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 מהנדסים בע"מ נאמתפרופיל חברת 

 
 משרד לתכנון קונסטרוקציה

 
 , ירושלים9האומן   כתובתנו:

 02-6784640   רב קווי: טלפון
 6784384-02       פקס:

 054-2550001/2  :נייד
 

 על צוות משרדנו נמנים: 
 

 דן שפר  מהנדסים:
 אהרון בן יוסף  
 מאיר ברקוביץ  
 לן ברקאי  
 כהן יבא  
  אייל קסיר  
 לןגוז אמיר  

 
 שפר תומר הנדסאים:

 בר משה
 אריאל ביטון                           
 צבי כהן )הרשי(  
 אוריאל אוזן  

 
 להנדסה(יוני מרכוס )סטודנט  משרד והצעות מחיר:המנהל 

 
 תומר שפר החברה: כ"למנ

       
 ואילנית כהן אורית מגרה , מנהלת חשבונות:נהלת אדמיניסטרטיביתממזכירה, 

 
 הדסה אילוז ורחל בדוש :טותשרט

 
 אבי שגב  ן:רואה חשבו

 
 סנופר אחזקת מחשבים:

 
 dan@danshefer.co.il דואר אלקטרוני:

 
 hefer.co.ilwww.dans כתובתנו באינטרנט:
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 התמחות המשרד:
 
 מבני בטון .1
 
 .בדן מבני פלדה בלותכנ -מבני פלדה  .2

 של בטון ופלדה. מבנים המתוכננים במורכבותתכנון          
 
 בניה.ייעוץ באומדני עלויות, בדיקות לפתרונות שונים באופני בניה ובחומרי  .3
 
 שבים.עריכת כתבי כמויות ממוח .4
 
 ינה הישראלית.והתאמתם לתק זוק מבנים קיימיםחי . 5
 
 ון דרוך.בטמבנים מתכנון  . 6
 

 ציוד המשרד:
 

 קס., מדפסות ופםמחשבי 15 ציוד המשרד מונה:
 

 המחשבים מופעלים עם התוכנות הבאות:
 

 א. תוכנות הנדסיות.
 ב. תוכנות לשרטוט.

 ג. תוכנת עיבוד תמלילים.
 ד. תוכנה לניהול משרד.

 ה. תוכנות ניהול קבצים ואופטימיזציה.
 

 התוכנות ההנדסיות כוללות: 
 
 . בנארית1
 BEAMD + STRAP - . עתיר2
 ETABS -. תוכנה מארה"ב 3
 מרחבית . מסגרת4
5 .CUBUS 
 PROKON –. תוכנה מאנגליה 6
 AUTOCAD -ד . אוטוק7
8. OFFICE  
9. REVIT  
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 פרויקטים שתוכננו במשרדנו

 
)חלקם בשיתוף עם שמעון  1980להלן מצורפת רשימה חלקית של עבודות שנעשו על ידינו משנת 

 קאופמן(
 המשך עבודה משותפתבתודה ו

 
 

           -קבלן אחים איילון  -רושלים עירית י -טור -ספר ואולם ספורט א. בית 1
 אדר' מריאן כהן.    
 
 ירושלים. -נווה יעקב  -. בית כנסת קהילת קמיניץ 2
 
 ירושלים, בית שמש , לב העיר. -לוד, קרית יובל, פת  -יקט שיקום שכונות . פרו3
 
 מבנה מגורים במחנה בזק. -. משרד הבטחון 4
 
 ת דינמניות.ה פלדה בעל מפתחים גדולים ועמיסומבנ -עטרות  -. מפעל לחיתוך אבן 5
 
 מבנים מורכבים עם דרישות  -. מקווה טהרה לוד, מיתר, ירוחם, אפרת, נצרים, כרמי צור6

 אדר' צבי שפלטר. -מיוחדות לביסוס ולאיטום     
 
 אדר' דן יזרעאלי. -אשדוד  -. בית כנסת של הקהילה ההודית7
 
 אדר' זאב רבינא. -הגג תוכנן כמבנה קליפתי מרחבי  -להרמאל. בריכת שחיה פרטית מקורה 8
 
מ"ר ובו שילוב של בניה   קונבנציונליות   4000 -מבנה של כ  -. מבנה משרדים ומסחר תלפיות 9

