כללי
תפנית ניהול בניה בע"מ (לשעבר תפנית וינד בע"מ) נוסדה בשנת  .1995היא כשלעצמה חברת המשך
לחברות שקדמו לה .
בעלי המניות בחברה :

שמעון קורנפלד מחזיק גרעין השליטה בחברה ,מנכ"ל ,מרכז פרויקטים
לואיס בראון בעל מניות ,מרכז ומנהל פרויקטים
רויטל לשמן בעלת מניות ,מרכזת ומנהלת פרויקטים
מאור נחום בעל מניות ,מרכז ומנהל פרויקטים
לנה גוטין בעלת מניות ,מרכזת ומנהלת פרויקטים
פיטר קופר בעל מניות ,מנהל פרויקטים
ניסן שרבף בעל מניות ,מנהל פרויקטים
החברה מתמחה בניהול רב תחומי של פרויקטים בנייה.
מימוש איכותי של הפרויקטים שבטיפולה הוא מטרה מרכזית בתפנית ניהול בניה.
החברה מפנה את מאמציה להכרת הצרכים המיוחדים של לקוחותיה ,למציאת פתרונות יצירתיים
ולמתן שירות מקצועי וקפדני כדי להבטיח את האיכות המבוקשת.
לתפנית ניהול בניה ניסיון רב שנים בניהול פרויקטים במבחר תחומים.
רבים מהעובדים בה ,שותפים כשכירים ,עשו כברת דרך ארוכה עם החברה ועם החברות שקדמו לה.
בתפנית ניהול בניה יש כ 45-עובדים ,והיא מרכזת את הטיפול בכל פרויקט מראשיתו ועד סופו בליוויו
הצמוד של אחד מבעלי המניות ,כמו כן צוות עובדים רב תחומי מסייע בטיפול בכל שלבי הפרויקט.

לקוחות

על לקוחותיה של החברה נמנים:
יד ושם ,האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת בן גוריון ,שירותי בריאות כללית ,הדסה ,החברה הלאומית
לדרכים ,הרשות לפיתוח ירושלים ,חב' מוריה ,משרדי ממשלה כגון :משרד האוצר ומשרד הבטחון ,קרן
אביחי ,קרן קשת ,האקדמיה למוסיקה ,ימק"א ,מוזיאון ישראל ,מרכז שמעון ויזנטל וכן גופים מוסדיים
ופרטיים רבים נוספים.
משרדי החברה הראשיים ממוקמים בקיבוץ צובה שבפרברי ירושלים .לחברה יש משרדים פעילים
באתרי העבודה המרכזיים שלה כגון :בי"ח בלינסון ,יד ושם ,אונ' בן גוריון בי"ח הדסה וכד'.
החברה מנהלת מערכת בקרת איכות ,ISO 9001 : 2008
תוכנות בהן משתמשים בחברה לניהול הפרויקטים :
-

 MS Projectלניהול לוחות זמנים.

-

ניהול תקציבי ממוחשב של הפרויקטים באמצעות שתי תוכנות:

-

א.

סופר תקציב וסופר מכרז מבית רמדור .

ב.

תכנת מניפה.

תכנת  @viewמבית רמדור – פלטפורמה אינטרנטית לניהול פרויקט מבית
רמדור – במסגרתה מתבצע ניהול מסמכים ומעקב החלטות.

-

פיתוח פנימי על בסיס  EXCELלמעקב החלטות ברמת ניהול המשרד.

