פירוט ניסיון עבודות הנגישות במבנים
המקום
נתיבות

הלקוח
עירית נתיבות/
החברה
הכלכלית
נתיבות

כפר תפוח
שקד

פארק
תעשיות
גלבוע.
חדרה
קיבוץ משמר
העמק

אינג' יולי חיימוביץ,
מהנדס העיר

מוא"ז שומרון

מוא"ז מנשה

פרטי איש קשר
054-6677218

ייעוץ ומתן אישורי נגישות לבתי כנסת ,גני ילדים ובתי ספר חדשים.

ייעוץ ומתן אישורי נגישות לפרויקט אמפיתאטרון בנתיבות.
סקר נגישות,אומדנים ומתן פתרונות תכנוניים לבנין העיריה הקיים.
סקר נגישות,אומדנים ומתן פתרונות תכנוניים לבנין המתנ"ס העירוני הקיים.
סקרי נגישות,אומדנים ומתן פתרונות תכנוניים לכ 31-בתי ספר קיימים.

יפים

קיבוץ מגל
כפר מייסר

איש קשר

תאור הפרויקט

פולוקשט,

057-7785813

שנת ביצוע
-2012היום
2013

2013
2013
2015

סקרי נגישות,אומדנים ומתן פתרונות תכנוניים ל 5-גני ילדים קיימים.

2015

סקרי נגישות,אומדנים ומתן פתרונות תכנוניים לקניון העירוני "נתיביון" הקיים.

2016

ייעוץ ומתן אישורי נגישות למרכז טכנולוגי נתיבות.

2015

סקר נגישות,אומדנים ומתן פתרונות תכנוניים לבנין מרכז מדעים וספריה עירונית.

2016

ייעוץ נגישות למרכז קליטה.

2018

ייעוץ נגישות לבית כנסת בשכונת החורש.

2018

תכנון ומתן אישורי נגישות למעון יום.

2012

אחראי פרויקטים

057-7785813

תכנון ומתן אישורי נגישות למועדון ישובי.

2012

פרי
לאה
מהנדסת מועצה

052-8902301

תכנון ומתן אישורי נגישות למועדון ישובי.

2012

יוסי רביד ,מנה"פ

052-3700011

ייעוץ ומתן אישורי נגישות למועדון ישובי.

2012

תכנון ומתן אישורי נגישות למרכז מסחרי ותחנת תדלוק –כ 4000-מ"ר.

2013

יזמים פרטיים
קיבוץ משמר
העמק

עמרי רון ,רכז
ענף בניה של
משמר העמק

052-3742079

תכנון ומתן אישורי נגישות לבתי מגורים משותפים.
יעוץ ,התאמות בתים לאנשים עם מוגבלויות.
ייעוץ ומתן אישורי נגישות למבנה לשימור עבור משרדי הקיבוץ המחודשים ,כ1,100-
מ"ר.
ייעוץ נגישות לאולם מופעים.

2013
-2013היום
2013
2013

1

המקום
מועצה
מקומית
נאות חובב

אדמה
מכתשים

שלומי
מנ"פ

בנדו,

054-7775461

ניצנה

מ.א.רמת נגב

לוד

מועצה דתית
לוד
חב' חמי
טבריה בע"מ

שלומי
מנ"פ
נעמי פרחי

בנדו,

טבריה

הלקוח

איש קשר

עו"ד ליאור מורד,
הנהלת חברת
יחזקאל מורד.

פרטי איש קשר

054-7775461

ייעוץ ומתן אישורי נגישות לתכנון מקווה.

2014

08-9224769

ייעוץ ומתן אישורי נגישות לתכנון מקווה.

2014

050-6363654

סקר נגישות מתו"ס ושרות ומתן פתרונות תכנוניים לביצוע נגישות במלון רימונים גלי
כנרת.
סקר נגישות מתו"ס ושרות ומתן פתרונות תכנוניים לביצוע נגישות במלון רימונים
מינרל.
סקר נגישות מתו"ס ושרות ומתן פתרונות תכנוניים לביצוע נגישות במכללת רימונים.
סקר נגישות מתו"ס ושרות ומתן פתרונות תכנוניים לביצוע נגישות בחמי טבריה.
סקר נגישות מתו"ס ושרות ומתן פתרונות תכנוניים לביצוע נגישות בחמי טבריה-
חמשת החושים.

