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"חברת עידן הפגינה הקפדה על 
רמת ביצוע גבוהה, עמידה בלוחות 

זמנים ומוכנות לעזרה במקרים 
]ברוך שמיר, מהנדס מועצה חריגים" 

 אזורית מגידו[

"וילה גן", רמות יצחק נשר הנושק]פרויקט
קק"ל[ לפארק

 ]הקלד כיתוב עבור התמונה שלך[

]פרוייקט וילות יוקרה “וילה גן״ הנושק לפארק קק״ל -
רמות יצחק נשר[

מי אנחנו
אודותינו

קבוצת עידן מתמחה בבניה ויזמות של פרויקטים למגורים, 
בניה מוסדית, תוספות בנייה ווילות יוקרה.

בשנים האחרונות קבוצת עידן החליטה להתמקד ולהוביל 
את ענף ההתחדשות העירונית על כל רבדיו.

הקפדה על איכות בניה בלתי מתפשרת, עמידה בלוחות 
זמנים, מוסר תשלומים גבוה ושימוש בטכנולוגיה מתקדמת  
ביותר, הביאו את חברת עידן להיות מהמובילות בענף.

קבוצת עידן 
חברתנו בונה מתכננת ויוזמת פרויקטים בדגש על התחדשות 

עירונית:

תוספות בנייה ממ"דים, תוספת מרפסות בטון ופלדה והרחבת 
מרפסות.

שיפוץ בניינים שיפוץ וחידוש חזיתות. מורשה ארצי האגודה 
לתרבות הדיור עיריית תל אביב ועבודה שוטפת מול חל״ת 

בעיריית נתניה.

שיפוץ דירות ועיצוב פנים

בניית וילות בהתאמה אישית ובאיכות גימור אופטימלית.

תמ"א 38 ופינוי בינוי אותה כתובת בניין חדש.
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 שלום רב,

חברות הבניה המובילות בענף.  קבוצת עידן נמנית בין 
בשנים האחרונות עלה הצורך בחידוש והשבחת הנכסים ברחבי הארץ עם דגש מיוחד על אזורי  

הביקוש.
 קניית נכסים חדשים מקבלן הפכה לבעייתית ולעיתים ללא כדאית.

 בעקבות אלה ענף חידושי המבנים, החידוש העירוני ותוספות הבנייה הולך ומתפתח.
 מה שנחשב בעבר כמקובל ויש שיאמרו יוקרתי, היום הפך למיושן ולעיתים גם מסוכן.

 קבוצת עידן הוקמה בדיוק לצורך זה.
 החברות בקבוצה בעלות קווליפיקציה גבוהה הקיימות בחברות נדל"ן גדולות ובין לאומיות. 

ההתמקצעות שלנו היא במספר תחומים עיקריים: השבחת הנכסים והפיכתם לבעלי ערך נדל"ני  
מקסימלי, שינוי חזיתות, הוספת מרפסות שמש, הפיכת דירות רגילות לפנטהאוזים ואפילו עיצוב פנים   

ובניה של מבני יוקרה.
כל אלו מתבצעים תוך כדי אחריות וליווי מלא מהרעיון ועד להפיכת הנכס "לפנינה מחודשת" בעלת   

ערך כלכלי ואמוציונאלי גבוה.

כבוד והערכה,  עם הרבה 

 נתן יגודין
 מנכ"ל

דבר המנכ"ל
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פרויקטים אחרונים מבית "עידן ביצוע"
_____________________________________________________________________________________________________ 

 פרויקט: שכונת רמות יצחק "וילה בוטיק", נשר
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פרויקטים אחרונים מבית "עידן ביצוע"
______________________________________________________________________________________________________ 

מרפסות  120 –בארץ  יםהגדולממרפסות  פרויקט
 רמת אביב ג' )מעל מרכז שוסטר( 
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תוספת מרפסות פלדה
_____________________________________________________________________________________________________
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ONE STOP SHOPתרשים זרימה לפרויקט  

 פגישת יעוץ ואיתור צרכים מול הלקוח בדיקת התכנות הנדסית ואדריכלית

 הפנייה למחלקת עיצוב פניםכניות ואישור ע"י מחלקת ביצועבדיקת ת הפנייה למחלקת אדריכלים ומתכננים

 ביצועאישור תכניות ע"י מחלקת  תמחור הפרויקט תיאום בין כל היועצים והאדריכלים

 תמחור הפרויקט הגשת הצעת מחיר לדיירים הצגה ואישור תכניות ע"י הדיירים

 ביצוע הפרויקט סגירת חוזה מול המחלקה המשפטיתהגשת תכניות לוועדה לקבלת היתר ואישורים אחרים

 אבזור סניטציה, נגרות וגופי תאורה ביצוע הפרויקט התאמה ותיקונים בהתאם לדרישות הוועדה

 אחריות ביצוע אחריות ביצוע קבלת היתר בנייה

בדיקה ותמחור של הפרוייקט
החלטת החברה בדבר

קבלת הפרוייקט

צורך בקבלת היתר 
ואישורי בנייה

ללא צורך בקבלת היתר 
ואישורי בנייה

פרוייקטים הקשורים
בעבודות ועיצוב פנים

צוות שיווק 
ופיתוח עסקי
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ביצוע פרויקטים של וילות יוקרה,  
מבנים ציבוריים, תוספות בנייה,  

 שיפוץ וחידוש מבנים.