מבנים
הקמת מבנה חדש לארגון או ליחיד היא אירוע משמעותי ללקוח.
בהליך התכנון וההקמה משתתפים גורמים רבים :נציגי המזמין ,אדריכל המבנה ,יועצים מקצועיים,
רשויות סטטוטוריות ,קבלנים ,ספקים ועוד.
לניהול הבנייה נדרש ארגון מקצועי המתמצא בשלבים הכרוכים בו ויכול לייצג את המזמין לפני כל
הגורמים הקשורים בתהליך הבנייה.
לתפנית ניהול בניה ניסיון רב שנים וצוות רב תחומי המאפשרים ניהול איכותי של התכנון ושל הקמת
מבנים .תפנית ניהול בניה מציעה גם מערכת ניהול ובקרה בתחום האיכות ,התקציב ולוחות הזמנים
לאחר לימוד צרכיו המיוחדים של הלקוח ,ומעמידה לרשותו את ניסיונם של מנהלי החברה ושל
עובדיה.
כל מבנה חדש שחברת תפנית ניהול בניה אחראית להקמתו הוא בבחינת אתגר של ממש לעובדיה,
והם מסורים לו מתחילתו ועד סופו  -מסירתו למזמין.

מתאר

פרויקטים להגשת תוכניות אב ותוכניות מתאר דורשים ראייה ארוכת טווח והתמצאות בתהליכי תכנון ובנייה
סטטוטוריים.
להכנת תוכנית מתאר  -הגדרת צורכי הפרויקט ומימושם  -נדרשת התמצאות רב תחומית .בלעדיה אי
אפשר להכין תשתית תכנונית טובה לבנייה ולפיתוח.
תפנית ניהול בניה מעסיקה מנהלים ועובדים עתירי ניסיון בייזום ובקידום תוכניות מתאר ,בשינויי תוכניות
מתאר ובהכנת תוכניות מפורטות שהם חלק מתה ליך ההקמה של פרויקט (מבנה ,תשתיות או פיתוח) או
הפרויקט לעצמו.
בנוסף על ניהול תהליכי הכנת תכניות עוסקת החברה בשנתיים האחרונות גם בתכנון תכניות המתאר כגון:
תב"ע ליד ושם ,המכון הגיאולוגי וזאת בעזרת אדריכלים המועסקים בחברה.

תשתיות ופיתוח

תחת הכותרת תשתיות ופיתוח מכונסים פרויקטים רבים בתחום ההנדסה האזרחית שאינם מבנים.
כאלה יכולים להיות :פיתוח שכונה חדשה ,כבישים ,הקמת תשתיות למים ,ביוב ,חשמל ותקשורת ,גן
חיות ,גינות ציבוריות ועוד.
מלבד הצורך בהכרות עם התהליכים ובהתמצאות בכל התחומים הנדרשים לתכנון והקמת תשתית
חדשה ,קיים במקרה זה הצורך להתאים את אופי השרות לשיטת העבודה הנהוגה אצל הלקוח שהינו
בדרך כלל ארגון ציבורי שנועד לטפל בתשתית ופיתוח ומביא עמו דפוסי עבודה ונהלים משלו.
תפנית ניהול בניה ,שרבים מלקוחותיה הם ארגונים מסוג זה ,אוצרת ניסיון רב במתן שירותים לארגונים
ציבוריים העוסקים בהקמת תשתיות.

שיטות התקשרות מיוחדות

מלבד המוניטין החיוביים שיצאו לתפנית ניהול בניה בניהול פרויקטים למיניהם צברה החברה ניסיון
ומומחיות ביצירת סוגי התקשרות מיוחדים ,שעניינם בדרך כלל שילוב של שיטות מימון בהתקשרות על
ידי הפיכת הקבלן מגורם מבצע בלבד לגורם מבצע ומממן (ולעתים גם מתכנן).
שיטות כגון  P.F.I ,D.B.O.T ,B.O.Tשנועדו להעברת המימון לבעלויות פרטיות כדי להקים תשתיות
ומבנים עתירי מימון ,משמשות בעולם כבר שנים רבות .בארץ תפנית ניהול בניה היא מן החלוצות.
הידע שנצבר בתפנית ניהול בניה בתחום זה מאפשר ללקוחותיה להפיק תועלת מדרך נוספת של
מימוש פרויקטים ,ובה גורם המימון הוא השוק הפרטי-יזמי.

