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ההדמיות, התוכניות וכלל הפרטים בחוברת זו הינם למטרת המחשה ומסירת מידע ראשוני בלבד וכפופים לשינויים ואינם מחייבים את החברה. 
את החברה מחייב הסכם המכר ונספחיו שעליו יחתמו החברה והרוכשים ובהתאם לחוק המכר, ט.ל.ח.

תוכן העניינים

מיקום הפרויקט  | 13קבוצת נתיב | 4 מפרט טכני | 17נתיב ברמה | 10
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קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן
30 שנות ניסיון, שנת יסוד 1990

נתיב פיתוח פועלת מזה כ – 30 שנה בייזום וקידום פרויקטים למגורים ושטחי 
מסחר ברחבי הארץ. יו"ר החברה מר שמחה גריידינגר, הינו אחד מאנשי 
הנדל"ן הבולטים בענף, בעל ניסיון אישי רב, מחזיק ברזומה של עשרות שנות 
ניסיון נדלנ"י בארץ ובחו”ל ומשתתף מבוקש בוועידות נדל"ן בארץ. הודות 
לניסיונו הרב, החברה נהנית מתדמית איתנה של אמינות, דבר התורם רבות 

ליכולותיה הפיננסית היציבה של חברת אפי נתיב.

במהלך שנות פעילותה בנתה החברה אלפי יח"ד ושכונות מגורים בערים 
רבות בישראל ובמגוון רחב של סגנונות בנייה החל מקוטג'ים, בנייני מגורים, 

מגדלים, מדורגים ועוד.

מר שמחה גריידינגר
 יו״ר החברה

תחום העיסוק שלנו
נתיב פיתוח הינה חברת נדל"ן העוסקת ביזום, תכנון, ביצוע ומכירה של דירות 
ופרויקטים למגורים ושטחי מסחר. לזכות החברה נזקפים הישגים משמעותיים 
בנוף הנדל"ן הישראלי הודות לעשרות פרויקטים בארץ שנבנו ואוכלסו 
בהצלחה, תוך הקפדה על סטנדרט גבוה של איכות, מקצועיות, שירות, תכנון, 

ביצוע ואחריות גם לאחר קבלת המפתח.

באמצעות יכולת ניהולית, ארגונית ותפעולית, מתאימה הקבוצה לכל מיזם 
את הפתרון האיכותי ביותר בהתאם לתנאי המקום וצרכי הפרויקט. קבוצת 
נתיב פיתוח הינה חברה קבלנית יזמית הרשומה ברשם הקבלנים בסיווג 

בלתי מוגבל.

יות
אחר

בונים ב100% 

אות פרויקטים
מ 

 30 שנות בניה
1990-2020
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המקצועיות
נתיב ברמה, ברמת בית שמש ד'3 הינו פרויקט איכות נוסף מבית קבוצת נתיב 
פיתוח, החברה המובילה בבית שמש בזכות המקצועיות, הניסיון והאיתנות 
הפיננסית שלה, השאפתנות, האמינות, השירות האישי וההקפדה על איכות 
בסטנדרטים גבוהים עד לפרטים הקטנים. נתיב פיתוח נדל"ן בעלת ניסיון 
עשיר בתכנון ובנייה בארץ ובעולם של פרויקטים מורכבים הכוללים מגורים 
ומסחר גם יחד. נוסף על כך, צוות החברה צבר ניסיון עשיר בחברות המקצועיות 

מהשורה הראשונה המתמחות בפיקוח ובקרת פעילות. 
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האחוזה קרית שמואל
 120 יח״ד 
מאוכלס

נוף ההר
 42 יח״ד 
מאוכלס

הניסיון בבית שמש
נתיב פיתוח, הינה אחת החברות הבולטות והפעילות ביותר בבית שמש. מאז 1990, נתיב פיתוח נוטלת חלק בהתפתחותה של העיר 
בית שמש, יוזמת ומבצעת את הפרויקטים האיכותיים והמבוקשים ביותר, במיקומים הטובים ביותר בעיר, עם למעלה מ-1,000 יח"ד 

וכ-5,000 מ"ר שטחי מסחר!