 קבלן קריבוס. -היזם בש  -ובניה טרומית )פריקסטים דרוכים( 
 

 פלטר.אדר' צבי ש -רחבי מפתחים גדולים גג מ -. בית כנסת מצפה יריחו 10
 

 אורנשטיין. -מכרז ביצוע משרד השיכון, אדר' רומם -. גני ילדים פסגת זאב, בית שמש 11
 

 גג פירמידלי מרחבי, אדר' משה זלצמן. -העדה הגרוזינית נווה יעקב  -. בית כנסת בית דוד 12
 

 טר.אדר' צבי שפל -מעלה אדומים  -. בית כנסת אור התורה 13
 

 לים, אדר' מייק טרנר.עירית ירושלים וקרן ירוש - טור + מתנ"ס-. גן ילדים א14
 

 אדר' זאב שיינברג . -מ"ר  6000 -בניה למגורים כ  -הר נוף  -. רסקו 15
 

  -מ'  30גשר מרחבי דרוך במפתח של  -קרן ירושלים -גשר להולכי רגל  -. גשר הסינמטק 16
 וינד.אדר' נ. גורלי, מנהל פרויקט דן  קבלן ג.ג. פרץ מהנדסים,      

 
 אדר' נ. מלצר. -החברה להגנת הטבע  -ניצנים  -. בית ספר שדה "שיקמים" 17
 

 אדר' נ. מלצר. -החברה הממשלתית לתיירות והסוכנות  -מפרץ אמנון  -. שירותי חוף לרכב 18
 

 נ. גורלי.אדר'  -חדר מאגד, גני ילדים, בית ספר  -. מבני ציבור גבעת הרדאר 19
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 )לא בוצע( יטה העברית.האוניברס -הר הרוח  -. מצפה מטאורולוגי 20
 

אדר'  -האוניברסיטה העברית  -. גג פלדה ואלמנטים טרומיים על מבנה הפקולטה למתמטיקה 21
 זאב רבינא.

 
 אדר' זאב שיינברג. -עבור שיכון עובדים  -מ"ר, רמת דניה ירושלים  4000 -. מבנה מגורים כ 22
 

היזם סילוג,  –גבעת זאב ירושלים  –מפלי הגבעה מפלי רומא ומ"ר  5,000 –בתי מגורים כ . 23
 אדר' אייל איצקין.

 
 עבור החברה לפיתוח מזרח ירושלים. -ית פלדה לאירועים יקונסטרוקצ -ה אקוסטית י. קונכי24
 

 ה קונבנציונלית מ"ר ובו שלוב של בני 4000 -מבנה של כ  -. מבנה משרדים ומסחר תלפיות 25
 היזם יהודה יונה, אדר' יאיר גוטמן. -דרוכים(  ומית )פריקסטים ובניה טר       

 
 אדר' זאב רבינא. -גילה  -. בית כנסת "בן איש חי" 26
 

 אדר' דן יזרעאלי. -באר שבע  -. בית כנסת "מגן חסידים" עבור הקהילה ההודית 27
 

 אדר' אילן אפרת. -מ"ר  1000 -. בית ספר "תלמוד תורה" ערד כ 28
 

 אדר' רומם אורנשטיין. -משרד השיכון  -ת זאב ומעלה אפרים כנסת פסג. בתי 29
 

 )לא בוצע( אדר' מנדי רוזנפלד. -חברת המתנס"ים  -. מתנ"ס אזור 30
 

 אדר' נ. מלצר. -מ"ר עבור עירית ירושלים  8000 -. בי"ס מקיף לבנות "שיח ג'ארח" כ 31
 

ט וינקו אדר' אילן אפרת, מנהל פרויק -ים שכונת הבוכר -מ"ר  4000 -ונים כ . תלמוד תורה סל32
 יפת.