2015

מומי כץ ,סמנכ"ל
פרויקטים
רשת
והנדסה
מלונות רימונים.
טבריה

הריבוע הכחול

מרכז איזורי
עמק יזרעאל

מ.א.עמק
יזרעאל

מרכז אזורי
מגידו

מ.א .מגידו

חריש

מ.מ.חריש

קאופמן,
רדו
מנהל נכסים של
ריבוע כחול נדל"ן
יפתח אורן ,מנהל
בינוי
פרויקטי
במועצה
ברוך
אדריכל
שמיר ,מהנדס
המועצה
אדריכל ישראל
ישראל,
בן
מהנדס העיר

רמלה

מד"א

אדריכלית אסיה
קרימנוב,דגן-
מושלי אדריכלים

תאור הפרויקט
ייעוץ ומתן אישורי נגישות לתכנון מבנה מעבדות בן  3קומות ,בנין מעבדות ומשרדים
בשטח של כ 8,000-מ"ר.

שנת ביצוע
2015

050-5648833
055-8800087

2015
2015
2015
2015

סקר נגישות מתו"ס ושרות ומתן פתרונות תכנוניים לביצוע נגישות בסופר מרקט של
רשת הריבוע הכחול.

2015

052-3246111

תכנון וייעוץ נגישות למבנה חדש לועדה המקומית ומרכז ניהול משברים.

2015

052-4471103

תכנון ומתן אישור נגישות לבנין משרדי מחלקת חינוך במועצה.

2015

050-8345034

תכנון ומתן אישור נגישות לתוספת קומות בבנין המועצה המקומית.
תכנון ומתן אישור נגישות לבנין משרדי מחלקת הרווחה במועצה.
תכנון ומתן אישור נגישות למקבץ  8כיתות גני ילדים.

2015
2015
2016

04-8311191

ייעוץ ומתן אישורי נגישות לתכנון מבנה בנק הדם הארצי של מד"א ,ומוסך מרכזי של
האירגון בן  5קומות ,בנין מעבדות ומשרדים בשטח של כ 46,000-מ"ר.

2017

2

הלקוח
האוניברסיטה
הפתוחה

איש קשר
ירדנה יפרח

פרטי איש קשר
0502592519

תאור הפרויקט
ייעוץ שוטף ,עריכת סקרי נגישות ומתן אישורי נגישות למבנים בבעלות
האוניסרסיטה הפתוחה.

שנת ביצוע
2017

המקום
תל אביב,
זיכרון יעקב,
ירושלים
ירושלים
בני ברק
רמת גן

מרכז ינר
מרכז ינר
מכללת רמת גן

תל אביב

מכללת מנשר
לאומנויות

גב' טל נחום
גב' טל נחום
דוברת,
עודד
נשיא המכללה
ידעיה,
עודד
מנהל המכללה

0548119588
0548119588
054-4501442

עריכת סקר נגישות לכיתות לימוד ומשרדים ומתן אישור נגישות.
עריכת סקר נגישות לכיתות לימוד ומשרדים ומתן אישור נגישות.
עריכת סקר נגישות לכיתות לימוד ומשרדים ומתן אישור נגישות.

2016
2017
2017

03-637-8110

עריכת סקר נגישות לכיתות לימוד ומשרדים ומתן אישור נגישות.

2017

תל אביב

מכון אבני
לאמנות ועיצוב
מכללת אשדוד

אילונה ביבס

03-6817080

עריכת סקר נגישות לכיתות לימוד ומשרדים ומתן אישור נגישות.

2017

קיבוץ רמות
מנשה

משרד אלחנתי
אדריכלות נוף
בע"מ

כהן,
רוויטל
מנהלת המכללה
דוד אלחנתי

08-9574672

עריכת סקר נגישות לכיתות לימוד ומשרדים ומתן אישור נגישות.

2017

ייעוץ נגישות לשידרוג מתחם בריכת שחיה קיימת.

