


חברת שובל גרופ מספקת שירותי ניהול ותחזוקה בסטנדרטים הגבוהים ביותר.  
החברה מתמחה בניהול ותחזוקת בנייני משרדים, שטחי מסחר, מגורים, רבי קומות וחניונים. 

החברה מלווה את לקוחותיה משלב התכנון, הקמת הבניין ועד האכלוס והתפעול השוטף. 

עובדי החברה, יועצי החברה והספקים אמונים על התחזוקה השוטפת של הבניין ומערכותיו השונות 
כך שישרת את דייריו בצורה המיטבית תוך כדי עמידה ביעדי התקציב. 

כל היתרונות תחת קורת גג אחת
החברה מעניקה ללקוחותיה מגוון שירותים תחת קורת גג אחת באיכות גבוהה, בהתאם לקוד ארגוני 

מקצועי ומוסרי הדוגל ביושר, אמינות וחתירה מתמדת למצוינות.
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חושבים מחוץ לקופסא
ניסיוננו בתחום הניהול, התפעול, הלוגיסטיקה, והאחזקה , כמו גם עבודת שטח הלומדת את הצרכים הייחודיים של 

כל לקוח, הם המאפשרים לנו לספק שירות איכותי ויצירתי המותאם לכל לקוח ולקוח.
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השירותים שלנו

ניהול בנייני משרדים

ייעוץ וליווי בשלבי הייזום

ניהול מרכזים מסחריים

מרכזי מלאכה ולוגיסטיקה

ניהול בנייני מגורים ומגורי יוקרה

תחזוקה מונעת ושיפוצים



ניהול בנייני משרדים
ניהול בנייני משרדים דורש גישה מקצוענית ובלתי מתפשרת המבוססת על ידע וניסיון.

שובל גרופ ניהול מעניקה שירותי ניהול כוללניים לבנייני משרדים, תוך שמירה על מבנה, הוצאות ותקציב ומתן פתרונות 
פרקטיים לניהול בנייני משרדים.

חבילת השירותים שלנו מותאמת לצרכים ולתקציב הלקוח וכן לתשתיות הנכס ולדייריו, מבוססת על עבודת שטח וקבלת 
משובים שוטפים מן הלקוחות.

אנו מאמינים כי ניהול יעיל ואיכותי של הנכס מוביל לסביבת עבודה בטוחה, נעימה ונקייה תוך שמירה על ערכו.

מערך השירותים שלנו מצטיין בשילוב מערכות ממוחשבות ונהלי עבודה קבועים המאפשרים ניהול רציף ותקין של הנכס, יחד 
עם דו שיח, קבלת ויישום משובים מהצוותים המקצועיים שלנו בשטח ומהדיירים והמבקרים בנכס.

 ניהול תחזוקה שוטפת של הנכס ושמירה על תקינות
תשתיותיו, בטיחותו וערכו  

 ניהול מערך האנרגיה של הנכס
 ניהול מערכות חשמל / מתח נמוך וניהול מערך האנרגיה 

 שירותי שמירה ובטחון
 שירותי ניקיון, גינון, עיצוב סביבתי והדברה בנכס

 ניהול ומעקב ביטוחי הנכס
 שירותי מודיעין בנכס

 ניהול תקציבי ובקרה תקציבית שוטפת
 ניהול כל המערכות האלקטרוניות והאלקטרומכניות בנכס

 ניהול מערכות האינסטלציה והמים של הנכס
 ניהול מערכות מיזוג האוויר, מפוחים ומערכות היניקה

 ניהול והיערכות למצבי חירום
 שירותי ניהול החניונים בנכס

 ניהול יועצי הנכס
 הגדרת ספר נהלי הנכס

 תכניות לחיסכון בהוצאות תפעול וניהול יעיל של משק
האנרגיה, המים והחשמל  

שירותי הניהול כוללים:



ניהול מרכזים מסחריים
ליווי היזם בהתאם לצרכי הפרוייקט מהפן התחזוקתי והשיווקי כמכלול אחד שלם.

 קידום שטחי מסחר
 שיווק שטחי מסחר

 ייעוץ ותכנון אסטרטגי
 תפעול מסחרי

שירותי הניהול כוללים:



ניהול בנייני מגורים ומגורי יוקרה
על מנת לשמר חוויית מגורים איכותית, קיים צורך בניהול מקצועי ומהימן.

שובל גרופ מציעה סל שירותים מגוון ומקיף הנדרש על מנת להבטיח איכות חיים וראש שקט לדיירי הבניין.

אנו לוקחים אחריות על כלל משימות הניהול והאחזקה של הבניין עבור בעלי הדירות והדיירים. 

