
BdiCode הינו דירוג ייחודי וחדשני המשקף את החברות המובילות בישראל. הדירוג משקלל פרמטרים כמותיים ואיכותיים הכוללים מחזור מכירות, רווחיות, חדשנות, ניהול, תרומה

לקהילה ושקלול דירוג "החברות שטוב לעבוד בהן” ו"החברות המוערכות”. 
BdiCode is a unique and innovative ranking which reflects the leading companies in Israel. This ranking integrates quantitative and qualitative parameters such as 
revenue, profitability, innovation, management, contribution to the community, and the "Best Companies to Work for" and "Most Highly Regarded Companies" rankings. 
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רינובו מגורים הינה חברה יזמית בתחום הנדל"ן אשר נוסדה ומנוהלת על-
ידי אנשי מקצוע מנוסים ומובילים בתחום. החברה מתמחה בהתחדשות 
עירונית, ומאמינה בתפיסת מגורים איכותית, בעלת סטנדרטים גבוהים 

ומתקדמים. 

לאחרונה דורגה החברה במקום הראשון בהרצליה ובעשירייה המובילה בישראל 

במספר הפרויקטים שהשלימה ואכלסה על פי מדד ההתחדשות העירונית של 

Bdi ומדלן - גלובס לשנת 2016. 

החברה מתגאה במאות משפחות מרוצות שכבר אוכלסו בפרויקטים שונים 

שבנתה תוך פיתוח מתחמים גדולים וקטנים גם יחד. 

הסטנדרטים הגבוהים ביותר
החברה, בבעלותו ובניהולו של מר אליאב אסייג, פועלת בתחום ההתחדשות 

העירונית מאז שנת 2008 כחברה יזמית.

רינובו מגורים מאמינה ביזמות וביצוע תחת קורת גג אחת בתחום התמ"א 38, 

הדורש התמחות ביצועית ייחודית. בעזרת צוות רחב של אנשי מקצוע מעולים 

בתחומים נרחבים, מובילה רינובו מגורים בתכנון קפדני וחדשני, לצד רמת ביצוע 

גבוהה, בסטנדרטים הגבוהים ביותר בענף ההתחדשות העירונית בישראל ובעיקר 

בערי השרון ות"א. הניסיון הרב שצברה החברה מאפשר לה כיום לקבל היתרי 

בנייה במהירות )תוך כ-10 חודשים( ולהתחיל בבנייה באופן מיידי. 

רינובו מגורים מתמחה ביישום פרויקטים של תוכנית תמ"א 38 הן של הריסה 

ובנייה מחדש והן של חיזוק והרחבה.

שליטה מלאה על תהליך הביצוע
פרויקטים במסגרת תמ"א 38 הם מהאתגרים המרכזיים עמם מתמודדים כיום 

מתכננים ומבצעים בתחום הנדל"ן. הניסיון הרב שצברה החברה בתכנון וביצוע 

פרויקטים אלו, תוך היכרות הדוקה עם כלל הגורמים ברשויות התכנון, בקיאות 

בצרכי הדיירים הייחודיים ויישומם הם המאפשרים לחברה להעניק ללקוחותיה 

שירות איכותי בסטנדרטים גבוהים ביותר.

לחברה שליטה מלאה על תהליך הביצוע המאפשר לה לממש כל פרויקט בעמידה 

בלוחות הזמנים המדויקים עליהם התחייבה החברה. לחברה זרוע ביצוע ייחודית 

ועצמאית הכוללת מתכננים, מהנדסים ואנשי ביצוע מהשורה הראשונה. זרוע 
זו נחשבת למנוסה בישראל הן בתחום חיזוק והרחבת בניינים והן בהריסתם 

ובנייתם מחדש.

תחום עיסוק
ייזום ובניה

שנת יסוד 2008
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רינובו מגורים
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ביטחון פיננסי
החברה הייתה מהראשונות  לקבלת מימון בנקאי לפרויקטים של התחדשות 

עירונית. מימון הפרויקט וניהולו הפיננסי הינם תנאי בסיסי לאמון, בטחון והצלחה 

של כל פרויקט נדל"ני, ותמ"א 38 בפרט. איתנות פיננסית וניסיון רב בניהול 

הפיננסי - החל משלב הייזום, דרך הביצוע ועד למסירת המפתח - הינם מהסיבות 

העיקריות להצלחת החברה. 

כל הפרויקטים שמבצעת החברה, מתחילת דרכה, מלווים באופן מלא על ידי 
בנקים מובילים בישראל, המבטיחים שקט נפשי הן לדיירי הבניין והן לרוכשי 
הדירות. במסגרת הליווי הבנקאי נהנים הדיירים מערבויות חוק מכר וביצוע מלאות 

לכל אורך הפרויקט. ליווי הפרויקט על ידי בנק מלווה מהווה הבעת אמון נחרצת 

בחברה בכלל, ולפרויקט בפרט, ומעניק רוח גבית משמעותית למימוש הפרויקטים 

ביעדים ובסטנדרטים המובטחים.

