
מגדלי - נים

יש שלבים בחיים שאסור לפספס



מגדלי נים - ראשון לציון

מתחם מגדלי נים הינה עתודת הקרקע האחרונה 

באזור שאושרה ביוזמת הוועדה המקומית לתכנון 

המתאר  תכנית  במסגרת  לציון  ראשון  ובנייה 

המקומית החדשה רצ/2030 הינה תכנית מקיפה 

המקדמת את חזון פיתוח העיר לשנת כפי שגובש 

צור,  דב  מר  בראשה  והעומד  העיר  הנהלת  ע"י 

וכפי שאישרה הוועדה המקומית.

לציון  במגש הערים ראשון  נים ממוקמים  מגדלי 

תנועה  לעורכי  וצמוד  יעקוב  ובאר  ציונה  נס   /

ומבוקש  מרכזי  ללוקיישן  נחשב  ולכן  מרכזיים 

ביותר. הנהנה מגישה מהירה לכביש 431, וכביש 

6 ונתיביי איילון. משולש נים נמצא במחרק הליכה 

קניון  מצוי  בו  המתפתח  הרכבת  למתחם  קצר 

שכונת  ובקרבת   ,2017 בשנת  שנפתח  עזריאלי 

נחום  גן  עירקי,  שכונת   - בעיר  מובילות  מגורים 

החדשה - שכונת האירוסים, חלום ראשון ומרכז 

העיר.

יותר  של  קרקע  עתודת  על  משתרע  נים  מגדלי 

מ350 דונם ובתכנון השכונה המוקפדת יכללו בה 

מעל 90 דונם של פארקים וקומפלקס של מגדלי 

יוקרה בסטנדרט גבוה המאופיין בתכנון פורץ דרך.

מגדלי - נים

ההדמיות להמחשה בלבד -  כפי שהוגשו לוועדות, טל״ח



מגדלי - נים

הדמיה רעיונית לצרכי המחשה בלבד

קצת על האזור
לציון  בישראל. ראשון  בגודלה  לציון שהינה העיר הרביעית  הפרויקט ממוקם בראשון 

יפה בישראל  ‘קריה  זוכת פרס  והכנסה הגבוהה ביותר לנפש,  מאופינת באיכות חיים 

יפה’ וממוקמת במיקום האופטימאלי והנגיש ביותר מכל מקום ואל כל יעד בארץ. ראשון 

נחשבת  בישראל. העיר  ומרשת הכבישים הטובה  נהנית מתשתיות מתקדמות  לציון, 

באמצעות  הגבוהה.  להשכלה  עד  וגן  פעוטונים  מגיל  החינוך  בתחום  מובילה  לעיר 

וגופים  ובניית מתחמי עסקים גדולים, ראשון לציון שמה לה למטרה לשתף פעולה עם חברות  השקעות ענק בתשתיות 

מהמובילים במשק, ביניהם: מוסדות פיננסיים, חברות היי-טק, תעשיות עתירות ידע וביוטכנולוגיה. לפי סקר גיאוקרטוגרפיה 

תכנון  מציעה  השכונה  בישראל.  הגדולות  הערים  מבין  ביותר  האטרקטיבית  לעיר  נבחרה  לציון  ראשון  אחרונות,  וידיעות 

אורבני מתקדם, פיתוח עירוני ברמה הגבוהה ביותר- גני ילדים, בתי ספר, שטחים ירוקים ושטחים מסחריים הפרויקט תוכנן 

ובו כל השירותים  ירוק  כדי להעניק לכם ולמשפחתכם נוחות מקסימאלית ואיכות חיים בסטנדרט גבוה. המשלב פארק 

שהמשפחה צריכה במרחק נגיעה. 
מגדלי - נים

מרכז 
העיר
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פתוח
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ראשון

ההדמיות להמחשה בלבד -  כפי שהוגשו לוועדות, טל״ח



טומס מ. לייטרסדורף אדריכלים 
ומתכנני ערים

לייטרסדורף
טומס

תכנון המתחם ע"י גדולי האדריכלים 
טומס לייטרסדורף 

בשיתוף כנורי אדריכלים

אפשרות 
למימון בנקאי 

של עד 50%

ליווי משפטי עד 
לסוף התהליך ע"י 

משרד עו"ד

יתרונות הפרויקט
✦ תוכנית מתאר 2030 אושרה בוועדות - משולש 

לרכישה  פז  הזדמנות   - לבנייה!  מאושר  נים 

לפני פרצלציה והוצאת היתר בנייה.