 
 אדר' דן יזרעאלי. -מ"ר  4000 -עבור קהילת בעלז"א סנהדריה  -. בתי מגורים 33
 

 )לא בוצע( אדר' דן יזרעאלי. -מבשרת ציון  -. מועדון טניס 34
 

 ר' לואיס קלצ'קו.אד -תלפיות  -מ"ר ל"מוסך יחזקאל"  3000. תוספת 35
 

חן, ש.א.ג., בוני הבירה, אוהלי יוסף, אדר' אילן  -בור חברות גור ע -ם סנהדריה . בתי מגורי36
 אפרת.

 
 אדר' לואיס קלצ'קו. -. בתי כנסת ומקווה עבור "אשא עיניי אל ההרים", שכונת רמות 37
 

+ שיכון עובדים,  אדר'  היזם חפציבה -מבנים, מגרש הפועל קטמון הישנה  13. שכונת מגורים 38
 ברג.זאב שיינ

 
 אדר' גילה חיות. -גבעת שאול  -מ"ר  3000 -. תלמוד תורה מורשה, ירושלים כ 39
 

 אדר' אמנון בן דור. -שיפוץ ותוספת  -אבו גוש   st. joseph. בית הארחה כנסיית 40
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 אדר' יונתן שילוני. -חברת סונול  -. תחנת דלק תלפיות 41
 

 ן.היזם עזרא לוי, אדר' ג. לייבסו -ורים נחל החלילים מבשרת ירושלים . בתי מג42
 

 היזם כדורי, אדר' ישראל לויט. -מ"ר  10,000 -. בתי מגורים הר נוף כ 43
 

 יזם אבי חמני, אדר' יובל               –מ"ר  7,000 –יח"ד כ  48בנינים  9 –. מבנן מגורים מצפה גילה 44
 תאודור.      

 
 וזנפלד.אדר' מנדי ר -ות דלק דור אנרגיה . תחנ45
 

 , אדר' י. לויט.יששכר מהקבלן מ"ר, פסגת זאב מערב,  5000 -בתי מגורים כ  -. רמת יששכר 46
 

 מ"ר, היזם מ. ליפשיץ, אדר' מנדי רוזנפלד. 3000 -פסגת זאב, בתי מגורים כ  -. מגדלי זאב 47
 

 צע()לא בוט ובילוי, אדר' לו גלרטר. מתקני ספור -כפר שמריהו  -. שגרירות ארה"ב 48
 

 אדר' אילן אפרת,  יזם ש.א.ג. )ולול(. -מבנים  22 -. מבנן מצפה יריחו 49
 

 מבנים, אדר' מירון פוליאקין, יזם ש.א.ג. )ולול(. 27 -. מבנן כוכב השחר 50
 

 ת"א. -בר -מבנה אירוח ולימוד, אדר' פרייס -. יער ירושלים, חברה למתנס"ים 51
 

 י, יזם יאיר ביטון + מוצ'בסק-מ"ר אדר' יוליוס בורגר 3000 -אבי" כ -מבנן פסגת זאב  "טל. 52
 עמיחי ניסן.      

 
 ריג. -. גני ילדים באפרת, עבור מועצה מקומית אפרת, אדר' להב 53
 

מ"ר של יח' מגורים, אדר' אייל איצקין, יזם  25,000 -. מבנן מגורים מבשרת הירוקה כ 54
 י(למה דהוק)ש פנטהאוז.

