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מילות פתיחה
מחפשים לדעת מי הנבחרת האיכותית ביותר של מפקחי הבנייה בישראל?
נשמח לסייע ולייעץ לכם בבחירת איש האמון שינהל עבורכם את הפרויקט.
לצורך כך אנו מתכבדים להגיש לכם את חוברת "מועדון מפקחי הבנייה
בישראל" של מרכז הבנייה הישראלי ובו פרופילים אישיים של מפקחי בנייה
מוכרים ורציניים העוסקים בבנייה פרטית וגמרים של דירות.
"מועדון מפקחי הבנייה בישראל" הוקם ע"י מרכז הבנייה הישראלי בשיתוף
עם בכירי מפקחי הבנייה ,במטרה לאגד מקצועית את מיטב המפקחים
המקצועיים ,האיכותיים והאמינים העוסקים בתחום.
חברי המועדון מחויבים לאמנת שרות ,מקצועיות ואמינות אל מול הלקוחות
הבונים את ביתם .בנוסף החברים במועדון מחויבים ללימודים והכשרות
שוטפות הניתנות ע"י מרכז הבנייה הישראלי וזאת במטרה להיות מעודכנים
בטכנולוגיות ושיטות ניהול בניה מתקדמות ,במטרה להעלות את איכות הבניה
בישראל ,ולהבטיח ללקוחותיהם בתים המאופיינים באיכות בניה גבוהה לצד
עמידה בתקציב ובלוחות הזמנים המתוכננים.
מפקחים החברים במועדון המקצועי מתחייבים לעבוד בצורה מקצועית
ושקופה אל מול לקוחות הבתים וכלל צוות התכנון המלווה את הלקוח ,כחלק
מהיותם "אנשי האמון" המופקדים מטעם המזמין על ביצוע העבודה.
מרכז הבנייה הישראלי מינה הרכב של חברי נשיאות למועדון "מפקחי בנייה",
שיקבע את התכנים והדרישות המקצועיות של החברות במועדון "מפקחי
בנייה".
להתייעצות מוזמנים ליצור קשר עם אביבית חיון  -מנהלת "מועדון מפקחי
הבנייה בישראל" ,כדי להסתייע באיתור איש האמון שישמור על הכסף שלכם
ויבנה את בית החלומות שלכם באיכות ,בלוחות הזמנים ובתקציב המתוכנן.
החלטה שלכם אנחנו נסייע.
אביבית חיון avivith@building.org.il
בברכה,
ערן רולס ,מנכ"ל
מרכז הבנייה הישראלי

מועדון מפקחי הבנייה
של מרכז הבנייה הישראלי
חותמת של מקצועיות בלתי מתפשרת
סטנדרטים מובילים לאיכות ומקצועיות
אירועי תוכן
שיתוף ידע ומידע
דיאלוג מקצועי שוטף

מרכז הבנייה הישראלי מנהל מועדון מקצועי ייחודי ,ראשון מסוגו – מועדון
מפקחי בנייה המובילים בישראל .המועדון כולל חוג חברים איכותי שמטרתו
ליצר סטנדרטיים מקצועיים גבוהים ,להשגת איכות ומצוינות בתהליכי הבנייה
בישראל .תפקיד המפקח כולל ניהול בעלי מקצוע מובילים ,ומשמעותו שקט
נפשי למשפחה הבונה! עשרות רבות של מפקחי בנייה כבר הצטרפו למועדון
המקצוע של מרכז הבנייה הישראלי.

כל חברי המועדון הנבחרים הינם מפקחי הבנייה מובילים בענף.

תפקיד המפקח ומנהל הפרויקט בבנייה פרטית
תפקיד המפקח ומנהל הפרויקט בבנייה פרטית הוא ,בראש ובראשונה ,לכהן
כנציג הלקוח  /היזם  /בעל הנכס בפרויקט הבנייה (הבית) ,ולשמור על
האינטרסים של הלקוח .האינטרסים של הלקוח כוללים:
 .1בנייה והשלמת הבית על פי הצרכים והרצונות שהוגדרו מראש בפרוגראמה
 .2בנייה והשלמת הבית על פי התקציב שהוגדר מראש ובמינימום חריגות
 .3בנייה והשלמת הבית באיכות בנייה גבוהה ומיטבית
יש מגוון רחב של תחומים עליהם אמון מנהל הפרויקט  /המפקח .הוא
מופקד על גיבוש אומדן תקציבי ומתפקידו להתריע על חריגה מהתקציב.
ביכולתו להציע הצעות מעשיות למניעת החריגות בתקציב ,עוד לפני תחילת
הביצוע וגם במהלכו .מנהל הפרויקט  /המפקח אחראי לתיאום וניהול
התכנון ,לתיאום וניהול הביצוע ולפיקוח באתר ,הוא מבצע בקרה שוטפת על
איכות הביצוע בהתאמה לתכניות ולמפרטים הטכניים.
מנהל הפרויקט  /המפקח אחראי ללוחות הזמנים לביצוע הפרויקט והשלמתו,
הוא מתכנן מראש את לוחות הזמנים ושלבי הביצוע ומסנכרן בין כל העבודות
והקבלנים על פי סדר העבודות הנדרשות באתר.
מנהל הפרויקט  /המפקח הוא ללא ספק הגורם המרכזי שבזכותו יושלם
הבית ,הלכה למעשה ,וזאת בהתאמה להיתר שניתן לבנייתו של הבית.
מנהל הפרויקט  /מפקח ,איכותי חושב על האינטרסים של הלקוח בלבד !!!

מנהל פרויקט  /מפקח זהו תפקיד הכרחי בבניית הבית שלא
יעלה על הדעת לבנות בלעדיו.

שירותי גישור לחברי מועדון מפקחי הבנייה בישראל
ענף העיצוב ,הבנייה והנדל”ן הינו אחד הענפים המובילים במשק אשר
הפעילויות בו מאופיינות במורכבות ייחודית ,לנוכח מעורבותם של גורמים
רבים בכל פרויקט ,אשר נדרשים לשתף פעולה ביניהם בפרויקט ונתקלים לא
פעם בקשיים ואי הסכמות עקב מחלוקות מקצועיות ,אי הסכמות אלו עלולות
להחריף לסכסוכים אשר יפגעו במקרים רבים בהצלחת הפרויקט ,הן מבחינת
לוחות זמנים הן מבחינת תקציב והן מבחינת שביעות רצון הלקוח.
על מנת למזער נזקים עקב אי ההסכמות כאמור ,מעמיד מרכז הבנייה
הישראלי לרשות חברי המועדון ,לקוחותיהם והספקים המעורבים בפרויקטים
רשימת מגשרים ייעודיים ליישוב סכסוכים.
מגשרים אלה מתמחים בניהול פתרונות עסקיים וסכסוכים מקצועיים בענף
הבנייה.

חבר ועד
מנהל

אביב כפיף

טלפון09-9569872 :
טלפון נייד054-5390701 :
כתובת :קיבוץ געש

אביב כפיף
חברת "אביב כפיף בע"מ" ,עוסקת בניהול תיאום ופיקוח על עבודות בניה
במגזר הפרטי ,העסקי והציבורי משנת . 2002
בעל החברה הוא אביב כפיף יליד  ,1963בוגר הטכניון ,העוסק בתחום מזה
שנים רבות והיה קבלן בניין במשך  12שנים טרום עבודתו כמנהל פרויקטים.
החברה מתמחה בפיקוח על בתים פרטיים ודירות יוקרה ,בהן נדרשת רמת
תכנון וביצוע גבוהה הן בהיבט המערכות והחומרים והן בהיבט הביצוע ,בנייני
מגורים יוקרתיים ,פרויקטים לשימור ועוד ,תוך מתן דגש על ההשפעות
ותפקוד המערכות במהלך השנים שלאחר גמר הפרויקט .בחברה מועסקים
מספר מפקחים שברובם הינם הנדסאי בנין בעלי ידע וניסיון עשיר וברובם
בעלי וותק ארוך שנים בחברה ובתחום .בפרויקטים השונים מתבצעות עבודות
קונבנציונאליות לצד עבודות מורכבות כגון תליית מבנים ,עבודה במי תהום
ועוד.
ניהול התכנון כולל:
•התקשרות עם יועצים ומתכננים והפקת מפרטים ומכרזים
•השתתפות בפגישות תכנוניות והובלה במציאת פתרונות הנדסיים ובחירת
מערכות וחומרים
•תיאום בין כל הגורמים המתכננים והעובדים בפרויקט
•תאום בין כל הגורמים ,הכנת תקציב ,פיקוח ושמירה עליו במהלך העבודה
עד לסיום הפרויקט.
השוואת מכרזים ומשא ומתן בשיתוף הלקוח
הפקת חוזים לחתימה
ניהול הביצוע כולל:
•ניהול תיאום ופיקוח יום יומי באתר
•פיקוח בלתי מתפשר על איכות ביצוע גבוהה
•אישור חשבונות ומיקוח
•ליווי ואחריות בקבלת טופס  4ותעודת גמר
•טיפול בגורמי חוץ כחברת חשמל  ,העריה ועוד
•טיפול בנושאי תחזוקה לאחר גמר הבניה

חבר ועד
מנהל

אייל שריג

שם מלא :אייל שריג
מס טלפון052-6916555 :
כתובת מיילeyal@eyalsarig.com :
פייסבוק :אייל שריג בע"מ  -ניהול ,תאום ופיקוח פרוייקטים
אינסטגרםeyal sarig LTD :
כתובת משרד :רחוב אפק  ,4נווה נאמן ,הוד השרון
אזור פעילות בארץ :מרכז הארץ

אייל שריג
אייל שריג שירת כטייס קרב בחיל האוויר הישראלי ,למד עיצוב במרכז
לחינוך טכנולוגי בחולון ,למד וסיים בהצטיינות את לימודיו לתואר מהנדס
באוניברסיטת תל-אביב.
בשנת  1999הקים את חברת אייל שריג בע"מ ,מתוך אהבתו לתחום התכנון,
הבניה והניהול ,ומאז משמש בה כמנכ"ל.
החברה עוסקת בניהול פרויקטים בתחום הבניה הפרטית ,בניינים לשימור,
בנייני מגורים ,בתי מלון ומשרדים.

חבר ועד
מנהל

איצי סלוין

בעלים ומנכ"ל של .C.N.G
טלפון052-8866999 :
כתובת מיילitzi@cng-slavin.co.il :
כתובת משרד :סמטת חמציץ  ,5בני ציון
פייסבוק :ניהול ופיקוח פרויקטים C.N.G -
אינסטגרםcng.itzislavin :
אזור גאוגרפי  :מרכז  ,קיסריה ,שרון ,ירושלים

איצי סלוין
כבר למעלה מ  15-שנים שבחברת  C.N.G -אשר בראשה עומד איצי סלוין,
מנהלים ומפקחים על פרויקטים בבנייה פרטית ומסחרית עם הקפדה על
הסטנדרטים הגבוהים ביותר במשק ובשיתוף עם האדריכלים המובילים
בארץ .כל פרויקט מקבל ליווי אישי ומקצועי תוך התחייבות בלתי מתפשרת
לאיכות והתאמה לתו תקן ISO 9001
הליווי מבוצע משלב התכנון ועד תום תקופת הבדק תוך מיקוד בחיסכון,
עמידה בתקציב ועמידה בלו"ז.
החברה הוקמה על ידי איצי סלוין ,יזם ומנהל פרויקטים עתיר ניסיון בתחומי
הניהול ,הפיקוח והליווי של פרויקטים בבנייה .איצי הוא בוגר הטכניון בתוכנית
לניהול פרויקטים בבנייה ,עם תואר במנהל עסקים
מאוניברסיטת California State Polytechnic University.
חברת  C.N.Gמובילה את הצלחת הפרויקטים שהיא מלווה יחד עם
אדריכלים ,מנהלי פרויקטים ,מהנדסים ,מפקחים ,חשב כמויות וכותבי
מפרטים ,רואה חשבון ,ועובדי מנהלה .במשך שנותיה
הרבות בשוק ,צברה החברה ניסיון רב בעבודה על פרויקטים פרטיים,
מסחריים וציבוריים ,תוך הקפדה בלתי מתפשרת על איכות השירות והעבודה.

חבר ועד
מנהל

חנן אריאל
"דע מאין באת ולאן אתה הולך"

שם מלא :חנן אריאל
טלפון050-6967690 :
כתובת מיילhanan@hariel.co.il:
אתרhariel.co.il :
פייסבוקhanan ariel :
אינסטגרםhanan.ariel :
כתובת משרד :מוזיר  5תל אביב
אזור פעילות בארץ :גוש דן

חנן אריאל
חנן אריאל יליד  ,1971הנדסאי בניין מדופלם ,סיים את לימודיו במכללת
ת"א בשנת  .1995בשנים  1996-2002עבד כמהנדס ביצוע בחברת אלרוב ובין
השאר היה שותף לבניית מגדלי אלרוב בפנקס ת"א ,שם ניהל וצבר ניסיון
רב וייחודי בתחום הניהול ,הפיקוח ,בקרת התכנון והביצוע של דירות יוקרה
במגדלים.
בשנת  2002עם התפתחות שוק דירות היוקרה במגדלים ולאור הצורך של
הלקוחות הפרטיים בניהול תהליך "בניית הווילה בגובה" וסיוע בהתנהלות מול
היזם/קבלן והספקים השונים ,הקים את חברת "חנן אריאל ניהול פרויקטים
בע"מ" ומאז ועד היום ניהל ופיקח על בניית כ –  130דירות בפרויקט מגורי
היוקרה של ת"א עם האדריכלים המובילים בתחום.
המשרד מתמחה ב:
•ניהול ופיקוח דירות יוקרה החל משלב התכנון
•בניית התקציב
•גיוס קבלנים
•פיקוח קפדני על הביצוע
•הקפדה על עמידה בתקציב
•הקפדה על עמידה בלוח הזמנים
וכל הנ"ל מתקיים באופן בלתי מתפשר בכל הנוגע לטיב הביצוע והיבטים
פרקטיים שלו.
התהליך נעשה בשקיפות ובשיתוף פעולה עם הלקוח שמקבל את כל החומר
בצורה בהירה ונוחה לקבלת החלטות.
היתרונות הבולטים של החברה הם:
•נוכחות ומעורבות גבוהה בשטח
•הכרות יסודית עם פרטי הפרויקט
• מקצועיות
•יושר אישי ומקצועי
•שירות ברמה הגבוהה ביותר
בחברה ,אין פרויקט שדומה למשנהו ,כל פרויקט מקבל את תשומת הלב
המיוחדת לו והשירות מותאם לצרכי הלקוח וללא פשרות.
חנן אריאל מעורב באופן אישי בניהול כל הפרויקטים ובניהול הביצוע כמו גם
בשמירה על הקשר האישי עם הלקוחות.

חבר ועד
מנהל

יהודה זימבריס

שם מלא :יהודה זימבריס
טלפון054-4867135 :
כתובת מיילzimbo.cons@gmail.com :
פייסבוקZimbris Yehuda :
כתובת משרד :מכמורת
אזור פעילות בארץ :עמק חפר המערבי

יהודה זימבריס
יהודה זימבריס ,מפקח בניה וניהול פרויקטים עם ותק של כ  36 -שנה ניהל
למעלה מ  160 -פרויקטים.
יהודה מומחה בניהול פרויקטים מאתגרים עם העדפה ברורה לפרויקטים
מורכבים והוא שותף מלא משלב התכנון הראשוני .אסטרטגית ,יהודה
זימבריס פועל בשיתוף פעולה מלא עם המתכננים והיועצים השונים.
מאפיינים בולטים של יהודה זימריס:
•יושרה
•איכות
•נאמנות ומקצועיות ללא פשרות
•נוהג ללוות את לקוחותיו גם לאחר תום הבניה
במשך השנים צבר יהודה חוכמה מקצועית ומיומנויות ניהול פרויקט
באמצעות התמודדות עם אתגרים מגוונים הן בפן התכנוני-מנהלי ,והן בפן
המעשי מקצועי בשטח .לתפיסתו ,חשוב לערב מנהל פרויקט כבר בשלב
הבניה הראשוני ,על מנת שיהיה מעורב ודבריו ישמעו כבר בהתחלה .התהליך
חשוב ובעל השפעה רבה על מהלך הפרויקט.
המוטו של יהודה  :מנהל פרויקט טוב חייב להיות שירותי ונאמן ללקוח תוך
שמירה על היושרה האישית והמקצועית שלו .כל סטייה מקו זה מהווה מעילה
באמון
"מ ִבּיט לְ סֹוף ָד ָּבר ְב ַּק ְד ָמתֹו".
ַ

חבר ועד
מנהל

יואב עמרני

טלפון052-3109797 :
כתובת מיילyoav@ezoone.net :
אתרezoone.co.il :
כתובת משרד :יגאל אלון  65ת"א.
אזור פעילות בארץ :תל אביב ,מרכז הארץ ,ירושלים.

יואב עמרני
החברה שהוקמה בשנת  2009מנוהלת ע"י מייסדה ,מהנדס יואב עמרני בעל
תואר מוסמך בהנדסה אזרחית מהטכניון.
הסמכות של יואב עמרני כוללות את היותו מהנדס רשום ,מגשר מוסמך
מטעם בית המשפט העליון ,מוסמך בעריכת בוררויות וכתיבת חו"ד מקצועיות
מטעם איגוד המהנדסים ,בעל אישור רישום בפנקס הקבלנים בענף בניה.
החברה מעסיקה צוות הכולל של מהנדסים ,הנדסאים וכלכלן בעלי ניסיון רב
בתחומי ניהול הבניה ,התשתיות ומערכות אלקטרומכניות.

חבר ועד
מנהל

יוסי עמית
"בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן
ובדעת חדרים ימלאו כל-הון יקר ונעים"

טלפון054-6858570 :
כתובת מיילyossia@miip.co.il :
פייסבוק :משימה אפשרית – יוסי עמית
כתובת משרד :הצנחנים  ,25רעננה
אזור פעילות בארץ :השרון והמרכז

יוסי עמית
"משימה אפשרית" ,הינה חברה העוסקת בניהול ופיקוח בנייה בעיקר לבתים
פרטיים וקבוצות רכישה  .לחברה ניסיון רב של למעלה מ  20שנה .הבעלים,
מנהל הפרויקטים ומפקח הבניה יוסי עמית מנהל צוות גרילה מיומן של
שלושה עובדים ומנהלת משרד.
ב״משימה אפשרית״ מאמינים בדרך ולא רק בתוצאה הסופית .ניתן לעשות
הכל בצורה יעילה ומסודרת שתחילתה תכנון קפדני העונה לאומדן התקציבי,
והמשכה בלווי צמוד ברמת הניהול והפיקוח בכדי למקסם את איכות התכנון
ואת הביצוע בשטח וכל זאת בהרבה סבלנות ואהבה לכל לקוח שמגיע.
החברה מאמינה ביצירת חווית בניה שתהיה חוויה החיובית המחייבת לווי
בעל מאפיינים פסיכולוגיים לצד לווי טכני .החברה כל לקוח ולקוח לקראת
הפרטים הגדולים והקטנים כאחד על מנת שלא תהיינה הפתעות בדרך וכדי
שהתהליך יהיה שקוף והדדי.
בשורה התחתונה החברה נמצאת בתוך התהליך לטובת הלקוח ורואה עצמה
כמשרת האמון שלו .בכל פעם מחדש החברה מתרגשת לעבור את הדרך יד
ביד עם הלקוח ,בצורה המקצועית והאחראית עד לסיום מוצלח של הפרויקט
החיסכון שמתקבל הודות לניהול באמצעות מפקח בניה בכיר נובע
מהסתכלות מקצועית על איכות הבניה ,הקפדה על איכות הגימור והבניה
ואיכות החומרים לטובת השנים הרבות בהן הבית צריך לשמש את המשפחה.
לחברה מגוון לקוחות מרוצים רבים אשר הבינו את היתרון המשמעותי
והכמעט מתחייב במפקח ומנהל פרויקט כאשר בונים בית.