אזורים רבים התפתחו בעקבות הליכים שיזמה וניהלה תפנית ניהול בניה ובכללם:
תכנית קריית הלאום ,מגרש הרוסים ,דרום מערב ירושלים ,תכנית אב ליד ושם ,תכנית לקו הראשון
של הרכבת הקלה ,תכניות לקמפוסי האוניברסיטה בגבעת רם ובהר הצופים ,מתחם משרד החוץ
הישן ועוד.

פרוגרמה

השלב הראשון במימוש פרוייקט הוא הגדרת צרכי המזמין ,שאיפותיו וחלומותיו.
שלב זה מגדיר את בסיס התכנון לכל הגורמים המעורבים בתכנון הפרויקט.
במסגרת שרות זה נערכים ראיונות עם נציגי המזמין ,מתבררים צרכיו ותחומי עיסוקיו ,וכפועל
יוצא מנוסח מסמך פרוגרמה המרכז את הצרכים ,שטחי הבניה הנדרשים  ,זיקות בין חלקי
המבנה ואיפיון מפורט של הפונקציות השונות.
לתפנית ניהול בניה  ,ניסיון רב בתחום והיא מעמידה שרות זה כשרות בפני עצמו או כחלק
מניהול כולל של פרויקט.

פרויקטים  -רשימה חלקית
פרוייקט

מ"ר

מזמין

פעילות

משך

מבנים  -מוסדות חינוך
בי"ס
לתלמידי
חו"ל
אולם אולה
מגנה
בניין
ללימודי
יהדות

6,000

האוניברסיטה
העברית

ניהול ,תיאום ופיקוח

1998-1996

3,000

האוניברסיטה
העברית

ניהול ,תיאום ופיקוח

1998-1995

5,500

האוניברסיטה
העברית

ניהול ,תיאום ופיקוח

2003 1997

מעונות
סטודנטים

40,000

חברת נכסי
האוניברסיטה
העברית

ניהול ,תיאום ופיקוח בפרוייקט בשיטת D.B.O.T
החל ביזימה ועד לביצוע בפועל

- 1995
2007

בצלאל
אקדמיה
לאומנויות

13,000

האוניברסיטה
העברית

ניהול ,תיאום ופיקוח

1991-1985

בית ספר
קשת

10,000

קרן קשת

טיפול בשינוי תכנית מתאר ניהול תיאום ופיקוח
הקמת בית ספר קשת עבור דתיים וחילונים
במרכז ירושלים

- 2003
2009

4,500

יד ושם

שינוי תכנית מתאר תאום ניהול ופיקוח לאגף
חדש של בית הספר להוראת השואה

-2007
2011

11,500

מכון שכטר

כתיבת פרוגרמה ניהול תיאום ופיקוח להקמת
קמפוס חדש למכון שכטר להנחלת לימודי
היהדות .

- 2003
2011

בית ספר
להוראת
השואה
שלב ב'
מכון שכטר
למדעי
היהדות

מבנים  -משרדים
גן טכנולוגי
מלחה

60,000

המדפיס
הממשלתי
משרדים
לקרן JVP

3,200

הרשות לפיתוח
ירושלים
קרן JVP

שינוי תכנית מתאר ,ניהול תאום ופיקוח כולל
תכנית אב לגן הטכנולוגי ,סביבת עבודה איכותית
לתעשיות עתירות ידע.

-1991
2003

ניהול תאום ופיקוח  -שיפוץ מבנה לשימור עבור
משרדי הנהלהת החברה וחברות START UP

– 2005
2008

פרוייקט

מ"ר

מזמין

פעילות

משך

מבנים – מבני ציבור

קרן אביחי -
ישורון

15,000

קרן אביחי

ניהול תיאום ופיקוח ,טיפול בתב"ע להקמת
מרכז חינוכי תרבותי  -קרן אביחי

שינוי תוכנית
מתאר 1995
תיאום תכנון
2002
סיום 2006:

מרכז מורשת
מנחם בגין

6,300

קרן מורשת בגין

שינוי תכנית מתאר תיאום תכנון ופיקוח להקמת
מרכז מורשת מנחם בגין.

