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"קבוצת נחמיאס" קבוצה פרטית בבעלות קלוד נחמיאס, הוקמה בשנת  1994 כחברה יזמית ומבצעת.
"קבוצת נחמיאס" קבוצה היוזמת ובונה את כל הפרויקטים :למגורים, למסחר, למשרדים ולמלונאות. 

קלוד נחמיאס בעל ניסיון וידע רב שנים מעורב באופן אישי בהתנהלותה. עוסק בייזום, בתכנון, בליווי תהליך הביצוע , בניהול האדמיניסטרטיבי 
ובעיצוב שניכר בכל הפרויקטים. "קבוצת נחמיאס" נהנית מיציבות פיננסית ומוכרת בסטנדרט הבניה הגבוה ביותר, נמנית עם החברות הבודדות 
בישראל הבונות מגדלי מגורים בני למעלה מ- 45 קומות. הקבוצה נמצאת בתנופת צמיחה מתמדת ופעילה באשדוד, בתל אביב, בפתח תקווה, 

בראשון לציון, במודיעין, ברחובות, ביבנה ובגדרה .

*סטנדרט מוביל של בניה* 
הקבוצה רואה לנגד עיניה את עקרונות האיכות המקצועית המנחים אותה לאורך כל הדרך, הכוללים אמינות, יושרה, ניהול יעיל ועמידה בלוחות 
זמנים. הקבוצה עומדת בתקנים המחמירים ביותר תוך הקפדה יתרה על סטנדרטים גבוהים ומצוינות מקצועית ללא פשרות, בהם היא ידועה.

*איתנות פיננסית, אמינות ובטחון*
האיתנות הפיננסית של הקבוצה, מקצועיותה וסטנדרט הבניה הראשון במעלה, הם היוצרים את הביטחון והשקט הנפשי ממנו נהנים לקוחותיה. 

"קבוצת נחמיאס" זוכה לאמינות גבוהה בקרב הבנקים והגופים הפיננסיים הגדולים בישראל, המלווים את הפרויקטים ברחבי הארץ. 

*מחויבים לאנשים*
אנחנו "בקבוצת נחמיאס" מאמינים שעסקים עושים קודם כל עם אנשים. אנחנו מתגאים בבניית מערכת יחסים מכבדת ומוצלחת עם כלל 
לקוחותינו, וכן עם סגל העובדים ונבחרת הספקים שלנו. מערכות יחסים אלו מתבטאות בשותפות לדרך, הדדיות ובחוויית שירות גבוהה ואנושית. 

כל זאת בזכות צוות עובדים השואף לשלמות, מקצועיות ושרירותיות.

אודות החברה
אגפי הקבוצה

אגף השיווק והמכירות
בניהולו של חיים קקון, סמנכ"ל השיווק, המכירות והפיתוח מוביל 

צוות אנשי מכירות מיומנים ובעלי ידע מעמיק אשר מאייש את 

משרדי המכירות של הקבוצה, ומציג ללקוחות אפשרויות רכישה 

ופתרונות לכל נושא. הקבוצה מאמינה במתן שירות לאורך זמן ולכן 

מלווים אנשי המכירות את הלקוחות החל מהרכישה ועד למסירה 

ואף לאחר מכן.

אגף הכספים
יהב פינקלשטיין, סמנכ"ל הכספים אמון על ניהול כספי של כל 

הקבוצה, כולל חשבים, מחלקת הנהלת חשבונות, חשבונות דיירים, 

חשבונות המנהלים: ספקים, ביצוע, רכישות, ועובדים. בשיתוף פעולה 

שוטף עם הבנקים, חברות הביטוח וגופי המימון הגדולים בישראל.

אגף ההנדסה 
סמנכ"ל ההנדסה יצחק עוזרי מוביל תכנון מפורט ומוקפד לפרויקטים 

המבוצעים על ידי הקבוצה. צוות מנהלי פרויקטים, מנהלי עבודה, 

אדריכלים ויועצים אמון על הקמת הפרויקטים השונים, תוך הקפדה 

על רמת הביצוע, עמידה בלוחות הזמנים מתחילתו ועד מסירתו 

באיכות הטובה ביותר ללקוחות הקבוצה.