איתור וקידום מתחמים ופרויקטים בעלי התכנות אמיתית לביצוע. 	•
ניהול התהליך בשקיפות מלאה תוך שיתוף פעולה מלא עם הדיירים.  	•

גיבוש הדיירים והנציגות כמפתח לקידום הליך יעיל ומהיר . 	•
נסיון ושיתוף פעולה עם היועצים המשפטיים והתכנוניים של בעלי הדירות. 	•

תמורה שוויונית לכל בעלי הדירות בפרויקט. 	•
ניסיון בניתוח יעיל לכדי מקסום הזכויות והאפשרויות התכנוניות במגרש. 	•

ניהול ההליך התכנוני באופן יעיל לקבלת היתר בפרק זמן מינימלי. 	•
ניסיון ביצוע מוכח תוך הפקת לקחים מתמדת מביצוע הפרויקטים. 	•

ניסיון בהסדרה של סוגיות מיסים מורכבות. 	•
ניסיון בהסדרה של סוגיות משפטיות ייחודיות: ירושות, שיעבודים וכדומה. 	•

הפלוגה 4-6 הרצליההשרון 14-16 רעננה

התחדשות עירונית

בניה

Line of Business
Development and Construction

Established in 2008

ACCOUNTANTS BDO Ziv Haft
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Renovo Residences CONSTRUCTION
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Mission:
Renovo - striving to set higher standards in architectural quality, technology, 

engineering and functionality matching home owners' demands.

Renovo ltd. was recently ranked to be one of the top 10 real estate 

companies in its field in Israel and first in Herzliyah by BDI coface index 

and Madlan-Globes index for the year of 2016.

About us:
Founded in 2008, a small family of visionaries, together with prominent 

North American business leaders in architecture, real estate, construction 

and finance, decided to forge and integrate a newly introduced model for 

the Israeli residential real estate industry.

With intensive experience in investments across the risk spectrum and all 

property types, pioneering leadership with neighborhood rejuvenation-

renewal programs known as "Tama 38" and "Pinuy Binuy". Renovo is one 

of the most respected real estate organizations in Israel in general and in 

the Sharon valley in particular. 

Where others saw bricks and mortar, we at Renovo saw collaboration with 

home owners and partners as the key to yielding safety, value, creativity and 

practical innovation. We pride ourselves on being a business that serves a 

sophisticated specialized clientele.

No doubt, the vast hands on experience has made Renovo the leader in 

construction and delivery of urban renewal projects in record breaking 

turnaround time.

Leading Israeli banks trust and support
Being the first to obtain bank financing for urban renewal projects. 

All projects are fully supported by the leading Israeli banks, enduring peace 

of mind both for the residents and the apartment buyers. This bank financing 

is a decisive vote of confidence in the company in general, and in the project 

in particular, and gives a significant boost to the realization of the projects' 

objectives and standards. 

We Understand Real Estate
Lead by its CEO Mr. Eliav Assayag who strongly believes that "Every piece 

of land has its own destiny. Our experience has taught us to listen and to 

look at the lot with respect and match its individuality, beauty, sensitivity, 

and care for its surrounding."

What sets us apart? With more than 50 years of combined real estate development 

and construction management experience among our senior staff. We 

understand the big picture and infinite details that result in successful projects.

We have cultivated one of the most experienced development and construction 

management teams in the region and have assembled the most comprehensive 

range of services, from land and building-planning designing to financing – 

all under one roof. Our in-house capabilities, knowledge and experience 

gives our clients a real strategic advantage and comfort level by which we 

constantly earn their trust.

Our clients count on us to protect their interests, our partners and home 

owners rely on our proven experience, passion, commitment, honesty and 

integrity to accompany them throughout the exciting journey of planning 

and owning their new home.

Home owners and buyers benefits:
•	 All	projects fully supported by the leading banks of Israel. 

•	 Full	and	detailed	guarantees.

•	 Full	transparency and cooperation with home owners and their representatives. 

•	 Unifying home owners as one, keys to promoting an efficient and speedy 

process. 

•	 Enforcing	equality amongst owners and full service support.

•	 Effective	analysis	and	planning	to	enable	maximization of apartment size. 

•	 Receipt	of	building permit within minimum waiting period. 

•	 Our	special know-how in complex construction projects - our clients benefit.

•	 Proven	record	in	solving	complex	tax and legal issues. 

•	 All in house – no middleman involved.

"We call it applied insight and management. Our clients call it peace 

of mind"
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