


ברוכים הבאים לצמרת 
של קמפוס העסקים ג.ט.י הר חוצבים

BROSH TOWER -  - המגדל החדיש והמתקדם ביותר בירושלים, גאה להציג בפניכם תפיסה חדשה בתכנון בנייני עסקים 
וההייטק. המגדל מאופיין בתכנון אדריכלי מרשים ובנייה מתקדמת ופונקציונלית, עם נגישות גבוהה והתאמה מושלמת לצרכים 
האישיים והחברתיים של העובדים. נוסף לכל יתרונות הקמפוס, המגדל נהנה מחוזקות נוספות שמבדלות אותו ממתחמי עסקים 

אחרים בירושלים.

המקום שלכם לגדול
חברות השוכרות משרדים ב- ג.ט.י יהנו 
מגמישות מירבית בתכנון הפיזי של 
המשרד לרבות האפשרות לחיבור מספר 
קומות באמצעות מדרגות פנימיות. 
בנוסף הודות לגודלו של הפארק  קיימת 
גמישות  לשכור שטחים נוספים במתחם   
בהתאם לקצב הצמיחה של החברה.

פשוט להגיע 
חניון הקמפוס מאפשר הגעה נוחה עם 
הרכב ומכיל מעל לכ- 1,500 מקומות 
חניה, אשר ישרתו את דיירי הקמפוס 

ומבקריו.

הכל מתחת למשרד
לרגלי המגדל תוכלו למצוא את מתחם 
מסעדות הקמפוס )כשרות למהדרין( 
לצד מבחר בתי קפה, וחנויות נוספות 

לרווחת דיירי הפרויקט.



הכירו את קמפוס העסקים הבא שלכם! פארק הייטק מתקדם, החולש על פני שטח של כ-80,000 
 .BROSH TOWER מ"ר וכולל מספר מבנים, פיאצה טובלת בירוק ומגדל עסקים מפואר העונה לשם
קמפוס הר חוצבים, ממוקם בפאתיה הצפוניים של ירושלים, באזור התעשייה הר חוצבים, בסמוך 
לצירי התנועה מרכזיים: כביש 1, כביש 443, כביש מס' 9 ושדרות בגין ובעתיד הלא רחוק גם תחנת 

רכבת הקלה.

 BROSH TOWER, המגדל המתקדם ביותר בירושלים, תוכנן בקפידה כך שיאפשר לעסק שלכם 
לצמוח בתנאים האידיאליים ביותר: תכנון אדריכלי מרשים, סביבת עבודה מתקדמת הטובלת בנוף 
פסטורלי ושטחים רחבי ידיים, גינות ירוקות, שפע של חנייה וכאמור, מיקום מושלם המאפשר גישה 
ישירה לכל חלקי העיר וליציאה ממנה. נוסף על כך, הקמפוס מאופיין גם בגמישות אופטימלית 
בכל הנוגע להתרחבות העסק, כך שאתם יכולים להמשיך ולצמוח בשקט, לנו תמיד יהיה מקום 
עבורכם. המגדל תוכנן על ידי אחד ממשרדי האדריכלים המובילים בתחום המשרדים בישראל - 

יסקי מור סיון.

הצלחה זה בטבע שלכם
ג.ט.י הר חוצבים





ג.ט.י
עסקים צומחים פה

הגנים הגנים הטכנולוגיים בירושלים, או בשמם השגור יותר- ג.ט.י, נחשבים למותג המשרדים 
להשכרה המוביל בבירה. 

ג.ט.י, שנוסדה ע"י ישרס חברה להשקעות בע"מ והרשות לפיתוח ירושלים- מחלוצי פארקי ההייטק 
בעיר )מזה 30 שנה(, הפכו במרוצת השנים לכתובת המרכזית לשכירת משרדים ושטחי פעילות 

לענפי ההייטק, הביו-טכנולוגיה והעסקים בירושלים.

לג.ט.י שני קמפוסים הפרושים לאורך דרך בגין: גן טכנולוגי מלחה, גן טכנולוגי הר חוצבים. 

למעלה מ-150,000 מ"ר של שטחים משרדיים להשכרה המאפשרים לעסקים לתפוס מקום לצד 
חברות מובילות מהארץ ומהעולם, וביניהם: בנק הפועלים, מובילאיי, אורקם, מאפי פארמה, אקס 
ליבריס משרד הבריאות, בנק ישראל, Deloitte, מל"מ, מנורה מבטחים, בנק דיסקונט, בנק לאומי, 

רשות לחדשנות מתחמי העבודה של Regus ועוד.



*רושלים נהנית ממעמד של אזור פיתוח א' המאפשר ליהנות מהטבות המוענקות לחברות 
הייטק ולמפעלים עתירי ידע. חבילת התמריצים המוצעת למשקיע היא המקיפה מסוגה בישראל 

וכוללת בין השאר: הטבות מס, מענקים וכן ארנונת עירייה נמוכה באופן יחסי.

שטחים להשכרה 
במגוון גדלים

תכנון
אדריכלי גבוה

אפשרויות הרחבה
לעסקים בצמיחה

מסעדות במתחם 
הקמפוס

נגישות מושלמת 
לעיר ומחוצה לה

מעמד של
אזור פיתוח א'*

שפע של חניה
לעובדים והמבקרים

לעסק שלכם
כל מנועי הצמיחה



ירושלים של הזדמנויות זהב

ירושלים הייתה ותמיד תהיה אחד ממוקדי העניין 
הבולטים והחשובים בישראל.

מעבר להיותה בירת ישראל, המושכת אליה את 
ההמונים, בשנים האחרונות הפכה העיר ירושלים גם 
למוקד עלייה לרגל עבור אינספור עסקים מובילים, 
הודות לתנופת הפיתוח האדירה והבנייה המואצת בה.

חברות ענק לצד עסקים קטנים ובינוניים, המבקשים 
ליהנות מסביבת עבודה איכותית ונגישה, עם שפע של 

יתרונות עסקיים עולים לבירה.



קבוצת ההשקעות הוותיקה, שנוסדה בשנת 1950 והפכה מאז לשם נרדף להצלחה, יושרה
וחדשנות בענף הנדל"ן הישראלי, כשבבעלותה למעלה מ- 700,000 מ"ר של שטחי מסחר, 
תעשייה ומשרדים ברחבי הארץ.  קבוצת ישרס מחזיקה כיום ב- 3 חברות מובילות 

בתחומן, המביאות לכל פרויקט את הסטנדרטים הגבוהים המזוהים כ"כ עם הקבוצה:
חברת הבנייה למגורים- "רסקו"

חברת הנדל"ן המניב- "עוגן"
וכמובן שגם "ג.ט.י- הגנים הטכנולוגיים ירושלים"

קבוצת ישרס



 LOWER ZONE 2-13 קומות



 UPER ZONE 14-25 קומות



BROSH TOWER
לפרטים ומשרדים להשכרה

02-6490601
G a t i @ g a t i l t d . c o . i l


