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.1

הצגת החברה

א.

תחומי פעילות

החברה הינה חברה לתכנון קונסטרוקציה הפועלת בחיפה משנת  .1977החברה עוסקת
בעיקר בתחומי הבניה התעשייתית הציבורית והפרטית .בחברה בוצעו עד כה מעל 5,000
עבודות תכנון בהיקפים שונים בכל רחבי הארץ .החברה מתמחה בשינוי תכנון.

ב.

צוות המשרד ואיכותו

מייסד החברה המהנדס פאר משה – ז"ל ,שהלך לעולמו ב 04/09/17-לאחר מאבק במחלת
הסרטן  .משה כל חייו עמל להנחיל את הידע והיצירתיות שלו לצוות המשרד וקבע את
הסטנדרט כי רק התכנון הנכון והיעיל יצא מחברתנו.
מנכ"ל החברה ושותפו של פאר משה ז"ל – מהנדס שמעון מויאל – בעל ניסיון של  22שנים
בחברה מעורב אישית בתכנון כל פרויקט וכל פרט היוצא מהחברה ועומד בקשר צמוד עם
הלקוחות.
נוסף לאלה ,החברה מונה כיום למעלה מ 51 -עובדים אשר  46מתוכם הינם עובדים
מקצועיים מהנדסים והנדסאים בעלי ניסיון רב.
חברתנו ידועה בהעסקת המצטיינים במהנדסים )בעלי תואר שני ושלישי( אשר מופנים
אלינו ישירות ע"י הטכניון.
למשרד צוות מזכירות ומחלקת כספים.

ג.

אמצעי מחשוב

החברה ממוחשבת ומרושתת ברשת חלונות

WINDOWS

כל העמדות מצוידות בתוכנות

המתקדמות ביותר :בשרטוט – אוטוקאד  2018וכן  REVIT 2018בגרסאותיהן העדכניות
ביותר ,עריכת חישובים  MAPLE , EXCEL -ובחישוב מבנים ע"י תוכנות

COLUMN,

 BEAM STRAPתוכנת  WALLו.FOUND -
חישוב קירות תומכים ,קירות דיפון ,קירות עוגנים ,קרקע משוריינת ויציבות מדרונות ע"י
תוכנית  SLOPE, SPW, MDCשל חברת .GEOSTRO
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בנוסף לכך ,אנו משרד מהנדסי הבניין היחיד בארץ הנעזר ,משנת  ,93בתוכנות STAAD

 PROו ,ANSYS -שהן התוכנות המתקדמות בעולם לתכנון מבנים בשיטת אלמנטים
סופיים.
בעזרת התוכנות הנ"ל אנו מבצעים אנליזות קריסה מקומית וגלובלית ליניארית ולא
ליניארית ואנליזות דינמיות לצורך ריסון תנודות מבנים וכן אנליזות סטטיות רגילות.
כיום תוכנת  ANSYSנחשבת לתוכנה המתקדמת בעולם עבור אנליזות באלמנטים
סופיים של מבנים ,מכונות ,מגנטיות ,זרימה וכו' .תוכנה זו משמשת בעיקר את תחומי
המכונות ,אווירונאוטיקה ,זרימה ,תחום האלקטרוניקה וכו'.
בעזרת תוכנה זו ניתן לבצע אנליזות לא ליניאריות ,למדל מבנים מסובכים לא ליניאריים
גיאומטרית ,המורכבים מחומרים שונים ליניאריים ולא ליניאריים וכן ממרכיבים שונים,
החל מקורות דרך קליפות וממברנות וכלה באלמנטים נפחיים .תכונות אלו אינן קיימות
באף תוכנה להנדסה אזרחית בשוק הישראלי .תוכנה זאת ידועה כאחת התוכנות
האמינות בעולם ,אשר מאחורי כל גרסה של התוכנה מבוצעות כ 9,000 -בדיקות וניסויים
בכדי לאתר תקלות וכן בכדי לשפר את אופן פעולתה ולקבל את התוצאות המדויקות
ביותר.
אנו משתמשים בתוכנה זו ככלי לבדיקת מבנים מסובכים וכן מצבים מסובכים שאין
ביכולת שאר התוכנות אשר נמצאות כיום בשוק ההנדסה האזרחית לפתור בצורה מדויקת
או לפתור בכלל.

מערכת בקרת איכות
ד.
מערכת בקרת האיכות במשרדנו מאושרת ע"י מכון התקנים לפי התקן הישראלי
והבינלאומי  - ISO 9001 : 2008היתר מס' .54311

משרדי החברה
ה.
המשרד ממוקם במרכז העיר התחתית במבנה אבן דו קומתי משומר ששטחו כ 400 -מ"ר
ונוסף גלריות וארכיונים.
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.2

ריכוז לקוחות החברה

א.

כללי

-

משרד הביטחון ,רפא"ל ,מע"צ.

ב.

ציבורי

-

שיכון ובינוי ,אזורים ,גב-ים ,ביג מרכזים מסחריים,
עיריות וחברות כלכליות של חיפה ,טירת כרמל ,קריית
אתא ,מעלות ,נשר ,באר שבע ,סולל בונה טרומי ,אגד,
האוניברסיטה העברית ,בי"ח הדסה עין כרם

ג.

מגורים

-

שיכון ובינוי ,אזורים ,אשדר ,גב-ים ,אשטרום ,אמירי זכרון,
זיו יואב ,שכטמן ,רסקו ,סלע בינוי ,בני קרן ,סיון ביצוע,
אמריקה ישראל ,קורה אנגולה ,אגודת שימשית ,י .כוכב,
בנגד ,נחלת א.מ .בניה וייזום ,עמרם אברהם ,לניב הנדסה,
אפי קפיטל ,נאות אמיר

ד.

תעשיה כבדה -

נשר רמלה ,נשר חיפה ,נשר הרטוב ,נשר פרויקטים,
חיפה כימיקלים ,רותם אמפרט ,דשנים וחומרים כימיים,
דור כימיקלים ,דור גז ,דור אנרגיה ,איטונג תעשיות,
כרמית ,מחצבות אבן וסיד ,מחצבות כפר גלעדי ,מחצבות
ורד ,אברות מתכת ,ימאתון ,התכוף ,שלדות ,צ.א.ג ,חיש,
כימוביל ,המניע ,C&L ,יוזמה גליל ,מפעלי נייר חדרה,
חוגלה )עפולה ,נהריה ,חדרה( ,טכנולוגיית להבים )להבי
ישקר( ,טק ג'ט IDE ,חברת התפלה ,מספנות ישראל,
טמבור ,רפא"ל ,טמבורד ,סודה קלאב ,יהודה פלדות,M+W ,
נמל אילת ,בסט קרטון ,ימא.

ה.

