
  

 

 צביקה דוד

 ההתאחדות מועמד לתפקיד יושב ראש אגף תשתיות וסגן נשיא

 מנכל, יו"ר ובעלים של קבוצת בני וצביקה בע"מ 

, גר בתל אביב, נשוי ואב לשלושה, בעל השכלה תיכונית, שירות צבאי מלא ,1959יליד 

בוגר מנהל עסקים בבר אילן )לימודי תעודה(, לימודי משפטים, שנתיים במכללה 

 לעסקים ומשפט רמת גן.

כיום מנכ"ל ויו"ר קבוצת בני וצביקה  - 1983עוסק בתחום הקבלנות לסוגיה משנת 

 בע"מ.

הקבוצה עוסקת בכל תחומי ההנדסה והקבלנות, מתמחה ומובילה את תחום הריסות 

 י בנייה וייצור חומרים חדשים לתעשיית הבניה.המבנים, מחזור חומר

הקבוצה מקדמת מחקרים, תהליכים וחדשנות בתחום הבנייה מבצעת תהליכי פיתוח 

 מתקדמים עד לרמת יצירת תערובות בטון חדשניות לתחום הבניין.    

עובדים  מחזיקה את כל הרישיונות הדרושים לעבודתה   100 -הקבוצה מעסיקה כ 

בתחום   ISO 9001ומוסמכת  ע"י מכון התקנים הישראלי בתקנים:  5 –ג סיווג קבלני  

לייצור  30ההריסה ומחזור פסולת וייצור חומרים ממוחזרים.  וכן מחזיקה בתקן תהליכי 

 חומרים ממוחזרים.

 פעילות הציבורית:

בהתאחדות בוני הארץ, נציג בוועדות בנושא חומרי בנייה, -חבר הנהלה באגף התשתיות

 ת מקצועיות לתקינה, קידום נושא הבנייה הירוקה ותקינה מתאימה.בוועדו

 בעבר חבר הנהלה בארגון הקבלנים והבונים השרון והשומרון.

 בעבר יו"ר הוועדה המוניציפאלית בארגון הקבלנים והבונים השרון והשומרון.

 יו"ר הנהלת פורום חברות מחזור הפסולת בישראל.

 עדת מחזור בהתאחדות בוני הארץ. יו"ר ו

 חבר בשדולה לקידום המחזור  בכנסת ישראל.

 ממקימי מנהלת פסולת הבניין בישראל. 

 יו"ר מכון מחקר לקרמיקה וסילקטים בטכניון . 

 



  

 הכשרות מקצועיות:

 .קורס ממונה פיצוצים 

  קבלן בניין  -. 100קורס קבלני בניין ענף 

  קבלן תשתיות -. 200קורס קבלני כבישים ענף 

 .קורס ממונה בטיחות 

 .קורס מפקח בטיחות בכבישים של מע"צ 

  .קורס מדריכי עבודה בגובה 

  .קורס מפקח אסבסט 

  . קורס בקרי סלילה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 בס"ד                                                                                                                      

 

 דוד אולניק 
 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 

 1967יליד שנת 

 4נשוי + 

 מתגורר בנתניה

 )מסווג(.בעל השכלה תיכונית, שירות צבאי חיל מודיעין 

 מנכ"ל משותף ובעלים בחברת אולניק, חברה להובלה עבודות עפר וכבישים בע"מ.

 .1978החברה קיימת משנת 

 

 תחומי אחריות בחברה:

 

 .אחראי על תחום הרכש והלוגיסטיקה 

  .אחראי על ניהול צי רכב באולניק 

  .אחראי מוסך 

  .אחראי על תחום ניהול ההובלות 

  ציוד.אחראי על ניהול כוח אדם ו 

  .אחראי על ניהול משא ומתן מול ספקים ולקוחות 

 .אחראי על ניהול תחום מקרקעין 

 .אחראי על ניהול תחום אסטרטגי של החברה 

  .אחראי ניהול פרויקטים בחברת אולניק 

 .אחראי על תחום הצמ"ה 

 .מנהל עבודה ראשי בחברה 

 .אחראי על תחומים ביצועיים 
 

 .1988ההובלות משנת פעיל בענף הבניה והתשתית בתחום 

 ממקימי התאחדות קבלני התשתיות, ומהוגי הרעיון להתאחדות קבלני התשתיות בישראל.

