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  קטים נבחריםפרוי

 

 
        

 שימור

 
 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √   מ"ר 350 פרץ לוזון "שב –בית עארף אל עארף 

 √   מ"ר 700 תנועת אור בית תנועת אור ב"ש

 תחם ורדמ –בית הריקוד 

 חכ"ל ב"ש

   √ מ"ר 500

   √ מ"ר 373כ  סדנא אתיופית ב"ש

  √  מ"ר 3,800כ  שדרת האוכל ב"ש

 

 

 מבני ציבור

 
 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט              

 √   מ"ר 3,000 מכללת קיי נה חינוך גופני ומדעיםמב

 √   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 עיריית ב"ש די נווה שלוםבי"ס יסו

 √   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 "שעיריית ב בי"ס תיכון מקיף ח'

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

 √   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 עיריית ב"ש יתוף עם נופר(תיכון מקיף ז' ב"ש )בש

 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

מונה, ע. ב"ש, ע. די

מ.מ ירוחם, מ.מ שגב 

שלום, חורה, גבעות 

 בר, אבו בסמה

   √ 

 √   460 בני שמעון מעונות יום גבעות בר
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 √   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 ונהבית יד לבנים דימ

  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(

 מקומית ירוחם מבנה מועצה

 שיקום ושיפוץ/עיצוב פנים 

 √    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 נ"ס לקיה מת

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

   √ מ"ר 3200 אונ' בן גוריון בית תרבות לסטודנט

 √   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 תאטרון אפיקים

 √   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

מועצה אזורית חוף  יצניםבית ספר יסודי ניצן קיבוץ נ

 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 , ב"שמתנ"ס לב לנוי 

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

   √ מ"ר 8,000 אשכול מ.א. 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
 

 

 

 

 

 

 מבני מגורים

 
 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √   יח"ד 70 פרץ לוזון אילת 6שחמון 

 √   יח"ד 24 פרץ לוזון אילת 9שחמון 

 √   יח"ד 30 פרץ לוזון אילת 10שחמון 

 √   יח"ד 122 י.ח דמרי קייזר מודיעין

 √   יח"ד 60 י.ח דמרי שער לנוי ב"ש

 √   יח"ד 270 י.ח דמרי מגדלי קרן ב"ש

 √   יח"ד 360 נווה שוסטר נווה שוסטר

 פרויקטים שונים:

 ונה, אשדוד, בית"רבב"ש, דימ

אביסרור, אחים אום, 

פרץ לוזון, זגורי, מידר 

 ועוד.

   √ 

 √   יח"ד 225 אחים אום עד אור ב"ש

 יח"ד  120 י.ח דמרי אשדוד י.ח דמרי

 מ"ר 40,000

 משולב 

 √  

 √   יח"ד 132 אפיק הירדן מגדל מגורים לסטודנטים

 √   יח"ד 85 איבקו בניין ברחוב רמב"ם

 √   יח"ד 156 י.ח דמרי רים מע"ר אשדודמגדלי מגו

 √   יח"ד 120 י.ח דמרי יח"ד במתחם ציפור מודיעין

 יח"ד 196 י.ח דמרי יח"ד ברח' סוקולוב ב"ש

 מ"ר  1000

 מסחר

  √ 

 √   יח"ד 63 קבוצת רכישה בניין דירות ברח' המשחררים ב"ש

 √   יח"ד 112 רז ושחף מגדלי מגורים בקרית גת

 √   יח"ד 52 דלויה בב"ש מבנה מגורים

 √   יח"ד 160 י.ח.דמרי ב"ש 7פלח 

 √   יח"ד 150 י.ח.דמרי שכונת אגמים אשקלון

  √  יח"ד 68 דלויה / אטיאס יח"ד ברמות ב"ש 68

   √ יח"ד 56 רז ושחף יח"ד רז ושחף מודיעין 56

 √   יח"ד 70 עמותות שיכון לחרדים באופקים

 √   יח"ד 32 רז ושחף בית שמש לחרדים

  √  יח"ד 63 דלויה 5יח"ד פלח  63

   √ יח"ד 200 מ.ב.צ שירותי ניהול יח"ד מתחם קורצ'אק ב"ש 200
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 עיצובי פנים