חבר ועד
מנהל

נתי מרקוביץ
"צניעות הבנה ותמיד לחייך כי כל יום
מביא אתגר חדש"

טלפון09-8828276 :
טלפון נייד050-5559555 :
כתובת מיילnati@natimr.co.il :
כתובת המשרד :רח' אוסישקין  21נתניה42272 ,

נתי מרקוביץ
מרקוביץ נתי ביצוע ניהול ופיקוח עבודות קבלניו היא חברה פרטית  -קבלן
רשום בספרי רשם הקבלנים.
החברה פעילה מזה כ  20-שנה .כממשיכה את דרכה של חברה משפחתית
היא מתמחה בביצוע ,ניהול ופיקוח של מבני יוקרה בשוק הפרטי .החברה
מתמחה במתן שירותי בניה ניהול ,יעוץ ,תאום ופיקוח על עבודות בניה
הנדסיות החל מהפרויקט הקטן ביותר וכלה בבנייני מגורים.
החברה ניהלה עד היום למעלה מ 100 -פרויקטים וכיום מנהלת ומפקחת על
ביצוע פרויקטים בכל שלב בפרויקט החל משלב בחירת צוות המתכננים ועד
להשלמת ביצוע הבניה בפועל וקבלת כל האישורים הנדרשים לשם אכלוס
"הפרויקט" כנדרש עפ"י כל דין .
מנהלי פרויקט בחברה שותפים ,יחד עם הלקוחות ,בבחירת קבלני הביצוע
של הפרויקטים באמצעות מכרזים ממוחשבים  ,הכנת לוחות זמנים בשיתוף
עם הקבלנים הנבחרים ,הכנת אומדן תקציבי ללקוחות טרם עליה על הקרקע
ומתן חתך עדכני ומבט עתידי על כל הצפוי במשך ביצוע הפרויקט עד מסירתו
ללקוח.
עם עליה על הקרקע ותחילת ביצוע בפועל של הפרויקט החברה מבצעת
תיאום בין התכניות של כל היועצים לטובת מניעת כשלים בביצוע ,החברה
מבקרת ומאשרת את חשבונות הספקים תוך כדי הביצוע ומנהלי הפרויקטים
של החברה נמצאים באופן יום יומי באתר הבניה למתן פתרונות מידיים
ושמירה על רצף עבודה בשטח של כל הקבלנים השותפים לביצוע מיטבי של
הפרויקט .
המטרה של החברה היא הענקת שקט נפשי ללקוח בעת ביצוע הפרויקט
והבאתו לכדי היותו מוצר מושלם בסוף התהליך ,כל זאת מבלי לגרוע
מההנאה בתהליך עצמו.

חבר ועד
מנהל

ערן אלדור

בר הנדסה אזרחית בע"מ
טלפון נייד050-4545544 :
טלפון09-9504918 :
כתובת מיילeran@br-eng.co.il :
אינסטגרםeran.eldor :
כתובת משרד :נורדאו  ,2הרצליה
אזור פעילות בארץ :מרכז גוש דן

ערן אלדור
חברת בר (תל אביב)הנדסה אזרחית בע"מ הוקמה בשנת  2005ע"י ערן אלדור
ותומר בן-טובים .החברה עוסקת בניהול פרויקטים מורכבים ביותר
לרבות:
•ניהול בנייה פרטית איכותית ומוקפדת.
•ניהול בנייה ,שיפוץ ושחזור מבנים לשימור מחמיר.
•ניהול תוספות בנייה על מבנים לשימור.
•ניהול והובלת תכנון סטטוטורי עבור יזמים פרטיים לרבות הובלת תכנון
מתאר ברמה המחוזית וברמה העירונית ,קידום היתרי בנייה מורכבים ,שינויי
יעוד ,איחוד מגרשים וכו'.
ערן אלדור ,מהנדס אזרחי ,בוגר בהצטיינות (שנת  )2000של הפקולטה
להנדסה אזרחית בטכניון בחיפה עם התמחות במבנים ובניהול הבנייה.
תומר בן-טובים ,עו"ד ,בוגר (שנת  (1999של הפקולטה למשפטים ומנהל
עסקים עם התמחות בשמאות מקרקעין במרכז הבינתחומי בהרצליה .מחזיק
ברישיון עו"ד משנת . 2000
החברה עוסקת בליווי פרויקטים החל משלב האפיון והתכנון ,עובר לשלב
הביצוע וההקמה ולאחר גמר הביצוע החברה עוסקת בשירותים של ליווי
וטיפול באחזקה.
החברה מתמחה בניהול פרויקטים לבנייה איכותיים  :בתים פרטיים ,דירות
יוקרה ,שיפוץ ושיקום מבנים לשימור לרבות חיזוק ,תוספות על מבנים
לשימור ,תליית מבנים לשימור והוספת מרתפים מתחתיהם ושיפוץ המבנים
ההיסטריים בקריטריונים מחמירים.

חבר ועד
מנהל

פיני אביטבול
"הדרך להצלחת הפרויקט היא הקפדה
על כבוד הדדי ויחסי אנוש"

טלפון052-7573330 :
כתובת מיילpini@piniabitbul.co.il :
פייסבוק :פיני אביטבול – פיקוח וניהול פרויקטים
אינסטגרםpini_abitbul :
כתובת משרד :צמרות  6/64הרצליה
מרכז הארץ

פיני אביטבול
תחום הבניה ,הוא תחום מורכב והעוסקים בו נדרשים לרמת מקצועיות
ומיומנות גבוהות.
ניסיון מעשי ,ידע תאורטי ,הכרת התפתחויות טכנולוגיות והכרת בעלי
המקצוע המיומנים ביותר ,הם מרכיבי הנוסחה לניהול נכון והם הגורם מכריע
בתחום הבנייה.
פיני בוגר המכללה למנהל בלימודי מנהל עסקים וקורס ניהול ופיקוח
פרויקטים בבנייה.
בעל ניסיון רב בתחום ,חי ונושם בנייה משנה  1996ומצטיין במיוחד ביצירת
יחסי אנוש טובים עם בני אדם בכלל ועם בעלי המקצוע ונותני השירות בפרט.
פיני מתמחה בבניית בתי יוקרה מ-א' עד ת' החל מהמפגש שלפני קבלת
ההיתר ועד מסירת הבית ללקוח,
פיני ניהל בניה ופיקח על בנייתם של ווילות רבות במרכז הארץ.

חבר ועד
מנהל

שלומי דהן
"אין קיצורי דרך למקומות שאליהם שווה להגיע"

אתרshlomidahan.co.il :
טלפון050-4340642 | 052-3398232 :
כתובת מיילLiza.shlomidahan@gmail.com :
כתובת משרד :השיטה  ,14משמר השבעה

שלומי דהן
בניית בית מגורים הוא פרויקט מרגש וייחודי עבור כל מי שחווה אותו ומתנסה
בו .כך גם עבור החברה שבראשה עומד שלומי דהן ,שלומי רואה בפרויקט
הבנייה את אחד המיזמים הגדולים והמשמעותיים שהם הוא לוקח חלק,
תהליך מורכב שמעורבים בו בעלי מקצוע וספקים רבים ומגוונים ,והתיאום
ביניהם ,השמירה על עקרונות מנחים ,כמו איכות הבנייה ,תקציב ולוחות
זמנים ,מהווים משימה חיונית ומורכבת המחייבת לשמור על אווירה חיובית
ומקצועית מתחילת העבודה ועד סיומה.
בחברה של שלומי דהן מאבחנים את הפרויקט עוד בשלב התכנון שלו,
מזהים את החוזקות ואת החולשות שלו ונערכים לתת להן מענה כבר
בשלבים המוקדמים שלו .המפקחים בחברה מהווים חלק אינטגרלי וחשוב
בפסיפס ההחלטות והרגשות שמלוות את הלקוחות במשך תהליך הבנייה
כולו.
בחברה מתמקדים ביחס האישי והקשבה לצורכי הלקוח אשר הופכים את
הדרך לנעימה ,מהנה ומספקת.
במהלך  13השנים שבהן קיימת החברה  ,עובדיה מנהלים פרויקטים בניו
יורק ובארץ וכך הצטבר ניסיון רב .ב־  12השנים האחרונות החברה עובדת
עם אדריכלים ישראלים מהשורה הראשונה ,דוגמת יוני מונג'ק ,ישראלביץ
אדריכלים ,ערן בינדרמן ועוד טובים ומוכשרים.

אבי הלפרין

טלפון052-2510400 :
כתובת מיילRemihalperin@gmail.com :
כתובת משרד :רעננה
אזור פעילות בארץ :מרכז  -חדרה עד גדרה

אבי הלפרין
מנהל פרויקט עתיר נסיון העובד בבניין למעלה מ  40-שנה ,קרוב ל 20 -שנים
פעל כקבלן בניין רשום,
בשנים האלו ניהל אבי צוות שאתו בנה בתים ,החל מהריסות
"כרורגיות",שלדים מורכבים ,ועבודות גמר ,והיה שותף לביצוע באתרים
מהיקרים והמורכבים שבאזור המרכז ,בתים עתירי תקציב ,בשיתוף עם
אדריכלים מובילים ,פרויקטים מגוונים של בניה חדשה לצד שיפוצים .וגם
בתים "צנועים ,פשוטים" ,בתקציבים נמוכים ,ועם אדריכלים פחות מוכרים.
במקביל הרחיב אבי את השכלתו בערב בתחומים משלימים לתחום כמו:
מנהל עסקים ,גישור וממונה בטיחות.
ב  20-שנה האחרונות שימש אבי כמפקח/מנהל פרויקטים  -בעשרות אתרים
מכל הסוגים והמינים ,במקביל לעבודתו כמפקח ,אבי מכהן מזה שנים רבות,
כמרצה בכיר בכל קורסי הבניה במכללת מרכז הבנייה הישראלי .גם היום,
אבי מביא לתהליך הליווי של משפחות שנמצאות בתהליך בניה/שיפוצים:
•וותק מעשי של למעלה מ  40-שנה בשטח ,ושפע ידע תאורטי
•יכולות ייחודיות בזכות השילוב בין וותק מעשי לבקיאות בחומר התאורטי
•יכולות מוכחות בבנייה וגיבוש תקציבים
•תיאום תכניות ברמה גבוהה
•הקפדה על איכות הבניה ופרטי בניין
•יכולות בניה והקפדה של לוחות זמנים
•ידע רב בבניית הסכמים עם קבלנים
•עבודה במקביל במעט אתרים מה שמאפשר לו להשקיע זמן רב בכל אתר

אבי כהן
"סוף מעשה במחשבה תחילה"

אתרwww.erd-ad.co.il :
טלפון03-5342151 :
טלפון נייד052-6390100 :
כתובת :האצ”ל  ,5קרית-אונו
מיילavi@erd-ad.co.il :
א.ר.ד עד הנדסה בע"מ
אזור פעילות :מרכז

אבי כהן
חברת א.ר.ד עד הנדסה חברה קבלנית בסיווג ג'  1מתמחה בבניית וילות
ובנייני בוטיק באזור המרכז .החברה הוקמה בשנת  2005ע"י אבי כהן ,בעל
החברה והנדסאי בניין רשום משנת .1993
שלושה עקרונות מנחים את חברת א.ר.ד בפעילותה:
•איכות הפרויקט – לשם כך עורכת החברה מפרטים מדוקדקים.
•מהירות ביצוע הפרויקט – אותה מבטיחה החברה על ידי עריכת לוחות
זמנים בתוכנת  MS PROJECTומעקב אחר ביצועם.
•תקציב הפרויקט – על מנת לשמור על מסגרת התקציב מבוצע אומדן
תקציבי מדויק מראש.
חברת א.ר.ד עד הנדסה מאמינה כי הצלחתו של פרויקט וסיומו במועד
המתוכנן ,באיכות גבוהה ובתקציב הוגן ,מותנית בהקפדה על שלושת
עקרונות אלו.
החברה מציעה מגוון שירותים לרבות:
•פיקוח על פרויקטי בנייה למגורים  /משרדים
•ניהול ביצוע של פרויקטי בנייה למגורים  /משרדים
•שירותי קבלן מבצע  -לחברה רישיון קבלן בסיווג ג' ומוניטין ביצוע פרויקטים
ברמה גבוהה
•שירותי ביצוע תוספות ושיפוצים
•עבודה מול רשויות  :הן לפני קבלת ההיתר והן בשלב תחילת הבנייה בביצוע
איסוף ומעקב אחר הבדיקות הנדרשות והטפסים בכדי לזרז את קבלת
טופס  4עם סיום הבנייה
חברת א.ר.ד עד הנדסה גאה להציג תרבות ביצוע יסודית וניהול יעיל
המאפשר ללקוחותיה לקבל את התוצאות להן ציפו.
החברה מבטיחה תהליך בנייה נעים ושוטף עד לתוצאה סופית מוקפדת
ואיכותית.
עוד גאה החברה להציג תרבות ניהולית יסודית ויעילה המאפשרת ללקוחותיה
להמשיך בשגרת חייהם מבלי "להישאב" לתוך הפרויקט ודרישותיו.

אבישי מיכאלי
"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה
צורת חשיבה בה השתמשנו כשיצרנו אותם"

טלפון0506-366-766 :
כתובת מיילavishaym22@gmail.com :
כתובת משרד :מושב בן עמי
אזור פעילות :צפון ,גליל מערבי ,חיפה והקריות ,עמק יזרעאל.

אבישי מיכאלי
בן מושב בית לחם הגלילית ,בוגר יחידה קרבית ,נשוי 2 +
הנדסאי בניין עם התמחות בניהול ותכנון בניה ובעל תעודת מנהל עבודה
מוסמך .למעלה מעשור עבד בתחום הבניה וניהול פרויקטים עבור חברות
קבלניות ,הידע והכלים המקצועיים שאבישי רכש מהווים בסיס עשיר
ומשמעותי בעבודתו כעצמאי בסקטור הפרטי.
לתפיסתו ,כל ליווי וניהול פרויקט הוא עולם ומלואו ,תחושת הביטחון של
הלקוח ,השותפות והאמון ההדדי הינם חלק בלתי נפרד מתהליך הבניה.
חשוב שהלקוחות יהנו מהדרך וירגישו מעורבים ,משפיעים וחלק מקסם
היצירה של ביתם שנבנה איתם ועבורם.
חבילת ניהול פרויקט כוללת:
•ליווי תכנוני ועבודה מול היועצים השונים
•אומדן תקציבי לפרויקט
•הכנת מכרז קבלנים כתב כמויות ,מפרטים ,הסכם
•סיור קבלנים ובחירת קבלני משנה /קבלן מפתח
•בדיקת טיב הביצוע -הגעה לאתר הבניה בתדירות גבוהה לבדיקות איכות
•הנחיות לקבלנים ותכנון העבודה קדימה ,ניהול הסדר וארגון האתר
•עדכון שוטף מהשטח באמצעות תמונות ,מיילים וטלפונית
•הכנת לו"ז לפרויקט וניהולו ע"פ התקדמות הבניה
•בדיקה ואישור החשבונות לקבלנים
•חלוקת העבודות בין קבלני המשנה
•הכנת תיק מסודר לטופס 4
•מסירת הבית ללקוח וחנוכת בית

אוראל כהן
"הצבת מטרות היא החלק הראשון בלהפוך את
הבלתי נראה ,לנראה"

מנכ"ל :כ.א.א פרויקטים בע"מ
טלפון052-2201318 :
דוא"לorelcoohen@gmail.com :
פייסבוק :אוראל כהן  Orel Cohenפיקוח וניהול פרויקטים בבנייה
אינסטגרםorel_cohen_inspector :
כתובת משרד :תל מונד
אזור פעילות בארץ :השרון

אוראל כהן
אוראל כהן נשוי ואב לשתי בנות .הוא הנדסאי בניין עם התמחות בניהול בנייה,
קונסטרוקטור רשום ומנהל עבודה מוסמך .בעל ניסיון בבנייה פרטית ציבורית
ובנייה קלה .אוראל מנהל את חברת כ.א.א פרויקטים בע"מ ,חברה בעלת
ניסיון רב במגוון שיטות בנייה ,בניהול ופיקוח על ביצוע פרויקטים ,בהתנהלות
מול הרשויות וכן בקידום יעיל בתהליכים ליישום הפרויקט.
החברה כאן כדי ללוות אתכם ,לייעץ ,לכוון ולסייע לכם בכל תהליך הבנייה,
משלב התכנון ועד גמר הביצוע.
שירותי החברה כוללים:
בניית פרוגרמה לביצוע מוצלח של הפרויקט ועל פי הצרכים שלכם.
הכוונה וייעוץ בבחירת היועצים הנדרשים.
בדיקת תקציב מול תכנון.
טיפול בקבלת טופס אכלוס.
ניהול מו"מ והתקשרות מול קבלנים ובעלי מקצוע.
הכנת לוחות זמנים.
הכנת טבלת תשלומים בהתאם לביצוע.
ניהול ופיקוח צמוד על הביצוע.
אישור חשבונות ותשלום לקבלנים ובעלי מקצוע.
בחברה מבינים את הצרכים שלכם ועל מה לשים דגש – ויבצעו עבורכם את
כל מה שנדרש בתהליך הבנייה.
החברה כאן כדי למנוע מכם את כאבי הראש וההתעסקויות היומיומיות
בביצוע הפרויקט :תזרקו הכול ותחזרו לעבודה שלכם ,אוראל איתכם עד
שהפרויקט מוכן.
אוראל בצד שלכם כדי לתת לכם שירות ,לפקח על הביצוע מטעמכם על כל
הקבלנים ונותני השירות ,כדי שהבנייה תבוצע על פי התקנים ובלי קיצורי דרך.
החברה תבצע עבורכם את תהליך הבנייה יחד עם בעלי מקצוע מנוסים
ואמינים תוך הקפדה על רמת גימור איכותית.

אוריאל בן יעקוב
"בחכמה יבנה בית ובתבונה יתוכנן
ובדעת חדרים יימלאו"

טלפון058-6-148-248 :
כתובת מיילuriel248148@gmail.com :
כתובת משרד :נחל דן  ,3צפת.

אוריאל בן יעקוב
״בנין עולם״ הוא עסק לניהול פרויקטים ופיקוח בניה המנוהל בידי אוריאל בן
יעקב  -הנדסאי בניין.
הניסיון הרב שצבר אוריאל ב  17-שנים של עבודה מאומצת בכל תחומי הבניין
מקנה לו את היכולת לרדת לכל הפרטים הקטנים -אך הכ"כ חשובים -מראש,
לעגן את פרטי ההתקשרות בין הלקוח וקבלני המשנה באופן שלכולם ברור
מראש מה הלקוח מקבל ומה התמורה המוסכמת ,ללא מקדמות ,וללא סיכון
לכספו של הלקוח בשום שלב .בשיטת העבודה של אוריאל ,כל בעל מקצוע
מקבל תשלום רק כשהגיע והשלים את שלב הביצוע הנדרש באופן מלא .זו
הנוסחה המנצחת.
במהלך השנים בנה אריאל ארסנל מקצועי של קבלני שלד וקבלני משנה בכל
התחומים ,שרק איתם הוא עובד .דבר המבטיח רוגע ובטחון לכל הצדדים.
אריאל מכוון את הלקוח לבניה מותאמת תקציב -ולוקח בחשבון מראש את
כל המרכיבים "הכל כולל הכל " כמו למשך את המזגנים ,הרהיטים והגינון.
לתפיסתו של אוריאל ,יש בתהליך הבניה נעלמים רבים ולכן נשרד פיקוח נכון
מראש ובכל שלב בדרך כזה שהופך את התהליך לבטוח ומרגיע ,מקצועית
וכלכלית ,והכי חשוב  -אסתטית .על מנת להגיע לתוצאה איכותית  ,מקצועית
ונעימה לעין.

אורן צרפתי
"איכות ,מקצוענות ,אמינות ודרך ארץ"

א.א צרפתי ניהול פרויקטים ופיקוח בנייה.
טלפון052-2956317 :
כתובת מיילa.azarfati@gmail.com :
כתובת המשרד :הנדיב  71הרצליה
פייסבוק :א.א צרפתי – ניהול ופיקוח פרויקטים
אינסטגרםzarfati_oren :
אזור פעילות :מרכז ואזור השרון.

