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חברת גרופר מתמחה בענפי הביצוע, היזמות והפיקוח בתחום הנדל"ן. 
החברה הוקמה על ידי דוד ולירן גרופר כדור ההמשך למר צבי הנריך גרופר ז''ל שייסד חברה בעלת 

שם ומוניטין מפוארים בענפי התשתיות והבנייה בסיווג הגבוה ביותר. 
ייסוד חברת ''גרופר'' טבוע עמוק בייסוד מדינת ישראל. החברה המשפחתית מלווה את בניית 

המדינה משנת 1964.
את אופי פעילות החברה עיצב מר צבי גרופר ז"ל ואת חזונו אנחנו ממשיכים בגאווה. 

מקצוענות, מיומנות ושקיפות בעבודה
לכל פרויקט אנו בונים צוות ניהולי וביצועי אמין, המצויד בכלים ובידע לביצוע העבודה. 

הצוותים שלנו עובדים בתאום מלא ומדווחים באופן שוטף למזמין העבודה, לאורך כל משך הפרויקט. 
כחלק מהיכולות והניסיון שפיתחנו לאורך השנים, אנו דואגים לתיאומים מול כל גורמי הרישוי 

השונים, מעניקים ייצוג בוועדות השונות ומספקים ייעוץ שוטף ומקצועי עבור כל שאלה ודרישה. 

עבודה בשיטות ניהול מתקדמות, המשלבות הון אנושי וטכנולוגיה
אנו עושים שימוש במערכות מבוססות מחשב - תוכנות ניהול המשמשות לשליטה ובקרה, מעקב 

לוחות זמנים, מעקב תקציבי שוטף ועוד. 

במקביל לעבודה השוטפת, אנו לומדים ומפנימים טכנולוגיות ביצוע מתקדמות, אפשרויות טכנולוגיות 
שישולבו בעבודה, ומאמינים כי כמו בכל תחום אחר- הקידמה היא בשורה חשובה.

אודות 
החברה
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מגורים | התחדשות עירונית ותמ"א 38
לחברה ניסיון רב בתחום ההתחדשות העירונית בכלל ובתמ"א 38 בפרט.

החברה עוסקת בייזום וביצוע של פרויקטים למגורים במסגרת התחדשות עירונית. אנו מקיימים 
תהליכי תכנון, קידום וניהול תכניות התחדשות עירונית מסוג פינוי בינוי ותמ"א -38 הריסה 

ובנייה מחדש, חיזוק ועיבוי בניינים קיימים, בניית תוספות לדירות קיימות ומציאת פתרונות חנייה 
מודרניים. 

החברה עובדת עם גורמי מקצוע מובילים בתחום על מנת להביא לתכנון וביצוע פרויקט איכותי. 
החברה בעלת ניסיון רב בהתנהלות מול הרשויות המקומיות ותומכת במזמין העבודה בכל הקשור 

לייעוץ, התקדמות וכלכליות הפרויקט ושמה דגש חשוב על עמידה וייעול לוחות הזמנים.

מבני ציבורי ותעשייה
לחברה ניסיון וידע רב בכל הקשור בביצוע עבודות הנדסה קבלניות למבני ציבור, מבני תעשייה 

קלה וכבדה כאחת, מבני מגורים, מבני ספורט ועוד. 

תשתיות ומגזר בטחוני
במסגרת פעילותינו עסקנו רבות בכל מרכיבי הביצוע של ההנדסה האזרחית בתחומי התשתיות 

והמגזר הביטחוני.

יש לנו את הניסיון והיכולת לספק פתרונות למערכות בנייה משולבות בתחום של תשתיות, רכבות, 
רציפי  נמלים, מיגון ובניית מוצבים, מחנות צבאיים, פרויקטים הנדסיים בתחום איכות הסביבה, 

מתקנים לטיהור מי שפכים, ועוד.

לחברה ניסיון רב של שנים רבות בביצוע ובליווי עבודות מורכבות עם משרד הביטחון וצה"ל. חלק 
מהעבודות בוצעו בסיווג הגבוה ביותר. 

תחומי
פעילות 
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אנחנו מאמינים שחלק בלתי נפרד מחברה הם הערכים על פיהם פועלים אנשיה, שותפיה ועובדיה. 
את הערכים שלנו חשוב לנו להנחיל ואנחנו עושים הכל כדי לפעול לאורם. 

אנשים לפני הכל
אנשים הם המצפן בכל מה שאנחנו עושים.

כל דבר שאנחנו עושים עם אנשים נעשה באמפתיה, בדיאלוג ותוך הבנה מעמיקה של צרכים 
אנושיים. 

