
יוצרים מציאות
תפעולית אופטימלית



שנות20
ניסיון

משלב היזום ועד שלב ההפעלה

3, 000,000
מ”ר של פרויקטים

30
מעל

סוגי שירותים
שונים

אודות החברה

חברת COR נשענת על מומחיות וניסיון רב שנים בתכנון 
וליווי פרויקטים בתחומי התפעול והאחזקה – החל משלב 

הגדרת הצרכים, דרך השלבים המרכזיים ועד לשלב ההקמה, 
התפעול והאחזקה.

צוות החברה כולל מומחי תפעול, אחזקה, תשתיות, מערכות, 
הדרכה וניהול ידע, אפיון וכתיבת נהלים ומכרזים ועוד.

חברת COR מובילה את תחום תכנון התפעול והאחזקה תוך 
שימוש במתודולוגיה סדורה וייחודית וכלים חדשנים 

ומתקדמים לתכנון מערך התפעול והאחזקה.

Web site: www.cor.co.il     |    Contact: office@cor.co.il     |     08-9316024



יואב פורר
Yoav Forer

CEO

הנהלה

מיכאל קפלון
Michael Kaplun

CFO

שלומי שפר
Shlomi Shefer

CTO

Web site: www.cor.co.il     |    Contact: office@cor.co.il     |     08-9316024



שירותי החברה

בינוי תומך
 תפעול –

OPERATIONAL 
DESIGN

תכנון תפעול 
ואחזקה – 

 OPERATIONAL AND
 MAINTENANCE

PLANNING

ניהול וביצוע של ״הרצה 
תפעולית״

 ליווי תהליכי התכנון והבנייה
 לאורך כל תהליך התכנון וההקמה

כולל הכנה להפעלה והרצה

 ליווי התפעול כגורם מבקר
ושירותי ייעוץ אחזקה

 כתיבת מכרזי אחזקה
וניהולם עבור הלקוח

 ניהול וביצוע של ״הטמעת
התהליכים״ בקרב המשתמשים

 כתיבת ספרי מתקן, הוראות
הפעלה והוראות אחזקה

 פרוגרמה תפעולית ארגונית של
 צרכי התפעול והאחזקה

בתקופת ההפעלה

תכנון מערך התפעול והאחזקה 
עבור מכרזי תפעול ואחזקה 

ייעודיים
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OPERATIONAL DESIGN – בינוי תומך תפעול™
המודל פותח על ידי החברה וכולל הכנת פרוגרמה תפעולית כבר בשלב הייזום והתכנון.

 תפעול
ואחזקה הקמה תכנון יזום
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 יוצרים מציאות תפעולית 
אופטימלית

חיסכון בעלויות 
התפעול והאחזקה

הורדת כמות 
השינויים לאחר 

ההקמה
הפעלה

אופטימלית
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אזורי חיסכון אפשריים

הוזלת רכש, לוגיסטיקה 
ומלאי בשל תכנון 

אפקטיבי

חסכון בזמן עבודה 
ע”י תכנון ובינוי 

נכונים

 חסכון בתשומות
כוח אדם

 צמצום שינוייםהקטנת שטחים
בתכנון

 צמצום עלויות
 השינויים בתהליך

הבינוי

קיצור משך ההרצה
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קריית הדרכה – עיר הבהד"ים

רובע הכניסה לעיר ירושלים

ספורטק ארזים, ירושלים

קריית התקשוב בנגב

כיכר העיר רעננה

מרכזית המפרץ

מרכזי הספקה אחודים של צה"ל

 הנתיב המהיר

מקיף י"ג ראשון לציון

המכללה הלאומית לשוטרים

קריית הכבאות ראשון לציון

בית הידידות ירושלים

פרויקטים נבחרים



לקוחות נבחרים

חברת COR נשענת על מומחיות וניסיון רב שנים בתכנון וליווי פרויקטים בתחום התפעול והאחזקה – החל משלב הגדרת הצרכים, דרך 
השלבים המכרזיים ועד לשלב ההקמה, התפעול והאחזקה.

הבה"דים,  עיר  כגון:  ומגוונים,  ייחודים  מורכבים,  בפרויקטים  שפעלו  והאחזקה  התפעול  בתחומי  מומחים  יועצים  כולל  החברה  צוות 
המכללה הלאומית לשוטרים, הכניסה לעיר ירושלים ועוד.

וכלים חדשנים ומתקדמים לתכנון  וייחודית  COR מובילה את תחום תכנון התפעול והאחזקה תוך שימוש במתודולוגיה סדורה  חברת 
מערך התפעול והאחזקה.

"בינוי תומך תפעול" – גיבוש פרוגרמה תפעולית ארגונית:
חברת COR פיתחה שירות ייחודי "בינוי תומך תפעול" הכולל הכנת פרוגרמה תפעולית ארגונית ואפיון מלא של צרכי התפעול והאחזקה 

בתקופת ההפעלה. 

הפרוגרמה מספקת רובד מידע נוסף למתכנן הפרויקט ומאפשרת ליזם חיסכון כספי משמעותי בעלויות בניית המיזם (חסכון בשינויים 
ושיפורים) ועלויות התפעול השוטפות (ייעול התפעול).

שירותי החברה - ייעוץ, תכנון, ניהול, פיקוח ובקרה בתחום האחזקה:
תוך מתן פתרונות חדשניים מבוססי טכנולוגיה לסוגיות תחזוקה מורכבות, מתן שירותים כגון: כתיבת מכרזי אחזקה וניהולם עבור הלקוח 
| כתיבת ספרי מתקן והוראות הפעלה | כתיבת הוראות אחזקה | הטמעת מערכות ממוחשבות לניהול אחזקה | ניהול פיקוח ובקרה על 

חברות הניהול והאחזקה | עריכת סקרי שטח של המערכות והדרישות השונות | ליווי שלב ההקמה ובחינת מוכנות להפעלה ואחזקה.

פרוייקטים נבחרים

קריית ההדרכה (עיר הבה"דים) המכללה הלאומית לשוטרים קריית התקשובמרחב הכניסה לעיר ירושלים

שכונת נווה זמרמרכזי הספקה אחודיםכיכר העיר רעננה חניון וכיכר, רמת גן

לוקחים אחראיות על 
תכנון התפעול והאחזקה 

ל- 100 השנים הבאות

לקוחות נבחרים
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