אגף הביצוע
חברות הביצוע  "בר ים ביצוע ובניה )2003( בע"מ"  ו-"ק.26 ביצוע 

ובניה בע"מ" בעלות סיווג ג5 )סיווג הבניה הגבוה ביותר בארץ( הינם 

חברות פרטיות "מקבוצת ק. נחמיאס יזום והשקעות בע"מ" בבעלותו 

של קלוד נחמיאס. חברות הביצוע מבצעות את כול הפרויקטים של 

קבוצת נחמיאס במגוון רחב של פרויקטים מרשימים ומורכבים: 

יוקרתיות, מגדלים המתנשאים לכ-160 מטר  שכונות מגורים 

)מהגבוהים בארץ(, בנייני בוטיק מעוצבים, כמו גם מרכזים מסחריים 

ומשרדים משוכללים. תוך הפגנת יכולות המשלבים מצוינות ניהולית 

והנדסית, שיטות בנייה מתקדמות, הקפדה יתרה בנושאי בטיחות 

ומתן איכות ושירות ללא פשרות בדגש על בנייה איכותית למגורים, 

המהווה גרעין פעילות מרכזי ומקור גאווה לקבוצה. 

אדריכלות ועיצוב פנים
לרשות הקבוצה עומדים מיטב האדריכלים, מעצבי הפנים ואנשי 

המקצוע המחויבים למצוינות ולהקפדה על הפרטים הקטנים והגדולים 

כאחד. בכל אחד משלבי הייזום, התכנון והבניה. בין היתר, משלבת 

הקבוצה בריכות שחיה פרטיות במבחר פרויקטים בסטנדרטים 

הגבוהים ביותר.

אגף לפיתוח עסקי
כוללת צוות שיווק, אדריכלים יועצים משפטיים ואנשי כספים, 

המתמחים במחקר ופיתוח, בדגש על התאמה מרבית לקהל היעד 

בתכנון ועיצוב הדירות, ובהתאמה מרבית לתקציב הרכישה, ובנוסף 

בקידום רכישת קרקעות לבנייה, בפיתוח פרויקטים של פינוי ובינוי 

ועסקאות קומבינציה.

אגף להתחדשות עירונית
פעילות ההתחדשות העירונית "בקבוצת נחמיאס" מרוכזת באגף 

ייעודי להתחדשות עירונית ומנוהלת על ידי מטה האגף, המרכז את 

מכלול התהליכים, מאיתור הפרויקטים, בדיקת ההתכנות ותכנונם, 

דרך ליווי הדיירים הוותיקים וטיפול בכל הסוגיות הכרוכות בפרויקטים 

אלה. שיטת הניהול והמתודולוגיה העסקית של אגף ההתחדשות 

העירונית הביאה לכך "שקבוצת נחמיאס" היא אחת מהחברות 

הבודדות שמבצעות פרויקט מגורים הכולל 846 דירות בפרויקט 

"מגדלי הדקל" קו ראשון לים באשדוד ב- 5 מגדלים בני 29 קומות 

במסגרת פינוי בינוי הראשון באשדוד ומהגדולים ביותר בארץ.

שבעת  אגפי הקבוצה בהנהלת קלוד נחמיאס המנכ"ל והבעלים בסיוע איציק אוזן המשנה למנכ"ל עובדים בשיתוף פעולה מפרה 

היוצר את הסינרגיה המקצועית המורכבת מרמת ביצוע מובילה, עמידה בלוחות זמנים, עיצוב מוקפד ויציבות פיננסית, המביאה 

להצלחת הקבוצה. 

קלוד נחמיאס

נוף עירוני
יזמות בע«מ

ק.ש.
נכסים מניבים בע«מ

ק. 26
ביצוע ובניה בע«מ

מאור אשיק ניהול 
והשקעות בע«מ

בר ים ביצוע
ובנייה )2003( בע«מ

90%

אן ג‹י 26
התחדשות עירונית

100%

קבוצת ק. נחמיאס
יזום והשקעות בע«מ

100%

שקד
התחדשות עירונית בע«מ

100%

ק.26 יהלום
יצחק בע«מ

100%

ים ש.נ.ב. 
השקעות ואחזקות בע«מ
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פרויקט הפינוי-בינוי ברחוב הדקל הנו ספינת הדגל של תכנית 

ההתחדשות העירונית באשדוד ומהווה התנעה לכל הליך ההתחדשות 

של רובע א' בפרט ושל הרובעים הוותיקים בכלל. יתרונה של התוכנית 

בהעמדת המבנים בניצב לחוף הים )בניגוד לפרויקטים אשר מהווים מאין 

"חומה" החוסמת את הנוף לים( ,מיקומה האסטרטגי בקרבה למרכז 

העיר הראשון והוותיק, לשטחים ירוקים ומבני ציבור קיימים וביצירת 

חזית עירונית אחידה המלווה שדרה מרכזית בעיר ופתוחה לכיוון הים.