 
 מבשרת ירושלים, אדר' אייל איצקין. -" "אריחית -מ"ר  5000 -. מבנן מגורים כ 55
 

יח"ד מבני עץ עבור החברה לפיתוח "מטה בנימין" , אדר'  30 -כ  -. מבנן מגורים "עופרים" 56
 ת"א.  -יהושוע שחר 

 
 ו הנדסה ובנין.אדר' לואיס קלצ'קו, יזם אל.י -מבנים  35 -. מבנן מגורים "אלון" 57
 

 מ"ר אדר' חיה בן צבי, עבור עירית ירושלים. 5000 -כ  -ואה י ילדים גבעת מש. בית ספר וגנ58
 
 

 יזם מאיטליה, אדר'  -סיאני  -די וורלי   -מ"ר, מושבה גרמנית  4000 -. בניה למגורים כ 59
 ב.ק.  אדריכלים.      

 
 .בלס, אדר' יהודה הניג-ר עבור כהןמ" 4500 -תלפיות, כ  -. מבנה תעשייה תלפיות 60
 

 חיים מיילון. -מ"ר אדר' ריטה דונסקי, מנהל פרויקט  2500 -. מועדון בני עקיבא רמות, כ 61
 

 בי"כ על גן ילדים קיים, אדר' צבי שפלטר. -. בי"כ סטריקוב 62
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 בי"כ על גן ילדים קיים, אדר' יהודה ורשביאק. -. בי"כ אור משה 63
 

 גלרטר.ורג, עבור קרן ירושלים, אדר' לו . בי"כ ורב64
 

 הגדלה ושיפוץ עבור קרן ירושלים, אדר' אמציה  -בי"ס תיכון לאומנויות  -. בי"ס בית הילד 65
 אהרונסון.      

 
דיור עבור  מ"ר 14,400 יח"ד 36בכל בנין  -קומות ברשל"צ   -11. ארבעה בתי מגורים גבוהים 66

 תל אביב. -שנהב  -' כנען חברת  יששכר )קול מצליח(, אדר
 

 אדר' משה אקנין. –זכאי מישור אדומים  –י מבני תעשייה שנ. 67
 

  -אדר' קוריאטו  -מ"ר  4000 -כ  - 04רמות  -. תלמוד תורה ובי"כ תפארת ישראל 68
 קלצ'קו,מנהל פרויקט ישראל טאומן.      

 
 יזם תכנון וביצוע חברת עמיר,  -. תוספת אגף לבית ספר נוה צוף והכנה לשלב נוסף בעתיד 69
 אדר' אסתר לוי.      
 

 בן ישי, אדר' יובל תיאודור.-בר דגן -מ"ר יזמים  3000 -. מבנן מגורים גן יבנה כ 70
 

 חברת "נופרם", יזם  -מ"ר  10,000 -כ  -מבשרת ירושלים  -. מבנן מגורים יוקרתי סביונים 71
 אדר' עדי גיא.      

 
 , אדר' גרשון גרשמן.יזם ברוך ברוכמן -מ"ר בעטרות  4000 -. בית דפוס כ 72
 

 אד' נירה אורן. -קבלן יששכר מ.  –מ"ר  7300הר חומה ירושלים.  –מדורגי יששכר . 73
 

 ציר.יזם ב. יאיר + בן דוד, אדר' רומן ק -מ"ר  4000 -. מבנן מגורים במלחה כ 74
 

  -אדר' קוריאט  -מ"ר, שכונת הבוכרים  15,000 -מבנה לישיבה כ  -. ישיבת אור החיים 75
 וינקו יפת. -קלצ'קו. מנהל פרויקט       

 
 חברת המתנס"ים וקרן ירושלים, אדר' גוגנהיים  -תוספת ושיפוץ  -. מתנ"ס גרוס רוממה 76

 ארד הנדסה. -בלוך,  מנהל פרויקט       
 

 אדר' ליברמן. -רמות, ישיבה בשכונת רמות  -גור  . ישיבת77
 

  -אדר' חמי גורלי ואייל איצקין. מנהל פרויקט  - . מבני ציבור ובתי מגורים בגבעון החדשה78
 אבני אמסטר.      

