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 מבני ציבור

 
 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט              

 √   מ"ר 3,000 מכללת קיי םמבנה חינוך גופני ומדעי

 √   מ"ר 2,000 מכללת קיי מבנה סדנאות לאומנות

 √   מ"ר 11,000 אוניברסיטת ב"ג בית הסטודנט

   √      מ"ר 3,000 אוניברסיטת ב"ג מנהל הסטודנטים ומשרדים

 √   מ"ר 43,000 אוניברסיטת ב"ג מעונות סטודנטים ג' / ד'

 √   מ"ר 2,700 ב"שעיריית  בי"ס יסודי נווה שלום

 √   מ"ר 2,700 עיריית ב"ש בי"ס יסודי יובלים

 √   מ"ר 2,700 עיריית דימונה בי"ס יסודי רביבים

 √   מ"ר 1,500 עיריית דימונה בי"ס חטיבת ביניים אלון

 √   מ"ר 3,600 מ.מ מיתר בי"ס חטיבת ביניים מיתר

 √   מ"ר 2,500 עיריית ב"ש בי"ס תיכון מקיף ח'

 √   מ"ר 2,500 עיריית ב"ש נה מדעים/מנהלה/ספריה מקיף ח'מב

 √   מ"ר 2,500 עיריית ב"ש מבנה מדעים/ספריה/אולפנים מקיף א'

 √   מ"ר 1,000 עיריית ב"ש מבנה מנהלה מקיף א' 

 √   מ"ר 10,000 עיריית ב"ש שיפוץ/התאמות/תוספות מקיף א'

 √   מ"ר 10,000 ב"ש עיריית תיכון מקיף ז' ב"ש )בשיתוף עם נופר(

 התאמות/תוספות/שיקום 

 בי"ס יסודי קול ירוחם

 √   מ"ר 3,000 מ.מ ירוחם 

 √   מ"ר 2,300 מ.מ חורה בית ספר יסודי בחורה

 √   מ"ר 5,000 מ.מ חורה תיכון מקיף בחורה

בתי ספר, גני ילדים בדימונה, ב"ש, 

 ירוחם, שגב שלום

ע. ב"ש, ע. דימונה, 

שגב  מ.מ ירוחם, מ.מ

שלום, חורה, גבעות 

 בר, אבו בסמה

   √ 

 √   460 בני שמעון מעונות יום גבעות בר

 √   מ"ר כל גן 250 אבו בסמה גני ילדים אבו בסמה

 √   מ"ר כל גן 250 מ.מ. חורה גני ילדים חורה

 √   מ"ר כל גן 250 בני שמעון גני ילדים גבעות בר

 √   מ"ר 1,200 עיריית דימונה בית יד לבנים דימונה

  אולם-מרכז הצעירים

מופעים, אולפנים, ח.חוגים, תאטרון, 

 קפה

 √   מ"ר 5,000 עיריית ב"ש

 √   מ"ר 2,300 משרד השיכון מתנ"ס רהט

 √   מ"ר 2,800 עיריית ב"ש "שב –מתנ"ס נווה מנחם 

 √   מ"ר 2,800 מ.מ ירוחם מתנ"ס ירוחם )חרדים(

 מבנה מועצה מקומית ירוחם

 ושיפוץ/עיצוב פנים שיקום 

 √    מ. מ. ירוחם

 √   מ"ר 1,000 מיח"א מרכז לילדים כבדי שמיעה ב"ש

 √   מ"ר 800 אוניברסיטת ב"ג מרכז תמיכה לחולי סרטן מעגן

 √   מ"ר 480 מ.מ ירוחם מועדון נוער בירוחם

 √   מ"ר 300 עיריית ב"ש מועדון נוער מקיף א' )צב"ים(

 √   מ"ר 2200 מ.מ לקיה מתנ"ס לקיה 

 √   מ"ר 2200 עיריית ב"ש בית ספר למשחק

   √ מ"ר 3200 אונ' בן גוריון בית תרבות לסטודנט
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 √   מ"ר 900 קרן רש"י עוגן קהילתי
 

 

 מבני ציבור
 

 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √   מ"ר 400 עיריית דימונה מועדון פיס קהילתי בדימונה

 √   מ"ר 800 עיריית דימונה פיקיםתאטרון א

 √   מ"ר 250 עיריית דימונה מועדון נוער נווה חורש

 √   מ"ר 1000 קרן רש"י מעוף

 √   מ"ר 850 עמותת צעד קדימה צעד קדימה ב"ש

 √    רשות הניקוז גשר הצינורות ב"ש

 √   מ"ר 1,200 ע. ב"ש בי"ס בנות חיל ב"ש

  √  מ"ר 600 אונ' בן גוריון  שער הידע 

 √   מ"ר 1,000 מ.מ.עומר ספריה ישובית עומר

   √ מ"ר 600 מ.מ.עומר מרפאה + אגפי מועצה עומר

 מועדון נוער אבו  קרינאת ואסר 

 קאסר 

 מ"ר 350 אבו בסמה

 כל מועדון

  √ 

 √    מ.א בני שמעון בית ספר יסודי גבעות בר

וף מועצה אזורית ח בית ספר יסודי ניצן קיבוץ ניצנים

 אשקלון

   √ 

   √  ניצבא/אמות תחנה מרכזית דימונה

 √   מ"ר 650 מ.מ.מיתר בי"ס פסגות מיתר

 בי"ס ואדי אל נעם / שגב שלום

 תיכון+ גנים( 1יסודי + 3) 

   √ מ"ר 18,000כ  נווה מדבר

 √   מ"ר  500 מכללת קיי וספת כיתותת –מבנה סדנאות 

 √   מ"ר 550 עיריית ב"ש מתנ"ס לב לנוי , ב"ש

 √   מ"ר  2,000 עיריית ב"ש מרכז טכנולוגי ב"ש

 √   מ"ר 5,200 אונ' בן גוריון מח' ומערכות מידע פסיכולוגיה וסייבר

   √ מ"ר 1,500 בית יציב מרכז ספורט בית יציב ב"ש

 √   מ"ר 500 עיריית ב"ש הירי ב"שק –כיתות גן  4

   √ מ"ר 8,000 מ.א. אשכול קרית חינוך אשכול

   √ מ"ר 500 מ.מ.עומר מבנה רב תכליתי בעומר

  √  מ"ר 1,000 אלי"ע עמותת אלי"ע

   √ מ"ר 2,100 מנהלת הסכמי הגג מרכז קהילתי כלניות ב"ש
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