 התשתיות.                                אגף: סגן יו"ר התאחדות קבלני התשתיות, סגן יו"ר פעילות בהתאחדות

 

 עובד בחברת אולניק בע"מ במספר רב של תפקידים ניהוליים.  -1988       מקום עבודה:

 וכן חברות נוספות בבעלותה -עד היום מכהן כמנכ"ל החברה -1999                         

 טון.   1,275,000מחזור של  –מנהל פרויקט מדרון יפו  – 2006                         

    פרויקט עדיין  –מנהל פרויקט תחנת מעבר עיריית תל אביב יפו  2011                         

 (2014בביצוע. )                          

   בקטגורית המנהלים המובילים  BDIדורג מר דוד אולניק על ידי   2012                         

 במשק                           



  

 

 קורסים והשתלמויות:

 

 קורס בטיחות בתחום הפיצוצים, מחצבות וחציבה.   1998

 קורס בניהול מחצבה.  1997-1996

 קורס בניהול הבטיחות.  1997-1998

 קורס מנהלי עבודה בתחום תשתיות ובניה.    1992

שע"י משרד  -קורס מנהלי עבודה מקצועיים בתחום ההובלה   1991

 התחבורה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 אילן בדני 

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת תשתיות

 1950יליד 

 נשוי

 מתגורר בהוד השרון

 שנים בחיל הים.  3שרות צבאי: שרות סדיר 

 עבדתי מספר שנים בתור עצמאי בעל מחפרון. 

ועד עצם היום הזה בעלים ומנכ"ל של חברת אילן בדני עב' עפר  1992משנת 

ופיתוח בע"מ העוסקת בעבודות פיתול, עפר, תשתיות ומים עבדתי בתור עצמאי 

ועד עצם היום הזה הבעלים ומנכ"ל של חברת אילן  1992בעל מחפרון ומשנת 

ות ומים בדני עב' עפר ופיתוח בע"מ העוסקת בעבודות פיתוח, עפר, תשתי

 ומעסיקה כשישים עובדים. 

 

 וחבר הנהלה פעיל בארגון.  1992הנני חבר בארגון הקבלנים והבונים החל משנת 

חבר בהתאחדות בוני הארץ, חבר ועדת עבודה, חבר הנהלת אגף תשתיות וחבר 

 בהנהלת אגף בניה חוזית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 יוסף בן ישי

 תשתיותמועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף 

 

 , 1949שמי יוסי בן ישי, יליד שנת 

 מתגורר בישוב עומר , הנני בעלים של נ.ד.י.ב אחזקות 

כמו כן מנכ"ל החברות נתיבים דרום בע"מ חברת תשתיות וחברת ש.ב.ה שיטות 

 בניה בע"מ חברת בניה.

לי ולחברות שבבעלותי ניסיון רב שנים בפרויקטים הנדסיים שונים ומורכבים בכל 

 והבניה ובשנים האחרונות גם ביזמות בבניה למגורים. תחומי התשתיות

חשוב לציין שאנו מקפידים על רמת ביצוע גבוה בכל המקצועות, ונותנים תשומת 

 לב מיוחדת בכל הקשור לבטיחות בעבודה ושמירה על העובדים.

כמו כן אציין כי אנו מעורבים ציבורית ודואגים באופן קבוע לסייע בעזרה כספית 

 לעמותות ולאנשים פרטיים באזורנו ומחוצה לו.ובהתנדבות 

 אנו תומכים בארגון שלנו, בסיוע ליו"ר הארגון ובצירוף חברים חדשים.

נשמח להיות חלק מחברי ההנהלה ולפעול ביחד לקידום נושאים חשובים לכלל 

 החברים.