 

 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √   מ"ר 1,000 אוניברסיטת ב"ג מרכז למידה לסטודנטים

 √   מ"ר 5,000 אוניברסיטת ב"ג מנהל הסטודנטים

יר ע –רף בית ערף אל ע-משרד 

 עתיקה ב"ש

 √   מ"ר 350 פרץ לוזון

מבני כיתות / משרדים / מעבדות/ 

 ח.ישיבות / ספריה / אודיטוריום

 √    מכללת קיי  ב"ש

 √ √  מ"ר 600 מכתשים  משרדי הנהלה + ח.ישיבות

 √   מ"ר 2200 עיריית ב"ש ביס' למשחק

 √     וריוןג-טת בןמועדון סגל אוניברסי

 √    מ"ר 800 מ"ר בוצע 200מעגן אונ' בן גוריון 

 √   מ"ר 50 אונ' בן גוריון חדר הנצחה לפרופ' ברלין

 √   מ"ר 700 תנועת אור תכנון משרדי תנועת אור

  √  מ"ר 360 עשב-עיריית באר עיריית ב"ש 106מוקד 

אולם רב תכליתי ביח' פסיכיאטרי 

 ב"ש

   √ מ"ר 400 משרד הבריאות

מרכז לבריאות הנפש  16מחלקה 

 ב"ש

 √   1000 משרד הבריאות

מרכז לבריאות הנפש  20מחלקה 

 ב"ש

  √  2000 משרד הבריאות

 √   מ"ר 600 קרן רש"י סטארט אפ

 √   מ"ר 800 קרן רש"י עוגן קהילתי

 √    בית אבות  נהלהמ -בית אבות עירוני ב"ש 

 √   מ"ר 170 פרטיים דירת גג ב"טופ טאוור" ב"ש

 √   מ"ר 120 פרטי עיצוב דירת נטע פאול בב"ש

  √  מ"ר 22,000 סינמה סיטי באר שבע סינמה סיטי

  √  מ"ר  550 מיח"א ב"ש מיח"א ב"ש אגף חדש

 √   אולמות 10 סינמה סיטי סינמה סיטי נתניה

  √  אולמות 11 סינמה סיטי סינמה סיטי חדרה

 √   יח"ד 50 בן גוריוןאונ'  מעונות ג' ב"ש 

משרד וקסמן גוברין גבע ומרש 

 אדריכלים

 √   מ"ר 500 פרטיים

 √   מ"ר 1,000 מ.מ.עומר ספריה בעומר

 

 

 

 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 יזמה ב"שבית פר

 √   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 
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 √   מ"ר 800 נספן ** -נאפיס ב"ש 

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

 √   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 * -מגדלי קרן ב"ש מסחר ומשרדים 

 √   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 תחנה מרכזית ב"ש ****

   √ 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 ב"שסופר שכונה ט' 

 √   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 מרכז מסחרי בדימונה 

 √   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
 
 
 

 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

  √  מ"ר 50,000 סינמה סיטי סינמה סיטי ב"ש

   √ מ"ר 2,200 שמואל הוז מבנה משרדים בב"ש

 √   10,000 ניצבא תחנת אוטובוסים מרכזית בב"ש

 √   מ"ר 2,400 ראש טוב 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
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 :ותהער

 

 מרכז חנויות עתיר חניה –* פאוור סנטר   

 ** מבנה הסעדה יעודי  

 *** מרכז קניות / קניון  

  **** מרכז תחבורה + מסחר  
 

 

 

 מבנים ביטחוניים

 
 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

  √  מ"ר 1,000 משרד הביטחון 050מבנה מנהלה במ.ק. 

