
קבוצת מבנים ונתיבים

הקבוצה הוקמה ע”י אלי עטיה בשנות ה 60, עת השתחרר 
מצבא קבע. ראשית הקבוצה בחברת תובלה שלימים 
הפכה לחברה לעבודות עפר. בניו של אלי, הצטרפו אליו 
בעבודתו, לאחר שסיימו לימודים אקדמיים. הבנים שימשו 
בחברה במגוון תפקידים. בתחילת שנות ה 2000, הוקמה 
חברת ’מבנים ונתיבים’ לבנייה וייזום. מבנים ונתיבים החלה 

את דרכה בענף הבנייה באזור אשקלון.

כשיובל, בנו הבכור של אלי, רצה להצטרף לחברה, לאחר 
שסיים את לימודי התואר השני, הנחה אותו אביו לצאת 
לעולם המסחרי ולהתנסות במקום עבודה חיצוני, ללמוד 
ממובילי תחום אחרים כדי להביא ערך מוסף לחברה. ההבנה 
שנדרשת חשיבה חדשה והסתכלות אחרת היו תמיד נר 
לרגליו של המייסד, אלי עטיה. רק לאחר שהתנסה בניהול 
ועבודה בחברות אחרות  במשך מספר שנים, הצטרף יובל 
לעסקים המשפחתיים. החברה גדלה ונכנסה לתחומים 
נוספים בענף כמו בניה רוויה, עירוב שימושים, יזום ניהול 
נכסים מניבים, הקמת מרלו”ג מתקדם, דיור להשכרה, 

מסחר ומרכז רפואי

מה שמוביל את קבוצת מבנים הוא – שינויים תוך כדי 
עבודה. מובילי החברה נכונים לשפר את הבניה תוך כדי 
התקדמות העבודה. מגלים דינמיות וגמישות ובעיקר לא 

מפחדים משינויים.
בהיותה חברה ייזמית וקבלנית, מנהלת החברה פרוייקטים 
משלב הייזו, דרך הביצוע ועד למסירה. לחברה מטה מנוסה 
ומקצועי. רמת הידע, הטכנולוגיה וההנדסה שנצברו לאורך 

השנים, משמשים אותה בכל פרויקט שיוצא לדרך.

נושאי המשרה בחברה :
אלי עטיה – יו”ר החברה

יובל- מנכ”ל
גיא – סמנכ”ל הנדסה

עומר- סמנכ”ל תשתיות ולוגיסטיקה
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כתפיסת עולם רואה החברה את הקבלנים המקצועיים 
שעובדים איתה כשותפים עסקיים והולכת איתם יד ביד 

שנים רבות.

בקבוצת מבנים הגדירו את מערכות המים כמערכות עם 
סיכון גבוה, בשל כך נבחרה חברה מובילה בשוק, גולן אשר, 
שנותנת אחריות על כל מערכות המים בבית אחד. קבלני 
האינסטלציה איתם עובדים בחברה הם ראנגא הנדסה 
בע”מ המנוהלת ע”י שני מהנדסי אינסטלציה מובילים, 
ליאון כץ ופבל שפאק מנהלי החברה משתמשים בידע 
המקצועי שלהם, ומבצעים את הפרוייקטים עם מערכות 

המים של גולן:

מולטיגול לאינסטלציה הדירתית טריפלוס-צנרת השפכים 
והדלוחין המפחיתה רעשים ומיכלי ההדחה הסמויים מבית 

VALSIR גולן

אנחנו מאמינים שמקצוענות באה לידי ביטוי בתכנון קפדני, 
תחת סטנדרטים מחמירים ותוך שימוש בטכנולוגיות 

מתקדמות שמוכיחות את עצמן לאורך שנים.