2017

050-7348101

ייעוץ נגישות לבית חיל האויר .
עריכת סקר נגישות ,אומדנים ומתן אישור נגישות ל 14-מבנים ביישובי המועצה.

2017
2017

050-7348101

עריכת סקר נגישות ,אומדנים ומתן אישור נגישות ל 6-בתי ספר ביישובי המועצה.

2018

0528197800

סקר נגישות ,אומדנים ומתן אישור נגישות נגישות לאולם ספורט יישובי.

2018

054-4348351

סקר נגישות ,אומדנים ומתן אישור נגישות נגישות ל 6-מבני ציבור במושב

2018

יעוץ נגישות למתחם המוזאון והמסעדה באתר

2018

ייעוץ נגישות לתכנון של בנין עירית שדרות.

2018-2020

אשדוד

04-9895705

הרצליה
ישובי המ.א.
עמק יזרעאל
ישובי המ.א.
עמק יזרעאל
גבעת אלה

מועצה איזורית
עמק יזרעאל
מועצה איזורית
עמק יזרעאל
ועד מקומי

בית שערים

ועד מקומי

אלכס חומש

מגידו

רשות הטבע
והגנים
עירית שדרות

עודד יעקובי

053-7762023

הילה יפרח

08-6620379

עירית
שדרות

משה

אדריכל
נחימוב
משה
אדריכל
נחימוב
יפה שחרור

3

המקום
נתניה

הלקוח
עירית נתניה

איש קשר
רחלי רובין

פרטי איש קשר
0524235533

תאור הפרויקט
יעוץ נגישות ל 4-ג"י מתנ"ס ובית כנסת.

שנת ביצוע
2019

נתניה

עירית נתניה

רחלי רובין

0524235533

יעוץ נגישות ל 4-ג"י .

2019

רמת נגב

מוא"ז רמת
נגב
מוא"ז רמת
נגב

שלומי בנאדו

0547775461

יעוץ נגישות לאולם ספורט תיכון ברמת הנגב

2019

שלומי בנאדו

0547775461

יעוץ נגישות למרפאה איזורית

2019

עמרי פלדמן

04-8789727

יעוץ נגישות לבי"ס לחינוך ימי

2019

עמרי פלדמן

רמת נגב
קרית ים

עירית קרית ים

04-8789727

יעוץ נגישות למרפאת טיפת חלב

2019

עידן כהן  -דנה
הנדסה
קורל סייג

0538351314

יעוץ נגישות לגשר יהודית

2019

052-6780603

יעוץ נגישות לגשר אבא אבן

2019

רמלה

מתי כהן-דנה הנדסה

050-4404516

יעוץ נגישות למפרדה מפלסית  132מעל כביש 44

2019

רחובות

איתי ג'רפי(עמק איילון)

054-6851212

יעוץ נגישות לפרויקט מהיר לעיר ברחובות

2019

רשות הטבע
והגנים
עיריית ראש
העין

עודד יעקובי

053-7762023

יעוץ נגישות למבנה כניסה לאתר ארבל

2019

טלי משולם ,חב'
א.אולניק

050-2200122

נגישות חניון ומסוף תח"צ ברחוב יהודה הלוי

2019

נתיבות

עירית נתיבות

נווה מויאל

סקר ואישור נגישות ל 24-גני ילדים ברחבי העיר

2019

נתיבות
שדרות
ראש העין

חכ"ל שדרות

ניצן גל אור

08-6893981

יעוץ נגישות למעון יום תלת כיתתי

2019

עירית ראש
העין
עירית קרית ים

טלי משולם -א.אולניק
חברה להנדסה בע"מ
עדן בר נוי

050-2200122

גישות חניון ומסוף תח"צ ברחוב יהודה הלוי בראש העין

2019

0544817804

ייעוץ נגישות למתחם  4כיתות גני ילדים ומעונות יום בשכונת גלי ים

2019

מד"א

אדריכלית אסיה
קרימנוב,דגן-מושלי
אדריכלים

04-8311191

ייעוץ ומתן אישורי נגישות לתכנון מבנה משרדי האירגון בית ספר לפאראמדיקים,
מעונות ,בריכת שחיה ומתקני ספורט של האירגון בשני מבנים בן 3-7קומות,
ומשרדים בשטח כולל של כ 75,000-מ"ר.

