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רשימת פרויקטים

2

הרצליה

בת ים

פאר בילדינגס

פאר בילדינגס

יהודה לוי

שרון פרי

תמ"א 38/1
תמ"א 38/1
תמ"א 38/1
תמ"א 38/1

תמ"א 38/1

תמ"א 38/1

תמ"א 38/2
תמ"א 38/2

  לייב יפה 9
  שירת הזמיר 15

  הירדן 5 
  הגליל 5 

  הורדים 5

  הפרטיזנים 10, 12

  העליה השניה 40
  לייב יפה 52

תל אביב - יפו
YBOX

ריגומס ייזום ובנייה בע"מ

רן שביט

שרף אביקסיס מרון משרד עו"ד

HMS קבוצת הלפרין

ייעוץ בטיחות אש ואינסטלציה

קבוצת יעדים לישראל

תמ"א 38/1

תמ"א 38/2
תמ"א 38/2

תמ"א 38/2
תמ"א 38/2

תמ"א 38/2

תמ"א 38/1

גן העיר

תמ"א 38/1

  טור מלכא 4, 6

  הצדף 6 יפו
  השעורה 8

  אקליפטוס 3
  תדהר 8

  קמואל 36

  פרישמן 68

  אבן גבירול 71

  נגבה 21, 27

ראשון לציון
אשדר מקבוצת אשטרום בע"מ

אלדן תחבורה בע"מ

Plasto-Vack LTD

2 מגדלי מגורים

תמ"א 38/2

פלסטו-ווק בע"מ

  נחלת מערב

  פלטין נפתלי 2  

  שמעון ישראלי 8
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פתח תקווהרחובותחולון
קבוצת ישפהקבוצת עשאהל

מלני בע"מ

פאר בילדינג

ג.פרויקטים צפון בע"מ

קבוצת יהודה לוי

אושיות דיור מוגן בע"מ

קבוצת עדי לוי

רפאל נדל"ן בע"מ

שופנהאואר ארתור יזמות בע"מ

תמ"א 38/1תמ"א 38/2
תמ"א 38/1
תמ"א 38/1

תמ"א 38/1
תמ"א 38/1
תמ"א 38/1

תמ"א 38/1

בניין משרדים

תמ"א 38/1

דיור מוגן

תמ"א 38/2

גולדטק בניין משרדים

מגדלי משרדים-תב"ע

 דוד אלעזר 6

 פרי 9

 ון - 4

  ברנר 2  בן אליעזר 8
  פאדובה 4,6

  אבא הילל 
סילבר 13,15,17

  פרומקין 7
  יהודה הלוי 10

  הרצל 81

  חזון איש 14

  שחם 28

  י"א באדר 40

  דולינסקי 5

אשדוד
באר שבעירושלים

קבוצת ישפה

פסגות זיו השקעות ופיתוח
רותם תעשיות בע"מ

פרץ סנטר תמ"א 38/1

בניין מגורים 
פארק תעשיות רותם

קופ"ח כללית-נגישות

  כלנית 32, 34

  דרך חברון 80
  מישור רותם

  אפרים 112
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חיפה
ש.דורפברגר בע"מ

תמ"א 38/1
תמ"א 38/1

  רות 5
  רוזנפלד 15

ריגומס ייזום ובנייה בע"מ

 תל מאנה 36בניין מגורים 

ראש העין

קיסריה

ישראמארין

החברה לפיתוח קיסריה

בית כנסת

שכונה 13

  המלאכה 15

  הרקיע

נתניה

ערד

דימונה

שירביט חברה לביטוח בע"מ

חב"ד

דימונה-רותם תעשיות בע"מ

בניין משרדים

2 גני ילדים

פארק תעשיה רותם

  יד חרוצים 18

  שאול המלך 8

  מישור ימין

בית שמש

כפר סבא

אדן אוהלי יעקוב בע"מ

רפאל נדל"ן

חושן בינוי ופיתוח בע"מ

עיריית כפר סבא

בניית מרכז טיפולי

גולדטק כפר סבא

תמ"א 38/1

ייעוץ בטיחות

  הרקפת 44

  איזור התעשיה

  ירושלים 4, 6

  200 גני ילדים ומסודות חינוך
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רעננה

פרדס חנה כרכור

רמת גן

בניין מגורים 

עיריית פרדס חנה כרכור

קבוצת יהודה לוי חברה לבינוי בע"מ

כרם יזמות והתחדשות עירונית בע"מ

תמ"א 38/1

ייעוץ בטיחות אש

תמ"א 38/1

תמ"א 38/1

  ביאליק 9

  הדקלים 86

  הנחל 18

  חירות 40

בני ברק

קיבוץ מעברות

אשקלוןהוד השרון

בית כנסת בני ברק משה"ד

מפעל תרימה בע"מ

היבריד גנטיק בע"ממגדל נדלן ק.ח בע"מ

מכללת ספירחשקל בע"מ

בטיחות אש

ייעוץ תנועה

חוות קנאביסתמ"א

ייעוץ בטיחות אשבניין מסחרי

  קליש 11

  קיבוץ מעברות

  מושב גאה  הרצל 8

  בניית אודיטוריום  הפטיש 4

קיבוץ יציץ
רמי קסנטיני

ש. לירז חברה לבניין בע"מ

נגריה 

ייעוץ בטיחות אש

  קיבוץ יציץ

  מגרש 28 עיר היין
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קרית גת

קרית ביאליק

יבנה

ביתר עילית

רמלה

מעיין עוקב יזמות בע"מ

אור נובחוב

שופ סיסטם בע"מ

ש. לירז חברה לבניין בע"מ

רמי לוי שיווק השקמה

2 בנייני מגורים

תמ"א 38/1

מפעל 

70 יחידת דיור 

ייעוץ בטיחות אש

  כרמי גת

  הגפן 17

  שדרות הסנהדרין 35

  ביתר עילית

  שדרות הציונות 1

כפר יונה
גן ילדים

גן ילדים

ייעוץ בטיחות אש, 
נגישות ואינסטלציה

ייעוץ בטיחות אש, 
נגישות ואינסטלציה

  העלייה 41

  הרצל 8

גבעת שמואל
גדליהו נדל"ן

  הפלמ"ח 8תמ"א 38/2
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