על  ונרשמת במידי  הקרקע בבעלות פרטית   ✦

7% מהקרקעות במדינת  הרוכש בטאבו - רק 

ישראל הם פרטיות בטאבו.

בראשון  ביותר  המבוקש  הפרויקט   - לוקיישן   ✦

האחרונות  הקרקע  עתודות  על  נבנה  לציון 

למגורים, שיאפשר רק לחלום עליו. מגדלי נים 

קרובים  להכול! רק כמה דקות הליכה ממרכזי 

החינוך, הבידור והקניות, תחנת הרכבת - קניון 

 ,431 כביש  המרכזיים,  התנועה  צירי  עזריאלי, 

כביש 6, קניון עזריאלי החדש ומרכז העיר. הכול 

במרחק נגיעה.

של  מוקפד  תכנון   - לייטרסדורף  טומי  מר   ✦

ומיוחד  השאפתני  בפרויקט  האדריכלים  גדול 

מהווה מלאכת מחשבת של תכנון חכם ברמה 

הגבוהה ביותר.

 - מפתח  לקבלת  עד  והסכמים  משפטי  ליווי   ✦

 / יעוד  בשינוי  המתמחה  שי  כהן  עו"ד  משרד 

ערבות חוק מכר / הסכמי בנייה.

בכל   – איתך  תמיד  שנמצאת  מובילה  חברה   ✦

שלב אשר בעלות ניסיון של שנים בניהול  מאות 

אלפי יחידות קרקע מסוג זה.
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בילי פרנקלפורסם:  05.07.17 , 11:09

מגדלי - נים

פרסום ראשון: תוכנית הענק שתהפוך את ראשל"צ 
לשלישית בגודלה בארץ

תוכנית המתאר החדשה של ראשון לציון 
אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. 
בין היעדים: חיבור בין חלקי העיר, מוקדי 

תעסוקה עצומים וכ-32 אלף דירות, 
שיגדילו את האוכלוסייה ל-340 אלף 
ויהפכו אותה לעיר לשלישית בגודלה 

בישראל
 ynet-תוכנית המתאר החדשה של ראשון לציון יוצאת לדרך: ל
נודע כי התוכנית אושרה בשבוע שעבר בוועדה המחוזית לתכנון 
ובנייה מחוז מרכז. על פי התוכנית, אוכלוסיית ראשון לציון צפויה 
ובכך  תושבים,  אלף  לכ-340  תושבים  אלף  מכ-250  לצמוח 

לעקוף את חיפה ולהפוך לעיר השלישית בגודלה בישראל. 
אלף  לכ-78  שיתווספו  דיור  יחידות  אלף  כ-32  כוללת  התוכנית 
בתי האב שכבר מתגוררים בעיר. לצד אלה יוקמו ארבעה מתחמי 
8.5 מיליון מ"ר. מדובר  כולל של  תעסוקה משמעותיים בהיקף 
על תוספת של חמישה מיליון מ"ר לתוכנית הקודמת, מה שאמור 
השני  המטרופוליני  התעסוקה  למרכז  לציון  ראשון  את  להפוך 

בגודלו בישראל.
איחוד מזרח ומערב וחיבור אל הים

לשנות  שצפויים  משמעותיים  דגשים  מספר  כוללת  התוכנית 
ומערב,  ממזרח   - השונים  חלקיה  איחוד  בהם  העיר,  פני  את 
יתאפשר  הרצף  ו-412.   20  ,4 הכבישים  ידי  על  המופרדים 
עד  ההיסטורי  מרכזה  דרך  העיר,  ממזרח  מרכזי  ציר  באמצעות 
לים, ובאמצעות שימושים מעורבים של דיור, מסחר ותעסוקה. 
דגש נוסף הוא הגדלת מקומות התעסוקה באמצעות מתחמים 