 
 יזם יהודה יונה, אדר' יובל היימן. -מ"ר  3000 -כ  במבשרת. מבנן מגורים 79
 

  אד' יזרעלי דן. –יששכר מ.  –מ"ר  4300ם. גבעת שאול ירושלי –נאות שמחה  .80
 

 אדר'  -מבנה לטיפול בחומרים כימיים  מ"ר 5000 -כ  -. מבנה תעשייה "ביולב" עטרות 81
 ברחנא תל אביב, מנהל פרויקט עמנואל האס.     

 
 אדר' אלי ענבר. -מ"ר עטרות  3000 -. מבנה תעשייה נ. כהן כ 82
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 יזמים חברת אד"ן בנאים בע"מ, אדר' יובל תיאודור. -מ"ר  2500 -. מבנה מגורים בית וגן כ 83
 

 עידו, אדר' שמחה אבירם. -יזמים שאולוב  -מ"ר  2500 - . מבנן מגורים בבית וגן כ84
 

 אדר' שמחה אבירם. -מ"ר עטרות  5000 -כ  -דרור צדוק  -. מבנה תעשייה 85
 

 , אדר' לב שטרן וצבי שפלטר.עירית ירושלים -מ"ר  2800 -כ  -. בי"ס בית צפפה 86
 

 שער.-לדמן, אדר' ועקניןיזם אבי גו -מ"ר  2000 -. מבנן מגורים במורדות הולילנד, כ 87
 

 יזם יוסף כדורי, אדר' ביטמן בן צור. -יח"ד בנווה מנחם גבעת זאב  100. מבנן מגורים 88
 

 ר.אדר' יורם שחר + אלי ענב -. במה וקרוי לארועים בנין ראש הממשלה 89
 

 אדר' אלי דוידוב. -מ"ר  3500 -. מוסך דוידוב מישור אדומים כ 90
 

 אדר' אייל איצקין. –יזם ב. יאיר בע"מ  –ביתר עילית  –יח"ד  101מבנן מגורים . 91
 

 יזם ישי את שדי, אדר' רוזנבלאו. -מ"ר  1500 -. מבנה תעשייה הר טוב כ 92
 

  -יח"ד( כ  300 -ח"ד )אופציה להגדלה ל י UP TOWN   240. מבנה מסחרי ומגורים גילה93
 קומות.  24 -דל מתוכנן ל מ"ר חניה כולל מג 15,000 -מ"ר מסחר כ  8,000      

 נבנה בחלקו. – יזמים בר + עדיקה, אדר' קסוטו + פריאון + מן שער +דב נאמן.
 

 פרלמוטר + אדר' יהודה  -יח"ד, יזם "יסודות צור בע"מ"  259 -. מבנן רמת בית שמש זנוח 94
 בארי  הרשקוביץ.      

 
 יובל היימן. אדר' -יזם ב. יאיר בע"מ  -יח"ד  62.  מבנן צור הדסה 95

 
 אדר' יוסף ליברמן, מנהל פרוייקט אבני אמסטר. -מ"ר  7000-.  ישיבת גור בית שמש כ 96

 
 לא בוצע()קלצ'קו.-אדר' קוריאט -מ"ר  4,000 -. תלמוד תורה "קריה נאמנה" נווה יעקב, כ 97

 
 אדר' ניסים דלל. -. בי"כ עטרת הפסגה 98

 
 רוזנפלד ארנס אדר'. מ"ר, 4,000 -כ  -. מתנ"ס ביתר עילית 99

 
 אדר' אמציה אהרונסון. -יזם ט.ש.ת.  -יח"ד  28. מבנן מגורים מבשרת 100

 
 אדר' סרג'יו אסדרבן. -. בי"כ נוקדים 101

 
 דר' משה אקנין.א -גוש קטיף  -. מפעל לעיבוד ירק מצונן 102

 
גיורא גור , מנהל  אדר' יונתן ישלוני + -דור אנרגיה  -כביש מעלה אדומים קדמה . תחנת דלק103

 פרויקט רפי יפמן.
 