תעשיות מזון -

מילובר ,מתמור ,מילומור ,אסם יניב ,שיווק רענן ,צמח,
עלית צפת ,עלית בית שמש ,בלו בנד ,שטראוס ,תנובה,
טחנת קמח שטיבל ,טחנת קמח נתניה ,טחנת קמח ב"ש,
טחנת קמח דגני רות ,מאפיית דוידוביץ ,מאפיית אלומות,
מאפיית אחדות ,מאפיית נעמה ,מאפיית כפר החורש,
תערובות הצפון ,אסמי עוז ,עוף עוז ,טחנת השלום ,שמן,
אשבל ,כרפיס

ו.

הייטק

-

רפא"ל ,מייקרוסופט ,תב מדיקל ,אינסיס ,פייברנט.

ז.

תשתיות

-

נת"י ,שפיר ,רמ"ט ,אשטרום ,אסיק.
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.3

עבודות מיוחדות בתכנון ובביצוע בשנים האחרונות:
בתחום הציבורי:
יער חדרה – מרכז מסחרי כולל  2מבני משרדים וחניונים בשטח של כ130,000-
מ"ר ,מרכז מסחרי רמת הנשיא – מרכז מסחרי בשטח של כ 10,000-מ"ר,
ביג טבריה – מרכז מסחרי בשטח של כ 11,000-מ"ר ,ביג קריית שמונה – מרכז
מסחרי בשטח של כ 11,000-מ"ר ,שוק קריית אתא – מרכז שוק בשטח של כ8,000-
מ"ר ,חניון הדסה – חניון טרומי בן  4קומות פריק לחלוטין בשטח של כ10,000-
מ"ר ,בתי המשפט בחיפה – תכנון אלמנטי הפלדה והזכוכית ,עשרות מבני משרדים
ברפא"ל בשטחים של כ 4,000÷9,000-מ"ר למבנה ,חדר אוכל בשטח של כ4,000-
מ"ר ,אודיטוריום בשטח של כ 2,000-מ"ר ,אצטדיון האתלטיקה הקלה בחיפה,
תחנת רכבת פאתי מודעין ,מחנה אמירים לצה"ל ,ק .ים  -מרכז אומנויות,
נצרת – בי"ח גריאטרי בשטח  40,000מ"ר ,חלונות הסיטי ,מרכז מסחרי בחיפה
בשטח של כ 20,000-מ"ר ,סלע אין ,מרכז מסחרי בצ'ק-פוסט חיפה בשטח של כ-
 11,000מ"ר ,חב' שיכון ובינוי ,מרכז מסחרי בחדרה בשטח של כ 6,000-מ"ר.
בתחום הדיור:
 40,000יחידות דיור באנגולה בשטח של  4,000,000מ"ר 550 ,יחידות דיור שונות,
צמודות קרקע ,עבור שמשית – בשטח כולל של מעל  80,000מ"ר 14 ,מגדלי מגורים
בפסגות ים עבור שיכון ופיתוח ואזורים ו 4-מגדלי "הפרפר" בקריית ביאליק,
 290יח"ד בהוד השרון עבור שיכון ובינוי 400 ,יח"ד עבור גב ים 800 ,יח"ד עבור
אמירי זכרון בחדרה ,זכרון יעקב ורכסים.
 132יח"ד עבור זיו 300 ,יח"ד עבור שכטמן 128 ,יח"ד עבור רסקו 720 ,יח"ד עבור
סלע בינוי ,אמריקה ישראל.
 600יחידות דיור לאשדר באור עקיבא ,טירת כרמל ,הרצליה ,רמת גן ,קרית אליעזר
וקרית מוצקין.
 100יחידות דיור בכפר יונה לסיוון ביצוע 366 ,יח"ד בחדרה לרויאל בנייני יוקרה.
 370יח"ד במתחם הגדנ"ע ,ת"א – אשטרום
 170יח"ד במגדלי האקדמאים בטירת הכרמל.
 247יח"ד במעלות – ל"מובילי הורדים".
 620יח"ד לסלע בינוי בנהריה ובקריות.
 330יח"ד לאפי קפיטל באור עקיבא.
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בתחום התעשיה:
מתקן ליצור חלבון בשטח  4,800מ"ר במפעל שמן ,סילו לאחסון  30,000טון חיטה
במפעל במילובר ,מרכזי טיפולים לצה"ל ,מחסנים מרחביים במידות  70/62מ'
ללא עמודים פרט להיקף במפעלי "רותם אמפרט נגב בע"מ" ,מחסן בקוטר  46מ'
ללא עמודים במרכז בנחל צין ,תכנון ראשוני של הקו היבש בנשר חיפה ,מכון
תערובת "אסמי עוז" באופקים ,מכון תערובת בתערובות הצפון ,מכון זרעים
בתערובות הצפון ,מפעל אריזה לעלית תעשיות בצפת ,מגדל ייצור במכון תערובת
"צמח" ,מפעל טמבורד ,טחנת קמח שטיבל בעד הלום ,משחטת עוף עוז בשטח
 24,000מ"ר.
בנשר רמלה  -טחנה המלט הגדולה בעולם ,מבנה ייצור בשטח של  3,500מ"ר +
פרויקט  RDFוסילו ל 20,000 -טון מלט ,בטכנולוגיית להבים בנהריה ,מפעל ייצור
חדש עבור טכנולוגיית להבים בשטח של  50,000מ"ר בתפן ,מכונת נייר במנא"י
 16,000מ"ר ,מתקן התפלה בשורק הגדול מסוגו בעולם ,מפעל פלדה חדש ליהודה
פלדות ,מפעל ייצור עבור כרמקס מעלות ,סילוסים לחיטה –  17,000טון לשטיבל,
מפעלים לרפא"ל.

בתחום התשתיות:
עשרות צמתים ומוקדי סיכון למע"צ.
חלקים בכביש עוקף קריות עבור שפיר.
חלקים בצומת דרור עבור ר.מ.ט.
חלקים בכביש  20עבור אשטרום  +מחצבות ורד.
כביש  6קטע  7עבור שפיר.
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אופי החשיבה במשרד
המשרד ידוע במתן פתרונות מיוחדים חדשניים ,יעילים וחסכוניים במיוחד לכל
בעיה הנדסית .לאורך  37שנים ,אנו מבצעים שינויי תכנון למהנדסים אחרים.
לדוגמא:

 .1בשנת  1995הסתיימה בנשר רמלה בניית מבנה כיפת בטון
בתכנון המשרד ,בעלת קוטר פנימי של  107מ' ,ללא כל
עמודים פרט להיקף – מבנה בעל כיפת הבטון הגדולה ביותר
בעולם.
בכיפת הבטון חסכנו כ $ 1,900,000 -מהתכנון המקורי שנעשה
ע"י אחרים.
 .2בשנת  1998הסתיימה בניית המבנה המרחבי אשר תכננו
במרכז הקונגרסים הבינלאומי בחיפה – קונסט' הפלדה
המורכבת ביותר שנעשתה אי פעם במדינה.
באותו מרכז כנסים חסכנו בגג כ $ 2,300,000 -מהתכנון המקורי
שנעשה ע"י אחרים.
 .3בשנת  2009הסתיימה בניית מבנה תלת קומתי למכונת נייר
במפעלי נייר חדרה במידות  200/33מ' בו חסכנו $ 4,000,000
מהתכנון המקורי שנעשה ע"י אחרים.
 .4שינוי תכנון ב 23 -מגדלי מגורים לחברות הבאות :אשדר ,שיכון
ובינוי ,אזורים ,סיון ביצוע ,אפי קפיטל ,נחלת א.מ .בניה וייזום,
בנגד ,אמירי גן
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נספח :5