בין הפרויקטים שנבנו ונבנים בבית שמש:

• נתיב בשדרה, רמה ד1' – 281 יח"ד ושטחי מסחר, 10 בניינים, בביצוע
• צמרות נתיב, רמה ד2' – 244 יח"ד, 11 בניינים, בביצוע
• גני האלה, רמה א' – 71 יח"ד ומרכז מסחרי, מאוכלס

• נוף ההר, רמה א' – 42 יח"ד, מאוכלס
• נתיב גרדנס, רמה ג' – 40 יח"ד, מאוכלס
• אחוזת נתיב, רמה ג' – 54 יח"ד, מאוכלס
• רמת נתיב, רמה ב' – 56 יח"ד, מאוכלס  

• פינוי בינוי בשכונת ביאליק, פינוי - 330 יח״ד, בינוי - כ-2,000 יח״ד
• בקרוב: פרויקט ד'4

view רחובות
100 יח״ד
מאוכלס

 לב חריש 
 53 יח״ד ומרכז מסחרי 

מאוכלס

אחוזת נתיב הר יונה 
173 יח״ד 
מאוכלס

נתיב ים קרית ים 
146 יח״ד 
בביצוע

גני האלה
71 יח״ד ומרכז מסחרי

מאוכלס

 נתיב גרדנס 
40 יח״ד 
מאוכלס

נתיב בשדרה 
281 יח״ד 
בביצוע

צמרות נתיב 
244 יח״ד 
בביצוע

איתנות פיננסית
לחברה פעילות נרחבת בענף הנדל"ן ופרויקטים רבים בהיקף של כ- 1,800 יח"ד וכ- 8,000 מ"ר שטחי מסחר, שווי המכירות בפרויקטים שבידי 
החברה עומד על היקף כספי משוער של כ- 2.2 מיליארד ₪. חוסנה הכלכלי של החברה מעניק לה יתרון בולט, עובדה הניכרת במעורבותה 

בפרויקטים נדל"ניים בהיקפים של מאות ואלפי יח"ד לאורך השנים.

פרויקטים מאוכלסים בשנים האחרונות:
• לב חריש – 53 יח"ד, 3 בניינים + שדרת מסחר וחנויות  

• אחוזת נתיב הר יונה – 173 יח"ד, 6 בניינים 
• פרויקט view רחובות – 100 יח"ד, 5 בניינים

• Sol רמלה – 72 יח"ד בקריית האומנים 
• נתיב ים קריית ים – 146 יח"ד, 2 מגדלי יוקרה מאוכלסים + 2 מגדלים בביצוע

• האחוזה קרית שמואל - 120 יח"ד קוטג'ים וצמודי קרקע
• בית שמש - 207 יח"ד 

• מעלה אדומים - 200 יח״ד
ועוד מגוון פרויקטים בקריית אתא, אילת ורכסים
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אודות הפרויקט 
נתיב ברמה - לחיות בלב העניינים

חברת נתיב פיתוח גאה להקים את פרויקט 
נתיב ברמה בשכונת רמת בית שמש ד׳ 
השכונה הצעירה, החדשה והמתפתחת 
במערב העיר מול נוף עוצר נשימה. מתחם 
המגורים החדש, כולל 226 יח"ד ב- 11 בנייני 
יוקרה בני 5-7 קומות, היושבים בלב שדרת 
המסחר של השכונה, ופונים אל הפארק. 
תמהיל הדירות מגוון וכולל מגוון דירות 
גדולות ומרווחות במיוחד בנות 3-6 חדרים 
+ מרפסות גדולות ואופציה להרחבה עם 
זכויות בנייה לחלק מהדירות, דירות גן 

ופנטהאוזים מרהיבים.
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מיקום ברמה במרכז השכונה

