רשימת פרויקטים
מזמין
קמח שטיבל

פרויקט
יציקת  8סילוסים בתבניות מחליקות

מילובר
מילואות
טלויזיה-ערוץ קשת
קיבוץ גשר הזיו

בניית סילוסים בתבניות מחליקות
בניית מחסני קירור  3000מ"ר
תכנית2025
בניית מבנה תעשיה  2700מ"ר
התאמות מבנה מרלוג מודיעין שופרסל22,000
מ"ר
בניית חדר שרתים ("ענן") –  10,000מ"ר
שיפוץ מבנה וי סנטר צומת ק.אתא  2,500מ"ר
בנית מפעל מעלות

ענבר זלינגר
אריק הירש
רפי נעים
ניסן יצחק

גולדן וילג-בניית  54יחידות דיור
מרלוג  5,500מ"ר

יוסף עודה
איתן שפר

עבודות שדרוג קטע רח' המלאכה כרמיאל
בניית מבנה נגריה  2,000מ"ר בציפורית
בניית  20יחידות דיור
בית "האח הגדול"
בניית  170יחידות דיור בתל אביב
מתחם תעסוקה ופנאי
בית משרדים בחיפה  1,000מ"ר

ד"ר טל מילמן
איגור יביץ
עמרי גנץ
משה בר נחום
גגולה יוסף
זיו טולומק
דליה מור

מ"מ כפר ורדים
גבעת שושנה צפת
ורדים השקעות
ורדים השקעות
ורדים השקעות
מועצה משגב-דמיידה
מועצה משגב-מצפה
אביב
מטליקון
עירית כרמיאל

בניית בית ספר תיכון אמירים
בניית  12יחידות דיור
דיור למשתכן מעלות –  130יחידות דיור
דיור למשתכן כרמיאל –  150יחידות דיור
דיור למשתכן פרויקט  140יחידות דיור
בניית מבנה רב תכליתי דמיידה

ציון דרור
חיה מרץ
דני גיטר
דני גיטר
דני גיטר
ולדימיר גליקין

בניית גן ילדים במצפה אביב
בניית מפעל מטליקון לבון
ביה"ס חווה חקלאית כרמיאל

משהב
עירית טבריה
מ"מ כפר ורדים
מ"מ כפר ורדים
שופרסל
תפן יזמות
עירית כרמיאל
עירית כרמיאל
קיבוץ גשר הזיו
נופי המצודה
שופרסל
גגולה יוסף בע"מ

משכנות אורנים מעלות –  140יחידות דיור
בניית גני ילדים
בניית מרכז מוזיקה
בניית בית כנסת
בניית בתי מרקחת בסניפי שופרסל
בניית מאגר מים תפן
שדרוג רח' המלאכה כרמיאל
עבודות פיתוח שונות כרמיאל
שיפוץ מזכירות גשר הזיו
קניון מול הים עתלית
התאמות בסניפים שופרסל
בניין דיור מוגן כפר סבא

ולדימיר גליקין
רם בר גיל
זאב
אורי
קנטר/רחלי
קלימי אשר
ציון דרור
ציון דרור
רועי מורג
אריה דהן
ד"ר טל מילמן
ד"ר טל מילמן
זיו טולמק
ענת וקנין
רועי מורג
גגולה יוסף

שופרסל
מד 1
ביר גלוב נכסים
ניסטק בע"מ
ורדים בניה לגיל
הזהב
מילואות
רחוב המלאכה
כרמיאל
נגרית מילניום
קיבוץ כנרת
אנדמול ישראל
עמיגור
קיבוץ גשר הזיו
מיינדאפ

איש קשר
אסא תורגמן
חן כרמלי/גושן

תפקיד
מנכ"ל
מהנדס המפעל
מנהל המפעל
מנהל נכסים
מנהל ידע הנדסה
מנכ"ל
מנהלת תחום
בינוי
סמנכ"ל
מנכ"ל
בעלים
מנכ"ל
מנהל נכסים
מ.מ.תחבורה
ופיתוח
מנכ"ל
מנהלת כנרת
מפיק בניה רשת
מנכ"ל
מנכ"ל
מנהלת
מנהל מח'
הנדסה
מנהלת
מנהל
מנהל
מנהל
ר.פרויקטים

052-4296711
052-7220077
054-5629211
054-5629211
054-5629211
052-4579790

ר.פרויקטים
מנהל כספים
אדריכל העיר

052-4579790
054-6627898
054-6626829

מנהל
מ"מ הנדסה
מהנדס מועצה
מ"מ הנדסה
מ"מ טכנית
מנכ"ל
מ.מ.תחבורה
מ.מ.תחבורה
מנכ"ל
מנהלת
מחלקה טכנית
מנכ"ל

050-6353394
052-4296711
052-4296711
052-4296711
052-6012966
050-5335521
054-6626788
054-6626788
050-9989116
054-2311351
052-6012966
050-8524041

איתן שפר
דן זילברמן
זיו טולומק

טלפון
052-5616060
054-6836329
054-4321809
052-8834185
054-6866678
050-9989116
052-6717199
052-3861001
054-3331154
052-4641122
052-6663827
052-8834185
054-6626788
054-4494855
054-7002514
054-3143664
050-8524041
050-9989116
052-3493209

קוליברי ספינדלס
מזמין
קנומטל
פלסאל תבניות
עמיגור ניהול נכסים
עמותת גלילה
עירית קרית ים
מ"מ עמק יזרעאל
מועצה משגב-מורשת
קימברלי עפולה

התאמות מבנה מפעל קוליברי לבון
פרויקט
בניית מחלקת חיסום קנומטל שלומי
התאמות פלסאל תבניות לבון
שיפוץ מרכזי קליטה
בנית מועדונים בישובי קו עימות
בנית בית אבות סעודי
בית ספר מערבי קיבוץ יפעת
בניית גן ילדים
בניית גלריה  900מ"ר במבנה קיים

אורן הרפז
איש קשר
בני תבל
גיא ברוקמן
גיא טננבאום
יעל בר לב
ניקולא
יפתח אורן
ולדימיר גליקין
ארז

מנכ"ל
תפקיד
מהנדס מפעל
מנכ"ל
מנהל בינוי
מנכ"ל
מהנדס עיריה
אגף בינוי
ר.פרויקטים
מנהל

054-2322544
טלפון
054-4422362
054-673-1435
052-3642387
050-6886001
054-5632090
052-3246111
052-4579790
052-3605082

עירית מגדל העמק
עירית מגדל העמק
קרן היסוד
קיבוץ אורטל
חיספין
גבעת יואב
רמות
מעלה גמלא
מצוק עורבים

שיפוץ בית ספר אורט
שיפוץ מתנ"ס
עבודות במתקני הסוכנות היהודית
בניית פארק חי
בניית גן ילדים
בניית מועדון נוער
בניית כיתות לימוד
בניית מועדון חבר
בניית גן ילדים

יוסי דנן
יוסי דנן
מיכל שילוח
איציק שאול
אהרון אריקסון
יעקוב ביקוב
אהרון אריקסון
אבי כנען
איציק שאול

מפקח
מפקח
ראש מדור
מפקח
מפקח
מהנדס מועצה
מפקח
מפקח
מפקח

04-6626788
04-6507761
050-6361004
052-5612310
050-8392121
050-5579651
050-8392121
052-8992833
052-5612310