תמונות מפרויקטים מיוחדים

8

מסוע צפע סדום באורך  17ק"מ – גשר מס' 3

מסוע צפע סדום באורך  17ק"מ – גשר מס' 5
9

מסוע צפע סדום מגדל מתיחה בגובה  70מ'

10

שטיבל חיפה
סילוסי קמח

שטיבל חיפה
טחנת קמח

11

שטיבל חיפה סילוסי קמח

טחנת קמח עין חי
כפר סבא

12

נשר רמלה מבנה כניסה )בצורת כנפיים(

נשר רמלה כיפת בטון בקוטר  107מ' – הכיפה הגדולה בעולם
13

נשר רמלה
סילו מלט  10,000טון

נשר רמלה
מגדל מעקב טמפרטורה

14

נשר רמלה
 1,500X2טון
סילוסי פחם

נשר רמלה – טחנת מלט מס' 1
15

נשר רמלה – טחנת מלט מס' 10

נשר רמלה – טחנת מלט מס' 11

16

נשר רמלה
טחנת מלט מס'11

נשר רמלה
סילו אפר פחם ל –  8,500טון

17

נשר רמלה
סילו אפר ל –  6,000טון

נשר רמלה
 14,000X2טון
סילוסי חומר גלם

18

נשר רמלה
סילו מלט  20,000טון

נשר רמלה – מבנה תמיכה זמני לפריקסטי בטון

19

נשר רמלה
סילו קלינקר  90,000טון
סילוסי חומר גלם  14,000X2טון
סילו דל קליה

20

נשר חיפה
טחנת מלט מס'  ,8מתקן הפרדה

נשר חיפה
טחנת מלט מס' 9

21

נשר חיפה
שני סילוסי מלט  10,000טון כ"א
סילו מלט  8,000טון

נשר חיפה מבנה לאיחסון גבס של  4,000מ"ר
22

נשר הרטוב מתקן הפרדה

נשר הרטוב-מתקן סינון עם ארובה בגובה  70מ'

נשר הרטוב
מתקן סינון עם ארובה

נשר הרטוב
סילו מלט  10,000טון

23

 C & Lאשדוד
שני סילוסי מלט  2,000טון כ"א

תערובת הצפון
סילוסים
לאיחסון
גרעינים ל –
 14,000טון

24

מילובר
סילוסים לגרעינים
–  30,000טון

ל

איטונג
מפעל כרמית
לאבקות

25

איטונג – מפעל כרמית

כימוביל חיפה – מבנה איחסון אבקת סודה אש ל –  10,000טון
26

רותם אמפרט – מבנה קירוי לשני ערמות פוספט במפתח של  72מ'

P.V.C.כרמל אוליפינים -סילוסי אלומיניום לאיחסון

27

בית מיקרוסופט מת"מ חיפה

גשר הולכי רגל שכונת רמות – באר שבע

28

גשר יעלים להולכי רגל – באר שבע

מגדלי וינגייט  -חיפה

29

בית חולים הדסה ,ירושלים – חניון רב קומתי ,פריק לחלוטין
בשטח  10,000מ"ר

מרכז כנסים ותערוכות –חיפה
30

מרכז הקונגרסים חיפה – הקו היוצר

חיפה – מרכז הקונגרסים
31

מרכז הקונגרסים חיפה – חלל הלובי

קוסמוס עפולה מבנה בשטח  5,000מ"ר
32

שופ –פסגות ים

אצטדיון האתלטיקה ע"ש קארלי קריגר ,חיפה
עמודים טרומיים בגובה  30מ' וקורות זיזיות טרומיות באורך  28מ'

33

אצטדיון האתלטיקה ע"ש קראלי קריגר  -חיפה

34

מפעל שמן ,מפרץ חיפה – מתקן ייצור פרוטאין

מפעל שמן ,מפרץ חיפה – מתקן ייצור פרוטאין

35

מחצבת גולני – מפעל חול

36

חלל מרכזי – היכל המשפט – חיפה

37

בסיס לחוות טורבינת רוח

38

מתקן התפלה בסורק – הגדול ביותר בעולם
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נספח  - 7רשימת ממליצים חלקית
אנשי טכניון:
ד"ר עמי גלזמן
פרופ' פרוסטיג שוקי
פרופ' עודד רבינוביץ

טל04-8244927 .
טל04-8293046 .
טל04-8293047 .

אנשי תעשייה:
מר יוסי בר אור – סמנכ"ל נשר )לשעבר(
מר איזידור קולטון  -מהנדס פרויקטים בנשר פרויקטים
מר אריה לשניאק – מנהל נשר חיפה
מר יהודה יזרעאלי – מנהל לשעבר נשר חיפה
מר עוזי ספיר – מנהל לשעבר נשר פרויקטים ,נשר רמלה ונשר הרטוב
מר ראובן דיאמנט – מנהל פרויקטים רפא"ל )לשעבר(
מר יאיר שמאי – ראש שטח אכלוס ברפא"ל
מר בני טל – ראש מחלקת פרויקטים בינוי מערכות
מר שלמה אברמוביץ – מהנדס אזרחי ראשי בחב' חשמל
מר דורון לונג – לשעבר מהנדס המפעל מילובר
מר פרץ אקונס – חיפה כימיקלים בע"מ
מר ראובן ברלר –דור כימיקלים בע"מ )לשעבר(
מר דן טריינין – איטונג תעשיות בע"מ
מר אורי מנור – מהנדס ראשי מפעל שטראוס עכו )לשעבר(
מר ערן שור – מהנדס ראשי מפעל שטראוס עלית צפת )לשעבר(
מר מיקי אופיר  -לשעבר מהנדס במפעל דשנים ,מספנות ,דור ,מנא"י
מר שמעון ביטון – מהנדס מנא"י
מר דני בן נתן  -מנכ"ל חיש טכנולוגיות בע"מ
מר עבד חמיס דראושה – תערובות הצפון
מר יעקב בראון – מכון בראון לתערובות
מר חנוך גרינגרז – מכון לתערובות ,אופקים ,עוף עוז ,משחטת עוף עוז
מר דודו עזריה – מהנדס מפעל טכנולוגיית להבים
מר ברוך תורג'מן – בעלי טחנות קמח שטיבל בכל הארץ
מר גיל דורון – מנהל פרויקט מתקן התפלה מטעם הצ'יסטון
מר עומר קידר –מנהל פרויקט מתקן ההתפלה בשורק מטעם IDE
מר אהרון גונן – מהנדס פרויקטIDE ,
מר שייקה דוידוביץ – מאפיית דוידוביץ
מר בוריס ליברמן – מדען ראשי IDE
מר שלומי פוגל

