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פרופיל חברה
חברת א. וייס בנייה ופיקוח בע”מ נוסדה בשנת 1994 ומתמחה בעבודות בנייה, גמר ותשתית, ברמת ביצוע חסרת תקדים, במקצוענות בלתי מתפשרת ובסטנדרטים הגבוהים ביותר בענף הבנייה הישראלי.

לחברה סיווג קבלני ג-5 והיא רשומה כקבלן מוכר לעבודות ממשלתיות, מוסמכת בתקן ISO 9001 ומבצעת פרויקטים מגוונים ומורכבים עבור לקוחות מוסדיים ופרטיים מהמובילים בעולם ובמשק 
 הישראלי בפרט, בתחום המשרדים, המסחר והמגורים.

בנוסף, מקדמת החברה פרויקטים של תיאום תכנון ביצוע ומספקת מעטפת מקצועית מלאה החל מהשלבים הראשוניים של איפיון הפרויקט ועד למסירתו בשלמות.

 בא. וייס מועסקים עובדים איכותיים, הון אנושי יקר ערך ובו מהנדסים, מנהלי פרויקטים, מנהלי עבודה, בעלי מקצוע מן השורה הראשונה ומערך
לוגיסטי חזק ותומך. כל פרויקט ופרויקט מתוכנן, מנוהל ומבוצע בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לצד הקפדה על בנייה ירוקה והתחשבות באיכות הסביבה ואיכות החיים של לקוחות החברה.

יתרונות וערכים מנחים

מיום הקמתה ועד היום, קבעה החברה תקן למצוינות בכל פעילותה הנדל"נית, דרך איכות בנייה יוצאת מגדר הרגיל והקפדה יתרה על הפרטים הקטנים כגדולים. 

חוסן פיננסי

א. וייס מדורגת זו השנה העשירית ברציפות 
ברשימת 100 חברות הבנייה המובילות בענף 
ובהתאם לדוחות D&B בעלת איתנות וחוסן 

פיננסי גבוה מהממוצע בישראל. 

ותק וניסיון

שימוש בידע ובניסיון רב השנים להצלחת מאות 
הפרויקטים שלנו, מובילה אותנו למקצועיות 
ויעילות תכנונית - ביצועית ולתוצאות מרהיבות 

וייחודיות בנוף הישראלי.

איכות ושקיפות

בהירות מלאה בתהליכי העבודה, תוך הקפדה 
על סדר מופתי לצד איכות הביצוע, ושמירה 
רצון לשביעות  מעולים,  עבודה  יחסי   על 

כלל המעורבים בפרויקט. 

בטיחות 

הבטיחות  תקנות  כלל  את  מקיימים  אנו 
תוכנית  את  במדויק  מתאימים  הלאומיות, 
כל  היבטיו הסביבתיים של  ואת  הבטיחות 

פרויקט בהקפדה יתרה. 



תיאום תכנון ביצוע

כחברה קבלנית, מבצעת ומובילה בתחומה, א. וייס מספקת מעטפת מקצועית ומושלמת של תיאום תכנון וביצוע, ברמה הגבוהה 
ביותר בישראל.

השיטה נקראת גם TURN KEY PROJECT ומאפשרת למזמין לנצל באופן מיטבי את פוטנציאל התחרות של השוק הן בהיבט התכנוני 
והן בהיבט הביצועי ובנוסף לקצר את לוח הזמנים של הפרויקט, כאשר כלל העבודה נעשית באופן מיטבי ויעיל עד מפתח - 

תחת קורת גג אחת. 

 - BIM כל פרויקט ממודל על ידינו בתלת מימד, עולה ומנוהל ב
BUILDING INFORMATION MODELING המאפשר תכנון קפדני ומדויק המזהה מבעוד מועד את האתגרים הצפויים. תיאום המערכות 

נעשה בהרמוניה ומונע התנגשויות עוד בשלב התכנון, מספק אומדן כמויות מדויק יותר, מונע פחת ומייצר הגדרת מטרות 
ויעדים ברורים לכל שלב בתהליך הבנייה עבור כלל הגורמים המקצועיים הלוקחים חלק בפרויקט.

הצלחתם של פרויקטים מסוג אלו, טמונה בניסיונו המקצועי של הקבלן וביכולות הניהול והביצוע שלו. 
מגוונים,  בפרויקטים  הצלחות  של  מוכח  ורזומה  ביצוע  תכנון  תיאום  לפרויקטי  ייעודית  מחלקה  וייס  בא.  לנו 
הדמיות  של  הפקה  וכולל  הראשוני  האיפיון  משלבי  כבר  הפרויקט  את  המנהל  עוצמתי  במטה  הנתמכות 
לקוחותינו. של  המלאה  רצונם  לשביעות  ומושלם  מוגמר  הפרויקט  ומסירת  מדוייק  לביצוע  ועד   ממחושבות 

לראייה פרויקטים נבחרים:
אלטו  פאלו  מ"ר,   3,500 אמאזון-  מ"ר,   6,000  – קיה  מ"ר,   9,000  – טבעית  בינה  מ"ר,   10,000  – אקטיב  מון 
מ"ר,  2,000  – נילסן  מ"ר,   1,500  – אלקטריק  ג'נרל  מ"ר,   2,000  – סוק  מ"ר,   3,000  – סימנטק  מ"ר,   3,000  – 

 ג'וי טונס – 1,200 מ"ר.