אורן צרפתי
בעל תעודת קבלן רשום משנת  1999ותעודה בניהול ופיקוח בתחום הבנייה.
תפיסתו המקצועית של אורן מבוססת על ההבנה כי פרויקטים בבנייה הינם
מורכבים וטומנים בחובם נקודות כשל רבות .ניהול נכון ופיקוח קפדני הם סוד
ההצלחה של פרויקטים בבנייה שעומדים בהצלחה בזמן ובתקציב .מקצוענות
ללא פשרות ,ניסיון רב והתמחות הם מרכיבי מפתח בפרויקטים מוצלחים.
כמו כן תחום הבנייה מתחדש ,הופך לטכנולוגי ,שיטות בנייה חדשות
מאומצות ,סטנדרטים גבוהים מושתים ,ועל כן התחום מסקרן ומוציא מאורן
ועובדיו בחברה ,את המיטב .לתפיסתו של אורן ,הדרך לפרויקט מוצלח היא
כאשר פרויקט מתחיל בתאום ציפיות מול הלקוח וממשיך בלקיחת אחריות
על הביצוע והאיכות תוך מתן כבוד לבעלי המקצוע השונים וללקוח לאורך כל
הדרך.
אורן הוא דור שני בתחום הבנייה ,תחום שהיה מאז ומתמיד קרוב לליבו ,והוא
ההוכחה לכך שהניסיון והמקצוענות בניהול פרויקטים ופיקוח בבנייה הינם
אבני יסוד בעבודתו המאתגרת.
הסיפוק בעבודה לצד עשרות לקוחות מרוצים מהווים גמול נאות לרצינות
עבודתו ומעידים יותר מכל על הערכים החרוטים על דגל החברה שבראשותו.
החברה חרטה על דגלה את ערכי העבודה  -״איכות ,מקצוענות ,אמינות ודרך
ארץ״.
ומכיוון שבניית בית הוא חלום שמתגשם .חלום יקר ,שמצריך ליווי מקצועי.
אורן צרפתי וחברתו נמצאים בענף כדי להגשים לכם את החלום ולהפוך את
תהליך הבנייה לחוויה חיובית.
אורן בן  , 45נשוי באושר לקרן ואבא לרון ,איתי וטל בזמנו הפנוי הוא תורם
לקהילה ומדריך בני נוער וילדים בשיטת הלחימה "דניס הישרדות".

אושרי טולדנו
"הכנה מוקדמת ,עבודה קשה והתמדה,
הם המפתח להצלחה"

אושרי טולדנו ,ניהול פיקוח וייזום פרויקטים
טלפון073-386-0086 :
טלפון נייד054-5959100 :
אימיילoshri.tole@gmail.com :
כתובת משרד :נהר הירדן  ,קרית אונו
פייסבוקOshri Toledano :
איזור פעילות :בקעת אונו ,רמת גן ,תל אביב.

אושרי טולדנו
אושרי טולדנו ניהול פיקוח יעוץ יזום ,חוות דעת משפטית ,בוררות.
מפקח בניה הוא האיש המקצועי היחידי בכל תהליך הבניה שתפקידו היחיד
הוא לנהל את האינטרס של הלקוח מול כולם :הקבלן ,היועצים ,אנשי מקצוע
וכו'.
איך בוחרים מפקח? ניסיון קודם בעולם הביצוע ,עם המלצות חמות כמפקח,
בן אדם נעים ,איכותי כזה שיגרום ללקוח להרגיש שאפשר לסמוך עליו
בעיניים עצומות.
תהליך הבניה הוא "רעידת אדמה" מכל הבחינות .כלכלית ,כל חודש עבודה
מוציא מכיסו הלקוח סכום ממוצע של כ  200,000-ש"ח עבור העבודות
שבוצעו .רגשית ,ישנן מיליון ואחת החלטות ובחירות שדורשות התייחסות
מהלקוח ויוצרות מסכת לחצים ועומסים.
שנים רבות ניהל אושרי את הבניה כמנהל עבודה עבור קבלנים ולכן הוא
מכיר היטב את העולם הבנייה ,את הבעיות שכרוכות בתהליך ואיך לא להיכנס
אליהם מלכתחילה.
בתפקידו כמפקח ,בין השאר אושרי דואג לתהליך נעים ובריא עבור הלקוח
ומתחייב לעמידה בזמנים ובתקציב שנקבעו מראש.
אשרי טולדנו  :נשוי באושר  +3סוכריות קטנות ,גר בקריית אונו
השכלה :הנדסאי בניין ,מנהל עבודה מוסמך ,עוזר בטיחות
המלצות מקצועיות :
•עבודה מקדימה ,תכנון לפרטי פרטים של התוכניות חוסכות זמן ,כסף
וטעויות שעולות ביוקר לאחר מכן.
•מתכון מנצח לבניה בראש שקט  -להיות מוקפים באנשי מקצוע מעולים
שחושבים באותו ראש :אדריכל ,מפקח ,קבלן.

אייל אנדרסון
"צוות אנדרסון – חברה שאפשר לבנות עליה"

טלפון054-6240550 :
כתובת מיילanderson-team@live.com :
פייסבוק :אייל אנדרסון
כתובת משרד :רח' אביחיל  ,39כפר ידידיה
אזור פעילות בארץ :מקיסריה וזיכרון יעקב בצפון
ועד גוש דן בדרום ומה שביניהם.

אייל אנדרסון
חברת הפיקוח של אייל אנדרסון הוקמה על בשנת . 2005מאז הקמתה ועד
היום פיקחה החברה על יותר מ  100בתים צמודי קרקע בסגנונות שונים ועם
קהל לקוחות מגוון החל מקיבוצים ,מושבים וכלה בבעלי בתים בקיסריה,
הרצליה פיתוח ורמת השרון.
אייל הוא מהנדס בניין בוגר הטכניון משנת , 2001החברה שהקים הינה חברת
בוטיק שלא גדלה ליותר מ  3עובדים .כיום אייל מעסיק שני הנדסאי בניין
שעובדים איתו ועוזרים לו לתת שירותי פיקוח וניהול לקהל הלקוחות.
החברה נותנת מענה מקיף לפיקוח הכולל ידע בכל מקצועות הבנייה
הנדרשים לבנייה איכותית.
אמיר העובד בצוות אנדרסון הינו הנדסאי בניין שמתמחה בקונסטרוקציות כך
ושולט בכל עבודות השלד הבטון והמסגרות בשלדי פלדה למיניהם (מייטק)
שלי סיגל העובדת בצוות אנדרסון הינה הנדסאית אדריכלות ולכן כל נושאי
עבודות הגמר הם הלחם והחמאה שלה.
בנוסף אייל מלמעלה שנותן את המעטפת והחיבורים ואת  20שנות הניסיון
שלו בתחום .לתפיסתו ,מפקח שמעסיק כוח אדם איכותי שיש להם יושרה,
השכלה וניסיון בתחום מבטיח שהלקוח שלו מקבל מוצר נהדר בסוף היום גם
כשהקבלן הוא לא מה "דה בסט".

איציק הבדלה
"מקצועיות חשובה ,אך קודם כל תהיה בן אדם"

קבוצת הבדלה
טלפון050-9901199 :
דוא"לhavdala.itzik@gmail.com:
פייסבוק - https://www.facebook.com/havdala.group :להחליף
קישור בשם הפייסבוק
אינסטגרם - https://www.instagram.com/havdala :להחליף קישור
בשם האניסטגם
כתובת משרד :סוקולוב  87הרצליה
אזור פעילות בארץ :השרון וגוש דן

איציק הבדלה
"הבדלה" היא קבוצה משפחתית בעלת ניסיון רב שנים בתחום הנדל"ן.
הקבוצה בעלת ניסיון עשיר בתחומים האלה :ייזום ,ניהול פרויקט ,פיקוח,
קידום ורישוי היתרים .הקבוצה שמה לה מטרה להתמחות בנוסף לבנייה
פרטית ,בתמ"א  38ובהתחדשות עירונית.
מפעילות הקבוצה:
הכנת מסגרת תקציבית מאושרת.
הכנת מסמכי התקשרות עם צוות מקצועי ואישור החשבונות.
קביעת לוחות זמנים לתכנון ,מכרזים וביצוע.
ליווי וקידום תהליכי רישוי.
הקבוצה ידועה באמינותה ,בעמידתה בזמנים וביכולת הגשת דוחות מדויקים.
אנו מספקים אנשי מקצוע מהטובים ביותר בתחום .מפקח בנייה מטעמנו
יהיה האיש שלכם בפרויקט הבנייה .הוא זה שישמור על האינטרסים שלכם,
החל בשלב קידום ההיתר ומכרז הקבלנים ועד תום הבנייה ,ויהפוך את תהליך
הבנייה לחוויה מהנה.

איתי ירמלובסקי
"יצירתיות ,אמינות ,זמינות והמון הקשבה,
מובילים להצלחה גדולה"

טלפון054-7588855 :
דוא"לitay@itay-yarm.com :
פייסבוקItay Yarmelovsky :
אינסטגרםitay_yarm :
כתובת משרד :הפרדס  ,45רשפון
אזור פעילות בארץ :השרון ,גוש דן

איתי ירמלובסקי
איתי מתמחה בבתים ודירות יוקרה ,ובעל ניסיון בענף ובתחום הספציפי זה
למעלה מ 25-שנים.
סיימתי את לימודי הנדסאי בניין בשנת  1994במרכז האקדמי רופין.
אני דוגל בעסק קטן ו"רזה" ,שיכול לתת מענה פרטני ומדויק לכל לקוח
ששוכר את שירותיי.
מיומי הראשון בענף ,ה"אני מאמין" שלי היה ונשאר "איכות ואמינות ללא
פשרות".
החברה מורכבת משני מנהלי ביצוע בשטח ,ממספר משתנה של עובדים
ומנהלת משרד.

אליסף כץ
"הניסיון שלנו החלום שלכם"

טלפון050-5442212 :
כתובת מיילElisaf13@gmail.com :
פייסבוק :אליסף כץ
אינסטגרםelisafkatz :
כתובת משרד :נשר
אזור פעילות בארץ :צפונה ועד המרכז

אליסף כץ
ניהול ופיקוח פרויקטים בסטנדרט גבוה ,פועלת בתחום הניהול והפיקוח מזה
כעשור ומספקת שירותי עבודות ניהול ופיקוח על הבניה/שיפוץ עבור לקוחות
בבנייה פרטית ,בנייה רוויה והתחדשות עירונית .חברתנו עובדת באזור הצפון
ועד המרכז.
החברה מספקת שירות ליווי מקצועי לאורך כל הפרויקט
שירותי החברה כוללים:
•ליווי ופיקוח מתחילת התכנון ועד למסירת מפתח
•מו"מ מול כל הגורמים הרלוונטיים
•פתרונות אדריכלים  +הנדסיים
•הכנה  +ניהול תקציב
•לוחות זמנים  +עמידה ביעדים
•חסכון בעלויות
אליסף כץ ניהול ופיקוח פרויקטים בסטנדרט גבוה הוקמה ע"י אליסף כץ,
הנדסאי בניין ,מנהל עבודה מוסמך שבזכות האהבה והיכולות שלו למקצוע
רכש ניסיון רב והקים את העסק.
הניסיון של החברה הוא החלום של הלקוח .במהלך השנים החברה צברה
ניסיון רב גם בביצוע העבודות הבנייה וגם בעבודה מול לקוחות ודיירים ,אשר
נהנו מהמקצוענות של החברה ושמרו על הקשר עד עצם היום הזה.
החברה שמה דגש על כל לקוח ולקוח גדול כקטן תוך הקפדה על ליווי צמוד,
הסברה וקשר רצוף משלב קבלת הפרויקט ועד לסיומו המוצלח.

אמיר ארליך
"איכות גבוהה אינה מושגת בדרך המקרה"

טלפון052-2477004 :
כתובת מיילehrlich1973@gmail.com :
כפר ויתקין ,דרך הכפר 69
אזור פעילות :ישובי עמק חפר והשרון

אמיר ארליך
חברת אמיר ארליך ,הינה חברת בוטיק העוסקת בניהול תאום ופיקוח בניה.
בראש החברה עומד מייסדה – אמיר ארליך ,בן מושב כפר ויתקין ,בעל
ותק של יותר משני עשורים בתחום .לאמיר ארליך השכלה רחבה והיכרות
מעמיקה עם ענף הבניה ניהול הפרויקטים ועולם הקבלנים .העבודה בחברה
משלבת עבודה עם מגוון כלים ותוכנות חדשניות לניהול והובלתם של
הפרויקטים לעבר מצוינות ברמה הגבוהה ביותר.
בחברה מתכננים את שלבי הפרויקט בדקדקנות ומקצועיות ומפקחים על
היישום המדויק ,מתאמים את עבודתם של כלל הגורמים המעורבים בפרויקט
ומעדכנים באופן שקוף ושוטף אודות הפעילות שבוצעה ועתידה להתבצע,
ומצב התקציב מול הביצוע.
שכירת שירותיו של מפקח בניה מקצועי ומיומן הכרחית להצלחת הפרויקט!
מפקח בניה מטעם החברה של אמיר ארליך יהיה הגורם בפרויקט הבנייה
שישמור על האינטרסים של הלקוח החל משלב התכנון דרך קבלת ההיתר
ומכרז הקבלנים ,ועד סיום מוצלח של הבנייה והאכלוס,
אמיר ארליך יהפוך את חווית הבנייה מכאב ראש ולחצים לחוויית חיים
ומגורים מושלמת!

אמיר זירד

טלפון054-6929591 :
דוא"לamirzirad@gmail.com:
פייסבוק :אמיר זירד פיקוח וניהול פרויקטים
אינסטגרםamir.zirad :
כתובת משרד :המעיין  9ראש העין
אזור פעילות בארץ :השרון ,מרכז

אמיר זירד
אמיר זירד פיקוח וניהול פרויקטים ,הוא הנדסאי בניין בוגר המכללה
האקדמית רופין שבעמק חפר.
זירד הוא בוגר קורס עדים מומחים וקורס בוררים מטעם המכון הישראלי
לחוות דעת מומחים.
לאמיר זירד מעל  20שנות ניסיון בענף הבנייה שבהן ליווה פרויקטים רבים,
פיקח עליהם וניהל אותם ,החל בשלב התכנון הראשוני – טרום פרויקט – ועד
לסיומם ,וליווה את הלקוחות אחרי המסירה.
שירותי החברה כוללים:
בניית תקציב לפרויקט.
ניהול פגישות מקדימות עם היועצים השונים.
בניית לוח זמנים ראשוני לפרויקט.
מכרזי קבלנים.
פיקוח וניהול פרויקטים :בתים ודירות יוקרה.
פיקוח וניהול פרויקטים :משרדים.
פיקוח וניהול פרויקטים :בנייה פרטית.
עריכת חוות דעת מומחה ליקויי בנייה ובדק בית – לבתי משפט.
עריכת בוררויות ליקויי בנייה.
תיעוד מצולם לכל אורך הפרויקט.
דוחות שוטפים.
אנו מקפידים על איכות ביצוע ,לוחות זמינים ותקציב ,וכל זאת באופן בלתי
מתפשר לטיב ביצוע ובשקיפות מלאה עם הלקוחות.
למשימת פיקוח וניהול הפרויקט חשיבות מכרעת בהתנהלות תקינה והשלמת
משימות הבנייה ,וזאת תוך כדי עמידה בלוחות זמנים ובתקציב מוגדר ,ללא
פשרות ובשקיפות מלאה עם הלקוחות.

ארז קחן
"הכי חשוב – ליהנות מהדרך"

קחן הנדסה בע"מ
טלפון053-2706629 :
דוא"לerez@erezeng.com :
פייסבוקerezeng :
כתובת משרד :איזמל  ,2נס ציונה
אזור פעילות בארץ :שפלה וגוש דן

ארז קחן
קחן הנדסה בע"מ מתמחה בהפיכת חזון למציאות .את החברה הקים ארז
קחן ,מהנדס בניין ומומחה בניהול פרויקטים בנדל"ן מסחרי ופרטי בארץ
ובחו"ל .בחברת קחן הנדסה מאמינים שפרויקט בנייה הוא יצירה של אנשים
רבים ,תזמורת שעליה צריך לנצח ,ולחבר יחד מתוך הנאה ואהבה .החברה
בעלת ניסיון בין-לאומי בניהול פרויקטים נרחבים בארץ ובעולם ,כגון וילות
יוקרה ,מכרזים ,התחדשות עירונית ,ומתחמי מסחר גדולים .אנו מציעים
מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר ,מה שמקנה ללקוחותינו שקט ,ביטחון
וידיעה שבחרו נכון כדי להגשים את חזונם .אנו שמחים להיות המנצחים על
התזמורת.
החברה משלבת את הניסיון הרב שצברה בחברות הגדולות במשק ומיישמת
אותו בכל פרויקטי החברה.

אריה צפריר
פיקוח בנייה עם נשמה

טלפון054-3322229 :
דוא"לarie.zaf7@gmail.com :
פייסבוקArie Zafrir :
אינסטגרםzafrir_arie :
אזור פעילות בארץ :מרכז הארץ בואכה אריאל

אריה צפריר
אריה צפריר חי את ענף הבנייה כבר למעלה מ 25-שנה .הפרויקטים שעברו
תחת פיקוחו רבים ומגוונים ,מבנייני מגורים ועד בתים פרטיים ,בסדרי גודל
וסגנונות בנייה שונים.
אריה צפריר« :בתחום פיקוח הבנייה קיימים תמיד אתגרים ותקלות לא
צפויות .כמפקח בנייה מיומן אני מחויב למצוא דרכים ופתרונות יצירתיים
ולצלוח כל מכשול .המפתח להצלחה נמצא בתכנון מקדים ובבקרה קבועה,
המונעת טעויות .שיטת העבודה שלי כוללת מיקוד בתמורה מקסימלית לכל
השקעה כספית :ניצולת איכותית של הכספים המושקעים בפרויקט ,כולל
בחירה מושכלת של בעלי מקצוע ,התקשרות חוזית ,הקפדה על לוחות זמנים,
ושחרור כספים בכפוף לביצוע מושלם של העבודה.
אני מאמין שכשעובדים עם הנשמה ,נהנים מהעבודה וזוכים «לקטוף את
פירות ההצלחה».
צפריר ליווי וניהול פרויקטים מציעה שלושה סוגי התקשרות שונים ,בהתאמה
לצורכי הלקוח:
ייעוץ וליווי
ייצוג ופיקוח
ניהול פרויקט

גבי דן
"לא משנה מה אתה עושה,
וודא שאתה עושה את זה מצוין"

אתרdan-shir.co.il :
טלפון09-8995361 :
טלפון נייד050-4341032 :
כתובת מיילgabidan9@gmail.com :
כתובת משרד :האופה  1קדימה צורן
אזור פעילות בארץ :השרון ,גוש דן ,אזור המרכז ,קיסריה-רחובות

גבי דן
גבי דן עומד בראש מחלקת ניהול ופיקוח ,המשתייכת לסטודיו האדריכלות
"שירלי דן" .המחלקה נותנת שירותי ניהול ופיקוח בבניה לפרויקטים של
המשרד ,למשרדי תכנון אחרים ,ליזמים ,לגופים פרטיים ומוסדיים.
המחלקה מתמחה בניהול ופיקוח פרויקטים ברמות הגבוהות ביותר,תוך תכנון
לוחות זמנים ,הוצאת מכרזים ,בניית תקציבים ,כתבי כמויות,אינטגרציה בין
כל הגופים השונים ושמירה קפדנית על רמת האיכות הנדרשת
בפרויקט .תהליך העבודה השוטף ,מתנהל מול אנשי ביצוע נבחרים ,קבלנים
וספקים מכל התחומים ,העומדים כולם בסטנדרטים הגבוהים והבלתי
מתפשרים של הסטודיו ופועלים על פיהם.
לגבי דן יש ניסיון של למעלה מ  30שנה בענף הבניה ומעסיק תחתיו
מפקחים ותיקים כולם בעלי ניסיון של  10שנים ויותר בתחום הפיקוח וניהול
פרויקטים.

גולן אהרון
"עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה"

טלפון054-4661766 :
כתובת מיילag0544661766@gmail.com :
פייסבוק :אהרון גולן
כתובת משרד :קרני שומרון
אזור פעילות בארץ :השומרון והמרכז

גולן אהרון
גולן אהרון בעל תואר ראשון ושני בכלכלה ומנהל עסקים ובעל תעודת
ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה ,לגולן יש  6שנות ניסיון בענף הבנייה ,הניהול
והפיקוח ,והוא מעניק שירותי ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה פרטית
ושיפוצים .בנוסף ,יש לגולן ניסיון רב בעבודת שטח ,פיקוח על מנהלי עבודה
קבלני משנה ומהנדסים .הוא בעל כישורים לוגיסטיים ואירגוניים ,פיקוח לו"ז,
אומדן עלויות ,מתן פתרונות בשטח ויחסי אנוש טובים.