– נמל מספנות ישראל בע"מ

טל052-5222730 .
טל03-5209595 .
טל04-8212864 .
טל054-252354 .
טל050-5438008 .
טל052-4881831 .
טל052-8513688 .
טל073-3354215 .
טל04-8684804 .
טל054-4853215 .
טל04-8469856 .
טל054-4546902 .
טל04-6178804 .
טל054-3035185 .
טל054-5772082 .
טל054-2443632 .
טל04-6349254 .
טל04- 6592376 .
טל04-8663920 .
טל04-7406204 .
טל054-4260597 .
טל04-9878320 .
טל04-8721090 .
טל'054-6737400 .
טל052-5909903 .
טל052-8724584 .
טל052-3488755 .
טל052-3420264 .
טל09-9708400 .
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תחום בניה ציבורית ומגורים פרטיים:

מר רפי ביסקר  -חב' גנדן
מר אבי יעקובוביץ – מנכ"ל גב-ים
מר יוסי שלו – מהנדס ראשי  -אזורים  +מהנדס בגב ים )לשעבר(
מר אוסקר פרישר – שו"פ  -אזורים )לשעבר(
מר יוסי בן אליעזר – מהנדס מחוז צפון באזורים
מר מנשה מטלון – לשעבר מהנדס ביצוע ראשי מחוז הצפון באזורים
מר צבי שפרינגר – אדר' הישוב שימשית
מר דוד סלע – מנהל פרויקט מרכז הקונגרסים
מר משה בירן ) -לשעבר מנהל ביצוע החברה הכלכלית חיפה(
מר סלים כיאט
מר דורון בן אליעזר – בנגד בניה  2004בע"מ
מר אריאל בבלי – נחלת א.מ בניה ויזום בע"מ
מר שלומי בוקר – שיכון ובינוי נדל"ן
מר סיון ברקוביץ – מנכ"ל סיון ביצוע בע"מ
גב' פאולינה וייץ – שיכון ובינוי
מר תורג'מן עודד – בעלים חב' אמירי גן
מר יהושע רפפורט – מהנדס ראשי – אמירי גן
מר דורון ברשי  -מהנדס אזור – שיכון ובינוי
מר ניר סירוטה  -סמנכ"ל הנדסה ותפעול – שיכון ובינוי

טל054-4337030 .
טל'04-6644222 .
טל'052-6898165 .
טל03-5632632 .
טל052-8666348 .
טל052-3210656 .
טל054-5439192 .
טל054-2324543 .
טל050-5273473 .
טל04-8510228 .
טל050-2007535 .
טל'052-3660106 .
טל'03-6301673 .
טל'04-9049999 .
טל'03-6301053 .
טל'04-6293481 .
טל'052-3234048 .
טל'052-3660749 .
טל'052-9404060 .

משרדי ניהול פרויקטים:
מר איציק שטרן – וקסמן גוברין שטרן
דני בורישנסקי – קידן
מר צבי ערד – ניצן ענבר ניהול פרויקטים בע"מ
מר יונתן גלעד – מודול בטון בכרמיאל
מר יעקב שקד ,מר דוד לוינסקי – לביד הנדסה בע"מ
מר בני גולדמן – ניהול הנדסה בע"מ
מר אביטל משה – מהנדס ראשי עיר הבה"דים ,מוזיאון הסבלנות
מר שמגר ועקנין
מר מנשה פרידמן
מר מיכה ברנע ומר יוסי רביד
מר אברהם אנסקי – א .אנסקי מהנדסים
מר שלמה רוזנבלום – לו"ג הנדסה וניהול בע"מ
מר שמואל צמל ,מר צביקה ציקליק  -א .אפשטיין ובניו בע"מ
גדיש יורם חב' להנדסה בע"מ
מר מאיר הרן  -חב' טריפל אר
מר אורי רודד  -חב' טריפל אר

טל'03-5611150 .
טל04-8332994 .
טל054-2332007 .
טל052-3221752 .
טל04-9894871 .
טל04-9830859 .
טל'054-2099790.
טל'058-5885505 .
טל'052-5847711 .
טל04-8550669 .
טל04-9968488 .
טל09-7667622 .
טל04-8520480 .
טל050-441332 .
טל050-247685 .
טל050-617848 .
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אדריכלים

גב' סילביה גור – גיורא גור אדריכלים בע"מ
מר אילן אלדר – א .אלדר אדריכלים בע"מ
מר דגן מושלי – דגן מושלי אדריכלים
מר צפריר גנני – פלג אדריכלים בע"מ
מר ירון גרנות – י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
מר דן שומני – לויטון שומני אדריכלים בע"מ
מר גיורא לוי – ש.י.פ.ת אדריכלים בע"מ
חיוטין אדריכלים בע"מ
מר יוסי טל  -אדריכל
מר צבי שפרינגר  -אדריכל
דני וסמדר רז אדריכלים
מר עוזי גורדון – גורדון אדריכלים
מר ערן מבל – מבל ערן אדריכלים
מר עמיחי אבריל – אבריל את אבריל
גב מאיה פלסנר – פלסנר אדריכלים
גב זלטקה עוז – זלטקה עוז אדריכלים
מר אבנר שר  -אדריכלים בוני ערים בע"מ
ד"ר יוסי קורי
מר אייל מלכא
גב' לאה רובננקו – לאה רובננקו אדריכלים בע"מ
מר אלי סיון – טיטו אדריכלים

טל04-8510878 .
טל04-8311191 .
טל04-8578066 .
טל03-6887001 .
טל04-8360288 .
טל04-8266002 .
טל04-8709047 .
טל03-7320064 .
טל04 -6396855 .
טל04 -6396855 .
טל04 -8100578 .
טל04-8580077 .
טל04-9835146 .
טל04-8718869 .
טל03-5224022 .
טל04-9510207 .
טל04-6261466 .
טל077-5496289 .
טל04-8361465 .
טל03-6484860 .
טל073-222-2222 .

מר אבי פנטורין – שפיר הנדסה אזרחית – מהנדס ראשי
מר אורי כהן – יוסי אברהמי עב' הנדסה אזרחית
מר ארנון וולנסקי – שפיר הנדסה אזרחית
מר אהוד לויתן – אהוד לויתן הנדסה בע"מ
מר אופיר אוזנה – שפיר הנדסה אזרחית
גב' סהר מזרחי  -שפיר הנדסה אזרחית
מר רון מצר – מצר שירותי תכנון ויעוץ בע"מ
מר פייר גייגר – מנהל פרויקטים
מר שמוליק בנד – גיאוכום
מר רמי שמיר – רמט בע"מ
מר סאלח דלאשה – אסיק תשתיות
מר דורון יצחקי – מנהל פרויקטים
מר מיכה איטח – מיכה איטח הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
מר עודד לובפרמן – אשטרום

טל054-9090482 .
טל050-9908660 .
טל054-9090415 .
טל050-7419920 .
טל054-9090528 .
טל054-9090647 .
טל052-8240600 .
טל052-2698849 .
טל054-7664223 .
טל054-4301656 .
טל052-8721882 .
טל052-2220583 .
טל052-3064192 .
טל09-7884737 .