רוצים להשפיע
כל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מתוך כוונה ואמביציה כדי להפוך את המקומות שבהם 

אנחנו פועלים לטובים יותר.

בטיחות ובטחון
סביבת עבודה טובה היא סביבת עבודה בטוחה. במקצוע שלנו זהו ערך עליון ואנו שמים 

עליו דגש מרכזי הן בשמירה על נהלי בטיחות בעבודה וכמובן בסטנדרטים גבוהים ונוקשים 
המבטיחים בנייה איכותית ובטיחותית. 

הכי טוב ביחד
גדולה אינה מושגת בעבודת יחיד. 

אנחנו מטפחים אווירה וסביבה של שיתוף פעולה, שיח פתוח ושותפויות.

קידמה כחלק בלתי נפרד מהתפיסה שלנו
המערכות המתקדמות, השיטות החדשות וההתפתחות הם יסודות קריטיים בעבודה שלנו. חשוב 

לנו להשאר מעודכנים ולמצוא את האיזון בין היסודות המוחשיים לטכנולוגיים. 

הערכים 
שלנו
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רוח של עשייה
הפרויקטים שלנו | ביצוע

אנחנו מאמינים שהמפתח להצלחה שלנו טמון ביכולת 
לפעול ולהפוך את העבודה הקשה למשתלמת. 

העבודה והצוותים שלנו מתנהלים בשקיפות ובזמינות מול 
מזמין העבודה, על מנת לתת מענה גמיש ומקצועי. 

הרב אוורבוך 5 | רמת השרון
תמ"א 38 חיזוק

סוג הפרויקט: ביצוע
חיזוק המבנה בפיני רעידות אדמה, בניית קומה וחצי חדשות. 

תוספת חנייה, ממ''ד, מרספת ומעלית לדיירים הקיימים.
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מקדונלד | נתניה
תמ”א 38 חיזוק 

סוג הפרויקט: ביצוע
חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי 

קומות חדשות, תוספת חנייה, ממ’’ד, מרפסת 
ומעלית לדיירים הקיימים.

משגב עם 12 | תל אביב
תמ''א 38 חיזוק 

סוג הפרויקט: ביצוע
חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי קומות חדשות. תוספת 

חנייה, ממ"ד, מרפסת ומעלית לדיירים הקיימים.
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שלמה קפלינסקי 10 | חולון
תמ"א 38 חיזוק

סוג הפרויקט: ביצוע
חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי קומות חדשות, תוספת חנייה, 

ממ’’ד, מרפסת ומעלית לדיירים הקיימים.

זלמן שז''ר 33-31 | קרית ים
תמ''א 38 חיזוק 

סוג הפרויקט: יזמות וביצוע
חיזוק לשני בניינים בני 4 קומות ובניית 7 קומות חדשות, הוספת חניות, ממ''דים, מעליות ומרפסות. 

בשותפות עם חברת דורקול
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ויצמן 86 | חולון
תמ"א 38 חיזוק

סוג הפרויקט: ביצוע

חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי 
קומות חדשות, תוספת ממ''ד, מרפסת ומעלית 

לדיירים הקיימים.

סיני 40 | רמת השרון
תמ"א 38 חיזוק

סוג הפרויקט: ביצוע
חיזוק המבנה בפיני רעידות אדמה, בניית קומה וחצי חדשות. 

תוספת חנייה, ממ''ד, מרספת ומעלית לדיירים הקיימים.

הבית בסיני 40

9009*קרן בית וגגיזם

04.8771477ליצד הנדסה אזרחיתקבלן מבצע

03.5256735אפרת קובלסקי אדריכליםאדריכלות

 סיון ניהול ופיקוחניהול פרויקט
072.2223530 הנדסי בע"מ

09.8651784ליברמן נחום - תכנון ויעוץ הנדסיקונסטרוקציה

03.5372773אהרון בוז'קראינסטלציה

077.7655141אמפריה - שלמה שחוחחשמל 

073.7421988בראל מהנדסים מיזוג אוויר

03.5372773אהרון בוז'קרבטיחות

077.7033227ס. דניאלאיטום

03.6196257אל-רום יועצים למעליותמעליות 

03.5756517אינג' זליו דיאמנדיקרקע וביסוס 

09.8913447פרל סיסטםאלומיניום

052.3490033רמי לוי - מרחב מוגןמיגון

052.7827673לב ללצ'וק הנדסהתנועה וחניה 

03.5273230מסדבקרת תכנון 

03.6246253יריב בכרמפקח הדיירים  

03.6087777יגאל ארנון ושות'ב«כ היזם

03.6090530עו"ד קרן כהן בלחרסקי ושות'ב«כ הדיירים

 baitvegag.co.il* 9009גרופר
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האסיף 20 | חיפה
תמ”א 38 חיזוק 

סוג הפרויקט: יזמות וביצוע
חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, בניית 2 וחצי 

קומות חדשות, תוספת חנייה, ממ’’ד, מרפסת 
ומעלית לדיירים הקיימים.