2019

תל אביב

נתיבי איילון

ראשון לציון

ארבל
ראש העין

קרית ים
רמלה

054-3966631

4

המקום

הלקוח

איש קשר

פרטי איש קשר

תאור הפרויקט

שנת ביצוע

בת ים

עירית בת ים

אהוד גרדי

054-4347917

הנגשה אקוסטית פרטנית לכיתות בגני ילדים ובתי ספר קיימים

2019

נתיבות

עירית נתיבות

נווה מויאל

054-3966631

הנגשה אקוסטית ל 13-כיתות בבתי ספר וגני ילדים

2019

מועצה
מקומית
נאות חובב
נתניה

מועצה
מקומית נאות
חובב
עירית נתניה

אלון גאווי רכז
פרויקטים במועצה

08-6543112

ייעוץ ומתן אישורי נגישות לתכנון גשר על נחל סכר.

2020

רחלי רובין

0524235533

יעוץ נגישות לכיתות גני ילדים ברחוב הולנד.

2020

מועצה
מקומית
נאות חובב
נתיבות

מועצה
מקומית נאות
חובב
עירית נתיבות

אלון גאווי רכז
פרויקטים
במועצה
נווה מויאל

08-6543112

סקר נגישות ומתן הנחיות לביצוע עבודות נגישות לרבות הכנת אומדנים.

2020

054-3966631

ייעוץ נגישות דרכי גישה ל 17-מקלטים ברחבי העיר

2020

0524235533
נתניה

עירית נתניה

רחלי רובין

שדרות

חכ"ל שדרות

יוכי חדד

052-3925887

יעוץ נגישות ל 6-כיתות גני ילדים ברחוב עפרה חזה.
יעוץ נגישות ל 6-כיתות גני ילדים ברחוב אגם ג'.
יעוץ נגישות לבית ספר יסודי  24כיתות ברחוב אגם ג'.
יעוץ נגישות לבית ספר יסודי רד"ק  24כיתות .
ייעוץ נגישות בי"ס חווה חקלאית
ייעוץ נגישות לתכנון בינוי לביצוע של פארק תעסוקה נחלים בשדרות

2020
2020
2020
2020
2020
2020

חיפה

חברת אורון
תשתיות ובניה
עירית ראשון
לציון

שאול מרום

050-6692004

ייעוץ נגישות למערך המסילות והגשרים לנמל חיפה

2020

סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות לאולם ספורט רביבים
סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות לאולם ספורט מרחבים
סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות לגן קאליב
סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות למועדונית בגן שיכון המזרח
נגישות לפיתוח ומתחם שרותים בחורשת טל

2020
2020
2020
2020
2021

סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות לאולם ספורט עמית עמל
סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות לאולם ספורט פרס נובל
סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות לבנין גזברות  8קומות
סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות למבנה משרדי השילוט
סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות לאולם ספורט פרס נובל
סקרי נגישות ,מתן פתרונות נגישות ומתן אישורי נגישות למשרדי השפ"ע
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ראשון לציון

חורשת טל

רשות הטבע
והגנים
עירית ראשון
לציון
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המקום

הלקוח
עירית נתניה
עירית נתיבות

עירית שדרות

איש קשר

פרטי איש קשר

תאור הפרויקט

שנת ביצוע

ייעוץ נגישות לבית לני-הסבה למשרדי העיריה
ייעוץ נגישות לבית לנדה -הסבה למוזיאון
ייעוץ נגישות למבנה מכינה קדם צבאית
ייעוץ נגישות למתחם השוקהישן בעיר
ייעוץ נגישות לכביש מס' 6
ייעוץ נגישות לבית ספר מיוחד  18כיתות
ייעוץ נגישות לגני ילדים במגרש 802
ייעוץ נגישות לגני ילדים במגרש 407
ייעוץ נגישות לבית כנסת בשכונת בן גוריון
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