- 2000
2004

בית הלוחם

6,000

ארגון נכי צה"ל

ניהול ,תיאום ופיקוח

1995-1991

מתחם גן
החיות התנכ"י

240,000

חברת מוריה

ניהול פרוייקט מלא כולל תכנית מתאר

-1990
1995

אצטדיון טדי

 20דונם

מוריה

ניהול פרוייקט מלא משלב הפרוגרמה דרך
הליך המכרז ודרך הליך הבניה עד להשלמת
העבודות להקמת יציע דרומי חדש לאצטדיון
טדי

 2010ואילך

פרוייקט

מ"ר

מזמין

פעילות

משך

מבנים  -מעבדות
המכון
הגיאולוגי
לחקר
אדמה והים

20,000

מנהל הדיור
הממשלתי

טיפול בשינוי תכנית מתאר השלמת פרוגרמה
תאום תכנון ופיקוח למבנה המשלב מעבדות
משרדים שטחי ציבור ואזורי סמך

 2010ואילך
(בביצוע)

בניין אלון

6,000

אונ' בן גוריון

תיאום תכנון ניהול ופיקוח הפרוייקט בשיטת
נתר"ה .מבנה מיועד עבור המחלקות למדעי
מחשב והנדסת תקשורת

2000-2006

בית אופיר
אופטרוניקה

9,356

אופיר
אופטרוניקה

בנין
ננוטכנולוגיה

5,052

אונ' בן גוריון

מעבדות
אגף מזרחי

כ3,000 -

אונ' בן גוריון

בנין פיזיקה
 -התאמות

כ3,000 -

אונ' בן גוריון

מעבדות
משרד
הבריאות

כ 9,500-

משרד הבריאות

בנים כימיה

כ6,300 -

אונ' בן גוריון

ניהול ,תיאום ופיקוח מלא על בנין המשמש חב'
היי-טק עתיר במע' אלקטרו-מכניות
תיאום תכנון ניהול ופיקוח הפרוייקט בשיטת
נתר"ה .מבנה מיועד למעבדות מחקר בתחום
הננוטכנולוגיה
ניהול תיאום ופיקוח מלא לשינוי ייעוד והסבת
שטחים למעבדות מחקר והוראה עבור
המחלקה לכימיה .הפרויקט בוצע בשלבים,
בארבעה מבנים שונים וללא פגיעה בפעילות
השוטפת -הפרויקט בוצע באמצעות ריבוי
קבלנים ובניהול ביצוע של תפנית
ניהול תיאום ופיקוח מלא לביצוע שינויים ,
תוספות והתאמות בבנין מעבדות מחקר בתחום
הפיזיקה לרבות הכשרת מעבדות נקיות,
מעבדות ליזר וכד' ,הפרויקט בוצע באמצעות
ריבוי קבלנים ובניהול ביצוע של תפנית
ניהול תיאום ופיקוח מלא להקמת מבנה
מעבדות של המכון לביקורת ותקנים של משרד
הבריאות ומעבדות מרכזיות .המבנה כולל 5
קומות ,בית חיות ,חדרים סטריליים ,גידול
חרקים וכד' .מעבדות בנויות בצורה מודולרית
עם מערכות פיקוד מנדפים משותפת ומרכזית
ניהול ,תיאום ופיקוח מלא על בנין עבור
הפקולטה לכימיה המכיל כ 40-מעבדות כימיה
,אלקטרו אופטיקה ומיקרוסופיה .המבנה כולל
כ 100-מנדפים

1999 -1994
2010- 2002

2007-2009

2007

1998

 2016ואילך
(בביצוע)