ביצועעידן 

   המומחיות והשירותים שלנו
שיפוץ וחידוש מבנים
תוספת מרפסות/הרחבת מרפסת קיימת
 תוספת ממ"דים
בניית וילות יוקרה
הוספת מעליות

]ביצוע שכונת "רמות יצחק", נשר - 30 יח"ד[

עידן ביצוע בשיפוץ חיצוני של מבנים.

צביעת בניינים, טיח ידש, ישום צבעוני, חיפוי אבן, חיפוי 
אלומיניום, שיקום פסיפס, חיזוק שיש, הוספת מעליות 

וחידוש ועיצוב לובי.

עידן ביצוע נמנית בין החברות הבודדות שאושרו ע"י "עזרה 
ובצרון" לביצוע פרויקטים של שיפוץ ושיקום חזיתות מבנים 

בתל אביב.

בנוסף, עידן ביצוע עובדת בתיאום מול העיריות השונות 
לצורך קבלת הלוואה למימון השיפוץ והינה קבלן במאגר 
הארצי של האגודה לתרבות הדיור. תהליך השיפוץ כולל 

ליווי אדריכלי והדמיות במידת הצורך.
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תוספת בנייה

ריצוף דק[ –מרפסת פנטהאוז הדמיה ]

עידן בחברת  “הבחירה 
כקבלן ביצוע הוכיחה את 
וועד  נציג   - לוין  ]מאיר  עצמה". 
המרפסות, קדיש לוז 24א׳, קרית מוצקין[

בניית וילות יוקרה

תהליך בניה של בית הוא לרוב פרויקט 
של פעם בחיים. ככזה, עליו להתבצע ללא 
טעויות וללא סטיות. בטח כשמדובר בווילה 
או בבית פרטי, בהם הדרישות ורמת הגימור 

גבוהים מהרגיל.

המקצוע  ואנשי  המוחות  מיטב  בידינו 
למשימה. אנו נדאג לכך שכל כלי התזמורת 
הכוללים: קבלנים, יועצים וספקים יתפקדו 
בצורה אופטימלית, בלי זיופים ובלי סטיות, 
תוך הקפדה על איכות גימור, ליווי אישי 

ועמידה בלוחות זמנים. לכל דירה בישראל מוקנית זכות לתוספת - 21 מ"ר מרפסת 
ללא קשר לאחוזי הבנייה הקיימים/המנוצלים. תוספת של 
מרפסת מעלה את איכות החיים ואת שווי הנכס בין %01 
ל-12%. עידן ביצוע מבצעת תוספת של מרפסות בטון, 

מרפסות פלדה והרחבה של מרפסות קיימות.

מעבר לתוספת של מרפסת חוק התכנון מאפשר תוספת 
של ממ"ד עד 21 מ"ר. ממ"ד הוא למעשה תוספת חדר 

המשביח את ערכו של הנכס.
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בוטיקעידן 

 מיטבי ובתכנון מוקפד בעיצוב דירה לעצב לכם נעזור אנו
 זאת. הניתן למקסימום הדירה ערך להעלאת נגרום ובנוסף
 באנשי והשימוש השנים במרוצת שצברנו הרב הניסיון בזכות

 .פשרות ללא ביותר הטובים המקצוע

 ביותר הקטנים הפרטים על הקפדה על מיוחד דגש שמים אנו
 .בענף המובילות בטכנולוגיות ומשתמשים, העבודה ואיכות

 שבאמתחתו מטעמנו צמוד פנים מעצב עם מתבצעת העבודה
  .סגנונות במגוון ל"ובחו בארץ בפרויקטים עשיר ניסיון

 ורמת ביותר הטובה התוצאה את לכם להבטיח כדי זאת כל
 .ביותר הגבוהה הגימור

המומחיות והשירותים שלנו   
בניית וילות יוקרה

שיפוץ מבנים לשימור

שיפוץ דירות מהיסוד כולל החלפת כל המערכות

מתן שירות יעוץ ועיצוב פנים מהמובילים בענף

 ,הספקת אבזור כולל לדירה: סניטציה, חשמל
 תאורהנגרות, מסגרות וגופי 
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פרויקטים אחרונים מבית "עידן ביצוע"
______________________________________________________________________________________________________ 