מר עופר סלעי ,מר אדולפו וורוביוף – וי .אס .הנדסה אזרחית

טל'04-6371711.

תחום תשתיות:
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נספח  - 8רשימת עבודות עיקריות שבוצעו ע"י המשרד:
בשנת 2016
עיריית ק .ים

 -מרכז האומנויות )פיבקו(

אלקיים

 -מפעל בטון בבית יהושע

מספנות ישראל

 -בריכת מבדוק – סינכרו ליפט

גשר

 -שני סילוסים לגבס

רפא"ל

 7 -מבני תעשיה ומשרדים

אשדר

 -שני מגדלים בקרית מוצקין –  190יח"ד

אלקיים

 -סילוסים לרשות  2X5000טון

נתיבי ישראל

 -כביש 60

חוגלה עפולה

 -החלפת גג  7,500 -מ"ר

פרידנזון

 -סילוסים ל 1,500 -טון בטרמינל אשדוד

נאות אמיר

 -שכונת שקד בירוחם

ראם ש.ש .השקעות

 -בית עלמין –  4קומות בתל רגב

עיריית חיפה

 -בקרה לתמ"א 38

כוכב שטרית

 -מרכז מסחרי בנשר בשטח של  3,000מ"ר

ישיבת אור וישועה

 -בנו"ש

נמל אילת

 -תיקון רציף

עיריית טירת הכרמל

 -מעונות יום וגני ילדים

אגדים

 -שני מגדלים בטירת הכרמל –  80יח"ד

O.B.S

 -הצעה לנמל שרבורג בצרפת

מרכזי דושי נצרת

 -בי"ח גריאטרי על מרכז מסחרי בשטח של  40,000מ"ר
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מלט הר-טוב

 -סילוסים ל 60,90,120 -טון

מילובר

 -אחסון שטוח צפוני –  5,000מ"ר

סלע בינוי

 -שני מגדלים בקרית ביאליק –  160יח"ד

אשדר

 -ארבעה מבנים בקרית ביאליק –  300יח"ד

האונ' העברית בירושלים

 -גג מבנה נייד במכון חקר המוח בשטח של  4,000מ"ר

נ.ר.ש.א

 -סככות לאחסון יבש לצה"ל  22,000מ"ר

מילובר

 -סילוסים ל 10,000 -טון

אפי קפיטל

 -ארבעה מגדלים באור עקיבא –  184יח"ד

)עד כה  115פרויקטים עד כה(
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בשנת 2015
פסו – רומי

 מרכז מסחרי באור יהודה בשטח של  4,000מ"ר עם חניוןתת קרקעי

רפא"ל

 8 -מבני תעשיה ומשרדים

אשדר

 -גלי ים ,טירת הכרמל –  3מגדלים –  100יח"ד

אשטרום

 350 -יח"ד בת"א

תמ"א 38

 -כ 10 -מבנים ברחובות שונים בחיפה

י .כוכב

 בלפור  ,3-5נהריה  35 -יח"ד -וייצמן  ,54נהריה  25 -יח"ד

אבי רחמים

 4 -מבני מגורים בחיפה

נשר רמלה

 סילו  – 13פריקה צדית ,סילו  – 5שינוי פריקה מתקןלטחינת פחם ,מיכל אפר  12טון ,סילו דל קליה – שיקום,
בדיקת מבנים לרעידות אדמה ,חיזוק ציקלונים

עיריית חיפה

 -בקרה על פרויקטים תמ"א 38

קופלוק

 -מתקן לויטמינים בפ"ת

גשר

 -מפעל בלוקים

עוף עוז

 משחטה חדשה בשגב שלום –  7,000מ"ר -מפעל לנקניקיות

עיריית טירת הכרמל

 -בית כנסת

מפעלים אזוריים בית שאן

 -שיקום לאחר שריפה

מאפיית דוידוביץ'

 -מחסן אוטומאטי

נשר חיפה

 -מכונת אריזה

כרפיס

 -בית מטבחיים בחיפה בשטח  7,500מ"ר

יוסי אברהמי

 -מבנה הפילהרמונית בת"א – שני מבני מגורים

45

אזורים

 -מבנה פרפר מס'  4בקרית מוצקין –  80יח"ד

אלקטרה

 -מתקן להרכבת הדרגנועים במנהרת בנייני האומה

טכנולוגיית להבים נהריה

 -יסוד למכבש  1,700טון

רבדיון

 כיסוי אגני בוצר בבז"ן -מט"ש אשקלון

טחנת קמח אשדוד

 -חיזוק סילוסי בטון

נמל מספנות ישראל

 שיקום רציף B שיקום רציף C -חיזוק רציף למנוף נייד

רומל אלומיניום

 -שכונת צהלה בירוחם

אלסטום

 -ייעוץ בנושא ארובה סולארית בגובה  250מ'

מילובר

 -אחסון שטוח בגודל  5,000מ"ר

פרידנזון

 -חניון ל 5,000 -רכבים

סלע בינוי

 -שני מגדלים )במסגרת מחיר למשתכן( ,ק .מוצקין –  300יח"ד

סיון ברקוביץ'

 ויוה – חדרה – מרכז מסחרי בגודל  30,000מ"ר -מגדל של  120יח"ד

סימנט

 -חיזוק רציף למשאבת פריקת צמנט.

)סה"כ  128פרויקטים(
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בשנת 2014
שיכון ובינוי

 -בסיס אמירים –  22,000מ"ר

M+W

 תחנת כח באלון תבור. -תחנת כח ברמת גבריאל.

רסקו

 -נהריה על הים תכנון של  46יח"ד בנהריה.

פדלון

 -מגורים בחדרה.

מי קרית גת

 -מתקן מט"ש.

רפא"ל

 6 -פרויקטים שונים של חדרי אוכל ומפעלים.

אמירי גן

 מבנה מסחרי ברחובות. 8 -מגדלים בחדרה

רבדיון

 -כיסוי בריכות במתקן התפלה ,במת"ש בני ברק.

בני קרן

 מגורים בתלפיות ירושלים. -הנרייטה סולד עפולה.

סלע בינוי

 -אוסישקין נהריה תכנון של  260יח"ד בפרויקט חדש בנהריה.

מחצבות ורד

 -מתקן גריסה חדש.

IDE

 -מתקן בסינגפור ,מתקנים מודולרים לארה"ב ,מתקן בטנזניה.

נשר חיפה

 -ספרטור לטחנה .7

נשר רמלה

 -משטח שרות ל.EP-

שטיבל דגני רות

 -סילוסי בטון  27,000טון.

אשדר בוטיק

 3 -פרויקטים במרכז.

מספנה

 -חניון ל 25,000-מכוניות.