פרוייקט

מ"ר

מזמין

פעילות

משך

מבנים  -בתי חולים
מגדל
אישפוז
הדסה עין
כרם
מרכז רפואי
רבין (בי"ח
בלינסון)

90,000

נשות הדסה
העולמים

נציג נשות הדסה בפרוייקט הקמת מגדל
האשפוז

35,000

שירותי בריאות
כללית

ליווי תכנון מכרזים ופיקוח הקמת חניון ,מיון
חדש ומגדל אשפוז לבית חולים בלינסון

 2008ואילך
 2007ואילך

מבנים  -מוזיאונים
ניהול תיאום ופיקוח בפרוייקט הקמת מוזיאון
הסובלנות במרכז ירושלים

רה תכנון
מ 2010 -אילך

מוזיאון
הסובלנות

22,800

מרכז ש .ויזנטל
L.A

החל בטיפול
בתוכנית אב
 - 1993ואילך

יד ושם 2001

220
דונם
30,000
מ"ר
בנייה

יד ושם

ניהול ,תיאום ופיקוח על הקמת פרוייקט יד
ושם  ,2001כולל כניסה ומבואה ,המכלול
המוזיאלי ,שיפוץ כולל של האתר ופיתוח נוף
הקמת גשרים זמניים

 2009ואילך

הביתן היהודי
באושוויץ

2,000
מ"ר

יד ושם

ניהול הנדסי עבור תיעוד שימור שיחזור ושיפוץ
מבנה לשימור בתוך מחנה אושוויץ כולל
תצוגות

פרוייקט

מ"ר

מזמין

גבעת
קומונה

132,000

חברת מוריה

נווה
המוזיאון

85,000

חברת מוריה

מט"ש
מערב
ירושלים

 220דונם

החברה למפעלי
ביוב וטיהור
והרשות לפיתוח
ירושלים

מנהרה
וקווי
הולכה
למכון
טיהור
במערב י-
ם

109,000

מטע"מ

 29דונם

כביש
שמגר
גולדה

 40דונם

פעילות

משך

תשתיות

הרחבת
ישוב נס
הרים

כביש 90

ניהול ,תיאום ופיקוח
ניהול וליווי הכנת פרוגרמה ,בדיקות היתכנות
שינוי תכ' מתאר ,הכנת תסקיר השפעה ונספחי
בינוי למכון

ניהול פרויקט והשתתפות בעריכת מכרז O.
D. B.
לביצוע קווי הולכה ומנהרה כולל שיקום
החברה למפעלי
נופי של נחל שורק .העבודה כללה עריכת
ביוב וטיהור
תכנית מתאר לעיגון תכנית חדשה למכון
והרשות לפיתוח
טיהור שפכים ,לקווי הולכה ולמנהרה.
ירושלים
כמו כן הוכן במסגרת התכנית
תסקיר השפעה על הסביבה
ניהול תאום ופיקוח על הקמת כבישים
הרל"י
עירוניים ,פרטים ושצ"פ
מוריה

 150דונם עמותת נס הרים

אורך
הכביש כ-
 4.5ק"מ

ניהול ,תיאום ופיקוח

החברה
הלאומית
לדרכים

2001 -1990
1999 -1989

1994-1989

1999-1991

2000-2007

ניהול תאום ופיקוח על הקמת כביש עירוני
שצ"פ

שלב א'
1993-2002
שלב ב'
2004-2006

ניהול פיתוח ותשתיות לפרויקט הרחבת
הישוב

2010 - 2006

ניהול תאום ופיקוח על ביצוע שינויים
גאומטריים ובטיחותיים כדי להפוך את
הכביש לחד-מסלולי ודו-נתיבי ,מתאים
למהירות נסיעה של  90קמ"ש על ידי
התוויה אופקית ואנכית המתאימה להנחיות
הבטיחות.

