
מודל עסקי רב-שנתי
לשדרוג תשתיות הקיבוץ

הקיבוץ המתחדש

קבוצת נקסטקום שהוקמה ב -1992 ומעסיקה כ-350 
עובדים, מובילה ומתמחה בתכנון, הקמה ותחזוקה של 
פרויקטים בתחום התשתיות, התקשורת, האנרגיה 
והגז הטבעי. בין לקוחות הקבוצה נמנים מרבית 
מהמגזר  ולקוחות  בישראל  התקשורת  מפעילי 
הביטחוני, ההתיישבותי, התעשייתי, העסקי והמוסדי.



תשתיות  כלל  משדרוג  ליהנות  יכולים  אתם  גם  מהיום, 
בביצוע  ייחודי,  רב-שנתי   Turn-Key במודל  הקיבוץ 
כולל ובאחריות מלאה של הקבוצה המובילה והמקצועית 

.Nextcom בישראל בתחום התשתיות: קבוצת

מודל עסקי רב-שנתי
לשדרוג תשתיות הקיבוץ

הקיבוץ המתחדש

1-800-488-488
0 5 0 - 3 3 0 2 7 7 3  - ן  ר

למידע נוסף ולתיאום פגישת היכרות:

  info@nextcomgroup.com
www.nextcomgroup.com

שדרוג כל תשתיות הקיבוץ-

והכבישים  הביוב  המים,  התקשורת,  החשמל,  אם תשתיות 
קבוצת  התושבים,  צרכי  על  עונות  אינן  כבר  בקיבוץ 
רב-  Turn-Key מודל  לרשותכם  מעמידה   Nextcom

הקיבוץ.  תשתיות  של  רב-מערכתי  לשדרוג  ייחודי,   שנתי 
 Nextcom קבוצת  ע”י  במלואו  מבוצע  התשתיות  שדרוג 
משרדי  אינספור  ולנהל  לשכור  הצורך  מכם  נחסך  ובכך 

תכנון, קבלנים ובעלי מקצוע שונים.

שדרוג תשתיות הקיבוץ מתחיל בכתובת אחת!

במסגרת מודל שדרוג תשתיות הקיבוץ, קבוצת Nextcom יוצרת, בשיתוף 
עמכם, תוכנית עבודה רב-שנתית הנוגעת בכל היבטי התכנון, הביצוע והתפעול 

של תשתיות הקיבוץ, בחמישה שלבים מובנים:
ביצוע סקר תשתיות קיימות	 
הכנת תוכנית אב רב-שנתית	 
תכנון תשתיות מפורט	 
הקמה ופרישת תשתיות בהתאם לתוכנית העבודה	 
תפעול ותחזוקת התשתיות, לרבות אספקת שירותי חשמל ותקשורת	 

בראייה רב-שנתית

שדרוג תשתיות הקיבוץ

נותן  בקיבוצים,  תשתיות  לשדרוג   Nextcom קבוצת  של   Turn-Key ה-  מודל 
רחוב,  תאורת  חשמל,  תשתיות  כגון:  תשתיות,  סוגי  מגוון  לשדרוג  מלא  מענה 
תקשורת, מים, ביוב, כבישים ופיתוח סביבתי. אופי שדרוג התשתיות והיקפו נקבע

בהתאמה מלאה לדרישות הקיבוץ ולצרכים הנוכחיים והעתידיים של תושביו.

בהתאמה אישית

אחריות כוללת ומקיפה

אחריות  מעניקה   Nextcom בישראל,  התשתיות  בתחום  המובילה  כקבוצה 
מלאה לתשתיות ששודרגו וליווי צמוד של מנהלי פרויקטים עתירי ניסיון, מהנדסים 
מקצועיים, צוותי הקמה מקצועיים וטכנאים מיומנים. צוותים אלו ילוו אתכם לאורך 

כל תקופת ההתקשרות ויספקו לכם מענה הנדסי ותפעולי מלא.

התשתית להצלחה