פרויקטים אחרונים והדמיה מבית "עידן בוטיק"



המסגר 17, נתניה l טלפון: l 1-700-70-90-30 פקס: 09-9749455 

www.idangroup.co.il | office@idangroup.co.il | 29901 קבלן רשום מס׳

     

 

 

תקלות 	  מונע  וביצוע,  תכנון  בין  אופטימלי  תיאום   – אחת"  גג  קורת  תחת  "הכל   שיטת 
וחוסך בזמן ובכסף

3 שנות אחריות מלאה על שיפוץ ו5 שנות אחריות מלאה בבניה חדשה	 

מעצב פנים צמוד לאורך כל הפרויקט	 

עבודה רק עם בעלי מקצוע מוסמכים	 

ניסיון החברה – לחברתנו ניסיון מצטבר של עשרות פרויקטים בארץ ובחו"ל	 

עבודה מול חברה גדולה וקבלן רשום	 

עיצוב פנים ושיפוץ דירה - למה איתנו?
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הוצאת היתרים, שירותי תכנון וליווי  
אדריכלי, פיקוח בניה, ניהול  
פרוייקטים וייעוץ הנדסי ללקוחות  

 פרטיים וחברות.  

 אדריכלי וליווי הנדסי תכנון שירותי מעניקהעידן תכנון עידן תכנון

, בנייה בתוספת או מגורים בתי בבניית הקשור הליך לכל

 לאנשינו. המסירה לשלב ועד ההיתרים הוצאת משלב החל

 הרשויות מול להתנהלות הנחוצים והניסיון הידע את יש

 אישורים להוציא מנת על, השונות והבניה התכנון וועדות

 אנו אותו השרות. עיכובים ללא נחוצים בניה והיתרי
 עתיד הוא אותו ההליך את הלקוח עבור מייעל, מספקים

 ייעוץ, מבקרה נהנה הוא, כך ובתוך, הפועל אל להוציא

 .הפרויקט שלבי בכל צמוד וליווי

המומחיות והשירותים שלנו   
תכנון ממ"דים ומרפסות

חיזוק מבנים

ייעוץ וליווי הנדסי ואדריכלי

 שירותי ניהול ופיקוח



המסגר 17, נתניה l טלפון: l 1-700-70-90-30 פקס: 09-9749455 

www.idangroup.co.il | office@idangroup.co.il | 29901 קבלן רשום מס׳

בשיתוף "האגודה לתרבות הדיור" ו"עזרה ובצרון" –שיפוצי מבנים 
______________________________________________________________________________________________________
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יזמותעידן 

 דיזראלי , חיפה[ – 38]פרויקט תמ"א 

 חברת להיות מטרה לעצמה שמה עידן יזמות

, ליצירתיותנחתור  תמיד. בענף מובילה יזמית

 גבוהים סטנדרטים למען מתמדת ועשייה חדשנות

 .וחסכונית ירוקה  בנייה על דגש מתן תוך

 תוך איכותית בנייה ללקוחותיה מעניקהחברתנו 

 איכות של מחמירים בסטנדרטים עמידה

 .ומקצועיות

 חיים חווית ליצירת בקפידה מתוכנן פרויקט כל

 מוקפדת גימור ברמת מודרני עיצוב, אולטימטיבית
 .ביותר והאיכותיים המתקדמים בחומרים ושימוש

אותה כתובת בניין חדש   
המומחיות והשירותים שלנו

• תמ"א 38/2 - מסלול עוקף פינוי בינוי

• תמ"א 38/3 - חיזוק וחידוש מבנים

• פינוי בינוי 

עידן יזמות

]פרוייקט תמ״א 38 - דיזראלי, חיפה[

אותה כתובת בניין חדש
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]פרויקט תמ"א 38 - ווג'ווד 18, חיפה - הדמיה[

למה דווקא אנחנו

שיטת ״הכל תחת קורת גג אחת״ - תיאום אופטימלי בין תכנון וביצוע, מונע תקלות וחוסך זמן.	 

צוותי עבודה קבועים - מורגלים בעבודה מול בניינים מאוכלסים ולקוחות פרטיים.	 

מומחיות שמירה על קיים.	 

פרויקטור צמוד לכל אורך הפרויקט משלב התנון ועד שלב המסירה.	 

שיטת ״התשלום ההפוך״ - תשלום רק בסיום שלב הביצוע.	 

נסיון החברה - לחברתנו אלפי לקוחות מרוצים ממגוון רחב של פרויקטים.	 

יציבות ואיתנות כלכלית - עבודה מול החברה המובילה בארץ בענף ההתחדשות העירונית.	 