גדולים המתוכננים על דיונות החול במערב העיר.
עוד דגשים במסגרת התוכנית הם חיבור העיר לים, פינוי כשני 
הביטחון  משרד  בידי  המוחזקים  החוף  מרצועת  קילומטרים 
וסגורים לציבור, מתחמים חדשים לשימור מבנים וכן חיזוק המרכז 

ההיסטורי באופן שנועד להפוך אותו למוקד משיכה עירוני.
של  מזורז  לאישור  לפעול  העירייה  תוכל  התוכנית  אישור  עם 
תוכניות מפורטות התואמות לתוכנית המתאר בוועדה המקומית 
במקומה של הוועדה המחוזית. בסך הכול מתוכננות כ-32 אלף 
יחידות דיור חדשות, כ-25% מהן דירות קטנות. לפי ראש העירייה 

מן העתונות
דב צור, כמחצית מהדירות המתוכננות כבר מאושרות לבנייה. 

תוכנית  של  העל  "מטרת  כי   ynet-ל מסר  צור  דב  העיר  ראש 
המתאר היא לשרטט תוכנית מקיפה וארוכת טווח לפיתוח העיר 
התוכנית  שלנו.  והצמיחה  הפיתוח  חזון  את  לממש  מנת  על 
את  ותאפשר  בעיר  התעסוקה  שטחי  את  ארבעה  פי  מכפילה 
מתחמי  מרכזי.  עסקים  למוקד  והפיכתה  קדימה  העיר  הצעדת 
הדיור  יחידות  לתוספת  מבחינתי  תנאי  היו  הללו  התעסוקה 
העיר  תושבי  של  החיים  איכות  את  להבטיח  מנת  על  הצפויה 

בהווה ובעתיד.
"התוכנית מדברת גם על חיזוק הזיקות והקשרים בין השכונות 
את  לראות  ניתן  המרכזיים.  התעסוקה  ומרכזי  העיר  למרכז 
המדיניות הזו בתכנון השכונות החדשות במזרח העיר, שבהן יש 
שדרה מרכזית של חנויות, בתי קפה ומרחבים ירוקים, שמתחברת 

לעיר הקיימת ותחבר בין השכונות החדשות לעיר הוותיקה".
אלפי יחידות דיור חדשות

מתחם  כלול  בעיר  לקום  שצפויים  המשמעותיים  המוקדים  בין 
שממערב  בדיונות  דונם  אלף  של  שטח  על  המתוכנן  האלף 
לנתיבי איילון, דרומית לשדרות רחבעם זאבי )המשכן של שדרות 
משה דיין(. התוכנית, שאושרה השנה על ידי המועצה הארצית 
1.7 מיליון מ"ר  וכן  דיור  יחידות  כוללת כ-5,500  ובנייה,  לתכנון 

למוקדי תעסוקה הצפויים לקלוט כ-1,000 עובדים.
כמחצית מהמתחם נמצא בבעלות העירייה, שהחלה לשווק את 
השטחים. לאחרונה זכתה קבוצת דיסקונט במכרז לרכישת מגרש 
בן 21 דונם ובכוונתה להקים בו קריה פיננסית. בעירייה מציינים 
ביותר  המשמעותית  הקרקע  עתודת  את  מהווה  המתחם  כי 
רכבת  לתחנת  סמיכותו  לאור  מיקום  יתרון  ובעל  העיר  לפיתוח 
משה דיין, איילון דרום, כביש 432 ולשני צירי הרוחב העיקריים 
של ראשון לציון - שדרות משה דיין-רחבעם זאבי ושדרות רבין. 
בעירייה הוסיפו כי הם בוחנים שימוש בקרונות בשיטת מעלית 