 מבנה מנהלה + גף טכני + מבנה מוגן

 28בכנף  

  √  מ"ר 1,500 משרד הביטחון

 √   מ"ר 1,200 משרד הביטחון 28מגורי חיילים בכנף 

 √    משרד הביטחון שיפוצי מכלולים + עיצוב פנים

 √    משרד הביטחון ניםתכנית בינוי בסיסים שו

 √    משרד הביטחון מבנה כיתות שיפוץ וקירוי

 √    משרד הביטחון מבנים יבילים למגורים

  √  מ"ר 2,000 משרד הביטחון מוסכים ואחסנה

יחידות )מבנים  3 – 25סופה בכנף 

 מוגנים, שיפוצים ותוספות(

     משרד הביטחון

בנה מוגן, מבנה מ – 6בח"א  3סופה 

הלתי, גף טכני, חד"ב וסככת ציוד מנ

 קרקע

 √    משרד הביטחון

מבני מגורים בפלמחים לתומכי  3

 לחימה 

 √    משרד הביטחון

   √  משרד הביטחון 2מבנה מגורים כנף 

   √   נה מוגןמב -"ינשוף"

  √   טחוןימשרד הב פלמחים 200גף טכני טייסת 

   √  טחוןימשרד הב 124מבנה קובייה לטייסת 

   מוקפא מ"ר 350 טחוןימשרד הב אודיטוריום מחנה נתן

  √   טחוןימשרד הב מבני מגורים ביסנ"מ

 √    משרד הביטחון כפר אורבני בהל"צ

   √ מ"ר 2,400 משרד הביטחון מעו"ף רחבמבנה מגורים 

  √  מ"ר 5,600 משרד הביטחון מבנה מגורים אקטיבי בחצור וביסל"א

   √ מ"ר 450 משרד הביטחון בתל נוף 118מבנה קוביה לטייסת 

   √  משרד הביטחון 133מבנה קוביה לטייסת 

V22 משרד הביטחון  √   
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 מוסדות בריאות

 
 בוצע בביצוע בתכנון שטח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √   מ"ר 1,500 שרותי בריאות כללית מרפאת נחל עשן ב"ש

 √   מ"ר 1,500 ת כלליתשרותי בריאו שקלוןא-מרכז לבריאות הילד

 √   מ"ר 800 שרותי בריאות כללית רית גתק -מרכז לבריאות הילד

 √    קופת חולים מאוחדת קופ"ח מאוחדת ב"ש

מח' לביטחון מוגבר במרכז לבריאות 

 הנפש ב"ש

   √ מ"ר 2,500 משרד הבריאות

  √  מ"ר 1,000 משרד הבריאות מרפאת מבוגרים

 √   מ"ר 3,000 בית אבות עירוני ב"ש + מנהלה בית אבות עירוני מחלקות

במרכז לבריאות הנפש  18שיפוץ מח' 

 ב"ש

המרכז לבריאות הנפש 

 ב"ש

 √   מ"ר

 √   מ"ר 1600כ  משרד הבריאות ביח' פסיכיאטרי ב"ש 16מחלקה 

 √   מ"ר 2200כ  משרד הבריאות ביח' פסיכיאטרי ב"ש 20מחלקה 

 √   מ' 2500 רד הבריאותמש מח' נוער ביח' פסיכיאטרי ב"ש

המרכז לבריאות  –מח' לביטחון מוגבר 

 הנפש ב"ש

   √ מ"ר 2,500 משרד הבריאות

 

 בינוי ערים

 
 אושר בהפקדה בתכנון נפח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √    רשות מקרקעי ישראל מרכז אזרחי ב"ש