לראשונה באשדוד, בתחילת שנת 2013 אושרה בוועדה המחוזית 

לתכנון ולבניה- מחוז דרום תכנית לפינוי-בינוי בעיר. לאחר 4.5 שנים 

של עבודה מאומצת ושיתוף פעולה בין היוזם והמתכנן ,רשויות התכנון 

ודיירי רחוב הדקל אשר הביעו את הסכמתם באחוז גבוה. התוכנית 

מתבססת על הרחבת רחוב הדקל והפיכתו לרחוב דו -סטרי, הארכתו 

וחיבורו לשד' משה דיין, פיתוח מחודש של הטיילת היורדת לחוף הים 

לאורך שד' יצחק הנשיא )מצומת רוגוזין  מערבה( ובהמשך שד' משה 

דיין ורח' הטיילת המשתלבות במתחם באמצעות מעבר תחתי אל מתחת 

לרחוב הדקל המוארך.

בתאריך 01/03/2015 נערך טקס חגיגי ומרגש להנחת אבן פינה לפרויקט 

הפינוי בינוי הראשון באשדוד בנוכחות נכבדי העיר ויזמה הפרויקט: 

ראש העיר דר' יחיאל לסרי, סגן ראש העיר מר גבי כנפו, מ"מ מקום 

יו"ר הועדה לתכנון ובבניה הרב מוטי ליברמן ,מהנדס העיר אדריכל 

שלמה נער, קלוד נחמיאס מנכ"ל ובעלים של "קבוצת נחמיאס" ואדריכל 

הפרויקט וולטר שיינקמן.

מגדלי הדקל.
סיפור הצלחה היסטורי,

במקום ממנו צמחה
העיר אשדוד. 

בתאריך: 22/05/18 התקיים טקס מיוחד ורב משתתפים להריסת 3 הבניינים 
הראשונים הכוללים  52 דירות. בימים אלה אנו לקראת הריסת 2 הבניינים 
האחרונים ובכך נשלים את הריסתם של כול 9 הבניינים הכוללים 150 דירות. 

בתאריך:12/08/2015 התקבל היתר הבנייה לבניין הראשון. היום הבניין הראשון 
) המערבי( אוכלס בהצלחה, הבניין השני לקראת אכלוס, הבניין השלישי 
בבנייה מתקדמת ובקרוב תחל הבניה והשיווק של הבניינים הרביעי והחמישי.

"קבוצת נחמיאס" שבבעלות קלוד נחמיאס קיבלה על עצמה לעמוד ללא עוררין 
בכל התנאים הקבועים בהסכמי ההתקשרות שנחתמו בין הדיירים לבין חברת 
"נוף ים עירוני יזמות בע"מ ".חברת "בר ים ביצוע ובניה )2003( בע"מ" מקבוצת 
נחמיאס אמונה על ביצוע הפרויקט תוך הבטחת בנייה איכותית מתוך הקפדה 

בראש ובראשונה על זכויות הדיירים המקבלים תמורה הולמת לדירותיהם.

בניינים 1, 2

רחוב הדקל האהוב והנחשק ביותר באשדוד מתחדש עם פרויקט מגדלי הדקל

צולם ב-01/2022
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עבר פוגש עתיד. 
     מגדלי הדקל 2022 

העתיד העבר

צולם ב-01/2022

צולם בשנת 2015
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בחינת התכנות הפרויקט וכדאיות כלכלית | בטרם הגשת הצעה פרטנית עבורכם חטיבת ההתחדשות העירונית שלנו בדקה ולמדה את הפרויקט. 

מסלול קידום מהיר ותיאום מול המתכננים והרשויות | לאחר אישור הצעתנו לתחילת שיתוף פעולה עימכם, אנו מתחייבים לפעול למען קידום 
תוכנית ההתחדשות באופן הפרקטי, המהיר והנוח ביותר עבורכם, בשילוב כל הצוותים המיומנים ותוך הקצאת כל המשאבים הנדרשים לשם כך.

תיאום מלא מול כלל הגורמים | על מנת ליצור תיאום מדויק שמטרתו לייעל ולקדם את קידום הפרויקט אנו נעמיד לרשותכם מנהלת אשר תהיה 
אחראית על ניהול כלל הגורמים המעורבים בפרויקט, הכולל: את נציגות הוועדים / הבניינים, בא כוח הדיירים, אדריכלים ומתכנני הפרויקט, 

יועצי התחבורה והנוף, הרשויות השונות, הרשות המקומית / הועדה המחוזית.

