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 רשימת פרויקטים

 

  :תכניות מתאר, תכניות בנין עיר, תכניות מפורטות

 

 , שכונת בקעה, ירושלים.3770תכנית מס'   •

 , לגן הפעמון, ירושלים.4360תכנית מס'   •

 , למרכז הכפר, עין כרם, ירושלים. * 5168תכנית מס'   •

 , מתנ"ס בקעה, ירושלים.4952תכנית מס'   •

 לים.ג', למתחם בית חינוך עיוורים, ירוש1856תכנית מס'   •

 , הרחבת רמלה לכיוון מערב. * 170תכנית מח/ •

 , כביש נופי לאורך חוף אשדוד. * 7/118/03/3תכנית  •

 , כביש החוף הצפוני, אשדוד. *9/118/03/3תכנית  •

 , רובע "בקמה", אשדוד. *93/101/02/3תכנית  •

 , אזור תעשיה עטרות ב, ירושלים. *4009תכנת בת/ •

 , ירושלים. *, חלק מאזור תעשיה עטרות5169תכנית  •

 , אזור תעשיה עטרות ג', ירושלים. * 5435תכנית  •

 ד', הרכבת הקלה בירושלים, הקו האדום, קטע הנטקה. 8000תכנית  •

 , הרחבת שכונת ג'ואריש, רמלה.3/170תכנית לה/ •

  , תכנית חוף הים הדרומי, אשדוד. 14/18/02/03תכנית  •

 

 

 תכנית אב, תכניות אסטרטגיות:

 

 לכפר עין כרם, ירושלים. *תכנית אסטרטגית  •

 תכנית אב לרמלה מערב. *  •

 אילת, תכנית אב לפיתוח החוף הצפוני. * •

 תכנית אב לפיתוח התיירות, עין כרם. * •
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 תכנית אב לתעשייה בירושלים. )עם דר' מאיר אמיר, כלכלן(. •

 ימי, אילת.-תכנית אב לפארק המצפה התת •

אל הנביא, שכונת בוכרים, שכונת בית ישראל תכנית שיקום, במסגרת "שיקום שכונות": שכונת שמו •

 )בשיתוף אדר' יצחק ליבנד(.

  ון, קריית גת. )בשיתוף אדר' זאב ברן(. תכנית בינוי לשכונת גליקס •

 

 

 : בנייני ציבור

 

 בית כנסת מורכז קהילתי "כל הנשמה", ירושלים. * •

 נריום, המצפה התת ימי, אילת.בניין, האוש •

 כרם, ירושלים. * חניון ציבורי תת קרקעי, עין  •

 תיאטרון הקרון בגן הפעמון, ירושלים. •

 * כיתות( ובית כנסת, רמת בית שמש.   3מעון יום ) •

 * גני ילדים ובית כנסת, רמת בית שמש.  •

 * אשכול גני ילדים, מעלה אדומים.  •

 *מעון יום, מעלה אדומים.  •

 משרד המשפטים בירושלים, אגף דרומי. *  •

 הדשא *  אצטדיון טדי, יציע מכובדים, הגבהת כר •

 מועדון לילדים נכים " ג'קלין דה פרה", פארק רמת דניה, ירושלים. •

 מלון יהודה, גבעת משואה, ירושלים ובשיתוף אדר' יעקב מולכו.  •

 אצטדיון טדי, מרכז אומנויות לחימה, ירושלים. •

 גן לילדים עיוורים, שכונה ד', באר שבע.  •

 נום, ירושלים.ישיפוץ בית תזמורת הנוער, גיא בן ה •
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 : בתים פרטיים, מגורים

 

 בית משפחת גורפיין, נטף. •

 בית עו"ד עדי סודאי, המושבה הגרמנית, ירושלים. •

 , ירושלים.בית משותף בדרך בית לחם •

 , ירושלים.בית משותף ברח' שמעון •

 , ירושלים.ן דרך חברובית משותף ב •

 בית משפ' הגר, בנימינה.  •

 שיפוץ בניין שיכון )עמידר(, ירושלים. •

 רייס, אורות.בית משפ'  •

 כפר ורבורג. –בית משפ' גלעדי  •

 )בשיתוף אדר' יצחק ליבנד(. 03מבנן מגורים, רמות  •

 בית משפ' שביט, מוצא. •

 שכונת המדרון, פלמחים )בשיתוף יצחק ליבנד(. •

 כפר ורבורג. –בית משפ' רוזנפלד  •

 