2009 - 2007

פרוייקט

מ"ר

העברת בסיסי
ח"א לנבטים

10,000
דונם

מזמין

פעילות

משך

תשתיות  -מערכות
חיל האוויר
באמצעות
משרד
הביטחון

ניהול ותאום התכנון והביצוע על
העברת בסיסי ח"א ממרכז הארץ
לדרומה .הפרויקט חולק ל – 3
תחומים כאשר תחום המערכות הועבר
לניהול החברה

2010 - 2005

ניהול והכנת תכנית מתאר ותב"ע
קריית הממשלה
תכנית מתאר
גבעת רם
צומת בייט
מגורים ,חניה,
מסחר
מתחם מגרש
הרוסים

225,000
260,000
197,000

משרד האוצר
האוניברסיטה
העברית
הרשות
לפיתוח
ירושלים

ניהול תכנון ,לווי תכניות
תכנית מתאר

2006 -1995
1995-2003

ליווי תב"ע ותיאום תכנון
2003 -1994
שינוי תכנית מתאר

130,000

הרל"י

מגדל אשפוז
הדסה

60,000

הסתדרות
מדיצינית
הדסה

יד ושם תב"ע
 56ז'

25,000

יד ושם

שינויי יעוד לשם הקמת אגף חדש
לבי"ס להוראת השואה ומבנים נוספים
בקמפוס

2008-2010

מכון גיאולוגי

20,000

משרד האוצר

הכנת תכנית למכון הגיאולוגי שבגבעת
רם

 2010ואילך

שער מזרח

 200דונם

משולש עטרות

 200דונם

הרשות
לפיתוח
ירושלים
הרשות
לפיתוח
ירושלים

1989-2003

ליווי תב"ע ותאום תכנון
1997-2008

תכנית מפורטת לאזור תעשיה עתירת
ידע.
חלוקה תכנונית ללא איחוד וחלוקה
תכנית מפורטת לאזור תעשיה
בשימושים דומים לאזור תעשיה קיים

 2013ואילך
 2014ואילך

פרוייקט

מ"ר

פעילות

מזמין

משך

פרוייקטים מיוחדים
בית מלם

15,000

מלם

ניהול ,תאום ,פיקוח וייצוג המזמין
בפרוייקט שנבנה בשיטת D.B

98-1994

ימק"א

76,000

ימק"א ארה"ב

שינוי תכנית מתאר ,תיאום תכנון
ופיקוח כנציג היזם בפרוייקט
הקמת מרכז ספורט ומתחם
לדירות יוקרה בשיטת קומבינציה

2011-1995

פרוגרמות
חב' הגיחון

7,000

חב' הגיחון

טבע-טק

2,500

חב' טבע-טק

פרוגרמה למשרדים
מרכז אחזקה
וחדרי אחסון
הכנת פרוגרמה
לבניין מנהלה

אוק' 2001
פב' 2002

מכון שכטר

12,000

מכון שכטר
ללימוד היהדות

הכנת פרוגרמה
למכון לחינוך

2007

– 20,000
 1,350מיטות
 11,200שטחים
פתוחים

אוניברסיטת בן
גוריון
אוניברסיטת בן
גוריון

JVP

3,200

חברת JVP

קרן אביחי

16,000

קרן אביחי

הכנת פרוגרמה למעונות סטודנטים
 הפרוגרמה הוכנה בשלביםפרוגרמה למכון מחקר של
האוניברסיטה
פרוגרמה למבנה משרדים של
הנהלת החברה
פרוגרמה למבנה הנהלת הקרן
כולל חניה תת קרקעית,
אודיטוריום ,ספריה ,חדרי סמינרים,
כיתות ומשרדים