 √    מנהלת קריות הממשלה קריית הממשלה ב"ש

 √   יח"ד 1,000 עיריית ב"ש שכונת רמב"ם ב"ש

 √    משרד השיכון רך מצדה ב"שד –בנה ביתך 

 √    משרד השיכון שכונה י"א ב"ש

 √    משרד השיכון שכונות מעורבות בנתיבות 

 √    משרד השיכון שכונה לדוגמא בירוחם

 משרד השיכון  הישוב נווה דקלים

 בניה כפרית

   √ 

 √    חבל עזה -ממשל ייך רדיאןש -בנה ביתך

 √    משרד השיכון אתר קליטה מואצת , נתיבות 

 √    משרד השיכון אתר לקליטה מואצת , מיתר

 √    משרד השיכון אתר לקליטה מואצת , ירוחם

 √    משרד השיכון אתר לקליטה מואצת במצפה רמון

 √   יח"ד 5,000 משרד השיכון אתר לקליטה מואצת בב"ש

 √    רסיטת ב"גאוניב הרחבת קמפוס

משרד השיכון בניה  ז אדורהכמר

 כפרית

   √ 

משרד השיכון בניה  הרחבת שלווה 

 כפרית

   √ 

 √    מכללת קיי ב"ש מכללת קיי לחינוך מורים , ב"ש

 √    גדיש א.ת. עומר שלב א'

 √    גדיש א.ת. עומר שלב ב' 

 √    גדיש א.ת.עומר 

 √    ישפרו א.ת / מסחר ק. יהודית ב"ש
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 √    מ. תעשיה  א.תעסוקה מבואה מזרחית ב"ש

 √    רשות מקרקעי ישראל א. מלונאות ונופש עומר

יח"ד +  2,000 עיריית ב"ש שכונת האצטדיון ב"ש

 מסחר

  √ 

יח"ד +  2,000 עיריית ב"ש ת. בינוי לביצוע שכונת האצטדיון

 מסחר

  √ 

 √   "דיח 3,000 משרד השיכון לד / אב ש -רובע נוי ב"ש

   √ יח"ד  1,300 משרד השיכון ב"ש 1רובע נוי פלח 

   √ יח"ד 800 גדיש שכונות דרומיות מיתר

 √   יח"ד 600 לודן / מנהל  2רהט דרום מתחם 

 √    גדיש מרכז מיתר

 √   יח"ד  500 מ. תעשיה  שכונת נשר ערד

 √    גדיש מרכז ירוחם

 √   מ"ר 50,000 מגדלי קרן מגדלי קרן ב"ש

 √   יח"ד 225 עד אור עד אור ב"ש

 √   יח"ד  600 הר נשגב  גני פארק ב"ש

 √    משרד השיכון הסדרת נחל בקע

 √    רבה תיכונה ע –מ.א  ארק ספירפ –תעסוקה / נוף ומסחר 
 

 

 בינוי ערים 
 

 

