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 מסחר, בידור, משרדים, תעשיה ותחבורה

 
 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √   מ"ר 10,000 סמי קצב בית נועם ב"ש

 √   מ"ר 10,000 מ. הקריה בית פריזמה ב"ש

 √   מ"ר 7,000 אביסרור בית אביסרור ב"ש

 √   מ"ר 11,000 רסקו רסקו סיטי

 √   מ"ר 7,000 גמדא סחר בית גמדא

B7 – מ"ר 20,000 נספ"ן * -"ש נספן ב   √ 

 √   מ"ר 3,000 נספן * -הום סנטר ב"ש 

 √   מ"ר 800 נספן ** -נאפיס ב"ש 

 √   מ"ר 1,800 ביג * -ביג ב"ש מבנה נוסף 

 √   מ"ר 11,000 ביג * -ביג אילת 

 √   מ"ר 6,000 משה"ר * -מ. מסחרי משה"ר ב"ש 

 √   מ"ר 10,000 ביג ביג קסטינה

 √   מ"ר 10,000 ביג ביג קרית גת

 √   מ"ר 11,000 ישפרו * -יוניברס קלאב ב"ש 

 √   מ"ר 4,000 פז * -פז צפון שכ' ט' ב"ש  ותחנת דלק

 √   מ"ר 6,500 מגדלי קרן * -ב"ש מסחר ומשרדים מגדלי קרן 

 √   מ"ר 1,000 אלין ייזום פרויקטים * -מבנה מסחרי אלין ב"ש 

 √   מ"ר 100 אלון תחנת דלק אלון ב"ש

 √   - ניר סול תחנת דלק תפוז ב"ש

   √ מ"ר 1,000 דלויה מבנה מסחרי גן הפעמון

 √   מ"ר 1500 משה"ר מתחם צמרת

 √   מ"ר 12,000 ניצב"א ת ב"ש ****תחנה מרכזי

   √ מ"ר 2,000 ניצב"א תחנה מרכזית דימונה ****

   √ מ"ר 15,000 ניצב"א תחנה מרכזית אשקלון ****

 √   מ"ר 1500 ניר סול מבנה מסחרי ותחנת דלק בב"ש

 √   מ"ר 2500 פאוזן אל עטאונה מבנה מסחרי בחורה

 √   מ"ר 1300 מחסני השוק סופר שכונה ט' ב"ש

 √   מ"ר 500 ביג מרכזים מסחריים רהשד -ביג באר שבע 

 √   מ"ר 1000 ארלדן מבנה ברח' דבורה הנביאה ת"א

 √    משה"ר מסחר ותחנת דלק בשד' בן גוריון ב"ש

 √    משה"ר מסחר ותחנת דלק בדרך חברון ב"ש

 √    מבני תעשיה ב"ש ONE PLAZAבניין משרדים 

   √ מ"ר 20,000 י.ח.דמרי ה מרכז מסחרי בדימונ

 √   מ"ר 12,000 ניר עם 7מול  ניר עם 7מול 

מחסני השוק /  מרכז מסחרי בירוחם

 אביסרור

   √ מ"ר 15,000

 √   - ביג שיפוץ חזיתות ביג בית שמש

 √   מ"ר 30,000 אמות ב"ש MAXשיפוץ ותוספות 

 √    אמות נווה זאב ב"ש MAXשיפוץ 

ONE מצפה רמון ONE 10,000 מ"ר √   

 √   - ONE ב"ש ONEשיפוץ ותוספות 

   √ מ"ר 17,000 כלל תעשיות שיפוץ, התאמה והסבה כיתן דימונה

  √  מ"ר 50,000 סינמה סיטי סינמה סיטי ב"ש
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   √ מ"ר 2,200 שמואל הוז מבנה משרדים בב"ש

 √   10,000 ניצבא תחנת אוטובוסים מרכזית בב"ש

 √   מ"ר 2,400 ש טוברא ראש טוב א.ת. עומר

 יהב/עומר  בית יהב א.ת עומר

 דרום מבנים

 √   מ"ר 6,000

 √   מ"ר 1,200 חרסה מבנה משרדים חרסה ב"ש

 √    בל טכנולוגיות מפעל ומבנה משרדים

 √   מ"ר 10,000 אלקון אלקון נאות חובב

   √ מ"ר 10,000 סינמה סיטי סינמה סיטי חדרה
 

 

 

 

 

 :ותהער

 

 מרכז חנויות עתיר חניה –סנטר  * פאוור  

 ** מבנה הסעדה יעודי  

 *** מרכז קניות / קניון  

  **** מרכז תחבורה + מסחר  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