האקדמיה ללשון
העברית

4,000

האקדמיה ללשון

מעונות
ננוטכנולוגיה

הכנת פרוגרמה למבנה הקיים
באקדמיה ללשון ,כולל מבנה
לשימור ותוספת מבנה

יולי 2001
ינואר 2002

ספט' 1999
ינו' 2002
יוני 2000
נובמבר 2000
2005

2000

2007-2008

פעילות

משך

פרוייקט

מ"ר

מזמין

תשתיות בקרית
הלאום

240,000

משרד האוצר,
עירית י-ם וממ"י
באמצעות הרל"י

נציגי המזמין בתכנון והקמה של
מערכת כבישים ותשתיות בק.
הלאום
היקף כ  140 -מליון ש"ח

1996-2006

מערכת הסעת
המונים
רכבת קלה

150,000

משרד
התחבורה
ועירית ירושלים

ניהול ותיאום תכנית מתאר

1996-2003

בית העיריה –
כיכר ספרא

80,000

עירית ירושלים

בית העירייה
כיכר ספרא

80,000

עיריית ירושלים

חניון ככר הלאום

45,000

הרל"י מטעם מ.
האוצר ועירית י-
ם

אכסנית נוער –
נווה המוזיאון

6,300

עיריות

שינוי תכנית מתאר ,תיאום תכנון
ופיקוח כנציג המזמין בפרוייקט
הקמת מתחם העירייה בירושלים
בשיטת D.B.
שינוי תכנית מתאר ,תיאום תכנון
ופיקוח כנציג המזמין
הקמת מתחם העירייה בירושלים
בשיטת D.B
ניהול תאום ופיקוח על הקמת חניון
בשיטת D.B.O.T

1998- 1984

1998- 1984

2005 – 1999

מבנים  -אכסניות
אגודה אכסניות
הנוער

ניהול ,תיאום ופיקוח

1999 -1995

מבנים  -בתי מגורים
בית הפגודה

1,500

פרובנטוס
פגודה

ניהול ,תיאום ופיקוח לבנין לשימור
הנמצא בלב ת"א

2003- 1998

משכנות כספי

13,500

אילן רג'ואן

ליווי תכנון ,מכרזים ופיקוח

2000- 1998

פנינת חמד

18,800

פנינת חמד

ניהול תאום ופיקוח על
מלון דירות

2006- 2004

ממליצים
תפקיד

שם

טלפון

פרוייקט

יו"ר ההנהלה

אבנר שלו

02 – 6443456

מנכ"ל

נתן איתן

02 – 6443444

מנכ"ל יד ושם היוצא ומנהל
פרויקט הביתן היהודי
באושוויץ כיום
יו"ר הקרן
סגן מנהל

ישי עמרמי

02 – 6443815

ארתור פריד
נועם נוביק

02 – 6215366
02 – 6215310

קרן מורשת בגין

מנכ"ל הקרן

הרצל מקוב

02 – 56520027

אוניברסיטת בן גוריון
בנגב ,בניין אלון ללימודי
טכנולוגיה

סמנכ"ל בינוי ופיתוח

מריו קופל

052-8795799
08-6461075

יצחק מרום

03-6945722

יד ושם
תכנית אב 2001

בית אביחי

מרכז רפואי רבין

העברת בסיסי ח"א לנבטים

מגדל אשפוז בהדסה

מכון הגיאולוגי לחקר אדמה והים

מנהל מחוז מרכז דרום
שירותי בריאות כללית
מנכ"ל כללית הנדסה –
שירותי בריאות כללית
מח' בינוי ח"א -רמ"ח
תשתיות ובינוי חיל אויר

מיקי דוידוביץ

03-9376003

מיקי זיסמן

057-8126490

ראש המנהלת לשעבר
ראש המנהלת / 911
לשעבר של נבטים

יעקב יופה

057-8152564

חברת הנהלת הדסה

אודרי שימרון

050-8946202

Past National
President HWZOA
משרד האוצר

Bonnie Lipton

hadblipton@aol.com
001-847-5790366

שמואל ציטרונבלט
050-6234513