פרויקט תיאום תכנון ביצוע - טלקאר קיה



פרויקט תיאום תכנון ביצוע - ג'נרל אלקטריק

סנכרון

המציג  הומוגני  מערכות  מרקם  יצירת 
באופן  ומסנכרן  ופעולה  גישה  דרכי  כמויות, 
הנוגעים  היועצים  כלל  בין  ומשותף  מיטבי 

לפרויקט.

ניטור

המודל הייחודי מאפשר לנו לנטר התנגשויות 
בשלב  עוד   NAVISWORKS תוכנת  בעזרת 
עבודה  זמן  משאבים,  חוסך  ובכך  התכנון 

ומדייק את הביצוע. 

מידול

לראות  וללקוח  הפרויקט  למנהלי  מאפשר 
את הפרויקט קורם עור וגידים בתלת מימד, 
לערוך סיור וירטואלי בפרויקט העתידי שלו 

ולהחליט על שינויים עוד בשלב התכנון.



 בזק - משרדי חברת בזק משתרעים על שטח של כ- 16,000 מ"ר על פני 6 קומות בבניין עזראלי חולון. הפרויקט מאופיין בתכנון מוקפד ופורמלי.

THE JOINT - פרויקט תיאום תכנון ביצוע במשרדי הג'וינט בירושלים המשתרעים על שטח של כ- 6,500 מ"ר. הפרויקט מאופיין בפרטי אדריכלות מורכבים ויחודיים.

גולדבלט גינדס יריב - משרדי פירמת עו"ד גולדבלט גינדס יריב משתרעים על שטח של כ- 500 מ"ר אשר עוצבו בקו מודרני גיאומטרי, בנייה אליפטית ואלמנטים יחודיים.

 אדריכלות: רם גולדברג

 אדריכלות: אורבך הלוי

 אדריכלות: אורבך הלוי



SAMSUNG - משרדי חברת סמסונג ישראל משתרעים על שטח של כ- 7,000 מ"ר, על פני 6 קומות בבניין עזריאלי טאון בתל אביב. המשרדים מאופיינים בעיצוב אקלקטי.

KASELMAN-PWC - משרדי פירמת רו"ח קסלמן )PWC( משתרעים על שטח של כ- 11 אלף מ"ר, על פני 11 קומות בבניין עזריאלי טאון בתל אביב.

CBRE - פרויקט משרדי חברת CBRE הפרושים בשתי קומות ומשתרעים על שטח של כ- 1,000 מ"ר, במגדל ספיר ברמת גן. המשרדים מאופיינים בקו עיצוב אקלקטי.

 אדריכלות: גינדי סטודיו

 אדריכלות: רם גולדברג

BA אדריכלות: סטודיו 



FACEBOOK TLV - משרדי החברה המשתרעים על כ-15,000 מ"ר לרבות מטבח מבשל, ומתאפיינים בחללים פתוחים ודינמיים, המאפשרים צורת עבודה שקופה ומגוונת.

פיליפ מוריס - משרדי החברה פרושים על כ- 2,000 מ"ר בשתי קומות ומעוצבים בקפידה תוך שימוש בטקסטורות מגוונות, תיקרות דקורטיביות לצד מערכות חשופות. 

NATURAL INTELLIGENCE - משרדי החברה פרושים על כ- 10,000 מ"ר בשלוש קומות מעוצבות באלמנטים גיאומטריים ושילוב טקסטורות ייחודי.

  אדריכלות: סתר אדריכלים

  אדריכלות: סתר אדריכלים

  אדריכלות: רואי דוד אדריכלים



 טלקאר יבואנית KIA ישראל- פרויקט תכנון ביצוע של משרדי החברה, אולם התצוגה והאודיטוריום בשטח של כ-6,000 מ"ר
המעוצבים בקו מודרני ואקסקלוסיבי המעוטר בפרטי גמר מיובאים מאיטליה.

נילסן - פרויקט תכנון ביצוע עבור משרדי החברה בשטח של כ-1,700 מ"ר ומאופיינים בחללי OPEN SPACE גדולים ומעוצבים, שימוש בחומרים יחודיים ומערכות חשופות.

סימפליפיי - פרויקט תכנון ביצוע עבור משרדי החברה בשטח של כ-1,300 מ"ר בקומה אחת. המעוצבים מודרנית ומאופיינים בקו גיאומטרי, מערכות חשופות ותקרות מיוחדות.