גונן כהנא
"הענקת חווית בנייה חיובית ובראש שקט
מתוך הקשבה מתמדת ללקוח"

כתובת מיילgonennp@gmail.com :
טלפון נייד054-7349227 :
טלפון09-8663744 :
פייסבוק :גונן כהנא  -פיקוח וניהול פרויקטים בבניה
אזור פעילות :אזור השרון והמרכז (מבית ינאי ועד סביון)

גונן כהנא
עוסק בפיקוח מזה  15שנים תוך שימת דגש על יצירה בתוך תהליך הבנייה.
האני מאמין של גונן:
•דיוק
•ירידה לפרטים הקטנים ורמת גימור גבוהה אשר מעניקים טביעת אצבע
ייחודית לפרויקטים שהוא מנהל
•עבודה בשקיפות מלאה ,ליווי צמוד ,מקצועי ואישי תוך ייצוג מלא של
הלקוח
•רמת מעורבות גבוהה בכל שלבי הפרויקט תוך שמירה על צרכי הלקוח
הכל במטרה להפוך את החלום למציאות

גיא אהרונוביץ
"שני דברים חשובים בפרוייקט .הדרך והתוצאה"

אתרga-build.co.il :
טלפון050-2335667 :
מייל אישיguy@ga-build.co.il :
כתובת :נגבה  ,8רמת גן
אזור פעילות :גוש דן והשרון

גיא אהרונוביץ
מחלקת הניהול והפיקוח של ג .אהרונוביץ בנייה וניהול פרויקטים עוסקת
במתן שירותי ניהול ופיקוח לפרויקטים מורכבים ובעלי תקציב רחב כגון
דירות ובתי יוקרה ,משרדים גדולים וכיוצ"ב ,אך יחד עם זאת המחלקה נותנת
שירותים בפרויקטים בעלי תקציב מוגבל יותר הכוללים לוח זמנים צפוף
יותר כגון דירות להשקעה ,מסעדות וכיוצ"ב .המחלקה מתהדרת בשירות
אישי ,צמוד עם דגש מובהק על יחסי אנוש מעולים שלא נופלים מהרמה
המקצועית והאמינות של המחלקה ,אשר חשובים בכל פרויקט בניה מכל סוג
ובכל היקף.
תהליך העבודה המורכב נעשה פשוט יותר וכולל ,לוח זמנים ,כתבי כמויות,
עזרה במציאת ספקים מתאימים ,מעקב אחר התקדמות ,התקשרות ואישורי
תשלום מול ספקים וכן יצירת שקט נפשי.
מכיוון שהחברה עוסקת גם בביצוע ,תהליך הניהול והפיקוח הופכים לחלק
אינטגראלי מהניסיון וההיכרות המעמיקים עם הפרויקט.
גיא אהרונוביץ הינו בעל הכשרה של הנדסאי בניין וכן קבלן רשום ,עובדה
המשפרת את יכולת קבלת החלטות בשטח ואת הבנה הכוללת של כל
התחומים והמקצועות בבניין.
בנוסף גיא הוא בעל תואר במשפטים ,דבר התורם בעזרה בהתקשרות החוזית
מול הספקים השונים.
בין לקוחות החברה תוכלו למצוא חברות מובילות כמו דן אנד ברדסטריט,
אינדור ,דומוס ,בראק קפיטל ועוד  ....וכן לקוחות אנשים פרטיים המוכרים הן
בשוק הפרטי והן בשוק המסחרי.

גלעד קדם
"מה שהתודעה יכולה לדמיין ולהאמין בו,
אתה יכול להשיג"

טלפון052-2718148 :
מיילkedemgilad@gmail.com :
פייסבוק :גלעד קדם ניהול ופיקוח בניה
כתובת :אנילביץ  ,8כפר סבא
אזור פעילות :השרון והמרכז

גלעד קדם
גלעד קדם הוא מפקח בנייה מוסמך וקבלן רשום ,העוסק בניהול ופיקוח
לבניית בתים פרטיים ,ושיפוץ דירות .גלעד קדם ינהל את פרויקט הבנייה
במינימום זמן ,עלות ודאגות ובמקסימום אמינות ,יעילות ומקצועיות.
השירותים של גלעד קדם כוללים:
•ניהול ,פיקוח ותאום הפרויקט משלב התכנון ועד המפתח
•הכנת תקציב בניה ובקרה לחסכון מקסימלי בהוצאות
•הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות
•עריכת מכרזים ,ניהול מו"מ עם קבלנים מקצועיים
•הכנת חוזים עם הקבלנים השונים
•פיקוח וניהול יומי באתר הבנייה מתחילת הבנייה ועד סיומה
•הקפדה על טיב החומרים והעבודות עפ"י המפרטים
•סיוע והכוונה ברכישת מוצרים וחומרים הדרושים לבנייה
•ליווי וייעוץ בבחירת חומרי הגמר ובעיצוב הבית
•והכל תוך שימת דגש על שירות איכותי ,אמין ,מקצועי ויעיל
האני מאמין של גלעד קדם :בית לא בונים בלי מפקח בנייה מקצועי!

דגן בן צור
"סוף מעשה במחשבה תחילה סוף בניה בתכנון נכון"

טלפון053-7665033 :
כתובת מיילoffice@daganb.co.il :
כתובת משרד :שדה אליעזר
אזור פעילות בארץ :גליל עליון ,רמת הגולן

דגן בן צור
דגן בן-צור הוא קבלן רשום ,הנדסאי בנין ואדריכלות ,בוגר קורס ניהול
פרויקטים
של "הטכניון" ובעל תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ,סא"ל
במיל.
כיום דגן מתמקד בניהול ופיקוח על בניית בתים פרטיים בהיקף כספי של 1-4
מיליון  ₪לפרויקט בשיטה ייחודית.
ניסיונו המקצועי של דגן בעבר כולל:
•ניהול ופיקוח על פרויקטים של שיפוץ מוסדות רפואיים פעילים כגון :שיפוץ
אגף רפואת ילדים בקרית שמונה בהיקף כספי של כ  2.5-מיליון  ;₪שיפוץ
אגף רפואת נשים בקרית שמונה בהיקף כספי של כ  3,000,000-מיליון ₪
•פיקוח על בנית בנין דירות בירושלים בהיקף כספי של כ  10-מיליון ₪
•פיקוח על הקמת מבנה תעשייה בגליל העליון בהיקף כספי של כ  3-מיליון
ש"ח
דגן מעניק ללקוחותיו את השירותים המקצועיים כדלהלן:
•בניית תקציב לפרויקט בשלב המקדים ושמירה על המסגרת התקציבית
במהלך הביצוע
•ניהול ,פיקוח ותיאום בין קבלני המשנה ,מתכננים ויועצים בשלבי הביצוע
•הפעלת קבלני משנה מקצועיים ואיכותיים המחויבים למתן  5שנות בדק
מינימום לפרויקט
•ליווי הפרויקט משלב קביעת המסגרת התקציבית שתקבע את היקף
הפרויקט עד למתן צו אכלוס/טופס  4-לפרויקט
לדגן בן צור ישנה שיטה ייחודית בה הוא פועל:
•הפיכת בעל הבית הפרטי ליזם המפעיל קבלני משנה תוך שמירה על ביטחון
תקציבי
•יכולת לטפל בתחזוקת המבנים השוטפת באתר ובתיאום מול בעלי המקצוע
שיידרשו לטיפול בתקלות

דוד טל
"עם הלב והניסיון שלנו
נגשים את בית החלומות שלכם"

טלפון09-9577755 :
טלפון נייד050-5302133 :
כתובת מייל taldavid.tal@gmail.com -
כתובת  -עין חי  ,33כפר מל"ל
קישור לאתרtaldavid.co.il -

דוד טל
ענף הבניה הינו תחום רחב אשר כולל סוגים שונים של מבנים ושיטות בנייה
הדורשים פיקוח מקיף ,מקצועי ויעיל ומיומנויות ידע וניסיון שנצברו לאורך
השנים .בחברת דוד טל ניהול ופיקוח בע״מ מלווים פרויקטים למעלה מ25 -
שנה
לחברה יש רקורד מרשים וניסיון רב שנים של פיקוח יסודי ומקצועי עבור
פרויקטים בענף הבנייה .בעבודת החברה של דוד טל ,חותרים למצוינות
ואסתטיקה ברמה הגבוהה ביותר בכדי שהלקוחות יוכלו להיות רגועים,
בטוחים ומרוצים לקראת הכניסה לביתם החדש.
את המשרד מוביל המפקח דויד טל אשר מתמחה בליקויי בנייה ,ניהול ופיקוח
פרויקטים.
חשוב לציין כי פיקוח הבנייה מכיל בתוכו רבדים נוספים וביניהם:
ייעוץ והכוונה אישית לכל פרויקט ,ניסיון עשיר ,ידע רחב ומקיף בתחומים
השונים.
היכרות עם כלל בעלי המקצוע מהשורה הראשונה ועזרה בבחירתם
ייעול העבודה השוטפת הן מבחינה מקצועית והן מבחינה כלכלית ללקוח.
בחברה של דוד טל נמצאים בכדי לתמוך ולעזור לאורך הדרך וליצור פרויקט
מוצלח מכל ההיבטים.
בחברת דוד טל מייחסים חשיבות עליונה לכל פרויקט כמו גם ללקוחות
שבחרו בחברת דוד טל כמפקחים לתהליך הבנייה שלהם .יחד החברה
והלקוחות בונים את עתידם.
עובדי החברה מגשימים את ציפיותיהם של הלקוחות וכמובן מלווים אותם
עם המון רגישות ,סבלנות ותמיכה בדרך לבית חלומותיהם.

דורון טאוב

טלפון054-7716869 :
דוא"לtaubpro@gmail.com :
פייסבוק :דורון טאוב פיקוח וניהול פרויקטים
אינסטגרםdoron_taub :
כתובת משרד :הרעות  18משמר דוד
תחום עיסוק :מפקח ומנהל פרויקטים בתחום הבנייה
אזור פעילות בארץ :שפלה ,צפון הנגב.

דורון טאוב
חברת דורון טאוב פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ עוסקת בתחום הבנייה משנת
 .2011טאוב הוא בוגר תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת בר-אילן ,ובוגר
לימודי ניהול פרויקטים בבנייה בטכניון .פרש מצה»ל בדרגת סגן אלוף.
החברה עוסקת ביזמות בבניית בתים צמודי קרקע ,ומתמחה בניהול ובפיקוח
על התהליך ,בדגש על בנייה בהרחבות קהילתיות בקיבוצים ובמושבים ,וכן
בניהול פרויקטים במגזר הציבורי ובפיקוח עליהם.
מנהל הפרויקט ,מעבר להיותו מקצועי ,בעל ניסיון ורקע מתאים ,הוא האיש
שלכם בכל הקשור לבניית ביתכם .בניית הבית יכולה להיעשות על הצד הטוב
ביותר ,באווירה טובה ומקצועית ובשיתוף פעולה.
שיטת העבודה והשירותים שאנו נותנים:
 פיקוח הנדסי לאורך כל שלבי הבנייה. טרום הבנייה – פגישת היכרות עם הלקוח ,אפיון הפרויקט ותיאום ציפיות. הבנייה – פיקוח אישי בשטח ,קביעת תהליך עבודה מסודר עד לסיום הבנייהלשביעות רצון הלקוח.
 ליווי לאורך תהליך הבנייה משלב התכנון ועד קבלת טופס  4כולל שנת בדק.התקשרויות עם יועצים וניהול התכנון מולם:
 קביעת לוחות זמנים לתכנון ומעקב. בקרה על הכנת המכרזים והפצתם. בחירת הקבלנים.פיקוח על עבודות הקבלן:
 בקרת איכותניהול לוח זמנים:
 בקרה תקציבית. ניהול הפיקוח העליון. בדיקת חשבונות סופיים של הקבלנים. -העברת דיווחים ועדכונים כנדרש.

דני ברנט
"ההצלחה היא סך כל המאמצים הקטנים
שנעשים יום אחרי יום"

טלפון נייד050-4667320 :
טלפון050-8667320 :
כתובת מיילpikuah125@gmail.com :
כתובת משרד :קצרין
אזור פעילות :צפון ,סובב כנרת ,רמת הגולן ,גליל עליון ,גליל תחתון ,גליל
מערבי ,חיפה ,כרמיאל ,יוקנעם ,עפולה ,בית שאן

דני ברנט
חברת דני ברנט פיקוח בניה ניהול וביצוע פרויקטים מספקת שירותי פיקוח,
בניה וניהול פרויקטים בבניה פרטית כפרית ,ושמה למטרה הענקת שירותים
מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר ומתוך תשוקה לתחום הבניה.
השירותים המוצעים:
שירותי ניהול ופיקוח הכוללים:
•פיקוח בניה וניהול פרויקטים – ליווי תהליך הבניה בכל שלביו בצמוד
לעבודת אנשי המקצוע השונים  -מהאדריכל ועד לעובד בשטח.
•ביצוע ביקורת קפדנית לאיתור ליקויי בניה והכנת חוות דעת ובקרת איכות,
כל זאת ,בכדי להבטיח מהלך בניה ומבנה התואמים לתכנון והעומדים בכל
התקנים הנדרשים ,הן באיכות העבודה והן בחומרים שבשימוש.
•העסקת מפקחי בניה רשומים ובעלי ניסיון בלבד ,אשר מעניקים פתרונות
יצירתיים ומקצועיים לכל אתגר בתהליך הבניה.
עבודות ביצוע קבלנות עד המפתח הכוללים:
•ניהול וביצוע של כל שלבי הבניה ובעלי המקצוע.
•העסקה ושת"פ עם בעלי מקצוע מקצועיים ורשומים בלבד ,אשר מבצעים
את משימותיהם בקפדנות ואיכות בלתי מתפשרת.
שירותי ביצוע שלד בטכנולוגית  ICFביצוע שלד העונה לתקן  5281בניה
ירוקה.
הפרויקטים של חברת דני ברנט כוללים מגוון רחב החל בבתים סטנדרטיים
ועד בתי יוקרה ,מתקציבים מוגבלים ועד תקציבי ענק ותכנון של אדריכלים
שונים.
החברה הוקמה על ידי דני ברנט ,בעל נסיון של למעלה מ –  15שנים במגוון
תפקידי שטח ותפקידים ניהוליים בבניה פרטית צמודת  -קרקע.
החברה חרטה על דגלה ערכים של  -מחויבות ,אמינות ,שקיפות וזמינות שהן
אבני דרך באופי העבודה בחברה.

דרור סגלוביץ׳
"מסירות ,נחישות והתמדה מובילות להצלחה"

טלפון054-7418050 :
דוא"לmisgurit89@gmail.com :
פייסבוקdror segalovich :
מיסגורית  89בע"מ
אינסטגרםdror_misgurit1 :
כתובת משרד :חרמון  9קריית ביאליק
אזור פעילות בארץ( :עמקים ,חיפה ,שרון ,מרכז)

דרור סגלוביץ׳
בן  ,43נשוי ואב לשלושה ילדים .גר בשמשית שבעמק יזרעאל.
בהכשרתי אני מנהל עבודה רשום ,קבלן רשום ,מתכנן מערכות אינסטלציה,
מפקח נזקי צנרת ומים ומוסמך לבתי משפט .מעבר לכך ,אני חובש רפואת
חירום :כונן ומתנדב במד"א ובצוות החירום ביישוב שבו אני גר.
התחביבים שלי הם כדורסל ,ריצה ,אופנועים ,מוזיקה ובישול.
אני בענף הבנייה משנת  .2004ביצעתי ,בין השאר ,עבודות כקבלן במגזר
הפרטי והמסחרי ,ובהן מגורים ,בתי אוכל ,משרדים ,מתחמים רפואיים
ובנייה תעשייתית .לפני כמה שנים הצטרפתי לחברה משפחתית שמנהלת
אימי ,מרים סגלוביץ' ,הנדסאית עם ותק של  50שנים בענף הבנייה .החברה
עוסקת בכל תחומי הענף ,החל בתכנון ,דרך ביצוע ועד לניהול מגה-פרויקטים
בהיקפים גדולים ,לרבות פרויקטים בחו"ל.
חברתנו מעסיקה מהנדס ושני הנדסאים ,ומתמקדת בשירותי הנדסה ובהם
חישובי כמויות ,אומדנים ,תכנון וליווי תהליכי בנייה .אנו מעניקים ייעוץ הנדסי
הכולל חוות דעת ובדק בית ,וכן עוסקים בניהול ופיקוח בנייה במגזר הפרטי
והציבורי.

זוהר עמירה
"גם הפילהרמונית הטובה ביותר צריכה מנצח"

טלפון052-3373570 :
דוא"לzohar1771@gmail.com :
פייסבוק :זוהר פיקוח בניה עמירה
כתובת משרד :דליה רביקוביץ  1מזכרת בתיה
אזור פעילות בארץ :בכל אזור המרכז והשרון.

זוהר עמירה
לזוהר עמירה יש  29שנות ניסיון עשיר וידע מקצועי בביצוע עבודות הבנייה.
למד מינהל עסקים וכלכלה; וכן למד ניהול ביצוע ופיקוח בנייה בשלוחה של
הטכניון .קבלן רשום משנת  .1994עסק בביצוע  17שנה ,ומאז עוסק בניהול,
ביצוע ופיקוח .זוהר עמירה הוא בוגר הקורסים האלה :מנהלי עבודה ,הנדסאי
בניין ,בנייה ירוקה ,וקורסים נוספים בענף הבנייה.
בהובלת תהליך הבנייה צריך מנצח .לאחר סיום תהליך השרטוטים הפרטים
ותוכניות ההנדסה ,וכדי להגיע לשלמות ,צריך מנצח מוביל שיידע לתזמן
כל כלי וכלי בזמן ,ולנגן בצורה הטובה ביותר הן כסולו והן בהרמוניה עם כל
התזמורת ,או בעלי המקצוע.
ללקוח שנמצא בתהליך הבנייה יש חששות רבים ,לכן אני מציע אמינות
ואיכות ללא פשרות עד הפרט האחרון :אני נותן מניסיוני העשיר בביצוע
הבנייה.
חברת אייזר בע"מ נמצאת בבעלותי משנת  .1992ביצעתי פרויקטים לרוב,
כגון וילות עבור חברת "תדאר" בגדרה הצעירה ,וילות בקיבוץ ברנר ,גן יבנה,
מזכרת בתיה; וכן בניית מדורגים ובנייני קומות בתל אביב ,ברחובות ובמזכרת
בתיה .ביצענו פרויקט מאגר מים ענק עבור חברת "אל אופ" ברחובות ,וילות
יוקרה בכל אזור השפלה .החברה נותנת שירותי ניהול ופיקוח בנייה ,במיומנות
ומתוך שקיפות מלאה ומעורבות בבנייה ,ובהקפדה על יושרה אישית
ומקצועית.

זיו קציר
"מאמין שתפקידי להפוך את החלום שלכם
למציאות,לבנות את בית חלומותיכם תוך חוויה
מיטבית ואיכותית"

טלפון052-2302502 :
כתובת מיילzivkatzir66@gmail.com :
אינסטגרםziv katzir :
כתובת משרד :רחוב השקד  ,10מושב שדה ורבורג
אזור פעילות בארץ :גוש דן  ,השרון

זיו קציר
בניית בית פרטי או וילה הינה משימה מאד מורכבת ולעיתים קרובות מורטת
עצבים .כדי להביא פרויקט כזה לסיום מוצלח ,יש לנהל אותו במקצועיות.
זיו קציר מבסס את פעילותו על התפיסה שמפקח בנייה איכותי ,אמין ובעל
ניסיון ידאג לתאם ולתזמן בין אנשי המקצוע ,הספקים ובעלי הבית .ידאג
לפקח על העבודה המסופקת כך שתתאים לסטנדרטים והתוכניות של
האדריכלים ,ובמקרה של זיהוי ליקויים ,יעמוד על כך ויפקח שהליקויים יתוקנו
במהרה באיכות הרצויה.
בנוסף דואג המפקח לעמידה בלוחות הזמנים ובמסגרת התקציב שנקבעה.
מפקח אמין ואיכותי חוסך כסף לבעלי הבית הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך
לאור ההבנה שליקויים שלא יתגלו קרוב לזמן היווצרותם ויתוקנו ,יגרמו
לבעיות משמעותיות יותר ככל שעובר זמן .זיו קציר מבצע ליווי של הבנייה
מתחילתה עד סופה ואחראי על הכנת אומדן עלויות לתקצוב הבנייה.