ישיבת בית-אל

 -נו"ש חיפה.

שטיבל חיפה

 -טחנת קמח חדשה.
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מת"מ

 -גני ילדים.

מחצבות כנרת

 -סככה למניעת אבק מעל מתקנים.

תה"ל

 -בריכת גת רימון.

עוף עוז

 -לול במושב זרחיה.

מאפיית דוידוביץ

 -הרחבות שונות.

קיבוץ סוללים

 -מדגרה.

עיריית חיפה

 -אישור תמ"א .38

תמ"א 38

 5 -מבנים בחיפה.

עוף עוז

 -מחסן אריזות דו-קומתי  2,000מ"ר.

ב.ס.ט.

 -מגדל בטירת הכרמל –  85יח"ד

כרמקס

 -מפעל מתכת במעלות

O.B.S

 -הצעה למעגן סירות במונקו

לניב

 -חטיבת גולני בחדרה – שני מגדלים –  64יח"ד

עמרם מסיקה

 -חדרה – חטיבת גולני ) 30 – (GO INיח"ד

שמגר ועקנין – דיור בר השגה

 -מגדל אקדמאים  2בטירת הכרמל  88 -יח"ד

)סה"כ  128פרויקטים(
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בשנת 2013
שפיר הנדסה

 -כביש  6תל קשיש ,קטעים ב ,531-הצעה לכביש .1

אסיק

 -מובל מים.

רפא"ל

 11 -פרויקטים של מפעלים ,מעבדות וכו'.

יהודה פלדות

 -מפעל חדש ליצור פלדה באשדוד בשטח של  11,000מ"ר.

גב-ים

 -מגרש  104רמת הנשיא  216יח"ד  +חניון תת קרקעי.

חברת י.ב .זיו נכסים וקבלנות בע"מ

 132 -יח"ד במבואות חיפה  +חניון תת קרקעי.

שכטמן

  203יח"ד בטבנקין "טופארק" נו"ש חיפה  +חניונים  3קומות. 87יח"ד במבואות חיפה  +חניונים תת קרקעיים.

שיכון ובינוי

 290 -יח"ד חלומות הוד השרון.

רסקו

 82 -יח"ד ברח' הגליל ,חיפה.

שנקר רמת גן

 -מבנה סדנאות מורכב בשטח של  1,500מ"ר.

מגדל האקדמאים

 -טירת הכרמל מבנה בן  20קומות 80 ,יח"ד  +מבנה חנייה.

בסט קרטון

 -מחסנים לגלילי נייר ומוצר מוגמר 4,000 ,מ"ר.

רבדיון

 -קירוי מיכלים בשטראוס ,בז"ן.

מאפיית דוידוביץ

 -הגבהת מבנה.

אגד

 -מוסך הקריות ,תכנון מבנה מוסך חדש בשטח של כ 9,000 -מ"ר.

דור אקולוגיה

 -מאצרות למיכלים.

נשר רמלה

 שיקום בריכה ,מערכים לשאיבת אבק. -הגדלת אחסון בסילוסי קלינקר ב 30,000 x 2-טון.

מרכז רפואי העמק

 -מרכז הדרכה.

נשר חיפה

 סילו קלינקר  +טחנה. מערך קלינקר חדש. -הגדלת כושר טחינה.
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תמ"א 38

 פרויקטים של חיזוק מבנים -אישור עשרות פרויקטים בעיריית חיפה.

בראון

 -מלון+מלונית במפרץ חיפה.

שטיבל

 -מנקיה ,מגדל נפות.

חלומות זכרון

 -קוטג'ים.

פלסאל

 -מפעל חדש בלבון בשטח של  4,500מ"ר.

אמירי גן חדרה

 -תכנון של  27וילות בחדרה.

אמירי גן

 -רכסים תכנון של  40יח"ד.

פייברנט

 -מפעל חדש ביקנעם בשטח של  12,000מ"ר.

טכנולוגיות להבים ישקר

 -קמפוס מבנה  8בשטח של  4,500מ"ר.

שוק חדרה

 -מרכז מסחרי בשטח של  13,000מ"ר.

סרילנקה

 5,000 -יח"ד.

עוף עוז

 -תוספת חדר קירור בשטח של  430מ"ר.

IDE

 מתקן פיילוט בנורבגיה. -מתקן פיילוט בתאילנד.

סופרגז

 -חוות גז בקרית אתא.

אגרובנק

 שיכון ובינוי  +אמירי גן  -מרכז מסחרי חדש בחדרה בשטח של 82,000מ"ר  +חניון תת קרקעי בשטח של  32,500מ"ר.

מרכז מסחרי

 -בר יהודה ,חיפה – מרכז מחסרי בשטח של  40,000מ"ר.

מספנות ישראל

 -מבנה משרדים.

)סה"כ  128עבודות שונות(
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בשנת 2012
מע"צ

 4 -פרויקטים בצפון

שפיר הנדסה

 מסילת העמק ,קטע א',3-1המשך של עוקף קריות

אשטרום קבלנות בע"מ

 -קטע מכביש 20

ר.מ.ט.

 -קטעים בצומת דרור

אסיק תשתיות בע"מ

 -מסילת העמק קטע א'1

גב-ים

 -המשך  800יחידות דיור

אמירי גן חדרה

 -המשך מגדלים בחדרה

אזורים

 2 -מגדלי הפרפר בקרית ביאליק

עירית חיפה

 -גני ילדים ,בדיקת תמ"א  38וחיזוק פלקל

תמ"א 38

 10 -פרויקטים של חיזוק ותוספות למבנים

טכנולוגיות להבים

 מבנה  9בשטח  5000.-מ"ר ,יסודות למכבשים  2000טון, 1700טון

חוגלה קימברלי

 -הרמת גג למבנה קיים בשטח  3600מ"ר

רפא"ל

 12 -פרויקטים של מפעלי תעשיה ומבני משרדים

נשר רמלה

 שינוע קלינקר  ,שינוע מלט ,סילו אבק ,הגבהת סילוסיקלינקר  100,000.-טון

IDE

 בדיקות וחיזוק מבנים במתקן התפלה בחדרה ,מיכלי מיםומתקנים שונים

דור כימיקלים

 -כיסוי מעל הטמנת מיכלי גפ"מ

מאפיית דוידוביץ

 -סילוסים לקמח

51

נמל מספנות ישראל

 מתקן לפריקת אבקות הכולל  6סילוסים ל  5000.-טון כ"א +מתקן לאריזה ושילוח

מתקן התפלה בשורק

 -המשך תכנון של מתקן התפלה הגדול בעולם

מתקן התפלה באשדוד

 -תכנון פורטלים לתחמ"ש עבור אי.וי.מ .מנרב

דור גז

 -הטמנות של מאות צוברי גז

רבדיון

 -קירוי מיכלים ובריכות במפעלים כימיים שונים

עירית נצרת עילית

 -בי"ס חב"ד

קבוצת תהל

 תחמ"ש כפר אוריה למקורות ,בריכת המורים 50,000.-מ"ק

עוף עוז

 -מבנה אריזה  8000מ"ר ,מפעל פסדים  3200מ"ר ,מסגריה

אסמי עוז

 -מתקן למניעת ריחות ,תאי אחסון ושילוח

כימאגיס בע"מ

 -גגות למיכלים

אשדר

 3 -מבנים באור עקיבא

יאני בע"מ

 -חישוב פורטלים למתקן התפלה בשורק

בנגד

 -מבנה בעל  28קומות בטירת הכרמל

אבקות דרום

 -תוספת מתקן כולל  2סילוסים  500טון

כיאט

 -רשות האכיפה בחיפה

רכבת ישראל

 -הרחבת תחנת פאתי מודיעין

עמותה לפיתוח יזמות ויצוא

 -קמפוס חינוכי בלבון ,גשר להולכי רגל בלבון

)סה"כ  135עבודות שונות(
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בשנת 2011
מע"צ

 10 -פרויקטים בצפון.