 אדר' דב גליא. -משרד השיכון  -יח"ד להשכרה  74. מבנן ביתר עילית 104
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 קט רנה אללו.ת"א, מנהל פרוי -קומות בנק ירושלים אדר' מיקי שלומוביץ  3. תוספת 105
 

 בלוך. -היים אדר' גוגנ -יזם אילן אנקווה  -רחוב אלישע פינת שבטי ישראל  -. "מלונית" 106
 

 ביתר עילית, אדר' אילן אפרת. -חב"ד  -. בית כנסת וישיבה תפארת מנחם 107
 

 אור עבודות, אדר' זילברשטיין פרוס )אגי(. -יזם  -. מבנן מגורים גבעת הזית אפרת 108
 

 אדר' רומן קציר. -פסגות מטה בנימין  -מועדון פיס לקשיש . 109
 

 יוחנן אדר' יעקב גבאי. יזם אלי -. מבנן מגורים מלחה 110
 

 )לא בוצע(קלצ'קו. -אדר' קוריאט  -נווה יעקב  -. תלמוד תורה תורת העמק 111
 

 אדר' שלמה אהרונסון. -רשות הגנים הלאומיים  -. שחזור שימור קיסריה 112
 

 אדר' גדעון יגר. -רוממה, ירושלים  -בי"כ עמותת אביתר . 113
 

 ' ניסים דלל. אדר –בי"כ מגן אבות פסגת זאב . 114
 

 אדר' טוביה כץ. -. בי"כ ואולם ארועים טלמון 115
 

 יזם קניג בניה בע"מ, אדר' יוסף צייגר. -יח"ד  24. מבנן מגורים בית שמש 116
 

 יזם אלי יוחנן, אדר' יובל היימן. - יח"ד 67. מבנן מגורים ביתר עילית 117
 

 , אדר'הרושד בן יזם עמי ויצמן + דו -. מתחם מגורים רחוב הנביאים 118
 בלוך. -גוגנהיים         

 
 יזם ליגד + ב. יאיר בע"מ, אדר' אייל איצקין. -יח"ד  184. מבנן מגורים אלנבי 119

 
 ' לו גלרטר.אדר -עירית ירושלים  -עיסוויה  -. בית ספר לבנות 120

 
 אדר' יגאל גולדשטיין. -עטרות  -. מבנה תעשיה מעבדות ד"ר מלומד 121

 
 אדר' שלמה אהרונסון. -קק"ל  -פארק הזהב קרית שמונה  -ים להולכי רגל . גשר122

 
 אדר' שלמה אהרונסון. -עבודות פיתוח  2000. נתב"ג 123

 
 )לא בוצע(ר' זאב ברן.אד -בית חנינה  -. מבנן מגורים עבור מורים ערביים 124

 
 קין.אדר' אייל איצ -ב. יאיר בע"מ  -יח"ד  56. מבנן מגורים צור הדסה 125

 
 אדר' זאב ברן, מנהל פרויקט יואב אלון. -. סניף קופת חולים מכבי פסגת זאב 126

 
 )לא בוצע( יזם עיסא כורדייה, אדר' טוקאן )רבת עמון( + זאב ברן. -. קניון מזרח ירושלים 127

 
 אדר' אבישי בן אבא.  –יזם דן דר בן אבו  –יח"ד גבעת זאב  76מבנן מגורים . 128
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 )לא בוצע(יזם חב' כימניר, אדר' יונתן שילוני. -למנחת מסוקים  . מבנה129
 

