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פזנת טאובר חזקים בתמ״א 38
זנת טאובר מקבוצת פזנת פועלת למעלה מ27-
שנה בתחום הבניה באזור השרון .החברה מתמחה
בייזום ,תכנון ,פיתוח ,ניהול וביצוע פרויקטים לבניית
מגורים .החברה רשומה ברשם הקבלנים וחברה ב"ארגון
הקבלנים והבונים בשרון" .ביסוס החברה על עקרונות של
איכות גבוהה ,יוקרה ,שירות ואמינות ,הם אלו אשר חוצבים
בסלע את מוניטין רב השנים .בשנת  2010קבעה החברה כי
נושא פיתוח וייזום פרויקטים להתחדשות עירונית (תמ"א
 )38יהוו מנוע צמיחה מרכזי בפעילותה בשנים הקרובות.
לצורך כך פועל צוות ייעודי הכולל את מיטב היועצים
בתחום והיא מקדישה לכך משאבים כספיים וניהוליים רבים.
החברה צברה נסיון וידע רבים בפרויקטים מסוג תמ"א 38
ונחשבת לחברה המובילה בתחום – מתחם האורנים בהוד
השרון כולו מאוכלס והדיירים כולם שבעי רצון מביתם
החדש המאפשר להם איכות חיים טובה יותר.
החברה עומלת ללא ליאות על יישום קפדני של נהלי עבודה
ותהליכי בקרת איכות המובילים לתוצאות חד משמעיות של
בניה איכותית יותר ומוצר טוב יותר.
"לקוח טוב הוא לקוח מרוצה" – הקשבה ללקוח ,תיאום
ציפיות ,התאמת העבודות לצרכיו האמיתיים ,ליווי ופיקוח
צמוד ,שירות אישי ואיכות בניה גבוהה נמצאים בראש סדרי
העדיפויות של החברה .הקשר בין הלקוח לחברה אישי
וישיר לבעליה.
מה מבדל אותנו?
ההתמקצעות בייזום ,תכנון ,פיתוח ,ניהול ובביצוע כל שלבי
הבניה ,החל מהקמת שלד המבנה ועד גמר הפרויקט.
יוזמים ומבצעים בעצמנו כך שללקוחותינו יש כתובת אחת
לאורך כל הדרך בניגוד לפרויקטים בהם יזמים או מתווכים
מעבירים את הביצוע לקבלני חוץ.
יש לנו את הידע ,הנסיון וההתמקצעות בתחום תמ"א .38
ניתן לגשת ולראות את המתחם המרהיב והמרשים ברח'
האורנים בהוד השרון.
איכות הבניה בסטנדרטים גבוהים בשונה מהמתחרים.
המוטו שלנו תוצר בניין חדש ולא מחודש .יש לנו ערוץ
תקשורת ישיר עם הדיירים .נסיון רב בניהול מערך הבניה
בדגש על מזעור הפרעות לדיירים על מנת לאפשר המשך
אורח חיים שגרתי.
פרויקט בביצוע ובשיווק :רח' אנשי בראשית  10הוד השרון,
דירות  5חדרים מרווחות ומפוארות עם נוף פסטוראלי
ייחודי.
פרויקטים שאוכלסו במסגרת תמ"א  :38רח' האורנים  ,3רח'
האורנים  ,5סמטת האלון  3הוד השרון .רח' השושנים 2
הרצליה.
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