שפיר הנדסה

 כביש עוקף קריות – עשרות קירות תומכים ,קירותאקוסטיים ,מעבירי מים ,תעלות וסיפונים.

ר.מ.ט

 -צומת דרור – קירות תומכים ומובלים.

גב-ים

 -רמת הנשיא  1,000יח"ד ,מרכז מסחרי.

אמירי גן חדרה

 500 -יחידות דיור במגדלים.

אזורים

 -הפרפר – קרית ביאליק  2מגדלים.

וילה V

 200 -יחידות דיור בחדרה.

מגדלי דוד

 36 -יחידות דיור בחדרה.

עיריית חיפה

 -אישור תכניות ת.מ.א ) 38עשרות פרויקטים(.

ת.מ.א38 .

 10 -פרויקטים ,תוספת קומות וחיזוק מבנים.

טכנולוגיות להבים

 תפן – מבנה יצור טרומי בשטח  6,000מ"ר  +מאגר מים.נהריה – יסודות למכבשים  1700 ,3200טון.

טק ג'ט

 -תוספת מבני מכבשים בשטח  4,500מ"ר.

רפא"ל

 מכון דוד –  12פרויקטים של מבני משרדים ותעשייה.שדמה – מוסך.

נשר רמלה

 -מערך גזים ,גז טבעי ,סילוסים לתוספים.

נשר חיפה

 3 -סילוסים לתוספים.

נשר הר טוב

 3 -סילוסים לתוספים.

נשר פרויקטים

 -סילו קלינקר  45,0000טון.

מילובר

 -אחסנה שטוחה.
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טמבורד

 מפעל בלוקים ,מפעל לפרופילים ,הרחבת מפעל יצורואחסנה בשטח כולל של  6,000מ"ר.

מספנות ישראל

 סככת אחסנה בשטח  1,000מ"ר ,מחסן לאחסון 30,000טון גרעינים.

אסמי עוז

 3 -מיכלי משלוח ,מבנה תרופות ,מבנה משרדים.

חברת התפלה לישראל

 -המשך תכנון מתקן ההתפלה בשורק.

נתיבי בר

 -מחסן גרעינים.

מאפיית דוידוביץ

 -מאפייה בשטח  2,000מ"ר.

דור גז

 -הטמנת מאות מיכלי גז.

אמישראגז

 -הטמנת מיכלי גז.

טחנת קמח פתח תקווה

 -חיזוק סילוסים.

רבדיון

 -מפעל לפרופילי  5,000 GRPמ"ר באופקים.

עיריית נצרת

 -מבנה עירייה חדש.

יוסי אנטורג

 -מרכז מסחרי בראש פינה.

בית הלוחם חיפה

 -מבנה לחדרי כושר.

עיריית קרית אתא

 -חיזוק  4בתי ספר לרעידות אדמה.

מועצה מקומית ראש פינה

 -חיזוק בית ספר לרעידת אדמה.

מכללת שאנן

 -פנימייה  +כיתות לימוד.

בראון

 -מלון דירות במפרץ.

 ,L.Rקורה אנגולה

) 40,000 -ארבעים אלף( יחידות דיור.

)סה"כ  120עבודות שונות(
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בשנת 2010
טכנולוגית להבים תפן

 מבנה יצור טרומי בשטח  5,000מ"ר. -מנהרת תשתיות.

טכנולוגית להבים בנהריה

 -יסוד למכבש  3200טון.

רפא"ל

 חיזוק מבנה בשטח  10,000מ"ר לרעידות אדמה. מחסן אוטומטי בשטח  3,000מ"ר ובגובה  20מ'. -עשרות מבנים קטנים.

מכון תערובת בצמח

 -אחסון שטוח ל 10,000-טון.

מחצבות כפר גלעדי

 -סילוסים למוזיקה ולמתקן האבקות.

טק-ג'ט תפן

 -מבני יצור ומכבשים בשטח של  5,000מ"ר.

שפיר הנדסה

 כביש עוקף קריות עשרות קירות תומכים ,מעברי מיםומעבירים תת-קרקעיים.

מע"צ

 10 -פרויקטים בצפון.

חברת ההתפלה לישראל

 תכנון לביצוע של עשרות מבני ענק במתקן ההתפלהבסורק ,המתקן הגדול בעולם.

תמ"א 38

 תכנון עשרות פרויקטים של תוספות וחיזוקים במסגרתתמ"א 38

עיריית חיפה

 -אישור תוכניות תמ"א ) 38בעשרות(.

תמ"א 38

 -תכנון עשרות פרויקטים של תוספות וחיזוקים

מספנות ישראל

 2 -סככות בשטח כולל של  3,000מ"ר.

מאפיית אלומות

 -תוספת קומה מעל גג קמטים.

נשר חיפה

 -תכנונים ראשוניים לקו יבש.

נשר רמלה

 -מתקן R.D.F

)סה"כ  156עבודות שונות(
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בשנת 2009
טכנולוגית להבים

 -מבנה מדחסים ,מבנה מכבשים.

מנא"י

 -מחסן תוצרת מוגמרת בשטח של כ 6,000 -מ"ר

רפא"ל

 15 -מבני משרדים תעשייה וסככות

טמבור

 -מחסן חומר גלם בשטח  3,000מ"ר

נשר רמלה

 -תמיכת כבשן במשקל של כ 1,500 -טון.

טחנת קמח שטיבל

 סילוסים ל 20,000 -טון גרעינים בחיפה,חיזוק סילוסים בחיפה ,אשדוד ,עד הלום.

טחנת קמח דגני רות

 טחנת קמח ב-עד הלום בשטח שלכ 20,000 -מ"ר כולל עשרות סילוסי קמח

חברת ההתפלה לישראל

 תכנון ראשוני למתקן התפלה באשדודתכנון ראשוני למתקן התפלה בקפריסין
תכנון ראשוני למתקן התפלה בשורק.

עיריית חיפה

 -יועץ לנושא תמ"א  ,38יועץ לנושא פל-קל.