מתחם המגורים החדש נבנה באזור דרום 
מערב העיר, במיקום מעולה, אשר נהנה 
מתנופת פיתוח אדירה. דיירי נתיב ברמה 
ייהנו ממגורים בשדרה הראשית הממוקמת 
בלב השכונה, בסמוך למרכזי מסחר 
נרחבים ומגישה מהירה לצירי התנועה 
החדשים, לכביש 38 המורחב, לתחנת 
הרכבת ולמסוף האוטובוסים החדש שיוקם 
בה. בשכונה החדשה ממוקמים כל שירותי 
הקהילה הנדרשים ומרכז תעסוקה גדול 
של עשרות אלפי מ"ר לתעשייה ומשרדים 
המותאמים לציבור שומרי תורה, מוסדות 

חינוך, מרכזי קניות, מרכז רפואי ועוד.
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איכות חיים ברמה
דיירי נתיב ברמה ייהנו מחוויית 

מגורים מיוחדת במינה, הכוללת מרחבים 
ירוקים המשרים אווירה קסומה ותורמים 

לאיכות חיים מושלמת. הפרויקט יוקם בין פארק 
האלה לפארק הרובעי המתוכנן בסמוך, 

בנוסף ברחבי השכונה מתוכננים שטחים 
ירוקים גם בסביבת הבניינים, 

גינות שעשועים לילדים, פינות ישיבה 
מוצלות ושטחי פנאי למשפחה, 
כל זאת ועוד ממש מתחת 

לחלון ביתם.
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עיקרי המפרט הטכני:

הבניין
לובי כניסה ראשי יוקרתי ומעוצב ע״י אדריכל פנים

מעלית מעוצבת עם פיקוד שבת

הדירות
כיור + ברז לנטילת ידיים

שעון שבת דירתי

 נקודת אינטרקום בכניסה לדירה ופומית
שמע בחדר שינה

מעקות זכוכית בשילוב אלומיניום

הכנה למיזוג אוויר מיני מרכזי

נק' גז למערכת חימום מים בגז

נק' מים במרפסות / בגינה

נק' גז נוספת במרפסת / בגינה

3x25 חשמל תלת פאזי
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ריצוף וקרמיקה
אריחי גרניט פורצלן במידות 80/80 בסלון, 
במטבח ומבואת הכניסה עם למעלה מ-30 

דוגמאות לבחירה

ריצוף "דמוי פרקט" למרפסות

דלתות וחלונות
דלתות פנים "פנדור" או שוו"ע כולל 

טריקה שקטה והגנה נגד מים – במבחר 
גוונים לבחירה כולל לבן

תריס גלילה חשמלי בוויטרינת סלון עם 
מנגנון פתיחה ידני לשבת

חלון ממ"ד "דור חדש"

הכנה לרשתות נגד יתושים )לא בממ"ד(
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מטבח
מטבח מעוצב ויוקרתי הכולל:

ארונות סנדוויץ' כולל יחידת B.I עם קלפה 
במבחר גוונים לבחירה

פירזול BLUM טריקה שקטה

שני כיורים נפרדים בהתקנה שטוחה

ברזים נשלפים

משטח שיש אבן קיסר – 5 גוונים לבחירה

הכנה למדיח כלים

חדרי רחצה
אסלה תלויה עם מיכל הדכה סמוי

ארון אמבטיה אינטגרלי בכל חדרי הרחצה

 ,33x33 ,25x33 :ריצוף "אנטי סליפ" בגדלים
45x45

עיקרי המפרט הינם לצורך המחשה בלבד וכפופים למלאי הקיים, סדרות, ספקים, גוונים שנבחרו ע"י אדריכל, יועצים ותקינה, 
וניתנים לשינוי ללא הודעה מוקדמת ע"י החברה. את החברה יחייבו החוזה והמפרט הטכני החתומים בלבד. ט.ל.ח. | המפרט 

הטכני מותנה באישור יועצים, רשויות ותקנים וניתן לשינוי ע"י החברה. | הדמיות להמחשה בלבד.
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חלומות
מתגשמים

הצטרפו לאלפי המשפחות
בבית שמש וברחבי הארץ

שבחרו ב׳נתיב פיתוח׳
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www.efi-natif.co.il :טל: 8082* | לאתר החברה
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