
ברת הבניה גרופית הינה חברה פרטית בעלת ח
נסיון של למעלה מ-40 שנה בענף הנדל"ן 
רחלבסקי,  עמיר  מר  בבעלותו של  ונמצאת 
ניסיון רב בתחום  ובעל  בוגר הטכניון,  בניין,  מהנדס 
הנדל"ן. מר רחלבסקי משמש כמנכ"ל החברה זה שנים 
רבות. הניסיון רב השנים של החברה משולב בהתפתחות 
מתמדת, בייזום ובביצוע פרויקטים רבים בתחומים שונים: 
ומבנים  לוגיסטיים  מבנים  משרדים,  מסחר,  מגורים, 
סעודיים. חברת גרופית וחברות נוספות בבעלות עמיר 
רחלבסקי פעילות גם בתחום הנכסים המניבים ומרכזי 

קניות במרכזי ערים. 
החיבור הייחודי בין הוותק רב השנים של גרופית ובין יכולת 
הביצוע שלה מאפשר את התרחבותה העכשווית לתחום 
ההתחדשות העירונית ובשנים האחרונות החברה שמה 
דגש ומובילה מגוון מהלכי התחדשות עירונית הכוללים 

פינוי בינוי ותמ"א 38. 
חברת גרופית מתמחה בכל שלבי הייזום, התכנון, ביצוע 
הבנייה והשירות בתחום הנדל"ן. שילוב זה מהווה ערך 
מוסף נדיר ממנו נהנים לקוחותיה. פעילות החברה נפרסת 
מאשקלון בדרום  ועד לנהריה בצפון. היקף פעילותה נאמד 
בכ-1000 יחידות דיור וצבר מלאי של כ- 1,000 יח"ד 
נוספות הנבנות עבור מגוון קהלים בשוק הפרטי, במכרזי 
מנהל מקרקעי ישראל ובמחיר למשתכן. החברה מוגדרת 
ע"י משרד הבינוי והשיכון כ"חברה משכנת בלתי מוגבלת" 

ומסווגת ברשם הקבלנים בסיווג בלתי מוגבל ג-5.
מעל 40 שנות ותק, ותרומה לעתיד טוב יותר

לאורך השנים שמרה חברת גרופית על הצלחתה בענף, 
וזכתה למוניטין בזכות שאיפתה לאיכות ולמצוינות, לראיית 
התועלת דרך עיניו של האחר, להקפדה על לוחות זמנים 
ולטיב הביצוע. החברה צברה ניסיון מוכח בבניית היקפים 
גדולים מאוד והוכיחה איתנות פיננסית הדרושה לביצוע 

פרויקטים אלו.
יעודה של חברת גרופית הוא לתרום לעתיד טוב יותר 
ללקוחותיה. בחברה צוות עובדים מסור ומנוסה, הכולל את 
כל קשת המקצועות הנדרשים לביצוע פרויקטים מגוונים. 
הצוות כולל מהנדסים בוגרי הטכניון והאוניברסיטאות 
ומנהלי פרויקטים קפדניים ומנוסים. אלה מהווים את 
מעטפת החברה ואת היכולת להעניק  ללקוחותיה  הפרטיים 
והעסקיים את הפתרונות המיטביים. חברת גרופית רואה 

בעובדיה, בלקוחותיה ובספקיה שותפים לדרך. 
התחדשות עירונית

מתוך הצורך העולה לשיפור פני הערים ולחיזוק המבנים 
בהן )התחדשות עירונית(, מקדמת החברה היום למעלה 
מ-50 פרויקטים ועסקאות של פינוי בינוי, תמ"א 2/38 באזור 
המרכז וכן תמ"א 1/38 בתל אביב. הפרויקטים נמצאים 
בשלבים שונים של ייזום, קידום, תכנון והקמה. החברה 
רואה בהתחדשות העירונית פוטנציאל משמעותי בפעילותה 

בתחום הבניה למגורים.
פרויקטים נבחרים במסגרת התחדשות עירונית – 

בשלבי תכנון והקמה
• רמת גן, רחוב מולכו 1 – 33 יח"ד  תמ"א 2/38 - בבנייה

• רמת גן , רחוב גרשום 13 - 36 יח"ד  תמ"א 2/38 – בבנייה 
• נס ציונה, רחוב תל אביב 22 –32 -יח"ד תמ"א 2/38 