 בן צור. -יזם כדורי, אדר' ביטמן  -, כניסה לעיר  מלון/. בית אבות130
 

 יאיר, אדר' אייל איצקין. יזם ב. -יח"ד הר חומה   72. מבנן מגורים 131
 

 אדר' אייל איצקין.יזם טירניס בע"מ )רן ארז(,  -. מבנן מגורים גבעת הזית אפרת 132
 

 )לא + גיורא גור אדר' נ. מלצר -יזם אהרון בלום  -מ"ר 11,500 -. מבנה מסחרי תלפיות כ 133
 .בוצע(

 
 .יזם אפגד, אדר' מריאן כהן -יח"ד מודיעין  60. מבנן מגורים 134

 
 אד' רכס אשכול. 4מבנה מגורים יזם אלי קליין רח' ירמיהו מגרש . 135

 
 פרלמוטר. -יזם יסודות צור בע"מ, אדר' הרשקוביץ  -יח"ד ביתר עילית  86. מבנן מגורים 136

 
 יזם מאיר גבירץ, אדר' רוזנפלד ארנס. -מ"ר אלעד  3,000 -. מבנה מסחרי כ 137

 
 )לא בוצע( יזם דן דר בן אבו, אדר' וולטר שיינקמן. -דוד יח"ד אש 73קומות,  17. מבנה 138

 
 גליר )עוזמו( + דונה, אדר' מיקי זיידמן. יזם -. מבנן מגורים פסגת זאב 139

 
 יזם ב. יאיר בע"מ, אדר' אייל איצקין. -יח"ד גבעת זאב  76. מבנן מגורים 140

 
 ל איצקין.יזם ב. יאיר, אדר' איי -אדם  -יח"ד  82 -. מבנן מגורים 141

 
 יזם ב. יאיר, אדר' רכס אשכול. -פסגת זאב  -יח"ד  162 -. מבנן מגורים 142

 
 יזם ב. יאיר, אדר' אמציה אהרונסון. -פסגת זאב  -קניון  .143

 
 יזם ב. יאיר, אדר' אמציה אהרונסון. -יח"ד  66 –. מבנן בית הכרם 144

 
 אדר' קוריאט קלצ'קו.  –רמות  – . ישיבת ליקוויד145

 
 יזם ב. יאיר, אדר' אייל איצקין. –יח"ד  50. אלנבי 146

 
 דר' אייל איצקין.א – אלעד  יח"ד  100 –. כדורי 147

 
 אדר' אייל איצקין. –יזם ב. יאיר בע"מ  –יח"ד  120 –. מבנן מגורים מעלה אדומים 148

 
 אדר' טיטו. –יזם ב. יאיר בע"מ  –ישוב אדם  –יח"ד  96. מבנן מגורים 149

 
 צור-ביטמן/ בןאד'   –יזם ב. יאיר + בלליוס  –רח' שרי ישראל  –. מבנה מגורים  150

 לנדאו .ן מבצע:  צקבל        
 

 ת חניון + אולמות ציבוריים +  קומות מגורים וקומ -סאטמר  –.  מבנה "אדיסון" קרית יואל 151
 שטרן.אלי רכס, קבלן מבצע:  + אשכול שלמה אד'  -יח"ד    62         

 



 

 02-6784384 :פקס 02-6784640 :טל 9342105ירושלים.  9רח' האומן 

         Haoman 9 St. Jerusalem 9342105 Tel: 02-6784640 Fax: 02-6784384   

 dan@danshefer.co.ilדואר אלקטרוני:                                                     www.danshefer.co.ilכתובתנו באינטרנט:          
 

 ,  מ"ר 25,000 -ירושלים חניון + מסחר כ 9רח' האומן -. מבנה מסחרי "כדורי תלפיות"  152
 קבלן מבצע נטע ליפשיץ. –אד' אלי רכס          

 
 . מבנה מגורים יזם אלי קליין רח' כתב סופר אד' דוד גוגנהיים.153

 
 ו.. ישיבת ובי"כ "באר לחי רואי" רכס שועפט אד' קמיאט קלצ'ק154

 
 . מגדלי שאול גבעת זאב יזם מוטי קרויזר אד' יואל ברידמן , אחד עם מהנדס קוזניצוב.155