 אושר בהפקדה בתכנון נפח פרויקט הלקוח שם הפרויקט

 √    רוחםמ.מ י הסדרת שכונת אלי כהן ירוחם

 הסדרת שכונת האשל אכחיל 

 ירוחם

 √    מ.מ ירוחם

   √ יח"ד 600 מגן עיר אבות ב"ש

 √   ד' 104 מ.מ שגב שלום רחוב ראשי שגב שלום

 √   מ"ר 500 משהב"ש בניה כפרית מרכז מבני ציבור מרחבעם

 √   מ"ר 1000 מ.א בני שמעון מרכז מבני ציבור גבעות בר

 √   יח"ד 900 לת הבדואיםמנה יהלק 15שכונה 

 √   יח"ד 900 אביסרור ת.מפורטת בינוי בינוי כפר גבירול

   √ דונם 1200 חנ"י ת.מפורטת נמל אילת

 רשות הניקוז/קק"ל/ ת.מפורטת פארק נחל ב"ש

 עיריית ב"ש

 √   דונם 6500

 √    מבני תעשיה ת.מפורטות שונות רמות רבתי

 √    רותמקו תכנית מתאר עבור מקורות מים

 √    דורון שילוני חווה בנחל רודד

   √  רשות מקרקעי ישראל כפר אייזדנה

 ביג קסטינה שי בן ישי    √

 יעקובי קסטינה יעקובי    √

 תל שבע 18שכונה  מ.מ.י מנהלת הבדואים    √

 הלקי 17שכונה  המ.מ לקי    √

 מכלאות צאן ברהט תיק פרויקטים )מ.מ.י(    √

 סינמה סיטי ב"ש י.ח דמרי מ"ר 80,000כ    √

 הסדרת דרכים שכונה ב' ב"ש עיריית ב"ש    √

 חוות ערנדל דני כהן    √

 פארק הפרשים האוסטרלי עיריית ב"ש    √



11 

 הרחבת מושב שלווה שלווה    √

 מימשה נמל אילת ח.נ.י דונם 12   √

 ביס' למשחק ב"ש עיריית ב"ש    √

 קו אופ קריית גת קו אופ מ"ר 16,000 √  

 דונם 225   √

 מ"ר 70,000

 מתחם רכבת צפון אונ. בן גוריון

 יח"ד 168   √

 דונם 140

 שכונת צהלה ירוחם מ.מ ירוחם

 מול הפארק שיכון עובדים מ"ר 40,000כ    √

 מימון כפר משהב"ש בניה כפרית יח"ד 60 √  

 ביג קסטינה שי בן ישי דונם 38   √

 דונם 35   √

 מ"ר 14,200

 יעקובי קסטינה יעקובי

 דונם 220   √

 מ"ר 104,000

 מכלאות צאן תיק )מ.מ.י(

 הסדרת דרכים שכונה ב'  ב"ש עיריית ב"ש   √ 

 מ"ר 40,000   √

 דונם 46

 בית יציב פארק מדע ב"ש סאקט"א רש"י

 תב"ע נחל רודד דורון שילוני דונם 25   √
 

 בינוי ערים
 

 

 שם הפרויקט הלקוח פרויקטנפח ה בתכנון בהפקדה אושר

 תב"ע משק ביתן משקי ביתן דונם 113 √  

 שכונה דרומית ברהט אזריק דונם 300   √

 חוות נסיונות חבל איילות מ.א. חבל איילות דונם 262   √

 תב"ע לבריכות אידוי רמת חובב מפעלים ברמת חובב דונם 15310   √

 עין יהבתב"ע מנחת  מ.א ערבה תיכונה דונם 2425 √  

 תל שבע 4,5,7הרחבת שכונות  ניסים שוקר דונם 480   √

 ת.בינוי קיבוץ חצרים קיבוץ חצרים דונם 229   √

 הרחבת מבנה חניות אונ' בן גוריון דונם 33 √  

 ביח' סורוקה 

 תב"ע שתיל בתדהר מושב תדהר דונם 112   √

 תחנת כח סולארית ערבה קומפני דונם 700   √

 הקיבוץ קטור 

 שכונת נווה העמק ירוחם מ.מ ירוחם דונם 102   √

 תב"ע ועד בית צוקי השמש ועד בית צוקי השמש דונם 15   √

 נתיבות 3,10שינוי ייעוד למגרשים  י.ח דמרי דונם 11   √

 ת.מפורטת למתחם מ.א בני שמעון מ.א בני שמעון דונם 780   √

 שכונת הגבעה ירוחם עמותת איילים דונם 13   √

אחוד פרויקטים לאורך נחל ביס'  חברת ערים    √

 לב לנוי טכני ב"ש

 קיבוץ איילות קיבוץ איילות דונם 752   √

 מושב גילת מושב גילת דונם 3240  √ 

 אתר לסילוק פסולת בניין בספיר  מ.א. ערבה תיכונה דונם 7   √

 תב"ע לחוות דגים פ.ג.פ דונם 25 √  

 פרויקט בר קיימא בחורה מ.מ. חורה דונם 390   √

 בינוי מט"ש שוקת מקורות דונם 300   √
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√   100000 

 דונם

 חולות שונרה רשות הטבע והגנים

 חווה סולארית בדימונה יואב מעוז דונם 40   √

 לימנים בנגב קרן קיימת לישראל  √  

 א.ת באר טוביה ש.כהן  √  

 גן לאומי עין גדי רשות הטבע והגנים  √  

 גן לאומי פארק אשכול רשות הטבע והגנים  √  

 מרכז מבקרים פארק תמנע חברה כלכלית איילות    √

 לב לנוי חברת ערים יח"ד 120   √

 נחל הבשור רשות הטבע והגנים  √  

 מתחם תיירות בקדש ברנע קדש ברנע  √  

 מרכז מסחרי קיבוץ איילות קיבוץ איילות    √

 וי בעברונהבריכות איד מפעלי המלח    √

 פסולת מצוקה מחצבות יצחקי עיריית דימונה    √

 חי בר יוטבתה רשות הטבע והגנים    √

 יער כרמון קרן קיימת לישראל    √

 תכנית גבולות שיפוט רמת חובב    √

 חניון יעלים חברה כלכלית איילות   √ 
 
 
 