עוצמה פיננסית וגב כלכלי איתן | קבוצת נחמיאס שבבעלות קלוד נחמיאס הוקמה בשנת 1994 הקבוצה יוזמת ובונה פרויקטים בפריסה 
ארצית נהנית מחוסן פיננסי ונשענת על יסודות איתנים ויציבים, המבטיחים לכם שקט נפשי, ראש שקט וערובה מלאה תמורת דירתכם.

יזום וביצוע הפרויקט | כחברה יזמית ומבצעת, קבוצת נחמיאס תעמיד לרשותכם עשרות שנות ניסיון בתכנון והקמת פרויקטים, שכונות 
ומגדלי יוקרה. השילוב בין חברה בעלת מוניטין שיש לה חטיבת ביצוע האמונה על בניית הפרויקט מבטיחים לכם ראש שקט ונקי מדאגות 

וכתובת אחת לאורך כל הדרך.

בחירת יועצים מובילים | בקבוצת נחמיאס מאמינים כי חובה לצוות לכל פרויקט את האנשים המקצועיים והמובילים בישראל. בתחומי: התכנון, 
האדריכלות, ההנדסה, המשפטי, הפיננסי, הפיתוח והנוף, התחבורה והתנועה ועוד. לא בכדי הפרויקטים והמתחמים שיזמה ובנתה הקבוצה זכו 
לתשבחות ולהדים רבים. הכול נעשה בניהול צמוד יחד עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בישראל. גם בפרויקט זה אנו מבטיחים להעמיד 

את צוות היועצים הטוב והבכיר ביותר, בשילוב צוותי החברה האמונים על שירות הדיירים, הניהול והפיקוח.

הרווח
והשקט הנפשי

כולו שלכם! 

היתרון הכפול של קבוצת נחמיאס
גם יזמית וגם מבצעת!

נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו הרב, בייזום ובביצוע 
של מתחמי מגורים ברחבי המדינה. העוצמה הפיננסית, הניסיון 

והמוניטין, הצוות המיומן והיכולות המוכחות בשטח – 
מבטיחים לכם תהליך יעיל, קל ונוח כל הדרך לדירה חדשה.  
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06
כנס בחירת הדירות ע«י 

הדיירים.

07
הוצאת היתר בנייה מול 

הרשויות.

01
בחירות נציגות בעלי 

הדירות, אשר תעמוד 
בקשר ישיר עימנו.

02
בחירת עו«ד אשר יהיה 
אמון על ייצוג הדיירים 

בכול התהליך.

03
אישור וחתימה על הסכם 

לדירה החדשה שאנו 
מציעים לכם.

04
תכנון הפרויקט ואישור 

מול כלל הגורמים 
והרשויות.

05
תכנון מפורט לבניין, 

לדירות ולשטחים 
המשותפים.

10
מסירת מפתחות לדירתכם 

החדשה. 

צעדים בלבד!

עתיד 
המגורים 

שלכם
מתחיל 

ומסתיים
1009ב-

פינוי הדיירים לדירה חלופית, 
הריסת המבנה הנוכחי 

ותחילת ביצוע הפרויקט 

08
העמדת ערבויות בנקאיות 

לכל דייר.
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בקבוצת 
נחמיאס 
דואגים 
לחיוך 

שלכם, 
מקצה 
לקצה. 
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חבילת ההטבות 
והפתרונות

שלנו עבורכם, 
ללא כל תמורה 

מצידכם!

כשותפים מלאים שלכם לאורך התהליך,
נדאג להעניק לכם את כל המעטפת המקצועית

להשלמת הפרויקט, מא‹ ועד ת‹.

ערבות ביצוע.
לכל בעל דירה בבניין תינתן ערבות בנקאית

בגובה שווי דירתו החדשה, בהתאם להערכת

שמאי כפי שיוצג בדו"ח האפס של הבנק המלווה.

ערבות רישום.
קבוצת נחמיאס תשאיר את ערבויות 

הביצוע על שם בעל הדירה עד לרישום הדירה 

החדשה בלשכת רישום המקרקעין.

ביטוח.
קבוצת נחמיאס תרכוש עבור הפרויקט ביטוח אחריות

קבלנים וסיכוני צד ג' .

סיוע לקשישים / אוכלוסיות חלשות.

קבוצת נחמיאס תעמיד לרשותכם חבילת פתרונות בהתאמה אישית.

לכול אחד מהדיירים. בכלל זה סיוע ומתן פתרונות לדיור חלופי. 