חגי קרבי

טלפון054-9861670 :
כתובת מיילbyibane@gmail.com :
כתובת משרד :התלמיד  ,3הוד השרון
אזור פעילות בארץ :מרכז והשרון ,השרון ,מודיעין/לטרון

חגי קרבי
את דרכו בתחום הבניה התחיל חגי ממש בידיים ,אחרי שחרור משירות קבע
באחת מיחידות העלית של צהל .מאז ועד היום ,מעל ל  10-שנים ,התנסה
חגי בעשרות פרויקטים ,בעיקר בתי יוקרה ,הן כמבצע והן כמפקח .בדרך גם
הצליח לחזור בתשובה ולעסוק בהרבה פרויקטים חברתיים.
חגי מביא לפרויקטים אותם הוא מלווה ,את יכולת הניהול ,ירידה לפרטים,
תיאום נכון בין בעלי המקצוע ,שאיפה לשלמות ,כפי שחונך בשירותו הצבאי.
חגי מאמין שהקשר יזם-מפקח-קבלן צריך להיות ישיר ,אנושי ,ומבוסס על
יחסי אמון וזהו הערך המוסף שהוא משתדל להביא לתהליך הבניה.

חגי שילה
"תחלום ,תתכנן ,תבצע ,תגשים"

פייסבוקhagai shilo :
טלפון052-3025050 :
כתובת מיילshilohagai@gmail.com :
כתובת משרד :קיבוץ המעפיל
אזור פעילות בארץ :מועצה אזורית עמק חפר מועצה אזורית מנשה

חגי שילה
חגי שילה הוא בעל ניסיון רב בענף הבנייה ,ברשותו רישיון קבלן רשום
לעבודות בניה.
חגי מכיר את תחום הבניין על מגוון רחב של שיטות ומפרטים
חגי גר בקיבוץ המעפיל ומנהל בינוי ותשתיות של קיבוץ העוגן .המטרה שלו
היא לתת ללקוחותיו שירות המאפשר להם "שקט תעשייתי" כך שיוכלו מצד
אחד להמשיך ולנהל אורח חיים רגיל ,משפחה ,עבודה ופנאי ומצד שני לבנות
וליהנות מתהליך הבניה מתחילתו ועד סופו.
תחביבים :אופני שטח ,יוגה וקריאה.

חיים יוסף טויטו

טלפון053-5704502 :
דוא"לmetrobedek@gmail.com :
פייסבוק :מטרופולין גרופ בדק בית ופיקוח בנייה
כתובת משרד :תל אביב
אזור פעילות :מרכז ,חדרה עד גדרה.

חיים יוסף טויטו
חברת מטרופולין עוסקת בניהול ופיקוח הבנייה ובמתן שירותי בדק בית .חיים
טויטו הוא מפקח בנייה בעל ניסיון רב בענף הבנייה .בין תפקידיו הקודמים:
קבלן ביצוע שלד וגמר.
קבלן אינסטלציה לבנייה פרטית ורוויה.
מנהל עבודה וראש צוות בדק בחברות בנייה מהמובילות במשק.
חיים חי ונושם את ענף הבנייה מילדות ,ויש לו היכרות מעמיקה עם כל שלבי
הבנייה .לחיים מוניטין וניסיון רב שאותם הוא מתעל לטובת לקוחותיו.
חיים מספק מעטפת מלאה למזמיני העבודה ,היכרות עם קבלני ביצוע וספקי
חומרים טובים ואמינים .חיים מתחייב לניהול הדוק של לוח הזמנים של
הפרויקט ,מתוך מתן דגש על איכות הבנייה ושימת לב לכל הפרטים הקטנים
ובחירת החומרים המתאימים לביצוע כל עבודה.

חנן פטקי
"אם אתם יכולים לחלום את זה –
אתם יכולים לעשות את זה"

שם חברה :פיתגורס ניהול פרויקטים – פיקוח בנייה
טלפון054-39727930 :
כתובת מיילPitagoras.hp@gmail.com :
פייסבוק :פיתגורס  -ניהול פרויקטים ופיקוח בנייה
כתובת משרד :התאנה  ,291יקיר
אזור פעילות :מרכז אזור – שומרון ,שרון

חנן פטקי
חנן פטקי ,בעל חברת פיתגורס  -ניהול פרויקטים ופיקוח בנייה.
חנן מאמין כי בניית בית היא הגשמת חלום ובה טמונה היכולת לקחת רעיון
ולהפוך אותו ליצירה ממשית .הוא רואה בתהליך בניית הבית כשרשרת
אירועים הקשורים אחד לשני ,דורשים הבנה של התהליכים והכנה המותאמת
לכל שלב  -מגיבוש הרעיון ועד הביצוע בשטח .ללא הכנה נכונה והערכות
מחיר מותאמות ,עלול הליך הבנייה להיות ארוך ומייגע.
מתוך ראייה זו ,הקים חנן את חברת פיתגורס המחויבת לניהול ופיקוח
הפרויקטים של לקוחותיה באיכות ובמקצועיות ללא פשרות ,באמינות
וביצירתיות ,תוך חתירה להשגת מטרות הפרויקט ע"י תכנון מקדים של הליך
הבנייה ,מתן פתרונות יצירתיים וחשיבה מחוץ לקופסה ועמידה בתקציב
ובזמן שהוגדרו מראש.
פיתגורס מציעה ללקוחותיה מגוון שירותים תוך מקצועיות ומתן יחס אישי:
•ניהול פרויקט הבנייה משלב התכנון ועד לקבלת המפתח
•הכנה ובקרת תקציב לחיסכון בעלויות
•עריכת מכרזי קבלנים ומו"מ מול קבלנים
•פיקוח בנייה באתר משלב התכנון ועד לסיום הפרויקט
•עבודה על פי תקן תוך הקפדה על איכות וטיב הביצוע בהלימה למפרטים
הטכניים

טל בן-ששון
"חלון אל החלום"

טלפון050-8822647 :
כתובת מיילoffice@tal-cm.com :
פייסבוק :טל ניהול ופיקוח בניה
אינסטגרםtalcmb :
כתובת משרד :קיבוץ בית השיטה
אזור פעילות בארץ :מהמרכז צפונה עד נהריה כולל,
חיפה והקריות ,העמקים בצפון מזרח.

טל בן-ששון
טל בן-ששון גר בקיבוץ בית השיטה ,נשוי ואב לשלוש בנות,
טל סיים שנים עשר שנות לימוד באורט חולון .בשרותו הצבא סיים קורס
קצינים ושירת כקצין בחיל הנדסה קרבית ובשרות מילואים הגיע עד לדרגת
סגן אלוף ושירת כמג"ד במשך מספר שנים בשרות המילואים .את לימודיו
כהנדסאי בניין השלים טל באורט טכניקום גבעתיים ולאחר מכן עבד כמהנדס
בחברת ניצבים בנייה ופיתוח תשתיות.
טל גדל במשפחה בעלת שליטה בחברת בנייה וכך ינק מגיל צעיר את
היסודות לידע בו הוא משתמש כיום .הוא פילס את דרכו בתחום הבניין ללא
הנחות ,מפועל פשוט ,דרך תפקודו כמנהל עבודה בתקן מהנדס בחברה ועד
לפתיחת עסק עצמאי משלו לניהול ופיקוח פרויקטים של תשתיות ובנייה,
המעסיק חמישה מפקחים ,כולם בעלי השכלה אקדמאית בתחום ומזכירה.
טל בן ששון הוא בעל ניסיון בתחום הבנייה מעל ל  30שנה .את חברת "טל
ניהול ופיקוח בנייה" ייסד בשנת  2010בהיותו מוסמך בתחום הנדסת הבניין
ומנהל עבודה מוסמך בעל רישיון עבודה מטעם משרד העבודה .וכהנה...
בין תחביביו :צפייה בספורט ,טיולים רגליים משולבים בג'יפים ,חופשות סקי
באירופה ,תאטרון ,קולנוע ועוד ועוד...
טל רואה את תפקיד המפקח כ " משרת אמון" וזהו הקו המנחה את עבודתו
מול הלקוח ומול המערכת כולה .הוא מקפיד על שקיפות מלאה מהשטח
ללקוח ,שקיפות הכוללת דיווח ותיעוד מתמיד באמצעות תכנה וצילומים.

טל כהן
"סוף בניה במחשבה תחילה"

טלפון054-4280481 :
כתובת מיילtal@tal-cohen.co.il :
פייסבוקTal Cohen :
כתובת משרד :הסנונית  ,14תל מונד
אזור פעילות בארץ :מרכז ,אזור השרון

טל כהן
טל כהן פעיל בענף הבנייה מאז , 2006
טל החל את עבודתו במשרד אדריכלים .הוא בעל תואר ראשון בארכיטקטורה
מהטכניון ובעל תואר שני גם כן מהטכניון ,בהנדסה אזרחית בהתמחות בניהול
פרויקטים.
טל הוא בעל ניסיון רב בענף הבנייה ,בתחילה כאדריכל ,לאחר מכן כמפקח
ומנהל פרויקטים.
במהלך הקריירה שלו הקים טל למעלה מ  600יחידות דיור בתור מפקח
ומנהל פרויקטים ,טל תכנן בנה ופיקח על מספר וילות מסחר ומשרדים .טל
מאמין בעבודה ישרה ושקופה.
הניסיון הנרחב של טל בכל שלבי החיים של הפרויקט מהייזום ועד הביצוע
מאפשר לו נקודת מבט נרחבת על כל השיקולים של הלקוחות שלי.
היתרון היחסי של טל הוא בידע הנרחב ,נקודת המבט הכולל והניסיון הנרחב.
טל עובד לבד ,עובדה המאפשרת לו לתת ללקוח את מקסימום תשומת הלב
לה הוא ראוי.

יאיר דוד
"זה לא שאני חכם יותר ,אני רק חושב על הבעיה
והפתרון זמן רב יותר"

טלפון050-9024712 :
כתובת מיילyair@yairdavid.com :
פייסבוקyair david :
אינסטגרםyairdavid :
כתובת משרד :צלע דרום  ,4הרצליה
אזור פעילות בארץ :מרכז השרון ,גוש דן

יאיר דוד
יאיר דוד חברת פיקוח בנייה בע"מ ,הינה חברת בוטיק פרטית אשר הוקמה
במטרה לתת מענה ייחודי ללקוחות  -פרטיים ומסחריים המחפשים ניהול
לפרויקט בנייה.
בתחילת דרכו המקצועית זיהה יאיר את הצורך למתן שירות ייחודי ומותאם
אישית לכל לקוח ובנה אסטרטגיה עסקית שתואמת את החזון :מתן שירות
כולל ,מקצה לקצה עד הגשת מוצר מוגמר לשביעות רצון הלקוח.
השירות מתחיל בהבנת צרכי הלקוח ,אפיון הפרויקט ,הקשבה לצרכים
ולרצונות של הלקוח ,התאמה לתקציב וסיוע בבחירת בעלי המקצוע אשר
יבצעו את העבודה תחת המעטפת המקצועית וההנחיה של יאיר.
ב"יאיר דוד פיקוח בנייה" מאמינים שהדרך אל הלקוח תגיע רק מתוך ערכים
של – שותפות ,אמון ובטחון
החברה מתאפיינת במיוחד בחיבור ללקוחות דרך הקשבה ,סבלנות והכלה.

יגאל אברג׳יל
"אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח עוצמתה אלא
מכוח התמדתה"

שם חברה EDEN :פיקוח וניהול פרויקטים בבניה
יגאל אברג'ל
טלפון050-5078685 :
כתובת מיילigaleden@gmail.com :
פייסבוק עסקי :פיקוח וניהול פרויקטים בבניה Eden-
פייסבוק פרטיIgal Abergil :
אינסטגרםigal_abergil :
כתובת משרד :משה שמיר  ,2הרצליה
אזור פעילות :מרכז ,שרון

יגאל אברג׳יל
יגאל אברג'יל חברת .EDEN
תחום עיסוק :פיקוח וניהול פרויקטים בבניה בתים פרטיים ,דירות ,משרדים,
תמ"א.
השכלה :תואר בתעשייה וניהול  +קורס מפקחי בניה
חברת  EDENביצעה מספר פרויקטים מורכבים ומגוונים ,תוך מתן דגש על
גישה שירותית ללקוח ,אמינות ,דיוק ,מחויבות לביצוע מושלם ,תוך שמירה
על הפרטים הכי קטנים בביצוע ובהתאם לרצונות הלקוח.
יגאל רואה את תפקידו בכך שיתן ללקוח שבונה/משפץ שקט נפשי ,בטחון
וחוויה טובה ונעימה
מתהליך הפרויקט .אחד האתגרים היום יומיים בביצוע פרויקט מושלם ,היא
היכולת להצליח לגשר בין הצרכים והדרישות של הלקוח לבין הדמיון והתכנון
של אנשי המקצוע הרבים המעורבים בפרויקט  -מהנדסים ,אדריכלים וכיוצ"ב
 ,ולתרגם אותם בהיבט הביצועי המדויק של הפרויקט.
תחת הליווי המקצועי של הפרויקט ,חברת  EDENמסייעת ללקוח לעמוד
במגבלות התקציב ואף לחסוך ,לתאם בין הקבלנים השונים ,לפקח על בעלי
המקצוע באתר עם הקפדה על איכות העבודה ,תוך ביצוע של הפרויקט על פי
התקן הישראלי לבנייה.
לנגד עיניו של יגאל עומדים בראש ובראשונה שמירה על תועלתם של
לקוחותיו וייצוגם באופן הנאמן ביותר מול בעלי המקצוע ,תוך הקפדה על
יחסי אנוש מעולים ושמירה על האינטרסים של הלקוח.

יגאל רבינוביץ
"סוף מעשה במחשבה תחילה"

טלפון054-4539397 :
כתובת מיילyegaleng10@gmail.com :
פייסבוק :יגאל רבינוביץ
אינסטגרםYegal Rabinowich :
כתובת משרד :מרגנית  ,16א' עומר
אזור פעילות בארץ :איזור השרון ,ירושלים ,גוש דן,
נגב צפוני נגב דרומי

יגאל רבינוביץ
יגאל רבינוביץ' ,יוצא שירות צבאי בצנחנים ובוגר קורס מכי"ם (חי"ר) ,נשוי 3 +
ילדים בוגרים.
את לימודי התואר בהנדסה אזרחית סיים באוניברסיטת נוקסוויל בטנסי,
ארה"ב והינו מהנדס רשום במדור מבנים בישראל.
יגאל מאמין כי לכל מנהל פרויקט ומפקח בנייה ישנן שלוש מטרות להשיג
במקביל במסגרת עבודתם:
זמנים ,תקציב וטיב ביצוע .כאשר עוד בטרם מתמודדים עם האתגרים הנ"ל,
נדרשים ניסיון מצטבר ואימוץ גישת פתיחות .
בתחילת עבודתו כמהנדס תכנן יגאל קונסטרוקציה לבתים פרטיים ופיקח על
ביצוע עבודות שלד ,תוך שימוש בתוכנת עתיר.
בהמשך ,ניהל הקמה ופיקח על פרויקטים ציבוריים גדולים לאורך כל
שלביהם:
תכנון לקבלת היתר ,יציאה למכרז ,בחירת קבלן ביצוע ,בקרה על לוחות
זמנים ,בקרת טיב לרבות תאום תכנון והתאמה למפרטים ,בקרה על חישובי
כמויות שהוגשו על ידי המהנדס מטעם הקבלן ואישור חשבונות עד קבלת
טופס אכלוס ומסירת הפרויקט ליזם.

בין הפרויקטים הציבוריים בהם ניהל את ההקמה והפיקוח נמנים :
•הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת בן גוריון
•הפקולטה לפיזיקה ,אוניברסיטת בן גוריון
•העברת בסיס חיל האוויר מנתב"ג לבסיס נבטים
•הקמת מפעל טבע בירושלים
•מעבדה לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון
•פיקוח על עבודות לקראת אכלוס מכון ביוטכנולגיה במכון ויצמן ברחובות
עוד ניהל יגאל הקמה של בתים פרטיים במגוון ערים ביניהן :רמת חן ,רחובות,
עומר ,מיתר ובאר שבע ובמקביל יזם באופן פרטי הקמה של מבנים מסחריים,
מרכז לימודים ומרכז אבחון.

יובל וגיל נדל
"באים בטוב לעשות טוב"

טלפון054-7755888 | 054-8083331 :
כתובת מיילynadel45@gmail.com | ndl.gil@gmail.com :
פייסבוקYuval Nadel, Gil Nadel :
אינסטגרםnadelgil :
כתובת משרד :הבושם  ,11רמת השרון
אזור פעילות בארץ :מרכז ,שרון

יובל וגיל נדל
חברת "נדל פרויקטים" הוקמה בשנת  . 2000החברה הוקמה על ידי יובל
נדל ,שניהל במשך כ  25-שנה את מערך התכנון בבנק דיסקונט .בשנת 2009
הצטרף לחברה גיל נדל ,אשר עסק כ  15-שנה בניהול ,שיווק ומערכי מכירות
של פרויקטים למגורים.
לחברה ניסיון מגוון ורב שנים בניהול פרויקטים ופיקוח על בנית בתים
פרטיים ,דירות ,משרדים ופרויקטים מסחריים ברמת ביצוע אדריכלית
מורכבת ובאיכות הגבוהה ביותר ,תוך תאום עם מערכות האלקטרו-מכאניות
החדשניות ביותר ופרטי ביצוע מורכבים.
החברה הוקמה מתוך אהבה גדולה למקצוע הבנייה בכלל ולאנשים בפרט.
תהליך בניה ,עבור רבים ,הוא תהליך מורכב ולא מוכר הגורם ללחצים רבים הן
ברמה הכספית והן ברמה הפסיכולוגית .כרן נכנסים יובל וגיל לתמונה.
התמיכה האישית והמקצועית של יובל וגיל כוללות ליווי צמוד ויומיומי של
היזם " -בעל הבית" ,מתחילת הדרך ועד לאכלוס המיוחל ,דרך כל שלבי
התכנון והביצוע ,זהו ה"אני מאמין" של החברה.
יובל וגיל מבקרים כל יום בכל אחד מהפרויקטים שלהם ,מלווים ומשגיחים
מקרוב אחר שלבי הביצוע ,מפקחים על בעלי המקצוע ומשלבים ביניהם על
מנת לקבל מוצר מוגמר ברמה גבוהה ובזמני ביצוע קצרים ככל האפשר.

יוסי בנאי
"בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן"

יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
טלפון050-2780108 :
כתובת מיילyossi@nirtalltd.com :
כתובת :החליל  ,6קדימה
אזור פעילות :מרכז ,שרון

יוסי בנאי
יוסי בנאי  -הנדסאי בניין  /קונסטרוקטור ,דור שני בענף הבניין ,בוגר קורס
מניעת ליקויי בנייה מטעם מת"י ,עוסק בפיקוח ובניהול פרויקטים.
במהלך הקריירה המקצועית שלו השתלם יוסי בקורסים מקצועיים לשם
העשרת הידע ושמירה על חדשנות בתחום.
לראייתו של יוסי ,ההסתייעות במפקח בנייה ובמנהל פרויקטים הינה חשובה
מאוד בעבור כל אדם אשר משקיע את מיטב כספו בנכס על אחת כמה וכמה
בנכס לשם מגורים .הממלאים תפקידים אלה משקיעים בעבודתם זמן רב
והם בעלי ידע הנדסי ,סבלנות ויכולת ניהול ותיאום בין מס' יועצים  /מומחים
בתחומם.
יוסי כמפקח ממלא את מקומו של היזם ו/או בעל הנכס מול בעלי המקצוע
באתר ומהווה גורם אחראי על כל הנעשה באתר מתוך אינטרס ודאגה לבעל
הנכס.
עבודת פיקוח דורשת ,מעבר למקצועיות ,גם הבנה והקפדה על ביצוע
העבודות בהתאם לתכניות ,מפרטים ותקנים תוך שיתוף ועידכון היזם /בעל
הנכס בכל שלבי הביצוע ,החל משלב החלום ועד להגשמתו.
בעזרת מפקח ומנהל פרוייקטים בעלי הנכס חוסכים המון עוגמת נפש,
תסכול וכסף וזוכים בחווית בנייה מסודרת ,מוקפדת ויסודית.
חברת יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ מתמחה בניהול
פרויקטי בנייה פרטית וציבורית ,הרחבה ושיפוץ של משרדי חברות מובילות
מתחום ההייטק ועוד ,תוך שיתוף ותיאום בין הקבלנים השונים באתר
והיועצים הנדרשים .לחברה היכרות מעמיקה ורבת שנים בתחום הבנייה
והודות לניסיון הרב שצברה החברה בביצוע של פרויקטים מסוגים שונים,
יודעים אנשי הצוות להבחין מבעוד מועד בליקויי בנייה ולהציע מענה ופיתרון
מיידי בשילוב חדשנות מקצועית.