  אדריכלות: הופלר אדריכלים

  אדריכלות: דבורה בליי אדריכלים

EN אדריכלות: סטודיו  



 NOBLE ENERGY - משרדי החברה משתרעים בשטח של כ-12,000 מ"ר לאורכן ולרוחבן של שבע קומות ומאופיינים בפרטים אדריכליים מורכבים
וחומרי גמר יחודיים. הפרויקט זכה בפרס BEST PROJECT 2019 הבינלאומי על עיצובו המרהיב.

NOVA - משרדי החברה משתרעים בשטח של כ-9,000 מ"ר על פני שש קומות. העיצוב מאופיין במערכות חשופות, תקרות ייחודיות, שילוב חומרים, טקסטורות וצורות גיאומטריות.

PLAYTIKA - משרדי החברה משתרעים בשטח של כ-10,000 מ"ר. בעיצוב ייחודי וצעיר היוצר סביבת עבודה צבעונית ודינאמית.

  אדריכלות: סתר אדריכלים

 אדריכלות: סתר אדריכלים

 אדריכלות: רם גולדברג אדריכלים



GENERAL ELECTRIC הרצליה - משרדי החברה פרושים על כ-1,500 מ"ר ומעוצבים כחללי עבודה משותפים בסגנון אקלקטי וייחודי.

MICROSOFT - משרדי החברה בשטח של כ-10,000 מ"ר ומאופיינים במערכות חשופות ועיצוב תעשייתי, מודרני.

FIVERR - משרדי החברה בשטח של כ-4,500 מ"ר על פני שלוש קומות ומעוטרים בפרטי אדריכלות יוצאי דופן ועבודות נגרות ייחודיות.

  אדריכלות: סתר אדריכלים

BA אדריכלות: סטודיו 

 אדריכלות: סתר אדריכלים



סטארט אפ ניישן ומסעדת L28 - המסעדה ממוקמת בקומת הכניסה של חברת 'סטארט אפ ניישן', שילוב החומרים יוצר אווירה מודרנית בהשראת לאונג' ניו יורקי.

F5 NETWORKS - משרדי החברה בשטח של כ-1,500 מ"ר המשתרעים על פני שתי קומות ומשלבים עיצוב תעשייתי, צעיר וייחודי בחללי עבודה משותפים.

SIMILAR WEB - משרדי החברה פרושים על פני כ-5,000 מ"ר בשתי קומות ומעוצבים בחומרי גמר יחודיים ומערכות גלויות.

 אדריכלות: קימל אשכולות

 אדריכלות: סתר אדריכלים

 אדריכלות: רואי דוד אדריכלים



פרל כהן - משרדי החברה פרושים על כ-5,000 מ"ר בשתי קומות ומאופיינים בקו עיצובי מודרני ואקסקלוסיבי.

BOTTOMLINE - משרדי החברה נבנו בשטח של כ- 1,500 מ"ר בקומה אחת ומשלבים חללים שיתופיים ופרטיים בהרמוניה עיצובית מרהיבה.

משרדי OPC - משרדי החברה מעוצבים על שטח של כ-1,700 מ"ר על פני קומה אחת ומאופיינים בקו עיצובי מודרני ויוקרתי.

 אדריכלות: גרין האוס

 אדריכלות: הדס מקוב

EN אדריכלות: סטודיו 



.OPEN SPACE פרויקט תכנון ביצוע למשרדי החברה ומשתרע על שטח של כ-1,000 מ"ר בקומה אחת ומשלב עיצוב תעשייתי ומודרני בחללי - JOY TUNES

PARTNERS & CO - משרדי החברה, לאונג' וטרקלין העסקים נבנו בשטח של כ-1,100 מ"ר ומאופיינים בקו עיצובי אקסקלוסיבי ופורמלי המשלב עבודות נגרות ופירזול מדויקות.

GENERAL ELECTRIC חיפה - משרדי החברה משתרעים על כ-4,500 מ"ר ומעוצבים בשילוב אלמנטים אדריכליים דקורטיביים, מרתקים ויחודיים.

 אדריכלות: רואי דוד אדריכלים

 אדריכלות: גד הלפרין

 אדריכלות: סתר אדריכלים



BROADCOM - משרדי החברה משתרעים על פני כ-5,500 מ"ר בשתי קומות ומעוצבים בסגנון מודרני, מתקדם והייטקי.

SYMANTEC - משרדי החברה משתרעים על שטח של כ- 2,800 מ"ר בשתי קומות ומשלבים סגנונות עיצוב וחומרי גמר יחודיים.

LOGZ.IO - משרדי החברה פרושים בשתי קומות בשטח של כ-2,200 מ"ר ומאופיינים במערכות חשופות ופתרונות אקוסטיים יחודיים ומעוצבים.

 אדריכלות: סתר אדריכלים

 אדריכלות: הדס מקוב

 אדריכלות: נועם מרטין- גרינטכטורה



אנו עובדים רק עם הטובים ביותר:

נשמח שתצטרפו אלינו.



תו תקן לאיכות בתחום הגמרים.

03-6911006 
 פנחס רוזן 72, תל אביב
office@a-weiss.co.il 
www.a-weiss.co.il