 בינוי ערים
 
 

 ויקטשם הפר הלקוח נפח הפרויקט בתכנון בהפקדה אושר

 √  56,000 

 תושבים

 הרשות לפיתוח הבדואים

 

 תכנית מתאר שגב שלום מחוזית

 א.ת מושב אמונים מושב אמונים ד' 120 √  

 מרכז מסחרי בירוחם אביסרור / מחסני השוק מ"ר 5,000 √  

 מתחם הורדוס מחסני השוק מ"ר 40,000 √  

 מרכז מסחרי דימונה א.אבאל מ"ר 11,000 √  

 מוצבים בערבה טייםפר - √  

 מט"ש חצבה עוזי אפרת - √  

 ספורט באר טוביה באר טוביה ד' 350   √

 יח"ד מתחם קורצ'ק 200 מ.ב.צ שרותי ניהול יח"ד 200 √  

 מאגר נהורה א.ג.ת הנדסה    √

יח"ד  2,000   √

 +30,000 

 מ"ר מסחר

 כיתן דימונה  כלל תעשיות

 רכי הדיןלשכת עו שמוליק הוז מ"ר 1,200   √

 מלונאות בב"ש ניצב"א חדרים 450 √  

 מגורים ברח' הדסה ב"ש אורנה גרינברג יח"ד 56 √  

 תיירות שיטים קיבוץ סמר ד' 120 √  

 הרחבת מושב צופר צופר - √  

 מ. משרדים בב"ש עזרא סלמן מ"ר 20,000  √ 

 מגורים בעיר העתיקה דג'ורנו יח"ד 30 √  

 אות לון ב"שנ ר.מ.י יח"ד 70   √

 מ. משרדים ברח' הנגרים רסקו מ"ר 20,000   √

 גרים ב"שנ – 6מגרש  אדמיט מ"ר 20,000   √
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 ג' 14תמ"א  משרד הפנים    הוקפא

 ת.מתאר מחוזיות שונות שונים - √ √ √

 מרכז מסחרי ירוחם אביסרור / מחסני השוק מ"ר 17,000   √

 תיירות בעזוז איתי רם יח"ד 14 √  

 קריית חינוך אשכול מועצה אזורית אשכול ד' 50   √

 מרכז אזרחי תל שבע מועצה מקומית תל שבע ד' 100   √

 מגורים מפלגת הפועלים ב"ש חברת העובדים יח"ד 156 √  

 לב העיר אופקים עיריית אופקים ד' 200 √  

 רח' הרצל אופקים עיריית אופקים ד' 165 √  

 יתגני יהלומ יהלומית פרץ    √

 רדיו דרום רדיו דרום יח"ד 80 √  

 גרשפלד י.ח.דמרי יח"ד 480   

 מתחם כלמוביל כלמוביל דונם 20 √  

 שכונת האגם ירוחם עיריית ירוחם יח"ד 319 √  

 פארק מוטורי ערד עיריית ערד -   √

 מגורים בעיר העתיקה ב"ש לונה טורס יח"ד 16 √  

 דלגית אשטרום אשטרום דונם 50 √  
 
 
 
 
 
 

 בינוי ערים
 
 

 שם הפרויקט הלקוח נפח הפרויקט בתכנון בהפקדה אושר

 מסחר ותחנת דלק עמק שרה אדמיט דונם 10 √  

 חסין אש רסקו מ"ר 60,000 √  

 מול הים אילת מול הים - √  

הרשות להסדרת   √  

 התיישבות הבדואים בנגב

 מתחם חירום והצלה שגב שלום

 מגורים ברח' הפלמ"ח ינצקיעו"ד קמ מ"ר 1,200 √  

 