יוסף סבח ופנחס פרחן
"פסיפס-
כשפרטים יוצרים שלמות"

טלפון :יוסף | 052-807770 :פנחס050-7366632 :
משרד074-7017770 :
כתובת מיילpsifas.eng@gmail.com :
פייסבוק :חשבון אישי yossef sabach
עמוד עסקי :פסיפס הנדסה – פיקוח בניה וניהול פרויקטים
אינסטגרם אישיyossefsabach :
עמוד עסקי psifas.eng :
אתר אינטרנטwww.psifaseng.com :
כתובת משרד :תל חי  ,9אשדוד
אזור פעילות בארץ :גוש דן והשפלה,
אשדוד עד שדרות והמושבים.

יוסף סבח ופנחס פרחן
יוסף סבח ,בן למהנדס וקבלן בניין ,יליד צפת.
לאחר שירותו הצבאי סיים בהצלחה בלימודי הנדסאי בניין במגמת
קונסטרוקציה.
ליוסף ,ניסיון רב בניהול הביצוע ופיקוח הבנייה ,ורזומה הכולל עשרות דירות
ובתי יוקרה.
פנחס פרחן ,בן לקבלן עבודות עפר ופיתוח ,יליד אשדוד .פנחס ,משפטן
בהשכלתו בעל
ניסיון ורפרטואר עשיר ורב שנים בליווי יזמים וחברות בנייה ,בניהול תהליכי
רישוי ופיקוח ,תוך קיום קשר ישיר עם רשויות מקומיות וגופי תכנון שונים.
השניים הכירו במהלך עבודה על פרויקט משותף ושם הבינו כי החיבור בין
רישוי ,ניהול ופיקוח הוא
נחוץ וכך הקימו את חברת "פסיפס הנדסה"  -חברת בוטיק לפיקוח וניהול
פרויקטים בבנייה.
חברת "פסיפס הנדסה" עומדת לרשות לקוחותיה תוך הקפדה על שירות
אמין ומקצועי ,החל משלב רכישת המגרש ועד לקבלת המפתח .עוד אחראית
פסיפס על ניהול כל שלבי הבנייה תוך פיקוח צמוד וקפדני ,וכן על הליכי רישוי
עד לטופס האכלוס.
החברה מתמחה בבניית בתי יוקרה פרטיים ,בבנייה רוויה ,מבני ציבור
והתחדשות עירונית ,ופועלת עם מגוון יזמים ואדריכלים מהשורה הראשונה.
מטרתה של פסיפס היא להעניק ללקוחותיה חווית בנייה שלווה וחסרת
דאגות ,לחסוך מבעלי הנכס בזבוז זמן ומשאבים מיותרים על הליכים
בירוקרטים ולמנוע בעיות שעלולות לצוץ ,לעיתים אף חודשים ,לאחר גמר
הפרויקט.
חברות ולקוחות פרטיים רבים ששאפו לפרויקט בנייה מוצלח ,בחרו בפסיפס
הנדסה והגשימו חלום גדול עד לפרטיו הקטנים.

יוסי וליעד רז
"בחכמה יבנה בית
ובתבונה יתכונן"

שיא אשל בע''מ
טלפון052-2663033 :
כתובת מיילyossi@yraz.name :
פייסבוקYossi Raz :
כתובת :הארבל  ,4אור עקיבא
אזור פעילות :מרכז הארץ

יוסי וליעד רז
ברת שיא אשל נוסדה על ידי יוסי רז ,אשר עוסק בפיקוח בניה משנת
1986וכיום מונה צוות של שני מפקחים  -יוסי וליעד רז.
חברת שיא אשל מספקת שירותי פיקוח בנייה במגזר הפרטי והעסקי .עיקר
עיסוק החברה הוא פיקוח וניהול בניית בתי יוקרה במרכז הארץ.
מפקחי שיא אשל מלווים את לקוחות החברה משלב התכנון ,דרך כל שלבי
הבנייה עד למסירת המבנה ,ואף לאחר האכלוס.
בשיא אשל מאמינים כי לקוחותיהם צריכים להנות מתהליך הבנייה לפחות
כמוהם ולפיכך עושים את מירב המאמצים על-מנת להבטיח זאת.
עם התפתחות ענף הבנייה בשנים האחרונות ,מורכבות המבנים גדלה,
ובהתאם לכך גם דרישות הביצוע והגימור .בניית מבנים למגורים ,כמו גם מבני
תעשייה ,דורשת מעורבות של בעלי מקצוע רבים שיעבדו בהרמוניה מלאה,
תוך כדי ירידה לפרטים הקטנים ביותר ,עד לשביעות רצונם של הלקוחות ושל
שאר המעורבים בפרויקט.
כמו כן ,מורכבות הפרויקטים מעידה פעמים רבות על ההשקעה הרבה
שנעשתה בפרויקט ,הן בפן התכנוני ,אך לא פחות חשוב בפן הכלכלי.
בשיא אשל מאמינים כי משרת המפקח היא משרת אמון בין היזם למפקח,
וככזו ,הם מבטיחים שמירה על תקציב הפרויקט ,תוך בניית לוחות זמנים
לתשלומים ומעורבות מלאה בהצעות המחיר לטובת השגת המחירים הטובים
ביותר לקהל לקוחותיהם.
בעשותה כך מבטיחה החברה כי רמת הביצוע כמו גם עלות הבנייה תהיינה
ללא תחרות וללא פשרות ,מן המסד ועד הטפחות.
בסיום התהליך ישארו לקוחותיה של שיא אשל עם טעם טוב ,מחמאות מקיר
לקיר וחברים חדשים.

יריב פרלמוטר
"מישהו לבנות עליו –
מרגע ההתלבטות ועד המפתחות"

אם הפנינה
טלפון052-2500988 | 052-4677711 :
כתובת מיילYariv@buildyp.com :
פייסבוק :יריב פרלמוטר
אינסטגרםyariv_perlmuter :
כתובת משרד :משגב
תחום עיסוק :ייעוץ ,ניהול ,פיקוח
ועבודות ביצוע בתחום הבנייה
אזור פעילות בארץ :השרון וצפונה

יריב פרלמוטר
יריב ,מפקח בנייה המתמחה בניהול פרויקטים ,פיקוח הנדסי ,בנייה וייעוץ.
ובעל נסיון בבנייה מתקדמת ,ירוקה ובבנייה קונבנציונאלית.
לקוחותיו הרבים ,הן מן המגזר הפרטי והן מן המגזר העסקי ,נהנים
מהמקצועיות ,הידע והניסיון הרב שצבר יריב לאורך מעל עשור בעבודתו.
יריב וצוות משרדו מציעים ללקוחות כתובת אחת בתחום הבנייה :החל בתכנון
וייעוץ ,דרך פיקוח וניהול פרויקטים ועד לבנייה מושלמת.
בין אם מדובר בפיקוח בלבד או בעבודה הכוללת ביצוע עבודות בנייה ,מקפיד
יריב על איכות עבודה גבוהה ,תכנון מוקפד ,שמירה על תקנים וסטנדרטים
גבוהים ולבסוף ביצוע מקצועי ומדויק על פי התכנון.
העבודה מתחילה בשלב התכנון של הפרויקט על כל היבטיו ,לאחר מכן
מבוצע המפרט הטכני שמוביל למכרז בין קבלנים.
הודות לתהליך ,נהנים לקוחותיו של יריב לקוחותיי מן התוצאות הטובות
ביותר.
עם תחילת עבודות הבנייה באתר יריב מפקח ומנהל את כל אנשי השטח
השונים ושומר על ביצוע הבנייה בהתאם לתכנון עד לשלב גמר העבודה
ומסירת הפרויקט.

ליאור גל
"דברים גדולים מתחילים בפרטים הקטנים"...

טלפון050-8101200 :
כתובת מיילlior@liorgal.co.il :
פייסבוקLior Gal :
אתר אינטרנטwww.liorgal.co.il :
כתובת משרד :ריינס  ,8ראשון לציון
אזור פעילות בארץ :נס ציונה ,הרצליה ,רמת השרון

ליאור גל
ליאור גל ,הנדסאי בניין וקבלן רשום עוסק בניהול ופיקוח בתים פרטיים
ומספק מעטפת של שירותים לבונה  -החל משלב התכניות ועד למסירת
המפתח.
במסגרת שירותיו מעורב ליאור באחד השלבים הראשוניים של תהליך הבנייה
ועורך עבור לקוחותיו אומדן תקציבי ,אמיתי ומדויק עד כמה שניתן ,בהתאם
לסטנדרטים ובהתאם לרצונות ולשאיפות של לקוחותיו.
עוד כוללים שירותיו של ליאור :ביקורת וקבלת הצעות מחיר ,לרבות ניהול
מו״מ עם קבלנים ובעלי מקצוע שונים ,תיאום פגישות וניהול סדר העבודות
בין כלל הגורמים הרלוונטים בפרויקט.
הודות לנסיונו הרב ,ולידע שצבר לאורך השנים ,מספק ליאור ללקוחותיו הגנה
משפטית.
גם לאחר סיום הבנייה ,דואג ליאור לקבלת כל האישורים והמסמכים
הנדרשים לצורך הנפקת טופס  4ועומד בקשר עם הרשויות השונות.

ליאור שטרית
"השלמות נמצאת בפרטים הקטנים"

טלפון052-9273170 :
כתובת מיילls7puzzle@gmail.com :
פייסבוק :פאזל פיקוח בניה
אינסטגרםLIOR _PUZZLE :
כתובת משרד :מרום כנען  ,94צפת
אזור פעילות בארץ :גליל עליון ,גליל מערבי ,גליל תחתון

ליאור שטרית
ליאור שטרית  ,תושב העיר צפת וקצין משוחרר מצה"ל בדרגת סא"ל ,
משמש כמפקח בנייה ,מנהל פרויקטים ומאתר ליקויי בנייה (בדק בית).
בהשכלתו ליאור הינו הנדסאי בעל תואר ראשון  B.Aבמדעים מדויקים ,יועץ
נדל"ן מורשה מטעם
משרד המשפטים ,מאתר ליקוי בנייה מורשה מטעם משרד העבודה ושמאי
רכוש.
ליאור מביא עימו מעל עשור שנות ניסיון בתחום ניהול פרויקטים ,פיקוח
וביצוע  .הוא מלווה יזמים ,בעיקר מהסקטור הפרטי לאורך כל תהליך הבנייה.
הערכים המובילים את ליאור הם  :יושרה ,אמינות ,דייקנות ומקצועיות.
ליאור רואה את עצמו כשליח אמיתי של לקוחותיו אשר מטרתו היא להובילם
להצלחה ולשלמות הפרויקט תוך כדי צמצום עלויות ,קיצור זמן הביצוע וללא
התפשרות על האיכות.
במסגרת שירותו וניסיונו הצבאי רכש ליאור מיומנויות רבות בניהול צוותים,
בביצוע אינטגרציה באופן מיטבי ,ביישום התכנון מול הביצוע במדויק ,תוך
הקפדה על הפרטים הקטנים ביותר והכל באופן
בטוח ומאורגן היטב.

לירון רפאלי
"החזון שלנו להפוך את חווית הבניה מתהליך מייגע
ורב הוצאות ,לתהליך מצמיח ,עוצמתי וחסכוני"

טלפון054-5210393 :
מיילliron@bisrael.co.il :
כתובת :אזור התעשיה שער בנימין
אזור פעילות :יהודה ושומרון (דגש על אזור בנימין ודרום השומרון) ,ירושלים,
מודיעין ,שוהם ,מעלה אדומים והסביבה.

לירון רפאלי
אנו ברפאלי פיקוח ובנייה מאמינים כי בניית בית הינו מסע אשר מפגיש אותנו
עם סיטואציות מורכבות שחשוב להיות בהם קשובים ,רגועים וברורים ולדעת
לקבל החלטות מתוך שיקול דעת וידע.
הצורך במומחה מלווה לאורך כל הדרך צף מהשטח ומבתים רבים שבנתה
החברה במשך השנים ,כאשר הניסיון מלמד שהדרך הנכונה לבנות באושר,
ביצירתיות ,באיכות ובחיסכון כספי היא לצד גורם בעל הבנה ,מומחיות וניסיון
בבניית תקציב בנייה אמיתי.
לירון רפאלי הינו מלווה מקצועי המבין את צורכי הלקוח ,מנהל שמבין את
התהליך על בוריו ויודע לנווט ,להציג ,ולתפעל את המערכת המורכבת הזו
משלב התכנון ועד הכניסה לבית החדש.
לירון ילווה אתכם בהתלבטות בין חלופות תכנוניות ,בין עיצוב לפרקטיקה,
יקח בחשבון את אלמנט החיסכון באנרגיה לטווח הארוך ואקלום הבית ויסייע
בשלבי ההתמקחות עם הקבלנים השונים והבנת
הצעות המחיר לפרטים ,כתיבת המפרטים המיוחדים לביצוע לפי מאפייני
הבית ולפי תקנות הבנייה .עוד יסייע לירון בסגירת הסכמי עבודה שיגנו על
לקוחותיו עם בעלי המקצוע השונים ,בפגישות ליווי ויעוץ לכל אורך הדרך,
בבחירת חומרי גמר ובניהול מו"מ לטובת הוזלה משמעותית ברכישת
החומרים.
לירון מיישם בעבודתו פתירת קונפליקטים תוך כדי תנועה ,הקשבה ומתן
פתרונות והצעות באופן שוטף הן ללקוח והן לאנשי הביצוע.
כל אלו הם העקרונות המנחים אותו לאורך המסע והופכים אותו לשותף
מוביל במימוש החלום של לקוחותיו ,שלב אחר שלב.

מאיר אביגל
"אדם פסימי רואה את הקושי בכל הזדמנות,
אדם אופטימי רואה הזדמנות בכל קושי"

טלפון03-7441714 :
טלפון נייד050-7105050 :
כתובת מיילmail@buildbetter.co.il :
פייסבוק :אביגל ניהול פרויקטים בבניה
כתובת משרד :העבודה  ,11ראש העין
אזור פעילות בארץ :מרכז ודרום הארץ
(נתניה עד באר שבע)

מאיר אביגל
מאיר ,נשוי ואב לחמישה ,עוסק בניהול פרויקטים ,בפיקוח בנייה וביזמות
נדל"ן ומרצה בנושאי ניהול פרויקט בנייה ,התנהלות תקציבית ומימון במרכז
הבנייה.
מאיר הינו בעלים ומנכ"ל של חברת "אביגל ניהול פרויקטים בבנייה",
המעניקה ללקוחותיה מעטפת שירותים מקיפה ביותר.
כל פרויקט מלווה במנהל פרויקט ,מפקח בנייה ולפי הצורך אף במעצבת
פנים.
לקוחות החברה נהנים מליווי אישי צמוד ,שמתבטא בקבוצת ווטסאפ
שחברים בה הבונים/יזמים ,מנהל הפרויקט ,המפקח ובעלי מקצוע רלוונטיים
נוספים.
החברה דואגת לכל התיאומים והפעולות הנדרשות להצלחת הפרויקט
ומוודאת שהלקוח יקבל מוצר סופי איכותי ,תוך הקפדה על לוחות זמנים
ושמירה על התקציב שנקבע מלכתחילה.
החוזקה הגדולה ביותר של אביגל ניהול פרויקטים בבנייה ,היא התחייבותה
כלפי היזם לעמידה בתקציב הפרויקט ולמניעת חריגות כספיות .כפועל יוצא,
מלווה כל פרויקט בתכנון תקציבי מפורט של כל העלויות.
לאחר שנחשפו מאיר וצוותו למשפחות רבות הבונות באופן פרטי או כחלק
מקבוצת בונים ,אשר נתקלו בקשיים רבים ואף בהתרסקות כלכלית ,נענו
לבקשת בונים וישובים בכל הארץ והם מעבירים הרצאות על הדרך הנכונה
להתמודד עם אתגרי הבנייה.

מוטי וג
"מקצועיות חשובה ,אך קודם כל תהיה בן אדם"

מרום מכלולי בנייה
טלפון053-9219250 :
פייסבוק :מרום מכלולי בנייה
אתרwww.wegh.co.il :
כתובת משרד :אחים יפה  4פ"ת
אזור פעילות בארץ :מרכז ,שומרון

מוטי וג
מרום מכלולי בנייה הוקמה על ידי מוטי וג ,בהכשרתו הנדסאי בניין החל
משנת  .2000במהלך השנים ניהל פרויקטים רבים ופיקח עליהם גם במגזר
המוסדי (דוגמת החברה למתנסים ,נעמ"ת ,ארגון נשי חירות ועוד) ,וגם בשוק
הפרטי ,כגון בנייה פרטית ,הרחבות ושיפוצים.
החל משנת  2007וג צורף ,כנציג רשות ההסתדרות לצרכן ,במכון התקנים
בשתי הוועדות האלה:
ועדה טכנית  – 5109מוצרי בנייה על בסיס חומרי מליטה.
ועדה טכנית  – 5114בידוד תרמי.
החל בשנת  2019וג הוא חבר בוועדת המומחים  10928בלוקי חרס – שמוכרים
גם כ"הבלוק האדום".

מיטל פריז'
"אם אתה מסוגל לחלום ,אתה מסוגל גם לבצע"...

טלפון050-5640034 :
מיילm.hateva@gmail.com :
פייסבוק :מיטל פריג
אינסטגרםmeital_friz :
כתובת משרד :תל עדשים
אזור פעילות בארץ :מרכז ,רמת השרון עד קיסריה

מיטל פריז'
מיטל פריג ,מנהל ומפקח פרויקטים ,בן מושב תל עדשים ,וקבלן רשום מזה
 18שנה.
מיטל מתמחה בניהול ופיקוח בתחום בנייה צמודת הקרקע.
השירות של מיטל כולל ליווי היזם משלב תחילת התכנון ועד גמר הפרויקט,
לרבות תכנון הליך הפרויקט ,הבאת הפרויקט למוכנות לביצוע ,וליווי ביצוע
הפרויקט ,כל זאת תוך שקיפות ,זמינות ,אמינות ,הצמדות חזקה אל התקציב
ולוח הזמנים והקפדה על איכות הביצוע.
לצידו של מיטל בחברה מועסקים מנהלת משרד ועוזר שטח.