 

 :מגרשי ספורט

 

 אצטדיון כדורגל "דוחא", סכנין. * •

 אצטדיון כדורגל עירוני, עפולה. * •

 , מעלה אדומים. *עירוני  אצטדיון כדורגל •

 מגרש אימונים לכדורגל, עפולה.  •

 מגרש אימונים לכדורגל, מודיעין. •

 מגרשי אימונים )ביתר ירושלים(, בית וגן, ירושלים. •

 מגרש אימונים )הפועל ירושלים(, קטמון, ירושלים. •

 לים.מגרש אימונים, ביה"ס גאולים, ירוש •

 מגרש אימונים, מרכז ספורט עירוני עפולה.  •
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 מגרש אימונים, סכנין.  •

 אצטדיון אתלטיקה אולימפי, גבעת רם, ירושלים. •

 מגרש אימונים לכדורגל, ליד היכל הספורט, מלחה, ירושלים. •

 מרכז אומניות לחימה, אצטדיון טדי. •

 , עפולה. מרכז טניס עירוני •

 בריכת שחיה עירונית, עפולה. •

 בגן הפעמון, ירושלים. "ספורטכל" •

 גנים ציבוריים, כולל מתקני שעשועים במסגרת הרק"ל, ירושלים. •

 

 

 : תכנון סביבתי, גני שעשועים, אדריכלות נוף

 

 בית חינוך עיוורים, שיפוץ, גינון, מתקני משחק. •

 גת. תמושבים, קריי 1500י גת", אמפיתאטרון פתוח, "אמפ •

 ם.דרך בית לחם, החצי הדרומי, ירושלי •

 * טיילת חוף אשדוד, מהנמל עד חוף מי עמי, אשדוד.  •

 אמפיתיאטרון בגן הפעמון, ירושלים. •

 פארק רמת דניה )בשיתוף אדר' נוף גדעון שריג(. •

 שדרוג יסודי של גן הפעמון, ירושלים. •

 רחבת המעיין, עין כרם.  •

 .בנד יקום שכונות". בשיתוף אדר' יצחק לישכונת שמואל הנביא בירושלים, במסגרת "ש •

 נוף גדעון שריג. 'גן הרפתקאות בבת ים )בין רחוב דניאל לרחוב חשמונאים(, בשיתוף אדר •

 גן "אמיר" במוצא. •

 ביה"ס אגרון, קריית יובל, ירושלים. •

 מרכז ספורט במתנ"ס מלחה.  •

 נספח נופי לתכנית המתאר. תכנון לביצוע פיתוח השטח.  –הר חוצבים ב'  •

 ם.גן רבינוביץ', שכונת הבוכרים, ירושלי •

 * מתחם רח' החבצלת, ירושלים.  •

    *הרכבת הקלה, הקו האדום, קטע הנטקה, ירושלים.  •



 

 
 
 
 

5 
 

 : עיצוב פנים

 

 מרכז מוסיקה "הצוללת הצהובה", ירושלים. •

 *ימי, אילת. -חנויות ומרכז מבקרים, פארק המצפה התת •

 * מרכז אומנויות לחימה, אצטדיון טדי, ירושלים.  •

 * רושלים. מרכז הידרותרפיה, אצטדיון טדי, י •

 בית חינוך עיוורים, שיפוץ הפנימיה, ירושלים. •

 בית חינוך עיוורים, שיפוץ בית הספר, ירושלים.

 מכללה חרדית לבנות )עדינה בן שלום(, גבעת שאול, ירושלים. •

 בית משפ' רובינשטיין, רח' נחשון, ירושלים. •

 ספריית בית ספר "הימלפרב", ירושלים. •

 ", אילת.חנות אטרקציות " אמייזינג ורלד •

 

 

 פרויקטים מיוחדים: 

 

 אנדרטה, מושבת מנחמיה.  •

 ן. מעין עין כרם, שדרוג המעי •

   רחבת הנופלים, כפר ורבורג.  •

 

 

 גמן.' ניצן ברנים בכוכבית תוכננו במסגרת השותפות עם אדר*  פרויקטים המסומ

 הערות נוספות:

 כל הפרויקטים המופיעים ברשימה הם פרויקטים שתוכננו, נבנו, נמסרו למזמין ונפתחו לשימוש.  -

 . 18.10.20רשימת הפרויקטים עדכנית לתאריך  -

 