- בבנייה
• יבנה,  רחוב כרמל - 286 - יח"ד פינוי בינוי - בבנייה 

• תל אביב, רחוב פרזון 7-1 -  29 יח"ד – בבנייה
• תל אביב, רחוב מעפילי אגוז 84 -   28 יח"ד – בבנייה

• הרצליה, רחוב הדר - 90 יח"ד - בתכנון
• ברמת גן, רחוב סן מרטין - 77 יח"ד - בשלב קבלת היתר
• רמת גן, רחוב הרוא"ה 240, 33 יח"ד – בשלב קבלת 

היתר בניה
• פתח תקווה, רחוב קפלן – 192 יח"ד – בתכנון
• רחובות, רחוב הצנחנים – 252 יח"ד - בתכנון

• נתניה, רחוב הרב קוק - 90 יח"ד - בתכנון
פרויקטים נבחרים בתחום המגורים

לקבוצת גרופית )הכוללת את החברה, חברות בנות וחברות 
נוספות בבעלות מר עמיר רחלבסקי(, פרויקטים   נבחרים 

נוספים בתחום המגורים בשלבי תכנון והקמה:
• נהריה, גרופית WEST - 115 יח"ד ב–5 בנינים.

• אשקלון,  TOP אגמים - 220 יח"ד ב-5 בניינים + מסחרי.
• לוד, גני יער – 144 יחידות דיור ב-4 בנינים. 
• אור עקיבא - 114 יחידות דיור ב-2 בנינים.

• טירת הכרמל – 211 יח"ד – פרויקט מחיר למשתכן.
• בית דגן – 54 יח"ד – פרויקט מחיר למשתכן.

• אשקלון - 618 יח"ד - פרויקט מחיר למשתכן.
•  אבן יהודה – 154 יח"ד – פרוייקט מחיר למשתכן, תמהיל 

מעורב
• כרכור, פסטורליה REZERVE – 96 יח"ד ב-16 בניינים.

• כרכור, פסטורליה– 78 יח"ד ב-3 בניינים.
נכסים מניבים

קבוצת גרופית פעילה גם בתחום הנכסים המניבים. להלן 
פירוט הנכסים העיקריים: 

• לוד, מקבץ דיור –192 יח"ד.
אשקלון, מקבץ דיור –192 יח"ד.   •

• נצרת עלית, מרכז מסחרי – 20,000 מ"ר .
בנימינה, מרכז מסחרי–  5000 מ"ר.  •
אשקלון, מרכז מסחרי  -3000 מ"ר  •

•  נצרת – מסחר ותעשיה – 35,000 מ"ר - בשלבי הקמה

פעילות למען הקהילה
חברת גרופית פועלת רבות למען הקהילה : 

• בתרומות ובהתנדבות ל"בית של בנג'י" ברעננה, בית 

המוקדש לחיילים בודדים מהארץ ומחו"ל.  
תרומה לפנימיית נוער במצוקה בצפת, המעבירה הכשרה   •

מקצועית לנוער כדי לקדמו לעתיד טוב יותר.
• הקצאת שטח מסחרי ללא תמורה למועצה המקומית 
בנימינה לצורך הפעלת "חנות יד ליד", המסייעת לנזקקים 

לביגוד יד שניה.
• תרומות לעמותות שונות, בין היתר ל"עמותת ימין סעד" 

גרופית

בניה, יזמות ותשתיות 

הדמיית פרוייקט בנהריה

הדמיית פרוייקט פינוי בינוי ביבנה

עמיר רחלבסקי 
מנכ"ל 

עופר שניאור 
משנה למנכ"ל 

מנשה חן 
סמנכ"ל כספים 

אורנה רחלבסקי 
סמנכ"ל 

אריה טל 
מנהל גרופית 

התחדשות עירונית 

שנת יסוד
1975

תחום עיסוק
ייזום וביצוע פרוייקטים בנדל"ן

 שד' נים 2, מגדל עזריאלי ראשונים, 
קומה 5, ראשון לציון 7546302

טלפון: 03-5021666 
פקס: 03-9677556

 info@grofit.co.il
www.grofit.co.il

35,000 מ' מסחר ותעשיה בנצרת בשלבי הקמה
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