מייקי סודרי
"התאמת הבניה על אילוציה השונים,
לחלומו של המזמין"

טלפון09-7998405 :
טלפון נייד052-6966683 :
כתובת מיילmikie@mikiesudry.co.il :
פייסבוק :מייקי סודרי-ניהול פרוייקטים בבנייה
אזור פעילות :השרון וגוש דן
כתובת משרד :הזית  ,13כפר מל"ל

מייקי סודרי
מייקי סודרי פעיל מעל שלושים שנה בענף הבנייה ,על כל רבדיו.
את ניסיונו המקצועי רכש תחילה בחו"ל ,באנגליה ובקליפורניה ,ועם שובו
לארץ הקים חברת בנייה .לימים ,החל להתמחות בניהול ,תיאום ופיקוח ,וכיום
הוא מנהל משרד מצליח בתחום ניהול ופיקוח פרויקטים.
המשרד בניהולו של מייקי ,מתמחה בניהול ופיקוח של בנייה פרטית הכוללת
וילות ייחודיות ,ודירות יוקרה.
עוד מתמחה המשרד בבניית מבנים לשימור – כולל שימור מחמיר.
המשרד מקיים קשרים מקצועיים עם קבלנים ואנשי מקצוע ,לרבות
אדריכלים מן השורה הראשונה בישראל.
מייקי מביא עמו ניסיון רב בבנייה למגורים ,בשיקום מבנים קיימים ,בפיקוח
על פרויקטים מורכבים הדורשים תשומת לב מיוחדת תוך ירידה לפרטים של
המבנה ומערכותיו ,לרבות מערכות מתקדמות.
בהתאם לצורך ,מלווה צוות המשרד את הלקוח כבר משלב התכנון וכן מייעץ
בהכנת מכרזים ומסייע בבחירת קבלנים וספקים.
למשרד התמחות מיוחדת בבנייה הדורשת פרטים אדריכליים מסובכים,
שימוש במוצרי ואמצעי בקרה מתקדמים ,בקרה תקציבית ,מערכת חשבונות,
מערכת מכרזים ,בקרת לוח קבצים שימוש גנט ומערכות מתקדמות נוספות.
בהיותו מוכר בענף הבנייה ,מוזמן מייקי לכנסים ומפגשים מקצועיים שונים,
אשר חושפים אותו לחידושים בתחומי הבנייה השונים הן בארץ והן בחו"ל.
יתרונו של מייקי ,בבקיאותו הרבה ובנסיונו החל משלב התכנון ,דרך הוצאת
מכרזים לקבלנים שונים ,ויישום הידע בביצוע.
מייקי דוגל במתן יחס אישי ,זמינות של כל הצוות ,ירידה לפרטים ,אמינות
ושקיפות מלאה אל מול הגורמים השונים.

מיכל גלר
"אם יש ספר שאת נורא רוצה לקרוא,
אבל הוא עוד לא נכתב ,אז את חייבת לכתוב
אותו בעצמך"

שם החברה :בית בגולן
אתרwww.bayitbagolan.co.il :
טלפון04-8334555 :
כתובת מיילinfo@bayitbagolan.co.il :
אזור פעילות :צפון  -צפון ועמקים ,גליל ,גולן ,עמקים

מיכל גלר
מיכל גלר ,יזמית בנייה ,אמא ל 7ילדים ,נשואה לדובי ותושבת הגולן.
זה  20שנה ,עוסקת מיכל במגוון תחומים בענף הנדל"ן ,החל מניהול שיווק
קבוצות רכישה בבנייה אורבנית ,ריכוז וליווי הרחבות קהילתיות בתהליכי
צמיחה דמוגרפית ביישוב הכפרי ושיווק מגרשים.
מיכל יזמית ,מנהלת פרויקטים ,מגשרת ,ומומחית לדילמות ויישוב סכסוכים
בענף הבנייה ,הקימה בשנת  2006את חברת הבוטיק "בית בגולן"  -המתמחה
ביזמות וניהול פרויקטים במרחב הכפרי בצפון.
החברה נותנת מענה ייחודי לליווי ניהול וביצוע בנייה פרטית ובנייה מרוכזת
במרחב הכפרי.
לראייתה של מיכל ,תהליכי עומק שעוברת משפחה בתהליך הקליטה
והמעבר לסביבה הכפרית ואיתם האתגרים שעובר יישוב  /קיבוץ בתהליכי
הצמיחה הדמוגרפית ,מצריכים ביטחון ושקט נפשי בתהליך בניית הבית,
המהווה אבן דרך מהותית בקליטת התושב ,ומשפיע על כל מעגלי החיים
בקהילה.
"בית בגולן" פועלת בצפון הארץ  -החל מהגליל המערבי ועד עמק המעיינות
במזרח ,עמק הירדן ,משגב גליל עליון ,ורמת הגולן.
יישובים הבוחרים בבנייה עם בית בגולן חווים תהליך בריא של צמיחה
דמוגרפית ,זוכים בחוסן קהילתי ומאפשרים "בנייה מרחוק" לנקלטים.
מיכל ,דור ראשון בארץ למשפחה שורדת שואה ,חשה גאווה גדולה להיות
שותפה בבניין הארץ
ומציינת כי היתה שמחה לראות יותר ויותר נשים בענף מתוך אמונה כי נוכחות
נשית בתחומי הניהול ,הפיקוח והביצוע מביאה משב רוח רענן וערך מוסף של
מקצוענות מתוך ראייה משפחתית פרקטית על כל רבדי החיים.

מישל אסולין
"מה שהתודעה יכולה לדמיין ולהאמין בו ,אתה
יכול להשיג"

טלפון050-7715044 :
כתובת מיילomanut.habniya@gmail.com :
פייסבוקMichel Assouline :
כתובת משרד :הראשונים  '2מושב עין ורד
אזור פעילות :עמק חפר ,שרון ,מרכז.

מישל אסולין
מישל ,בוגר תואר ראשון ( BSCבהצטיינות) באדריכלות מטעם Cardiff
 ,universityהנדסאי אדריכלות בוגר המחלקה לארכיטקטורה במרכז
האקדמי ויצ"ו חיפה ,וקבלן רשום.
מישל הינו מנטור של אדריכלים ומעצבים וכותב מאמרים בתחום הבנייה
והשיפוצים הוא "נושם בניין" מהקרביים ,מהרגע בו החל בעבודות כפיים בגיל
 17ועד לתפקידים מגוונים שביצע בעשרות פרויקטים בתחומי :תכנון ,ניהול,
פיקוח וביצוע.
מישל מאמין כי הצלחתו של פרויקט ,טמונה באופן ההיערכות וההכנה
לקראת הביצוע ושבנוסף לתהליך התכנון האדריכלי/הנדסי ,מוכרח להתקיים
תהליך מקביל של תכנון והיערכות לקראת ביצוע.
מתוך תפיסה זו ,פיתח מישל שיטה להכנה יעילה וייחודית של "תיק למכרז",
אשר מייצר עבור הלקוח בסיס מוצק לאיכות הביצוע ,לעמידה בתקציב,
לצמצום "הפתעות" לא רצויות ולשקט נפשי.
שיטתו מובילה לתהליך ביצוע נכון ,יעיל ונעים לכל המעורבים ומאפשרת
ללקוח לנהל שגרה במקביל לפרויקט.
מישל מוביל אישית את התהליך ומחבר את כל מקבלי ההחלטות והגורמים
המעורבים לכדי מנוע משומן ומסונכרן היטב עד לשלב האכלוס ולאחריו.
מתוך ההבנה כי "אויב מס 1״ של כל מבנה הינו מים אשר גורמים למרבית
הנזקים ,הנושא מקבל יחס בלתי מתפשר.
מישל מתייחס לפרויקט כאילו מדובר בפרויקט בניית ביתו האישי ורואה
בתפקידו שליחות וזכות גדולה ומכאן נובעת מחויבותו הגדולה והאישית לכל
פרט.

משה לוי
"חיים שלא עמדו למבחן אינם בעלי ערך"

אתרhttp://www.moshelevi-projects.co.il :
טלפון050-5554486 :
כתובת מיילmo6she@gmail.com :
כתובת המשרד :רח' כרמל  ,67קריית נטפים
אזור פעילות :מרכז ,שומרון ,ראש העין

משה לוי
משה לוי ,מפקח ומנהל פרויקטים בתחום הבנייה ,בעל ניסיון וידע נרחב
בשלבי התכנון ,הביצוע והתהליכים הביורוקרטיים הכרוכים בכך.
במסגרת שירותיו ,מציע משה ליווי מקצועי לאורך כל שלבי הבנייה החל
משלב ניהול מו"מ מול הקבלן ועד לבדיקות הגמר טרם מסירה .תהליך הליווי
כולל תמחור אבני הדרך בשלבי הבנייה ,פיקוח צמוד על העבודה בשטח וכל
זאת תוך מתן דגש על עמידה בתקנים ,והקפדה על בטיחות ואסתטיות.
משה מאמין כי פיקוח בשלבי הבנייה הינו משמעותי למניעת נזקים עתידיים,
מסייע בהוזלת עלויות הבנייה ותורם להתנהלות תקינה מול הקבלן והעובדים
בשטח.
משה מייחס חשיבות רבה בעבודתו לערכי אמון ולשביעות רצון הלקוח.
לקוחותיו זוכים לרוגע ולראש שקט במהלך הבנייה ונהנים משקיפות מלאה
בנוגע לכל המתרחש בשטח ומביטחון בכך שהעבודה תתבצע על הצד הטוב
ביותר.

ניב מאיר
"תעבוד בשקט ההצלחה תעשה רעש"

טלפון077-2061002 :
טלפון נייד050-2361003 :
דוא"לnivmeir@nivmeir.com :
כתובת המשרד :הקישון  ,1באר יעקב
אזור פעילות – מרכז  ,שרון

ניב מאיר
חברת ניב מאיר נ.מ .הנדסה בע"מ ,הוקמה בשנת  2007על ידי ניב מאיר,
הנדסאי בניין בהשכלתו ומנהל עבודה ,קבלן רשום ומדריך עבודה בגובה
בהכשרתו.
החברה עוסקת בפיקוח וניהול בניית בתי יוקרה פרטיים ,ומציעה שירותי ליווי
מלא לפרויקט הכולל :תכנון תקציב ולוחות זמנים לבנייה ,תאום ובדיקת
תוכניות לביצוע ,פיקוח צמוד ויומיומי בשטח ,תאום קבלנים בכל שלבי
הביצוע ,עד לרמת גמר גבוהה ומסירת הבית ללקוח תוך שימת דגש על פרטי
הביצוע בסטנדרטים גבוהים.

עודד ריבק
"אוהב את העבודה ומרגיש שליחות בבניין
ירושלים בירתנו הנצחית"

טלפון054-2222001 :
כתובת מיילribako@netvision.net.il :
כתובת משרד :בן מיימון  ,14ירושלים
אזור פעילות בארץ :ירושלים

עודד ריבק
עודד בעל  30שנות ניסיון בעסקים ובניהול חברות ,עסק בעברו בביצוע
עבודות קבלניות בתחום העפר ופיתוח כבישים ובניין.
ב  15השנים האחרונות עוסק עודד בייזום ניהול ופיקוח פרויקטי נדל"ן באזור
ירושלים תוך התמקדות בבנייני בוטיק בשכונות המרכז.
עוד מתמחה עופר בפרויקטי תמ"א ופינוי בנוי והוא בעל ידע רב וניסיון עשיר
בתחום עיסוקו.

עופר בורר

טלפון09-8805888 :
טלפון נייד052-2501337 :
Ofer.unique@gmail.com
הפרדס  46רישפון

עופר בורר
עופר בורר הינו מנכ"ל חברת יוניק עבודות גמר בע"מ ,הפועלת בהצלחה רבה
משנת .2000
קוד המצוינות ,המהווה את הבסיס לפעילותה של יוניק ,מוטמע בכל אחד
מעובדי החברה ובנותני השירותים לחברה.
מציאת פתרונות יצירתיים בתחום ניהול הפרויקטים ,הקפדה על פרטים וליווי
צמוד ,הם המבדלים את יוניק ממתחריה השונים ברחבי הארץ.
החברה מובילה ,מנהלת ,מפקחת ומבצעת עשרות פרויקטים מורכבים במגזר
הפרטי והעסקי באזור המרכז ,לתושבי הארץ ולתושבי חוץ.
השימוש באמצעי ניהול מודרניים ופריסת מעטפת שירות כוללת מעניקה
שקט נפשי ללקוחות החברה עד לתוצאה הרצויה :פרויקטים מוצלחים תוך
הנאה מתהליך היצירה.
יוניק מציעה מעטפת שירותים מקיפה ללקוחותיה ,הכוללת:
•ליווי החל מרכישת הנכס
•בניית תקציב
•תיאום יועצים
•ניהול מכרזים
•בניית לוחות זמנים
•הפקת דוחות שבועיים
•ניהול ואישור חשבונות
•ניהול אתר יומי והגשת הפרויקט לרשויות
החברה מתמחה בפיקוח והקמת פרויקטים מורכבים בהובלת מיטב
האדריכלים בארץ ובחו"ל
ועל לקוחותיה נמנים השמות המובילים במשק.
החתירה למצוינות מהווה את בסיס פעילותה של יוניק ותמשיך להובילה
להשגים בתחומה.

עופר בן ארי
"אדם פסימי רואה את הקושי בכל הזדמנות,
אדם אופטימי רואה הזדמנות בכל קושי"

טלפון054-3303333 :
כתובת מיילoferbena@bezeqint.net :
כתובת משרד :מרדכי רומנו  ,41תל אביב

עופר בן ארי
חברת אל-נט ניהול ונכסים בע"מ מתמחה בניהול ,תיאום ופיקוח על
פרויקטים מסחריים ,ציבוריים ופרטיים בענף הבנייה.
עופר בן ארי ,נשוי ואב לשני ילדים ,הקים את החברה בשנת  2006והוא מכהן
בה כמנכ"ל וכמנהל פרויקטים בכיר.
לעופר ניסיון ניהולי ,מקצועי ומעשי מצטבר של כ 26 -שנה בתחומי
התמחותה של החברה והוא בעל תואר שני במנהל ותקצוב מאוניברסיטת תל
אביב ובוגר קורס ניהול פרויקטים של מרכז הבנייה.
עופר מנהל בפועל את מכלול הפרויקטים של לקוחות החברה ,מפקח על
עבודתם של אנשי המקצוע הרבים ,המהווים חלק אינטגרלי מכל פרויקט,
ומפעיל את היועצים הרלוונטיים.
החברה מאמצת סטנדרטים גבוהים בעבודתה ופועלת בהתאם לדרישות
החוק לרבות בהוצאת היתרי בנייה.
בכל פרויקט מציבה החברה לעצמה ולצוות הפרויקט את היעדים הבאים:
•הבטחת איכות הבנייה
•הקפדה על יעילות העבודה ,על עמידה בלוחות זמנים ועל בתקציב
הפרויקט
השגת יעדים אלו כרוכה בעבודת תיאום אינטנסיבית המתבצעת באופן שוטף.
לקוחות החברה נהנים מליווי אישי ומקצועי החל מהשלב הראשוני של בחירת
ורכישת הנכס ועד לקבלתו מוכן ובהתאם לדרישותיהם.
תהליך הליווי כולל הקמת הצוות המקצועי המייעץ ,טיפול בהתקשרויות
החוזיות עם היועצים ,תיאום התכנון בהתאם לדרישות הפרוגרמה ,ניהול
ובקרת תכנון ,הקפדה על לוחות זמנים ,ניהול תקציב ותזרים ,טיפול
בהתקשרויות החוזיות עם הקבלנים ופיקוח על כל שלבי הפרויקט.

עופר דדון
"סוף מעשה במחשבה תחילה"

טלפון077-2045804 :
טלפון נייד052-5510088 :
כתובת מיילofer@oferdadon.co.il :
פייסבוקOfer Dadon :
כתובת משרד :אלישיב  ,4פתח תקווה
אזור פעילות בארץ :מרכז

עופר דדון
עופר דדון מוביל פרויקטים להצלחה זה מעל  20שנה ומציע סל שירותים
מגוון הכולל:
•ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה למגזר הפרטי עם התמחות בבתי יוקרה.
•ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה למגזר העסקי והציבורי (עיריות ורשויות
ברחבי הארץ)
•עריכת חוות דעת מומחה לבית המשפט בנושא ליקויי בנייה  /בדק בית
•בדיקת נכסים לפני רכישה
•עריכת בוררות בנושאים הקשורים לענף הבנייה בכלל ומומחיות בתחום
ליקויי הבנייה בפרט
•שירותי מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה
•פיקוח תמ"א 38
עופר דדון וצוותו מנהלים ומפקחים על פרויקטים בהצלחה זה מעל  20שנה,
תוך ביצוע עבודה איכותית ויעילה ותוך שמירת האינטרס של הלקוח ,שמירה
על התקציב ועמידה בלוח הזמנים.

עידן צ׳נסי
"למה מספיק חזק יכול לנצח כל איך"

טלפון058-6006023 :
כתובת מיילidanchenci@gmail.com :
פייסבוק :עידן צ'נסי
כתובת משרד :קיבוץ עין דור
אזור פעילות בארץ :צפון :עמק יזרעאל,
גליל תחתון ,גלבוע

עידן צ׳נסי
עידן בוגר קורס ניהול ופיקוח בנייה וקורס אוטם מורשה ,זה כ 8-שנים בעל
חברה לניהול פרויקטים ופיקוח בנייה המעסיקה גם הנדסאי בניין.
מעבר להשכלתו הפורמלית ,הגיע עידן לעיסוק בתחום עם ניסיון בניהול
פרויקטים ובניהול כח אדם במספר פרויקטים במקביל בענף.
עידן לוקח חלק בעיקר בפרויקטי המגזר הכפרי בקיבוצים ובמושבים באזור
עמק יזרעאל ,הגליל התחתון ,הגלבוע ועמק המעיינות.

ערן בדיאן
"אין קיצורי דרך למקומות שאליהם שווה להגיע"

טלפון054-4437001 :
כתובת מיילsbdien@walla.co.il :
כתובת משרד :אהרונוביץ  89חולון
פייסבוק :ערן בדיאן
אינסטגרםeran_badyan :
אזור פעילות :מרכז ,הרצליה ,שרון

ערן בדיאן
אל תחום הבנייה התוודע ערן בצעירותו ,כילד אשר גדל לאב בעל חברה
קבלנית גדולה לבניין
ובעליה של נגרייה גדולה שהעסיקה מעל ל 50-עובדים.
כבר אז ידע כי הוא שייך לתחום וחש משיכה ברורה למקצוע.
כנער התנסה בעבודות הפיזיות הבסיסיות בתחום ,תוך שימת דגש על
הפרטים הקטנים
ביותר ובמרוצת השנים צבר נסיון וידע רב  ,סיים הכשרה למנהל עבודה
מוסמך וקורס קבלן רשום.
ערן היה מעורב בניהול עשרות פרויקטים מורכבים וסבוכים הן עבור חברות
ענק והן עבור אנשים פרטיים בעשירון העליון.
בהמשך דרכו ,בין השנים  2002עד  ,2010היתה בבעלותו חברת בנייה ונגריה
גדולה ,לאחר מכן עסק כשכיר בפיקוח וניהול פרויקטים למשך  8שנים ובשנת
 2018הקים חברה לניהול ופיקוח פרויקטים.
בכל פרויקט מקפיד ערן על דיוק ,ביצוע ברמה הגבוהה ביותר ועל שימוש
בטכנולוגיה וחומרים מהמתקדמים בשוק.
ערן עובד בשיתוף עם אנשי המקצוע הטובים ביותר ,תוך נתינת מענה מקצועי
ללקוחות החברה ויחס אישי ,חמים ומשפחתי.

ערן גוטמן
"אתה לא יכול לטפס על סולם ההצלחה
עם הידיים בכיסים"

טלפון09-7671568 :
טלפון נייד054-4767444 :
כתובת מייל patroneran1@gmail.com :
כתובת משרד :אנה פרנק  ,7כפר סבא

ערן גוטמן
ערן גוטמן ,יליד הארץ ,עוסק משנת  1999בניהול ופיקוח בנייה פרטית ובנייה
תעשייתית ,בפרויקטי שיפוץ רחבי היקף ובייעוץ במקצועות הבנייה ומאחוריו
כ 200-פרויקטים שהסתיימו בהצלחה.
ערן בוגר קורס קבלני בניין וקורס מנהלי עבודה באתרי בניין במכון לפריון
העבודה עוד התמחה ערן בקורסי השלמה במרכז הבנייה הישראלי ובמרכז
SIDלבנייה ירוקה.
בעברו עסק בחקלאות וניהל משק של כ  200דונם ,את המשך דרכו
המקצועית עשה בספרד בהקמת משתלות בספרד עבור חברת TECNO
 YEDAובפיקוח וניהול הקמת מפעל דשן נוזלי עבור חברת דשן גת
הישראלית.
לראייתו של ערן המודל הנכון לעיסוק בפרויקט כולל הצבת יעדים על פי סדר
החשיבות הבא :
השגת האיכות המקסימלית האפשרית תוך כדי עמידה בתקציב הפרויקט
עמידה בלוח הזמנים
בסופו של פרויקט ישנה חשיבות בראש ובראשונה לשביעות רצון הלקוח
ולאחר מכן לשביעות רצונם של צוות המתכננים והקבלנים.

