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 חברה פרופיל
 מ"בע 2014נכסים  זערורה

 ותק שצברה למגורים הבניה בענף ויזמית קבלנית חברה הינה מ"בע  2014נכסים  זערורה
 בניה שיטות, והנדסית ניהולית מצוינות שילוב תוך וביצוע תכנון יכולות ובעלת רבה ופעילות

 .פשרות ללא ושירות איכות, מתקדמות

 עבודות ובפרט המורכבים הפרויקטים בתחום מפתח כשחקן מעמדה את ביססה החברה
 .מבנים וחיזוק שימור

 במאות נתמכת וכיום דגלה על חתמה החברה אשר חותם הם ומקצועיות שירות, איכות
 .המרכז ועד הארץ מצפון מרוצים ויזמים דיירים

 רב.מעשי  עם ניסיון .B.s.cטכניון הבוגר  ביצוע הינו מהנדס מנכ"ל החברהחדר זערורה 

 

  רקע על חברת
 

( היא חברה המתמחה 515090892)ח.פ. בע"מ  2014נכסים זערורה  חברת הבניה והיזמות
בפרויקטים בבניינים לשימור מחמיר. החברה בעלת ניסיון ביצועי בעשרות פרויקטים קבלניים 

 המרכיבים הבאים:המשלבים את 

המהנדסים וצוותי השטח מתמחים בטיפול במבנים 
הנמצאים בגישה קשה לוגיסטית , מסוכנים, ישנים

 .במתחם ההומה של העיר תל אביב

 , תיאום מול המתכננים.יעוץ הנדסי •

 לבניינים קיימים מתחת עבודות הריסה, מרתפים •

 מסובכים תליית בניינים •

 הרחבות בניינים, הוספת חדרים והוספת ממד"ים •

 (38)בהתאם להוראות תמ"א  413חיזוק בניינים ישנים על פי הוראות תקן  •

 שיפוץ בסטנדרט מחמיר של חזיתות בניינים לשימור •

 הוספת קומות על בניינים מגורים קיימים •

 הוספת מעליות ושינוי פירי מדרגות בבניינים קיימים •

ירה של מרתפי חנייה מתחת לבניינים )עבודה מורכבת ביותר הכוללת יצירת תשתית חפ  •

 יסודות חדשה לבניין(

 הקמה של בנייני מגורים חדשים •
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 בע"מ 2014זערורה נכסים 
בעלת סיווג ג'  בע"מ הינה חברה קבלנית לעבודות בניה למגורים "בוטיק" 2014נכסים זערורה 

פתרונות חכמים  , המתמחה בפרויקטים מורכבים המצריכים בקיאות הנדסית וניהולית,2

 . םואיכותיי יםעובדים מובחר של וכוח עבודה מקצועי , חוזק פיננסילאילוצי השטח

ע"י מר' ח'דר זערורה מהנדס אזרחית מוסמך בוגר טכניון. החברה  2014החברה הוקמה בשנת 

פרסה את דרכה בשוק הבניה התחרותי במרכז הארץ בהצלחה וצברה תאוצה וצמיחה בזכות 

סיים שיש לה במקצועיות התכנון, הביצוע והשירות.  הייחוד של החברה זה היתרונות היח

השילוב בין כוח עבודה ולמקצועיות הניהול.  לחברה מאגר כוח עבודה גדול יחסית בעל 

 סטנדרטים מקצועיים שמבצע עבודות במהירות בלי התפשרות בדיוק ובאיכות. 

ח בתחום עבודות שימור וחיזוק מבנים החברה היום בעלת מוניטין מבוסס ונחשבת לשחקן מפת

עם אילוצי שטח  כגון תליית בניינים, שימור, עבודה באזורים קשים לגישה ועבודות מורכבות

כמו כן יש לחברה ידע ייחודי בליווי הנדסי ברמת  אביב והמרכז.-באזור תללא סטנדרטיים 

כיום החברה נתמכת  ציב.תכנון, תאום מתכננים, רשויות, פיקוח, יעוץ ברמת התקן וניהול תק

 מרוצים מצפון הארץ עד מרכזה.  ויזמיםבמאות דיירים 

כל פרויקט שבוצע הוסיף לנו ניסיון וידע ברמת מיומנות גבוה, בתכנון דקדקני וגם בביצוע בלתי 

ביצוע פרויקטים במהירות בקצב מקדים ללוחות הזמנים, כך שזמן פרויקט ממוצע  ,מתפשר

  .חודשים בלבד, קיצור משמעותי מממוצע השוק 14עומד על 

לנו יש את היכולת להתאים את עצמנו לצרכים  בזכות המקצועיות, הוותק, החדשנות והיצירתיות
 .שלכם

  :מבין הפרויקטים אותם הקימה החברה נמצאים
 אביב בתל

  בניין מגורים. - 38תמ״א  -רח' ז'אן ז'ורס פינת רח' אמיל זולא 
 – 100רח' הרצל     בניין מגורים -147רח' נחלת בנימין     בניין מגורים - 96רח' הרצל פינת רח' פלורנטין 

 בניין מגורים
 

 

 

 

 

 : פרויקטים בביצוע
 תל אביב

  שימורחיזוק ותוספת בנייה, - 45יהוד הלוי רח' 

 בניין מגורים.– 38תמ"א  – 149נחלת בנימין רח' 
 


