הנדון  :חברת פרץ סלע הנדסה אזרחית בע"מ – פרופיל.
כללי :
חברת "פרץ – סלע הנדסה אזרחית בע"מ היא חברה לתכנון כבישים  ,תנועה,
ניקוז ,פיתוח ועבודות עפר.
מנהלים :
החברה נוסדה בשנת  2002ע"י בוגרי הטכניון אינג' מאיר סלע ואינג' שמעון
פרץ כאיחוד של שני משרדים בעלי ותק ומוניטין של עשרות שנים.
הצוות המקצועי:
הצוות המקצועי של חברת פרץ  -סלע הנדסה אזרחית בע"מ נבחר בקפידה,
מיומן בכל שלבי התכנון  -ובעל יכולת ניתוח עיבוד והתאמת המוצר
האופטימלי לדרישות הלקוח ברמת פירוט המאפשרת למזמין לכלכל את
צעדיו ולקבל החלטות בכל שלב משלבי התכנון.
בכל הפרויקטים בהם טיפלנו יכולנו להגיב לשינויים בשטח ולמטלות
מיוחדות במהירות תגובה מיידית המתאפשרת רק למשרד בסדר גודל כשלנו
עם יכולת שיתוף פעולה עם מזמיני העבודה ומנהלי הפרויקטים.
תוכנות וציוד :
חברת פרץ – סלע מצוידת בכל תוכנות המחשב המתקדמות בעולם לתכנון
כבישים ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח כלים ממוחשבים ייחודיים
ומקצועיים לאופטימיזציה של התכנון והניהול .לחברה יכולות הדפסה
מהמתקדמות והמדויקות ביותר ,בעזרתם מתאפשר השימוש בעזרים
תכנוניים מתקדמים כמו שילוב תצלומי אוויר ,והקמת בסיסי נתונים
מבוססי .GIS
אבטחת איכות :
לחברה מערכת אבטחת איכות בהתאם לתקן ISO9001 : 2000
בנוסף קיים בחברה מערך בקרה פנימי יחודי כפול ומסודר לכל אחד משלבי
התכנון המאפשר ביצוע סטנדרט בדיקות שיגרתי להשגת איכויות תכנון
גבוהות.
רשימת לקוחות עיקריים :
משרד הביטחון – מרכז בינוי על ענפיו השונים  ,משרד הבינוי והשיכון,
משהב"ש בניה כפרית ,משרד התחבורה ,משרד התמ"ס ,משרד התיירות,
החברה הלאומית לדרכים בישראל )מע"צ(  ,עיריות ומועצות מקומיות בכל
רחבי הארץ ,גופים ציבוריים  ,חברות מנהלות ויזמים פרטיים.

רשימת עבודות חלקית ב  5השנים האחרונות:
להל"ן רשימת עבודות שביצעה החברה בשנים האחרונות עבור הגופים הנ"ל :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תכנון מקב"ת ינוב בכפר יונה  2066 -יח"ד.
הרחבת הישוב תל מונד שכונה  89ושכונה  744 – 105ו  884י"חד בהתאמה.
שלומי שכונת גבעת חלומות  362 -יח"ד.
מודיעין מע"ר –  1322יח"ד.
שכונת רעננה  1850 - 2012יח"ד.
בית שמש – תכנון שכונה ד' 966 – 5יח"ד.
יבנה – תכנון שכונות מתחם  2307 - B Cיח"ד.
באר יעקב תב"ע ממ/מק/1517/א 3900 - 1/יח"ד.
כפר יונה שכונת מהדרין –  1154יח"ד.
קו  BRTהקו הכחול ברחובות  5ק"מ.
תכנון שני קטעים בקו התפר  14.5 -ק"מ .
פרדסיה הצ 262 – 1-3/יח"ד.
שכונה  12בקיסריה –  246יח"ד.
פרוייקטים רבים בתכנון רחובות בערים  :כפר סבא ,גדרה,הרצליה ,תל
אביב ,רעננה ,לוד ,רמלה  ,גבעתיים  ,מודיעין  ,בית שמש  ,כוכב יאיר ,ראש
העין ,עמנואל ,אריאל  ,אור יהודה.

•

בעבר היותר רחוק הקמת הישוב אלעד ,הקמת הישוב מודיעין עילית,
מעורבות גדולה בהקמת העיר מודיעין ,הישוב בית"ר .תכנון כביש  35בין
ברכיה למצודות יואב ,כביש  412בין יהוד -למחלף שפירים ,תכנון מחלפון
ראש העין ,כביש  4תכנון מוקדם בין גשר הזיו לצומת בצת ,כביש  4תכנון
מוקדם בין מחלף השיבעה למחלף ראשון כולל תכנון מוקדם למחלף דרום
חולון .תכנון מוקדם לכל מתחם דרום חולון.

פרץ סלע הנדסה אזרחית בע"מ