עיריית ק .אתא

 -שוק עירוני בשטח  3,500מ"ר.

עיריית נצרת

 -קירוי בימת המיסה לאפיפיור

מוטקה אביב

 סופרמרקט בירושלים בשטח  4,000מ"רכולל חניון בשטח  2,100מ"ר

חב' אזורים

 2 -מגדלי מגורים בגובה  20קומות – הפרפר החדש בק .ביאליק.

משחטת טנא 2000

 -חיזוק מבנה בשטח  18,000מ"ר.

אוניברסיטת חיפה

 -שיפוץ סיפריה

סטריט מול

 -מרכז מסחרי בשטח  24,000מ"ר ברמת ישי.

מישור אדומים

 -חממה אוטומטית בשטח  4,000מ"ר.

)סה"כ  147עבודות שונות(
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בשנת 2008
טכנולוגית להבים

 מבנה משרדים ראשי בתפן ,מחסנים בתפן ובנהריה ומבניתעשיה בהיקפים גדולים.

חוגלה

 -מחסן בחדרה בשטח  6,000מ"ר

מנא"י

 -מכונה ) 8פרויקט בהיקף  800מיליון ,(₪

רפא"ל

 -מבני משרדים תעשייה וסככות

איטונג

 -מפעל בטון

ע.צ תעשיות

 -מפעלי בטון לשפיר

חסידות קרלין סטולין

 -מרכז רוחני בירושלים  17,000מ"ר

רגב תעשיות

 -מיכלי נירוסטה שונים

טמבור

 -מפעל ללוחות גבס

רביבים

 -מדגרה בשטח  4,000מ"ר

נשר רמלה

 -מתקן פסולת  +מסועי אבן

אלקיים

 -מתקנים ומסועים במפעל מלט בקפריסין

נשר חיפה

 -סילוסים לאפר לטחנה 8

דגן

 -מפעל למשפרי אפיה

שטיבל

 בבאר שבע -טחנת קמח חדשה +מחסן אסמי רות -סילוסים  75,000טוןחיפה 4 -סילוסי קמח  +הגבהת טחנות קיימות.
 -באר שבע -חיזוק סילוסי פח

..

M.S.T

 -יסודות למתקנים סולארים עוקבי שמש

מספנות ישראל

 -סילוסים לגרעינים

שמן

 -אחסון שטוח  8,000טון
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בשנת 2007
רפא"ל

 -מבני יצור ,משרדים וסככות שונות

אינטל

 -קירוי ברכות בקרית גת

חוגלה

 הרחבת מחסן ברכסים ,תוספת קומותלמחסן בנהריה בשטח כולל של  6,500מ'

אזורים

 2 -מגדלי מגורים  15קומות ב"פסגות ים"

שטיבל

 -סילוסי חיטה ,שיקום טחנת קמח בחיפה

גב-ים

 -מבנה משרדים להשכרה בקיסריה בשטח  5,000מ'

רגב תעשיות

 -עשרות מיכלי נירוסטה בנפחים שונים

וולפמן מוזייקה

 -מפעל בטון+מבנה משרדים ראשי  1,200מ"ר

מילובר

 -מחסנים לאחסון שטוח

אסמי עוז

 -מבנה ויטמינים

תנובה רומניה

 -ברכות שיקוע  +מתבן

מחצבות כפר גלעדי

 -מפעל מיקרוגיל

רכבת ישראל

 -הרחבת תחנת פאתי מודיעין

ביג מרכזים מסחריים

 -מרכז מסחרי בפוריה  12,000מ"ר

מילובר

 -סילוסים ל 20,000-טון

טכנולוגית להבים

 -מנהרת תשתיות בקמפוס  600מ'

מכללת שאנן

 -אולם כנסים

דוידוביץ

 -הרחבת מפעל חטיפים  2,000מ"ר

התכוף

 -סילוסי אלומיניום

רבדיון

 -קירוי נייד לברכות שיקוע בקוטר  24מ'

נשר רמלה

 -מסועים לגובה  60מ'

אסמי עוז

 -מחסן לאחסון שטוח  15,000טון
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בשנת 2006
ביג מרכזים מסחריים

 הרחבת מרכז מסחרי כרמיאל  5,000מ"ר -מרכז מסחרי חדש בקרית שמונה  11,000מ"ר

טכנולוגיית להבים

 קמפוס ייצור חדש בשטח של  50,000מ"ר -מבנה חדש בנהריה  2,500מ"ר

רבדיון בע"מ

 -מבני כיסוי לבריכות שפכים מחומרים מרוכבים.

עיריית חיפה

 -תמיכת מבנה  8קומות שהתפוצץ בנו"ש ,חיפה

מכון תערובות אסמי עוז

 -הגדלת מכון תערובת

חיל האוויר

 -מבנים בנבטים

כרמל אוליפינים בע"מ

 -סילוסי אלומיניום

טחנת קמח שטיבל

 תוספת סילוסי השהייה ,סילוסי קמח ,טחנת קמח חדשהבאשדוד

מחצבות כפר גלעדי

 -מתקן מוזאיקה ,מקרוגיל ,מתקן חולות ,מסוע נייד

מכון תערובות צמח

 -מגדל ייצור

אזורים  /שו"פ

 2 -מגדלי דיור "הפרפר" בגובה  22קומות

אבי סלע – יזם

 מגדלי הפארק ק .ביאליק –  8מגדלי דירות 850יח"ד ומשרדים בגובה עד  30קומות

ש.י.ן ישועה

 35 -יח"ד "מעלה ישי" ברמת ישי

טק – ג'ט

 -תוספת בניה בשטח של כ –  1,600מ"ר
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בשנת 2005
נשר רמלה

 -מערך גשרים מעל סילוסי המלט

רפא"ל בע"מ

 מבנה כניסה ראשי -מחסנים ,בתי מלאכה ומבני משרדים

שו"פ  /אזורים

 -מגדלי "הפרפר"

שיווק רענן

 4 -סילוסים

דותן ליין

 -מבנה ארכיב

חב' ארנסון לבניה

 -גשר בבית חולים הדסה עין כרם

משרד הביטחון  -חיל האוויר

 -מבני משרדים ומעבדות בבסיס נבטים

חב' יהב חמיאס

 -מכון תערובת ברוסיה

מכון תערובות אסמי עוז

 מחסן שטוח בשטח  2,500מ"ר -סילוסים ל 20,000 -טון חיטה

התכוף בע"מ

 מיכלי לחץ בכרמל אוליפינים -מבנה עגורנים

כרמל אוליפינים

 -חיזוק  10סילוסי אלומיניום

מאפיית דוידוביץ

 -מחסן לחטיפים מן הטבע בשטח  2,000מ"ר

חב' סונול

 -הרחבת גג בתחנת דורי

ק .גן שמואל

 -שכונת מגורים

טכנולוגיית להבים

 מבני ייצור חדשים בשטח  2,500מ"ר -מבנה משרדים
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נספח 9

מכתבי המלצה

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

