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 ינות ושירותשל איכות, מצו מחוייבים לערכים 
 

שנה, קבוצת שטרן מיישמת  35-מכבר למעלה 
הלכה למעשה את רעיונותיהם של מיטב 
הארכיטקטים, יוצקת לתוכם משמעות ויוצרת 

מחיה שלהם, מפגש איכותי בין אנשים ומרחב ה
בין עובדים וסביבת העבודה שלהם ובין אדם 

 לסביבתו.
 

על ידי משפחת שטרן  1979מאז הקמתה בשנת 
ניו אמנון ואסף, קבוצת שטרן ושני ביצחק  –

משמעות חדשה למונח "מוניטין שבונים  מעניקה
ת ממוניטין אשר מציב אותה הקבוצה נהני. עליו"

 .שראלבי בין החברות המובילות בענף הבנייה
 

ת, הבלתי מתפשר האמינותהקבוצה ידועה בשל 
והמקצועיות חסרת הפשרות  היצירתיות שלה

שלה. בנוסף, הקבוצה ידועה לא פחות בשל כוח האדם המיומן שלה, איתנותה הפיננסית, עמידתה העקבית 
 בלוחות זמנים ושירות נעים ויעיל.

 
 שלמות כזו מתחילה כבר בשלבי הצלחה.קבוצת שטרן מאמינה כי מתן שירות מושלם, הינו המפתח ל

 .השלמת הפרויקט ומסירתועד לו אופטימלי ביצועה לצורך ממשיכה בהכשרת צוותי העבודו התכנון המוקדמים
 

קבוצת שטרן מפקחת באופן הדוק על צוותי העבודה שלה, על מנת להבטיח את מקצועיותם הבלתי מתפשרת, 
ל עמידה בלוחות זמנים, כמו גם עמידתם בדרישות המפרטים מקסימלית והקפדה בלתי מתפשרת עה םיעילות

. מטרות אלה הן ערכי הליבה של כל שהוגדרה עמידה במסגרת התקציביתתוך הטכניים עד לפרט הקטן ביותר 
 .המנחים לאורך כל שלבי עבודתוצוות עבודה הניגש לעבודה על פרויקט חדש והעקרונות 

 
 

ת בתקני הבנייה הישראליים והבינלאומיים המחמירים צת שטרן עומדוושל קב תחברות הבכל 
ים הקפדניבקרת האיכות תהליכי הודות ל ISO 9001:2015ביותר. הקבוצה מוסמכת לתקן 

 משנהוקבלני  מהנדסים ומנהלי עבודה מוסמכים 70 -מעל החברה מעסיקה  שלה. והיעילים
 בהתאם לדרישה.
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כל חברה מספקת שירותים בתחום ההתמחות הספציפי שלה.  - מורכבת ממספר חברות בת ןקבוצת שטר
מגורים, מתחמים מסחריים, מלונות ובנייני  מתחמיתחומי ההתמחות כוללים יזמות בנדל"ן והתמחות בבניית 

 .בישראל ובאירופה משרדים
 

באמצעות חברות אלה, קבוצת שטרן משרתת מגוון רחב של לקוחות בישראל וברחבי העולם. הקבוצה 
דה את הניסיון והידע העשירים שלה לרשות לקוחותיה בכל תחומי ההנדסה האזרחית, משלב הביצוע מעמי

 .כאחד מורכביםפשוטים והראשונים ודרך כל שלבי הבנייה של פרויקטים 
 

המוניטין של קבוצת שטרן נתמך היטב על ידי הבנייה האיכותית שלה במגוון סקטורים. עבור הסקטור העסקי, 
בשנים האחרונות מאות אלפי מטרים רבועים של שטחי משרדים. כמו כן החברה בנתה מבנים הקבוצה בנתה 

 החברותמהמוסדות ובין לקוחותיה נמנים כמה  ומתחמי מסחר ובילוי.מלונות אקדמיים, מבני תעשייה, 
 חיפה.אינטל, הטכניון, אוסם, תנובה, שטראוס, נביעות ומרכז הקונגרסים בהמובילות בישראל ובעולם כגון 

 
, הקבוצהאלפי יחידות דיור אשר משקפות את החשיבה היצירתית של  בונה קבוצת שטרןבתחום המגורים, 

בנייה מדויקת העומדת בסטנדרטים הבינלאומיים בפיתוח סביבתי עשיר אשר משלים את סביבת המגורים וב
יחידות דיור, בוצה כוללים הפרויקטים של הק מהפרט הגדול ביותר ועד לפרט הקטן ביותר. –הגבוהים ביותר 

בסטנדרט גבוה באזורי מגורים שכונות מגורים ומגדלי מגורים. באירופה, הקבוצה בנתה מאות יחידות דיור 
 יוקרתיים.

