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בוסתן יהודה
פרויקט היוקרה בוסתן יהודה
מהווה סביבת מגורי עילית
המובלע ברובע קטן ויוקרתי בלב ליבה של שכונת
בקעה הירושלמית .בין מרחבים טבולים ירוק ,לצד
שדרות יוקרה ובתי קפה קטניםוכל הטוב הירושלמי
הקיים בשכונת בקעה המבוקשת  50 -הרוכשים ייהנו
מרמת גימור בינלאומית ומהסטנדרטים הגבוהים
של החברה המובילה בתחום הבניה הירושלמית.

אווירה
ירושלמית
אותנטית

בקעה היא אחת השכונות היפות
ביותר בירושלים .אותנטית וספוגה בניחוחות ירושלים
היפה של פעם .מאז תחילת המאה ה 19-בה נבנו בתיה
הראשונים של בקעה העתיקה בסמוך למסילות הנחושת
הכבדות ההסטוריות ועד היום ,צברה השכונה מוניטין של
איכות ,בשל מיקומה האסטרטגי מחד והשלווה הפסטורלית
מאידך ,היא מציעה שילוב נדיר של מגורים שלווים ואיכות
חיים ,יחד עם חיי מסחר ותרבות מפותחים אשר משכו
אליה את שמנה וסלתה של ירושלים.

משקיפים
מהחלון

כאן קורמים עור וגידים בניני היוקרה
של 'בוסתן יהודה' ,שוזרים באמנות ובעדינות את יופיה
העתיק של השכונה הקסומה ,ואת אופיה המתחדש של
הדירות ב'בוסתן יהודה' מוקפות
ירושלים המודרנית -
בכל הטוב שיש לשכונה הוותיקה להציע .רחובותיה
הציוריים של בקעה השלווה עוטפים את המתחם ומקיפים
אותו במגוון נדיר של סגנונות בניה ייחודיים המהווים
תמונת ראי של תקופות שונות בהיסטוריה של השכונה
אשר עברה בשנים האחרונות רנסנס קהילתי ותרבותי.

לחיות
בדיוק כמו
שרוצים

בבקעה חיי תרבות ובילוי מפותחים במיוחד,
המנהל הקהילתי מקיים מגוון רחב של קורסים חוגים ופעילויות ספורט
להעשרת ילדי השכונה ואירועי תרבות לרווחת התושבים.
רוצים לשבת על קפה בבוקר? תצטרכו לבחור בין מגוון רחב של
אפשרויות ,אם זה מתחם התחנה הראשונה ,עמק רפאים או אחת מעשרות
המסעדות ובתי הקפה על דרך בית לחם .בהם כאלה אשר מגיעים אליהם
מרחוק .בבקעה אתם במרכז העניינים רגע מהבית השקט שלכם.
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בימים אלה עומדת התכנית להקמת הקו הכחול של רשת הרכבת הקלה
בירושלים לאישור הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה .הקו אמור להחנך
ב 2026-ויחבר את מרחב המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים לכל מוקדי
העניין בעיר :מוסדות ההשכלה הגבוהה ,מתחמי תעסוקה ,קריית הממשלה
והמוזיאונים ,התחנה המרכזית ומתחמי התרבות והפנאי במרכז העיר.
תחנת הרכבת בצומת אורנים 3 ,דקות הליכה מבוסתן יהודה ,תאפשר לדיירים
להתחבר בקלות ובמהירות לכל חלקי העיר.
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חינוך
מבית טוב

מוסדות החינוך ובתי ספר האיכותיים
השוכנים בבקעה ,כמה מהם צמודים ממש ל'בוסתן יהודה',
הוציאו את שמה של השכונה למרחוק .ביה“ס אפרתה הצמוד
למתחם בוסתן בקעה ,נבחר לאחד מעשרת בתי הספר הטובים
בארץ ,דוגמה למקום חינוך איכותי בעל אינטגרציה של תפיסת
עולם חברתית ,השקפת עולם דתית וחינוכית .כך גם בית הספר
פלך ועוד.
כל אלו הביאו וממשיכים להוביל לאיזור אוכלוסיה רבגונית
חזקה ומשכילה ברמה סוציואקונומית גבוהה ,ישראלים
ואנגלוסקסיים ,אשר הפכו את בקעה לשכונה המבוקשת ביותר
בשוק הנדל"ן הירושלמי.

נשאבים
פנימה

בתיה החדשים של בקעה מהווים
את החיבור המושלם והמדוקדק בין העבר העשיר ,לבין
העתיד האמנותי והמתקדם .בנייני היוקרה של בוסתן
יהודה חורזים את יופיה הייחודי של השכונה עם איכות
חיים בסטנדרטים מודרניים.
הדירות תוכננו בקפידה על ידי אדריכלים בעלי שם
והן מציעות מפרט טכני מתקדם ועכשווי בסטנדרטים
המפורסמים של חברת יהודה רחמים.

את ירושלים
בונים עם הלב
כבר למעלה מארבעים שנה מוביל יהודה רחמים ,מוותיקי בוני ירושלים ,את
החברה אותה ייסד ,לביצוע מיזמי בניה ברמה הגבוהה ביותר וליצירת מסורת של
איכות בלתי מתפשרת מהמסד ועד הטפחות.
שדרת הניהול של החברה מורכבת מבני משפחתו שנשמו וחונכו למצוינות בכל
פרט ובכל נדבך ,לצד אנשי מקצוע מעולים המגויסים יחד להצלחה בכל פרויקט.
כיזם בעל חזון יהודי וציוני ,רואה יהודה רחמים בכל מיזם בניה והתחדשות
עירונית הזדמנות נוספת למימוש שאיפתו האישית לבניית ירושלים באופן
המושלם ביותר.
יהודה ,איש משפחה חם שהקים בעשר אצבעותיו את החברה המשפחתית ,זכה
ובצדק לכינוי "האבא של הבניה המקצועית והחדשה בירושלים".

