 
מראשון  וידיהם  גבם  על  מים 
מה  זמן  ומנס-ציונה.  לציון 
מחדש  לחפור  החליטו  לאחר 
היבשה  העתיקה,  הבאר  את 
מסתבר  הצלבנים.  מתקופת 
שהחלטה זו הייתה נבונה. בעומק 
עבים  קירות  בין  מטר,   45 של 
הצלבנים,  מימי  שריד  ומדופנים, 
נתגלו מים. לנוכח המים שנבעו מהבאר 
המתיישבים  החליטו  והסתומה,  העתיקה 
לקרוא למקום "באר-יעקב", על שמו של מייסדה, הרב 

יעקב יצחקי וכך נקבע שמה של המושבה הצעירה.

 דבר ראש המועצה 

ברחבי  הבנייה  והתחלות  בניית השכונות החדשות 
לבואם  ההבאות  בשנים  ויובילו  הובילו  היישוב 
אותנו  מחייב  זה  נתון  חדשות.  משפחות  אלפי  של 
בפניהן  ולהציג  משפחות  אותן  לקליטת  להיערך 
מתוכננת  ומודרנית,  חדשה  כעיר  באר-יעקב  את 
שירותים  סל  לתושביה  מעניקה  ואשר  בקפידה 
באיכות  וכלה  ותרבות  מחינוך  החל  מגוון  עירוניים 

הסביבה.

“באר יעקב, שעד לאחרונה נחשבה ליישוב מנומנם, מצויה בעיצומה של מהפכה

אורבנית”, אומר גרינברג, “מדובר בהיקף בנייה חסר תקדים של שכונות מגורים

חדשות שמגביהות את קו הרקיע של היישוב, וחלקן מתוכננות על שטחי מחנה צריפין”.

לדבריו, היישוב אף מתאפיין בהתחדשות עירונית במרקם הוותיק, לצד שדרוג תשתיות

והיצע השירותים. “ביום מאכלס היישוב 20 אלף תושבים, אבל עד שנת 2030 הוא

מתוכנן ל-80 אלף איש ובטווח הקרוב צפוי להיות מוכרז כעיר”, הוא מוסיף. כמו כן,

ליישוב מיקום אסטרטגי וסמיכות לצירי תחבורה ראשיים, בהם כביש 431 ששדרג

משמעותית את הנגישות.

למה כדאי 
להשקיע 

בבאר 
יעקב

באר יעקב
יישוב עם עבר עשיר  

עיר עם עתיד מזהיר



ייעודים מאושרים עפ"י תממ/21/3
ייעוד מאושר למגורים עפ"י הוועדה המחוזית לפי קצב הפיתוח 

העירוני של באר יעקב, סיכוי גדול שמספר היחידות יגדל
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צמיחה 
ותוכניות

קרקע בבעלות פרטית:
חלקה 134, גוש 4040



חברה לבנין ופיתוח בע"מ

החברות כהן פליקס ונדל"ן נדל"ן פועלות בתחום ההשקעות בנדל"ן / בניה / מסחר 
ותעשייה, וכן פועלות לשינוי קרקעות והשבחת נכסים. לחברות נסיון מצטבר של 

עשרות שנים בפיתוח יזמות וניהול פרוייקטים בנדל"ן

הקרקע אינה זמינה לבניה
קרקע במרקם עירוני ע״פ תמ״א 35 המוגדרת למגורים ע״פ 21/3 

נחלות 
אלנבי

מתחם הקרקעות 
החדש של 
באר-יעקב
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