 ניהול תחזוקה שוטפת של הנכס ושמירה על תקינות
תשתיותיו, בטיחותו וערכו  

 ניהול מערך האנרגיה של הנכס
 ניהול מערכות חשמל / מתח נמוך וניהול מערך האנרגיה

 שירותי ניקיון, גינון, עיצוב סביבתי והדברה בנכס
 ניהול והפעלת מתחמי ספא ובריכה

 ניהול תקציבי ובקרה תקציבית שוטפת

 ניהול כל המערכות האלקטרוניות והאלקטרומכניות בנכס
 ניהול והיערכות למצבי חירום
 שירותי ניהול החניונים בנכס

 הגדרת ספר נהלי הנכס
 
 
 

שירותי הניהול כוללים:



ייעוץ וליווי בשלבי הייזום

החברה מספקת שירותי ייעוץ וליווי בנושאי התחזוקה משלבי התכנון, ההקמה, האכלוס והתפעול השוטף.

אנו  מלווים יזמים ומשקיעים משלב הרעיון, דרך התכנון, קביעת תוכנית הפעלה וקבלת הבניין ומערכותיו,
ליווי האדריכל ויועצי הבניין בתכנון. הטמעת הידע התפעולי הרב באפיון מערכות הניהול ובקרת המבנה,

וכל זאת במטרה לשפר את ניהולו ותחזוקתו העתידית של הבניין לרווחת הדיירים.

מטרת התהליך היא יצירת נכס בעל עלויות אחזקה נמוכות ורמת תחזוקה גבוהה ואיכותית, יצירת סביבה בטוחה 
ונעימה ודיירים שבעי רצון.

נדע ליצור עבורך תכנית עבודה ייחודית ומותאמת פרויקט על פי תכונותיו והגדרת צרכיו. 

אנו רואים בשגשוג עסקך - מטרה.



מרכזי מלאכה ולוגיסטיקה

ניהול בנייני משרדים דורש גישה מקצוענית ובלתי מתפשרת המבוססת על ידע וניסיון.

חבילת השירותים שלנו מותאמת לצרכי הלקוח, לנתוני, תקציבי ותשתיות הנכס ודייריו, מבוססת על עבודת שטח 
וקבלת משובים שוטפים מן הלקוחות.

ניהול יעיל ואיכותי של הנכס מוביל לסביבת עבודה בטוחה, נעימה ונקייה תוך שמירה על ערכו.



תחזוקה מונעת ושיפוצים

שובל גרופ ניהול צברה במהלך השנים ניסיון ומידע בכל הנדרש עבור שירות ותחזוקת משרדים. 

אני מספקים שירותים מקיפים בכל הקשור לתחזוקת הנכס לחברות המעוניינות שגורם חיצוני אחד יטפל במכלול 
מערכות המשרד.

 שירותי חשמל והחלפת נורות
 נגרות

 הדברה
 מיזוג אויר טיפול במערכות המשרד, שטיפת פילטרים

 צבע, גבס
 פרקט וריצוף

 טיפול במערכות גילוי אש ספרינקלרים  

שירותי התחזוקה כוללים:



פרוייקטים 
שופ טיים - פתח תקווהגל ים - הרצליהבניהולנו

בית מנצור - רעננהרמבלס - רמלה



מגדל C-Tower - נתניהנירים - תל אביב

מגדל הנביאים - חיפהאלבה - כפר סבא

פרוייקטים 
בניהולנו



נגבה - ראשל"צרקיע - מודיעין

בליליוס סנטר- גדרההברזל 26, רמת החייל

פרוייקטים 
בניהולנו



קניון הכפר - כפר יונה

ITS - כפר סבא לח"י 2 - ראשל"צ

רביעיית פלטינום - מודיעיןהברזל 9, רמת החייל

פרוייקטים 
בניהולנו



בין לקוחותינו



רק כשאתה באמת אוהב את מה 
שאתה עושה, אתה יכול להעניק

את השירות הטוב ביותר.

ניסיון העבר מלמד שלכל חברה אופי וצרכים משלה, ומשכך, כל לקוח מקבל מאתנו חבילת 
שירותים המתאימה לו לרבות אופי המבנה, תשתיות וצרכים ממוקדים תוך שימת דגש על איכות, 

מקצועיות, יצירתיות ושותפות לכל אורך כל הדרך. 

ריכזנו בעבורך מספר דגשים המנחים אותנו במתן השירות ללקוחותינו: 

 מחויבות

 יצירתיות

 רעננות וחדשנות

 מקצועיות

 כבוד הדדי

 הקשבה

 עבודת צוות

 זיהוי צרכים

 אמינות

 אחריות אישית

 מחויבות לתוצאות

 שקיפות



נורדאו 16, ת.ד. 7244, 
יהוד 5621509

03-501990003-6325588
admin@s-g.co.il

michael@s-g.co.il
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