 הודעת פינוי הדירה.
תינתן לבעלי הדירה הודעת פינוי מסודרת

בפרק זמן של 90-120 יום לפני מועד 

הפינוי והריסת הבניין הישן.

דירה חדשה ומודרנית.
כבעלי דירה בפרויקט תיהנו מדירה חדשה בתוספת

ממ״ד תקני בבניין חדש. הדירה החדשה תוגדל 

בהתאם להוראות החוק ובכפוף למדיניות הרשויות.

 

מרפסת שמש.
לכל דירה חדשה תוצמד מרפסת שמש בכפוף לקווי הבניין, 

אישור ותקן הרשויות הרלוונטיות.

חניה.
ככול שניתן, לכל דירה תוצמד חניה רגילה רשומה בטאבו.

מחסן. ככול שניתן לכל דירה יוצמד מחסן בשטח של 4-6 מ״ר.

שדרוג השטחים המשותפים בבניין.
לרבות לובי כניסה, מעליות מהירות , פיתוח

סביבתי ועוד.

מפרט טכני.
המפרט הטכני של בעלי הדירות יהיה זהה למפרט הטכני של דירות 

היזם שיוצעו למכירה לקהל הרחב למעט, דירות הגן ודירות הגג.

תשלום דמי שכירות.
לכל בעל דירה ישולמו דמי שכירות חודשיים ממועד הפינוי ועד לקבלת 

דירתכם החדשה.

דמי השכירות יקבעו לפי הערכת שמאי ערב הפינוי.

תשלום מיסים.
כבעלי הדירות קבוצת נחמיאס מעניקה לכם פטור מלא מתשלום 

המיסים כול תשלומי המיסים יחולו וישולמו על ידי קבוצת נחמיאס, 

למעט מיסוי מקרקעין במידה וחל על בעל הדירה. 

אחריות בדק. 
לבעלי הדירות תינתן אחריות בדק מלאה כפי שמחייב חוק המכר 

לדירה חדשה.
** בהתאם לחוק ולחוקי עזר עירוניים המעודכנים ט.ל.ח
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תשלום מלא 
עבור שכ"ט  

יועצי הפרויקט

תשלום מימון שכ"ט 
עורך הדין שלכם, 

אשר ייבחר על ידכם

ליווי פיננסי ,
יבוצע במסגרת ליווי 

בנקאי /גופי מימון 
מהגדולים בארץ.

תשלום דמי שכירות.
לכל בעל דירה ישולמו דמי 

שכירות חודשיים ממועד הפינוי 
ועד לקבלת דירתכם החדשה. 

דמי השכירות יקבעו לפי הערכת 
שמאי ערב הפינוי.

תשלום מימון שכ"ט 
מפקח בניה שייבחר 

על ידי הנציגות

עלויות הבניה והקמת 
הפרויקט 

כלל המיסים החלים 
על בעל הדירה

על פי חוק.

קבוצת 
נחמיאס
תישא

בכל 
העלויות

ללא כל 
תוספת 
מצידכם! 

הובלות – קבוצת נחמיאס 
תישא בעלות ההובלה לדירה 

השכורה ולאחר מכן לדירתכם 
החדשה עד 3,000 ש״ח לכל 
כיוון, לא כולל שירותי פירוק 

והרכבה.
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קבוצת 
נחמיאס 

יוזמת ובונה
עבורכם 
את בית 

החלומות! 
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להתעורר כל בוקר לנוף ים מדהים לצאת להליכה על הטיילת הצמודה ולחיות את החיים הטובים במתחם העתיד של אשדוד, המשלב בתוכו 

מגדלי יוקרה, תכנון אדריכלי מושלם, מפרטי פרימיום לצד מיקום נדיר בסמיכות לטיילת המתחדשת היורדת אל הים ואשר תכלול מוקדי 

פנאי המשתלבים בעיצוב נופי חדיש. החלום קרוב אליכם מתמיד, הבטיחו את מקומכם כבר היום!

מגדלי הדקל.
להרגיש את החול בקצות האצבעות...

מגדלי הדקל
- ם י ד  ו ד ש א -

צילום בניינים 1+2 | ינואר 2022
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K TOWERS | אשדודK UNIQUE | מודיעין K PLATINUM | אשדוד

K PLUS | רחובות

 K BOUTIQE | מודיעין

K RAKAFOT | ראשל״צ
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K GEDERA | גדרה K.LAVONTINE | ראשל״צ

K.HAMOSHAVA | פ״ת K.ONE | רחובות

BAR CENTER | אשדוד
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