ערן שריד
"מכשולים הם הדברים שאנחנו רואים
כשאנחנו מסיטים את העיניים מהמטרות שלנו"

טלפון054-2522219 :
כתובת מיילeran@eransarid.co.il :
פייסבוקERAN SARID :
פייסבוק עסקי :ערן שריד  -תכנון תקציב לבנייה נכונה
כתובת :קריית השרון  ,נתניה
אזור פעילות :מרכז ,כל הארץ

ערן שריד
ערן שריד ,הנדסאי בניין בהכשרתו עוסק למעלה מ 26-שנה בניהול ופיקוח
פרויקטים בבנייה ,בשילוב עם הכנת אומדן תקציבי לבנייה נכונה.
בשנים הראשונות בהן עסק בתחום ,עבד ערן כמנהל פרויקטי בנייה רוויה
למגורים בחברות בנייה .בשנת  1999הקים חברה בתחום הבנייה הפרטית
למגורים ובהמשך חדר גם לתחום הניהול והפיקוח בבנייה הפרטית.
לתחום הבנייה הפרטית התוודע ערן מכיוונים שונים ומצאת מולו משפחות
וזוגות הנמצאים בתהליך תכנון של הפרויקט המשמעותי והיקר בחייהם .הוא
הבין עד כמה גדולה אי הוודאות הקיימת אצלם ביחס למגוון נושאים אשר
הינם קריטיים להצלחת התהליך.
ערן גילה את הצורך אצל הבונים הפרטיים לידע אמיתי מהשטח והחליט
מתוקף מקצועו כמנהל ומפקח הפרויקט ,שיעשה כל מה שביכולתו בכדי
לסייע להם לצאת לדרך ולהשלים את פרויקט הבנייה בבטחה ויעניק שירות
מיטבי הכולל פיקוח על כל עבודות הבנייה בתהליך תוך שמירה על גבולות
מסגרת התקציב.
כיום עומדים מאחורי ערן בתים רבים ולקוחות מרוצים.

צחי חג׳ג
"המתכון להצלחה הוא  99%עבודה קשה"

טלפון050-7407786 :
כתובת מיילZhai.hagag@gmail.com :
פייסבוק :צחי חגג פיקוח בניה
כתובת :יאנוש קורצאק  ,11אור עקיבא

צחי חג׳ג
צחי חגג הנדסאי בניין ,בוגר מכללת רופין להנדסה ,מתמחה בפיקוח בנייה זה
למעלה מעשור.
חברתו של צחי מתמחה בייזום ובבניית וילות יוקרה ובתי מגורים והיא
מחזיקה בניסיון רב בניהול ובפיקוח על פרויקטים בהיקפים גדולים בתחום
המגורים ,המסחר ,המשרדים וכן על פרויקטי פינוי בינוי.
הודות לניסיונה הרב של חברת צחי חגג ,נהנים הלקוחות הבוחרים בה לניהול
ופיקוח הבנייה ,מיתרונות רבים:
•תכנון מוקדם מוקפד ומדויק.
•סיום פרויקטים ללא חריגים תוך עמידה בלוחות הזמנים.
•חיסכון כספי מובטח הודות לפיצול כל העבודות החל משלב השלד בניית
החוזים וכו'.
לחברה מגוון שירותים רחב הכולל את תהליך הפרויקט המלא:
•תכנון  -בחירת האדריכל.
•תכנון הקונסטרוקציה.
•קבלת היתרים.
•עריכת חוזים וגיבוש לוח זמנים.
•ניהול הנדסי של הפרויקט לרבות תזמון עבודות הקבלנים והספקים,
החומרים ומסגרת התקציב.
•ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה בהתאם לתוכניות ,לחוזה ולמפרט הטכני
ותוך עמידה בתקנים.
•מעקב צמוד על העבודות תוך הקפדה על דיוק ואיכות הבנייה.
את חברתו מנהל צחי תחת המוטו :מקצוענות ודייקנות הם שם המשחק.

רונית שגיב
"דברים גדולים נעשים על ידי סדרה של דברים
קטנים המצטרפים יחדיו"

טלפון052-9463529 :
כתובת מיילronitsagivoffice@gmail.com :
פייסבוק :רונית שגיב
אינסטגרםronitsagivr :
כתובת משרד :ברוש  5נתניה
אזור פעילות בארץ :חדרה -גדרה (שרון ,מרכז)

רונית שגיב
רונית ,מפקחת בנייה ומנהלת פרויקטים בעלת ניסיון מצטבר של כ 20 -שנה
בבנייה ובתשתיות.
ניסיונה של רונית מתבטא במתן קשת רחבה של שירותים מקצועיים
הכוללים:
•תכנון בפועל וניהול צוותי תכנון
•הכנה ובקרה של מסמכי מכרז קבלנים וספקים
•הוצאת התכנון לביצוע
•פיקוח בשטח על הביצוע ומתן פתרונות לבעיות נקודתיות
•ניהול תקציב ועמידה בלוחות הזמנים של הפרויקט.
בהכשרתה המקצועית רונית הנדסאית בניין ,מהנדסת תעשייה וניהול עם
התמחות בניהול פרויקטים ,בוגרת קורס ניהול ופיקוח בנייה וקורס עיצוב
פנים.
כמנהלת פרויקט מנהלת רונית את הפרויקט מתחילתו ועד סופו משלב
בחירת המגרש ועד האכלוס .
כמפקחת בנייה מובילה רונית את הפרויקט משלב מכרז הקבלנים ועד לסיום
הבנייה ,תוך הסתכלות רחבה עד ירידה לפרטי פרטים ובמיומנות מקצועית.
בעבודתה מחברת רונית בין צוות התכנון לבין הקבלנים והספקים שבשטח.
הידע והניסיון הרב שצברה בניהול ,תכנון וביצוע מאפשר לה להעניק ליווי
אישי ומקצועי ,תוך הסתכלות מקיפה על כלל הפרויקט עד למימוש חלומם
של לקוחותיה בהתאם לעיצוב ולתכנון שהתווה צוות התכנון ותוך ייעול לוחות
הזמנים והמסגרת התקציבית.

רונן עובדיה
"אדם שאוהב את עבודתו לא עובד יום בחייו"

קבוצת כלל פיקוח פרויקטים הנדסיים בע"מ
טלפון050-4664091 :
כתובת מיילtaba1983@gmail.com :
פייסבוקRonen Ovadya :
אינסטגרםclal_group_by_ronen_ovadya :
כתובת משרד :ורד  ,25מתן
אזור פעילות בארץ :השרון ,גוש דן ,תל אביב והסביבה

רונן עובדיה
רונן ,הנדסאי בניין ובוגר כלכלה וניהול ,בעל ניסיון של קרוב ל 3-עשורים
בניהול ,ביצוע ופיקוח על פרויקטים עם מערכות מורכבות ,בבנייה פרטית
וציבורית ,לרבות מסעדות ,אולמות הרצאה ,פנימייה ועוד.
רונן מאמין כי יש לייצר סביבת עבודה סינרגית במהלך הבנייה ,תוך מתן
תשומת לב לפרטים ומעורבות מלאה בשלב התכנון ותוך שילוב הידע
והניסיון בכדי למקסם עלות-תועלת ולהימנע מהוצאות פורצות תקציב
בפרויקט.
פרויקטים לדוגמא :
•הררי  8רמת אביב שיפוץ בניין ,חפירת מרתף מתחת לבניין הוספת אגפים
ושיפוץ פנים
•הרטגלס  12תל אביב הריסת דירה ב-ק.ק וחפירת מרתף בבניין קיים
•חיים לבנון  2רמת אביב ,הריסה ובנייה מחדש הכולל מרתף
•אשר ברש  3רמת אביב ,תוספת אגפים למבנה קיים הכולל  4קומות
•דן שומרון  8-10הרצליה 2 ,בנייני בוטיק לרבות מרתף חניה
•יעקב דורי  7-9הרצליה ,בניין בן  24יח"ד עם מרתף חניה
•יצחק חופי  19רמת גן ,וילה בשיכון הצנחנים
ציבורי:
•מרכזי הגנה לילדים בסיכון -בית לין ב  8ערים בארץ
•קמפוס חרוב לילדים משרדים של מרכז לרווחת הילד בירושלים
•אולם הרצאות באוניברסיטה העברית
•מרכז לטיפול בתוקפים בירושלים
מסחרי:
•מסעדת דוד עוף בהרצליה
•נעלי עמנואל משרדים וחנות ברעננה
•השירות כולל ניהול תכנון מבחירת האדריכל ,היועצים ועד לקבלת המפתח
המוטו של רונן :לקוח מרוצה ללא מגבלת זמן גם לאחר סיום הפרויקט.

רונן עובדיה
"אדם שאוהב את עבודתו לא עובד יום בחייו”

קבוצת כלל פיקוח פרויקטים הנדסיים בע"מ
טלפון נייד050-4664091 :
דוא"לtaba1983@gmail.com :
פייסבוק ronen ovadya :קבוצת כלל פיקוח פרויקטים הנדסיים בע"מ
אינסטגרםclal_group_by_ronen_ovadya :
כתובת משרד :ורד  ,25מתן
אזור פעילות בארץ :השרון ,גוש דן ,תל אביב והסביבה

רונן עובדיה
רונן הוא הנדסאי בניין ובוגר קורס כלכלה וניהול .בעל ניסיון משנת .1992
ניהלתי פרויקטים עם מערכות מורכבות ,ופיקחתי עליהם ,ובכלל זה על בנייה
פרטית ובנייה ציבורית מגוונת .מטרתנו היא לייצר סביבת עבודה סינרגטית,
החל במתן תשומת לב לפרטי התכנון ועד לתהליך הבנייה עצמו .אנו מעורבים
בכל רגע ומשלבים את הידע והניסיון שלנו כדי להגיע למקסימום עלות-
תועלת ,ולמנוע הוצאות שפורצות את תקציב הפרויקט.
פרויקטים לדוגמה:
הררי  ,8רמת אביב :שיפוץ בניין ,חפירת מרתף ,הוספת אגפים ושיפוץ פנים.
הרטגלס  ,12תל אביב :הריסת דירה וחפירת מרתף בבניין קיים.
חיים לבנון  ,2רמת אביב :הריסה ובנייה מחדש ,כולל מרתף.
אשר ברש  ,3רמת אביב :תוספת אגפים למבנה קיים בן ארבע קומות.
דן שומרון  ,10–8הרצליה :שני בנייני בוטיק.
יעקב דורי  ,9–7הרצליה :ביצוע בניין  24יח"ד עם מרתף וחניה.
יצחק חופי  ,19רמת גן :וילה בשיכון הצנחנים (בביצוע).
ציבורי:
מרכזי הגנה לילדים בסיכון – בית לין ,בשמונה ערים מבאר שבע ועד צפת.
ירושלים :קמפוס חרוב לילדים; משרדים של מרכז לרווחת הילד.
אולם הרצאות באוניברסיטה העברית.
ירושלים :מרכז לטיפול בתוקפים.
מסחרי:
הרצליה :מסעדת דוד עוף.
רעננה :נעלי עמנואל ,משרדים וחנות.
המוטו שלנו הוא לקוח מרוצה ללא מגבלת זמן גם לאחר סיום הפרויקט.
נשמח להיות שותפים בפרויקט שלכם.

רמי אליהו
"דברים טובים עומדים לקרות לכם ממש בקרוב"

אלרד הנדסה ובנייה
טלפון054-5420198 :
דוא"לErcm.rami@gmail.com :
פייסבוק :אלרד הנדסה ובנייה
אזור פעילות בארץ :ממרכז הארץ והשרון עד צפון הארץ ,כולל הגליל והגולן

רמי אליהו
אלרד הנדסה ובנייה מתמחה בניהול ופיקוח על פרויקטים בבנייה במגזר
הפרטי ,העסקי והציבורי .את החברה מנהל רמי אליהו ,הנדסאי בניין עם
התמחות בתכנון מבנים ,בעל ניסיון בענף מעל  20שנה.
רמי הוא דור שני בענף הבנייה והחל דרכו בחברה המשפחתית .פילס את
דרכו בתחום הבניין מעובד זוטר עד ניהול פרויקטים גדולים .מנוסה בבנייה
רוויה ,צמודי קרקע ומבני ציבור (פנימיות ,גני ילדים).
בהמשך דרכו ,כשכיר בחברות בנייה וחברות פיקוח וניהול ,ניהל פרויקטים
בבנייה ובתשתיות בהיקפים גדולים ,כגון :בניית בית מלון בחיפה ,מגדלי
מגורים משולבים מעל חניון תת-קרקעי ,שכונות וילות ,הרחבות בקיבוצים
ומבני תעשייה ומסחר.
השירות שמציעה אלרד הנדסה ובנייה כולל ליווי מתכנון עד מסירה ,כלהלן:
ליווי במוסדות ורשויות.
גיוס ומשא ומתן עם הקבלנים השונים.
ניהול הביצוע של כל שלבי הבנייה.
פתרונות הנדסיים ואדריכליים.
הקפדה ופיקוח על כל שלבי הביצוע.
ניהול תקציב.
ניהול לוחות זמנים.
אנו בחברת אלרד מאמינים שתפקיד המפקח הוא לנהל את האינטרס של
הלקוח מול אנשי המקצוע והקבלנים השונים .חרטנו על דגלנו לספק שירות
אמין ומקצועי ,יחס אישי ושקיפות מלאה ,ולהגשים את חלום לקוחותינו
בהשלמת ביתם על ידי איכות בנייה גבוהה וליווי גם לאחר השלמת הבנייה.

שי נשיא
"Many people will promise, but very few
will deliver"

052-3420026 :טלפון
66shay@gmail.com :כתובת מייל
Shay Nassi :פייסבוק
 כנף:כתובת משרד
 צפון:אזור פעילות בארץ

שי נשיא
שי נשיא ,הנדסאי בנין וקבלן רשום תושב מושב כנף ברמת הגולן ,נשוי ואב
לשתי בנות ובן.
לשי המשמש כקבלן עצמאי בבנייה קונבנציונלית ,ניסיון של למעלה משלושה
עשורים בבנייה פרטית ובבנייה רוויה ובנוסף מנהל שי אתר עבור חברה
קבלנית לבניית בתי עץ.
בעברו למשך שש שנים היה שי בעל חברה לביצוע פרויקטים במגזר הציבורי
באוסטרליה (בתי מלון ,חנויות ,משרדים ועוד) ומאז חזרתו לארץ בשנת 2012
ועד היום ,עוסק בניהול ביצוע פרויקטים בתחומי הבנייה השונים לרבות :בתי
מלון ,מתחמי צימרים ,בנייה פרטית ומשרדים.
שי נשיא מציע מגוון רחב של שירותים לרבות ניהול תכנון ,ניהול ביצוע ופיקוח
על פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות ,במגזר הציבורי ,העסקי והפרטי.
בפרויקטים עליהם הוא אמון ,מעורב שי משלב החזון ,דרך תיאום תכנון
(בפרויקטים מולטידיסיפלינריים) ,הכנת אומדן ,מפרט ,מכרז קבלנים ,וכמובן
ניהול הביצוע.
הערכים בהם דוגל משרדו הם יושר ,מקצועיות ואחריות ללא פשרות,
בדגש על שלושת מסדי הפרויקטים ,שהם :זמן ,איכות ועלות ,עד להשלמת
הפרויקטים לשביעות רצונם של לקוחות החברה.
שי מאמין כי ככל שיוקדשו זמן ואנרגיה לתכנון מוקדם ,כך יצומצמו הפערים
בין הדמיון והמציאות בפועל בתום התהליך.

שניאור עידה
"התסכול מביצוע גרוע נשאר זמן רב לאחר שפג
טעמו הטוב של המחיר הנמוך"

טלפון 054-4684770 :
מיילshneorida@gmail.com :
פייסבוק :שניאור עידה
אינסטגרםshneor_i :
כתובת משרד :כפר חב"ד
אזור פעילות :מרכז שפלה

שניאור עידה
את השתלבותו בעולם הבניין החל שניאור בשנת  2008בתפקיד קבלן עבודות
שיפוצים ,תוך התמקדות בעבודות גמר בפרויקטים יוקרתיים למגורים (וילות
ודירות).
לאחר כ 5-שנים החליט שניאור לבצע הסבה מקצועית ולפתוח משרד לניהול
ופיקוח פרויקטים בבנייה .אל תחום הפיקוח הביא עימו את הידע והניסיון
שצבר בעבודתו בפועל בשטח.
כמפקח בנייה ,דואג שניאור לבצע ביקורים שוטפים בשטח ,על מנת לוודא
שהעבודות מבוצעות בהתאם לנדרש בתוכניות ובמפרטים ,ובהתאם ללוחות
הזמנים שנקבעו בחוזה מול הקבלן.
לטובת התמקצעותו בתחום הפיקוח עבר שניאור בהצלחה ,קורס מפקחי
בנייה במרכז הבנייה הישראלי עוד עבר שניאור להרחבת הידע ,קורס אוטם
מורשה ,מטעם מכון התקנים הישראלי בשיתוף עם מרכז הבנייה הישראלי.
במהלך השנים האחרונות משתתף שניאור באירועי נדל"ן ,כנסים ,ועידות
והשתלמויות מקצועיות ,זאת בכדי להמשיך לצבור ידע ולהישאר מעודכן
בחידושים השונים בענף ,לרבות עדכונים של שיטות בנייה ,חומרי גמר
חדשים ,עדכוני תקנים ישראליים ועוד.
מאז הקמת המשרד ,צבר שניאור עשרות פרויקטים ולקוחות מרוצים ,עבורם
שימש כמפקח על עבודות הבנייה לרבות עבודות שיפוץ ופרויקטי תמ"א.

תומר סהר
"איכות ומקצועיות – ללא פשרות"

טלפון054-4303404 :
דוא"לtomersa1978@gmail.com :
פייסבוקtomer sahar :
אינסטגרםtomer sahar :
כתובת משרד :בית יצחק
אזור פעילות בארץ :מרכז ,גוש דן ,אזור השרון ,צפון (עד קיסריה)

תומר סהר
תומר עוסק בתחום של פיקוח בנייה וניהול פרויקטים מעל  13שנים .הוא בעל
תעודת ניהול ופיקוח הבנייה ,ותואר .B.Aבמנהל עסקים.
במסגרת הפרויקטים הרבים שניהל ,צבר תומר ניסיון מקצועי עשיר בתחום
של בתי יוקרה עתירי מערכות חכמות .אבני היסוד בעסק של תומר סהר
הן שקיפות מלאה מול הלקוח ,שירות וליווי מקצועי מתחילת הפרויקט ועד
לסיומו .תומר מאמין כי תכנון נכון של אנשי מקצוע איכותיים יביא לביצוע
ברמה הגבוהה ביותר בכל שלבי הבנייה .אלה המרכיבים בשירות שהוא נותן:
ניהול הפרויקט משלב התכנון ועד המפתח.
הכנה ובקרת תקציב הפרויקט לחסכון מקסימלי בעלויות.
עריכת מכרזים ,משא ומתן וחוזים עם קבלנים מקצועיים.
פיקוח יומי באתר הבנייה ,מתחילת הבנייה ועד סיומה.
הקפדה על טיב החומרים והעבודות על פי המפרטים.
שירות מקצועי ,איכותי ויעיל.
תהליך העבודה מתבצע בשיתוף פעולה ובסנכרון מלא מול כל הגורמים
בשרשרת העבודה :לקוח ,אדריכלות ,עיצוב פנים ,קבלני משנה וספקים.
תומר דואג גם לבקרה שוטפת למניעת חריגות תקציב הבנייה ,בדיקות איכות
קפדניות ,תיאום מלא בין הקבלנים והספקים השונים ,שמירה על התקציב
הבנייה ועמידה בלוחות הזמנים של הפרויקט.

מנהלת מועדון :אביבית חיון
מיילavivith@building.org.il :
טלפון054-3333056 :
מרכז הבנייה הישראלי ,אצטדיון נתניה
רשימת המפקחים מוצגת לפי סדר א'  -ב'