בשותפות עם חברת גרינברג שניאור יזמות ובנייה.

פני הגבעה 27 | רמת גן
תמ''א 38 הריסה ובנייה 

סוג הפרויקט: ביצוע
הריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש, מתקדם בעל מפרט עשיר. בניית 
הבניין בן 9 קומות הכולל  26 יחידות דיור חדשות. כולל חפירה ובניית 

מרתפי חנייה )תת קרקעיים(. 
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קרית אליעזר| חיפה
סוג הפרויקט: יזמות

ייזום התחדשות עירונית- פרויקט פינוי בינוי של כ- 450 יחידות דיור בחיפה . 
תכנון אורבני ייחודי ומתקדם. 

בשותפות עם חברת ביתא. 

גן האומנים | קרית אתא
סוג הפרויקט: פיקוח

פיתוח ותשתיות פארק אומנים
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היכל התיאטרון | קרית מוצקין
סוג הפרויקט: פיקוח

פיקוח על בניית התיאטרון העירוני בקרית מוצקין ) כ-900 
מקומות ישיבה( כולל תיאום בין מערכות שונות ומורכבות.

שכונת אוסישקין | נהריה
סוג הפרויקט: ניהול ביצוע

פיתוח ותשתיות הקמת שכונת אוסישקין כולל קיר אקוסטי 
לאורך כביש 4.
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מתחם דלתא | כרמיאל 
סוג הפרויקט: ביצוע

הקמת מתחם פנאי ומסחר- בתי קולנוע ומתחם חנויות.

 בר לב | יקנעם
סוג הפרויקט: ניהול ביצוע

הרחבת איזור התעשייה וביצוע עבודות עפר, פיתוח ותשתיות.
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בניין מכבי | קרית מוצקין
סוג הפרויקט:  פיקוח

מבנה המשמש את כל מכלול מרפאות מכבי, 5 קומות כ- 6000 מ''ר.

בניין העירייה | קרית מוצקין
סוג הפרויקט:  פיקוח

בניין המשמש את כל מחלקות העירייה, 4 קומות כ-4000 מ''ר.
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מחסני העירייה | קרית ביאליק
סוג הפרויקט: פיקוח

מקבץ של מבנים המכילים את כל חומרים, ציוד והמחלקות של
העירייה כולל שטחי אחסון. 
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הסדרת כבישים וצמתי תנועה | קרית אתא
סוג הפרויקט: פיקוח

הסדרת כבישים וצמתים ברחבי העיר

חיזוק בית הספר | קרית מוצקין
סוג הפרויקט: פיקוח

ביה''ס על שם יאנוש קורצ'אק

חיזוק בתי ספר נגד רעידת אדמה
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חיזוק בית הספר אורט  | קרית ביאליק
סוג הפרויקט:  פיקוח

עבודה בתנאים מורכבים יחד עם עמידה בתקנים מחמירים של
הוועדה הארצית לתקינת רעידות אדמה וכן עמידה בלוחות זמנים קצרים.

חיזוק בתי ספר נגד רעידת אדמה

חיזוק ביה"ס עלומים | קרית ים
סוג הפרויקט:  פיקוח

חיזוק בתי ספר נגד רעידת אדמה
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רחבת ניצן | קרית ים
סוג הפרויקט:  פיקוח

שיקום ושדרוג רחבת ניצן  

חניון דולצ'ין  | קרית מוצקין
סוג הפרויקט:  פיקוח

פיקוח על מבנה הנדסי מורכב לחנייה של כ- 200 כלי רכב.
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טילת חוף הים | קרית ים
סוג הפרויקט:  פיקוח

שדרוג הטיילת והקמת מתקנים שונים לאורך החוף 

פארק איינשטיין | קרית ים
סוג הפרויקט:  פיקוח

שינוי פני הפארק הכולל בין השאר בניית במה עם מערכות מתקדמות,
מיזוג בין תוואי החוף לפארק והטיילת 
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תשתיות | קרית אתא
סוג הפרויקט:  פיקוח

פיתוח תשתיות עירוניות
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