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ילה א.ג.מ. הינה חברת נדל"ן מקצועית א
ובניהול  ביזמות  המתמחה  ומובילה 
פרויקטים למגורים. מיום היווסדה של 
חברת אילה א.ג.מ. בשנת 2009, הקימה החברה 
מספר רב של פרויקטים בהיקף של 2600 יחידות 
דיור  יחידות  למעלה מאלף  נמסרו  דיור, מתוכן 
ללקוחותיה המרוצים של החברה ברחבי הארץ, 
באזורי ביקוש בהם מודיעין, חריש, קרית אונו, 

ראש-העין ועכו.
חברת אילה א.ג.מ. מתמחה בארגון וליווי קבוצות 
רכישה ועמותות לבניה ובייזום פרויקטים הפרוסים 
בכל רחבי הארץ. החברה מעניקה ללקוחותיה טיפול 
איתור  משלב  החל  הקבוצה  את  ומלווה  מקיף, 
הקרקע ועד לשלב מסירת הדירה. השירות הראשון 
במעלה של החברה כולל ליווי משפטי, ליווי תכנוני, 
ליווי כספי וליווי הנדסי, לאורך כל תקופת הפרויקט.

הנהלת החברה כוללת את ג'קי סוויסה, ראש מנהלת 
המגורים לשעבר של צה"ל ואיתן לוי, סגן ראש אכ"א 
לשעבר. מנהלי החברה הם בעלי ניסיון רב-שנים 
בהקמת אלפי יחידות דיור במסגרת פרויקטי הדיור 
שהקימה מנהלת המגורים בצה"ל עבור משרתי 
הקבע ואנשי מערכת הביטחון. לקוחות החברה 
הייחודי  מנסיונה  הנובע  המוסף  מהערך  נהנים 
כעשור,  זה  המוכח  המקצועי  נסיונה  המצטבר: 
בשילוב נסיונה הצה"לי רב השנים, שמקורו ביוצאי 

מנהלת המגורים של צה"ל, העומדים בראשה.

אנשים כערך עליון
עליון  כערך  אנשים  רואה  א.ג.מ.  אילה  חברת 
ומכוונת לשירותיות, מתחשבת בלקוחותיה ורואה 
בהם את העיקר שבעשייתה. היושרה והאמינות 
בהן ידועה החברה חוברים למצוינות המקצועית, 
הנובעת מן הנסיון ההנדסי רב השנים, ופן ההנדסה, 
המהווה פרספקטיבה ייחודית לפועלה של החברה. 
החברה נהנית מאחוז גבוה של עמידה ביעדים, ולכן 
חוסכת ללקוחותיה כסף וזמן, לרבות החזרים של 
אלפי שקלים ללקוחותיה, תוך הקפדה על איכות 

ראשונה במעלה בכל פרויקט. הצוות המקצועי, 
היעיל והאמין של החברה מעניק מעטפת שירותים 

מקיפה ללקוחותיה לאורך כל תקופת הפרויקט.
פרויקטים נבחרים של החברה כוללים את פרויקט 
העיר,  בלב  הממוקם  בחריש,  היחיד  הקוטג'ים 
באזור בנוי, ומוצע במחירים אטרקטיביים במודל 
החברה.  ידי  על  המנוהלת  רכישה  קבוצת  של 
זאת, בפיקוח מנהל מיוחד מטעם בית המשפט 
הרכישה  שקבוצת  המבטיח  בחיפה,  המחוזי 
נמצאת במעקב שוטף של עורך דין המהווה מנהל 
חודשי. בסיס  המשפט  לבית  המדווח  מיוחד, 
עם לקוחות חברת אילה א.ג.מ. נמנות חברות, 

עוסקים ואנשים פרטיים.

תרומה לקהילה 
החברה רואה את התרומה לקהילה כערך המוביל 
את עשייתה, ומנהליה מתנדבים על בסיס שוטף. 
איתן לוי מכהן כחבר בועד המנהל של האגודה למען 
החייל. ההנהלה וצוות החברה משרתים בשירות 
מילואים: איתן לוי משמש כראש חטיבת נפגעים 
ונעדרים, וג'קי סוויסה משרת ברשות לחירום בנושא 
מבנים. שאר חברי ההנהלה משרתים בפיקוד העורף.