 
 
 
 

 www.stern.co.il  -הקבוצה  של אנו מזמינים אותך ללמוד עוד באתר האינטרנט
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 פרויקטים נבחרים קבוצת שטרן 
 

 ש"חמיליון  490-כ – 2010-2014| היקף פרויקטים  מבני תעשייה ומסחר

 
 מטה חברת אינטל

 IDC-4-ו IDC-3חיפה | בניינים 
 מ"ר 20,000

 
 קניון ביג דנילוף

 טבריה
 מ"ר50,000 

 
 מטה חברת אסם

 מודיעין
 מ"ר 13,000

 
 ייטקהבניין משרדי  –שטרן טק 

 יקנעם
 מ"ר 11,000

 
 MISמפעל 

 לב-תעשיה בר אזור
 מ"ר 10,000

 
 פליינג קארגו –מתקנים לוגיסטיים 

 עין כרמל וכנות
 מ"ר 10,000

 
 UPS פריץ

 אזור תעשיה קיסריה
 מ"ר10,000 

 
 פיזיקהבניין הפקולטה ל

 הטכניון
 מ"ר 10,000

 
 מלונות כינר ולביא

 חדרים + שטחים ציבוריים 200
 מ"ר 3,000

 
 קניון דיזיין סנטר

 תקווה סגולה-פתח
 מ"ר 10,000

 
 סינמה סיטי

 נתניה
 מ"ר 6,000

 
 רוגובין סנטר –מתחם קניות 
 גבעת שמואל

 מ"ר 10,000
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 פרויקטים נבחרים קבוצת שטרן 
  

 יחידות 3000-כ – 2010-2015| היקף  מבני מגורים

 
 עמותות

 שמש-רמת בית
 יחידות 553

 
 209מגרש  –מבוא חמה 

  שמש-רמת בית
 יחידות 98

 
 חברת טרקלין

 קרית גת
 יחידות 192

 
 גבעת האנטנה

 ירושלים
 יחידות 216

 
 מגדל אורדע

 רמת גן
 מפלסי חניה 5יחידות |  100

 
 אדיסון -קרית יואל 

 ירושלים
 מפלסי חניה 4יחידות |  62

 
 מודיעין עילית

 
 יחידות 1100

 
 לב הגבעה
 גבעת שאול

 יחידות 86

 
 טלזסטון

 קרית יערים
 יחידות 40

  
 

 

 
 טי פארקסי

 בולגריה סופיה
 יחידות 141
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 :הקבוצה עבדהרשימה חלקית של חברות וארגונים שאיתם 

    

    

    

    

    

 חברת עלית חברת אלביט חברת תנובה חברת אינטל

 החברה הכלכלית לחיפה חברת טמבור חברת שטראוס רפאל תעשיות

 המרכז האקדמי רופין אוניברסיטת חיפה חברת טוטנאור ים-חברת גב

 קונצרן אסם נביעות משרד הבינוי והשיכון כמעט חינם

 מלון לביא מלון כינר אירפורט סיטי הטכניון
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 קבוצת שטרן | פיקוחמשרדי רשימת 
 
 

 טלפון משרד פיקוח

 08-9774014 ציפחה                               

 072-2442430 מסד עוז

 04-8202680 חיפה -וקסמן גוברין שטרן 

 02-6749376 וקסמן גוברין ירושלים

 03-6481111 נפתלי יבלון יעוץ הנדסי –נ.י.ב. 

 08-9740313 קרית ספר דיור מודיעין בע"מ

 04-8550669 הנדסה בע"מ –מיכה ברנע 

 02-9903611 רן טוטנאור

 04-8262605 צבי רום הנדסה

 03-6135065 רימון מהנדסים

 04-8208800 לודן צפון

 03-7396722 א. אפשטיין

 04-9892401 ה בע"מלביד הנדס

 04-8577443 ניצן ענבר צפון
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 קבוצת שטרן |חיצוניים  רשימת אדריכלים ומהנדסים

 

 טלפון בעל מקצוע

 04-8716413 תכן מבנים –מהנדס דוד בלנק 

 04-8389555 שירן הנדסה –מהנדס יוסי שירן 

 03-5465557 אדריכלים ומהנדסים בע"מ –אורבך הלוי 

 04-8311191 לדראדר' אילן א

 04-8257718 אדר' גדעון אדרת

 073-2223636  דורון ודורית הוק אדר'

 04-8578066 אדר' דגן מושלי

 03-6959893 עדנה ורפאל לרמן  אדר'

 04-8580077  אדר' עוזי גורדון

 04-8380457  אדר' יוסי סלומון

 02-6789818 אדר' אלי רכס
 

mailto:stern@stern.co.il