 
 יח"ד הר חומה יזם ב. יאיר אדר' אייל איציקין. 55. מעון מגורים 156

 
 אד' רכס אשכול. –. מבנה מגורים היהלום ברחביה יזם מרסל לזובסקי 157

 
 עבודת שראל אד' מיכאל גוטפרינד. -אדם   . מבנה מגורים יזם אהרון בלום רח' חי158

 
 ול אד'קסוטו.. מבנה מגורים יזם שאולוב רח' אלדוץ  גבעת שא159

 
 ם בית שמש אד' נחום זמל.-. בי"ס לבנות בנות י160

 
 אד' חזי חי. 22. מבנה מגורים        מ"ר עבור מוסדות סאטמר רח' דוד 161

 
 גבעת זאב א' מרקוביץ אבא. תשכטר אגן איילו.מבנה מגורים        יח"ד  )בן אבו( 162

 
 ראל לסרי.. מבנה מגורים רח' תלמודי אד' דן ברלב + מו163

 
 . בית כנסת נוה יעקב אד' יהודה פרלמוטר.164

 
 . ישיבה ובתי כנסת תורה ומסורה הרב יהודה דרזי רמות אד' אילן אפרת.165

 
 מלאכי. ת. בית כנסת קרי166

 
 רח' צפניה. . בית כנסת הר צבי167

 
 . תלמוד תורה אור שרגא שכ' הבוכרים אד' רכס אשכול.168

 
 ל הר נוף  אד' יורם פוגל.. ישיבה ובי"כ ברס169

 
 . בי"כ מנצסטר לונדון אנגליה אד' יעקוב אולבסקי.170

 
 . ישיבת שיח סוד רח' ירמיהו אד' נעמי רומן ניהול אד' אמסטר.171

 
 ת גוש עציון ובית שמש.. מפעלי בטון לשלומה דגן עטרו172

 
 . מבנה מסחרי יזם גדעון מיכאל מבשרת ציון אד' אבנר מולכו.173

 
 בני גלילי אד' גיורא גור חיפה. –. מוסך דיזל עטרות 174

 
 . מבנה מסחרי + באולינג בוני המיליונים מישור אדומים.175
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 יח"ד. 55, מההר חו -( אחוזת מצליח ל )יששכר מ. חברה לבניה. שלמה קו176
 

 מ"ר. 40,000 -כ - חרי כדורי תלפיות )בניין יוחננוף(. מרכז מס177
 

 יח"ד במודיעין. 96 -. דונה מודיעין 178
 

 מ"ר. 70,000 -"ד + מסחר כיח 169+  99+  170 -שת מודיעין . דונה מור179
 

 + מגורים. מ"ר מסחר 5,000 -כ -גרין אווניו בית שמש  -דסים . א.ש ועקנין מהנ180
 

 בניה(.יח"ד )ב 356מש, פרויקט הפרסה גרין וויו בית ש - ון יזום ובניהטריס. 181
 

 מ"ר ציבורי )בתכנון(. 2,000 -כ -. ביה"ס משכנות דעת בית שמש 182
 

 מ"ר בתכנון(. 6,000 -ת ספר יסודי בהר חומה )כבי -. מוריה החברה לפיתוח ירושלים 183
 

כיתות גן בשכונת  4 -וכיתות  18בי"ס יסודי  -דריכל אלי רכס . ביה"ס לעיריית מודיעין עם א184
 נופים.

 
 מ"ר בבית וגן. 12,000 -ת מדרש כביית נוער פנימייה ופרויקט קרי -צביקה וולפסון . 185

 
 ר.מ"ר בבית 5,600 -ביה"ס כ 432מגרש  -ת ילי. עיריית ביתר ע186

 
      

 