פרויקטים נבחרים
פרויקטים שנמסרו: אפיקי מודיעין, חריש – 128 
יח"ד, במסגרת   86  – יח"ד; בוכמן דרום, חריש 
קבוצת רוכשים; גבעות מודיעין - 77 יח"ד, עמותת 
יח"ד   102  – עכו  לב  ציפורים;  בשכונת  רכישה 
עמותה בשכונת צפון הכרם; בורמן גולד, מודיעין – 
52 יח"ד, פרויקט ביזמות; פסגת אפק, ראש העין 
– 148 יח"ד; העמותה לשכונה דתית, עכו – 153 
יח"ד צמודות קרקע; נופי-אפק, ראש העין – 33 
יח"ד; קדמת אפק, ראש העין – 33 יח"ד; גל הפסגה, 
קרית אונו – 93 יח"ד, מגדל מגורים בשכונת פסגת 
אונו היוקרתית; שלישיית הפסגה, קרית אונו – 79 
יח"ד, 3 בניינים בשכונת פסגת אונו היוקרתית; 
גבעת שיא, מודיעין – 64 יח"ד בשבעה בניינים.

פרויקטים בביצוע: מעלה אפק, ראש העין – 52 
יח"ד, פרויקט צמודי קרקע; נוף אגמ, חריש – 132 
במשכנות  האמנים"  "בית  בניה;  עמותת  יח"ד, 
על  פסגות  יח"ד;   26  – מוצקין  קרית  האמנים, 
הפארק – 64 יח"ד; אפיקי חריש, חריש – 60 יח"ד; 
פסגות מודיעין, מודיעין – 60 יח"ד; פסגות נופים, 
מודיעין – 60 יח"ד; פסגות החדשה, מודיעין – 46 
יח"ד; משרדים ומסחר, מרכז עירוני מודיעין; בוטיק 
במוצקין, קרית מוצקין – 22 יח"ד; פסגת האמנים, 
קרית מוצקין – 22 יח"ד; אילה 360, מודיעין – 

טרמינל עסקים.

פרויקטים בשיווק: גינות החורש, חריש – 78 יח"ד 
צמודות קרקע.

הנהלת החברה
ג'קי סוויסה - שותף ומנהל

ג'קי הינו בעל תואר ראשון בתחום הנדסה אזרחית 
)בוגר הטכניון( ותואר שני במנהל עסקים. 

אל"מ במילואים ולשעבר ראש מנהלת פרויקטי 

אילה א.ג.מ.

ג'קי סוויסה
שותף מייסד  

איתן לוי
שותף מייסד 

רונן בן יהודה
מנכ"ל 

שנת יסוד
2009

תחום עיסוק
נדל"ן - יזמות וניהול פרויקטים

רח' נחלת יצחק 10, תל אביב 6744806
טלפון: 03-7705000
פקס: 03-6955771

office@ayala-agam.com
www.ayala-agam.com

התחדשות עירונית
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המגורים בצה"ל, במסגרתן בנה כ – 3,000 יח"ד 
פרויקטי המגורים  מנהלת  כראש  ברחבי הארץ. 
של צה"ל הוביל פעילות מגוונת בתחום המגורים 
ביצוע  וייזום הפרויקט,  הכוללת איתור הקרקע 
ושיווק  פרסום  והנדסיים,  כלכליים  ניתוחים 
הפרויקט בקרב אוכלוסיית משרתי הקבע, ליווי 
הנדסי של הפרויקט עד לסוף שנת הבדק ועוד.

בשנת 2009 הקים, יחד עם איתן לוי, את החברה 

והביא, תוך זמן קצר יחסית, לסיומם של פרויקטים 
מוצלחים רבים בהיקף של מאות יחידות דיור.

איתן לוי - שותף ומנהל
איתן הינו בעל תואר ראשון במדעי התנהגות ותואר 
שני במנהל עסקים, תא"ל במילואים ולשעבר סגן 
ראש אכ"א. במסגרת צה"ל כיהן כיו"ר של עמותות 

בניה למגורים בהיקף של אלפי יח"ד.

יחד עם ג'קי, הקים את החברה בשנת 2009. איתן 
מוביל את פעילות החברה בתחום הארגון והכספים. 
לאיתן ניסיון רב בתחום האזרחי העסקי בתחומי 
והוא  ובחו"ל,  ובתחומי האנרגיה בארץ  הנדל"ן 
שימש כדירקטור וכמנכ"ל בחברות כלכליות גדולות 

בארץ.

גבעות מודיעין

גבעת שיא, מודיעין