אופקית לשינוע נוסעים במתחם העסקים המתוכנן במקום.
דיור  יחידות   4,200 גם  כלולים  החדשים  המגורים  מתחמי  בין 
ו-730 בנחלת מערב( וכן  בנחלת יהודה )3,500 בנחלת עלית 
7,500 יחידות דיור בשכונות החדשות במתחם צריפין - 4,000 
בשכונת  דיור  יחידות  ו-3,500  נרקיסים  בשכונת  דיור  יחידות 
נוריות, שחלקן כבר שווקו. כמו כן מתוכננות 1,200 יחידות 
יחידות   1,400 העיר,  מזרח  שבדרום  נים  במשולש  דיור 
דיור ו-250 דירות בדיור מוגן בשכונת רקפות, 900 יחידות דיור 

בשכונת חצבים ו-1,200 יחידות דיור בשכונת האירוס.

  תוכנית המתאר החדשה 
של ראשון לציון אושרה בוועדה 

המחוזית לתכנון ובנייה.   

  מתוכננות 1,200 יחידות דיור 
במשולש נים שבדרום מזרח 

העיר   
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אודות החברה
החברות כהן פליקס ונדל"ן נדל"ן פועלות כחברות יזמיות בתחום השקעות 
בנדל"ן, מגורים, מסחר ותעשייה ובעלות עשרות שנים של ניסיון  בתחום.

כהן פליקס חברה לבניין ופיתוח שנוסדה בשנת 1973 מביאה עמה ניסיון 
רב בתכנון, פיתוח והשבחה  חברת נדל"ן נדל"ן המביאה עמה חדשנות 
הנדל"ן, מה  מגוונים בתחום  ובניית תהליכים  נדל"ן  ביזמות  דרך  פורצת 
יזמות  יתרון מובהק בהובלת פרויקטים במסגרות של  שמקנה לחברות 

בנייה, קבוצות רכישה, תכנון והשבחת קרקעות. 

ובמיוחד  בנדל"ן  ההשקעות  בתחום  כמובילות  עצמן  מיקמו  החברות 
של  וניסיון  ביתי  כמגרש  הסביבה  עם  ההיכרות  והסביבה,  לציון  בראשון 
בהכרת  עצום  יתרון  מקנה  והסביבה  לציון  ראשון  באזור  שנים  עשרות 

תכניות קיימות ועתידיות ורכישת קרקעות בזמן הנכון.

בנייה למגורים, קבוצות רכישה בתהליכי בנייה מתקדמים, בניית מרכזים 

ח
״
ל
הקרקע אינה זמינה לבניהט

וזה הזמן להשקיע

מכר.  חוק  ערבות  במסגרות  בנייה  לחברות,  מניבים  כנכסים  מסחריים 
החברות מאושרות בכלל הבנקים וביצעו ליווי פרויקטים עם: בנק לאומי/ 

מרכנתיל / הבינלאומי/ מזרחי.

בבעלות החברות נדלן" נדל"ן וכהן פליקס  מאות אלפי מטרים של בנייה, 
הפרויקטים  ומסחר.  ולמגורים  לבנייה  מושבחות  קרקע  יחידות  ועשרות 
פועלות  עוד  מומחי החברה,  צוות  ע"י  ומלווים  נבחרים בקפידה  השונים 
והפשרה  קידום  הקרקעות,  והשבחת  תכנון  הליכי  במסגרות  החברות 
משקיעים  קבוצת  איגוד  בארץ,  מרכזיות  בערים  חקלאיות  קרקעות  של 
לטווח הרחוק, למטרת רכישת קרקעות בעלות פוטנציאל רב לשינוי יעוד. 
ותכנון  קידום  ומסחר,  למגורים  ייעוד  שינויי  ומתכננות  מנהלות  החברות 
קידום  עיר,  בניין  תכניות  של  ייעוד  שינוי  וכן  ובינוי,  פינוי  של  פרויקטים 

תב"עות וניהול ויזמות בפרויקטים מהגדולים בראשון לציון והסביבה. 
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