 

 שלכם                                                                                               

 

 יוסי בן ישי                                                                                                

 

 



  

 

 

 

 מאיר דוגה

 תשתיותמועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף 

 מתגורר במוצא עלית; 2נשוי + ; 1968יליד שנת 

 פרטי החברה

 נתיבי רם חברה לעבודות בניה ופיתוח בע"מ שם החברה:

 מאיר דוגה בעלים ומנכ"ל:

 18/08/1999 החברה קיימת משנת:

 פיתוח ותשתיותפעיל בענף הבניה והתשתיות בתחום: 

 1989משנת: 

 פרויקטים בולטים:

 ביצוע כביש, מבוא חורון. –מ.א.מטה בנימין  .1
 שנאים מעלה אדומים. –משרד השיכון  .2
 שנאים יבנה. –משהב"ש  .3
 שנאים הר חומה. –משהב"ש  .4
 שנאים מודיעין. –משהב"ש  .5
 השלמות גבעת הזית, אפרת )מס' פרויקטים(. –משהב"ש  .6
 חקר המוח –האוניברסיטה העברית ירושלים  .7
 שביל אופניים –חברה כלכלית מודיעין  .8
 הר הרצל, עב' פיתוח חלקת השוטרים. –משהב"ט  .9

 מטרופולין -ברת מוריה ח

 פאוור סנטר, מודיעין. –עב' פיתוח  –מבנה תעשיה  .10
 צומת כניסה לעיר הבהדים 224כביש  –נתיבי ישראל  .11
 .31כביש  –נתיבי ישראל  .12
 כביש ללא אבא כיסופים. –נתיבי ישראל  .13
 כבישים זמניים, עב' אספלט. –ם -החברה לפיתוח מזרח י .14
 מסגרת -חברת עדן  .15
הר חומה, עבודות פיתוח, אספלט, ביוב ועפר )מס'  –משרד השיכון  .16

 פרויקטים(.
 עב' פיתוח, רח' המייסדים ורח' סעדיה גאון. –עיריית נס ציונה  .17
 ם.-פיתוח במוסדות חינוך שונים במזרח העיר י –עיריית ירושלים  .18
 עב' פיתוח, מתחם משרד החוץ. –ם -מוריה חברה לפיתוח י .19
 9עב' פיתוח, כביש  –ם -מוריה חברה לפיתוח י .20

 

 



  

 

 

 

 אריה דוד

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 

 שם החברה: אריה ארז בנין תשתית וגינון בע"מ

 16915מס' קבלן: 

 5ג'  200סיווג: 

 בענף: תשתיות

 עבודות במקומות הנ"ל: החברה  בשנים האחרונות ביצעה

  חברת מבני תעשיה –שכונת רמות באר שבע 

                        חברת מבני תעשיה –להבים 

 חברת גדיש –ונת רבין מיתר        שכ 

      חברת גדיש –שכונת כלניות מיתר 

  מע"צ –                      5כביש 

 סבא-החברה הכלכלית כפר –סבא          -פארק כפר 

        חברה כלכלית לפיתוח קרית אונו –ספורטק קרית אונו 

                 מקיף פיתוח ותשתיות –אבן שמואל 

  סי.פי.אם  –מערב +כיכר מזרחית  5רהט מתחם 

 כמו כן מוביל מהלך ארצי מול החשב הכללי באוצר.

 

 
 
 



  

 

 

 ג'ורג' זינאתי

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 , מתגורר בחיפה. נשוי + ילדים.1943יליד שנת 

 :  הישגים בלימודים

בבי"ס בוסמט חיפה במגמת חשמלאות  יךהיסודיים והמשו את לימודי םסיי 1955בשנת 

 . 1948רכש את המקצוע ממיטב המהנדסים שהגיעו ארצה בשנת  ,1959בשנים 

 : עיסוק

 .כקבלן חשמל  רשמי ואת עבודת ילהתח 1969במספר חברות בזמנו ובשנת  עבד

עבד כקבלן משנה בחברת סולוביצ'יק וביצע פרויקטים  1974בשנים האלה ועד שנת 

ד עצמם כגון : היכל הספורט רוממה, מלון נוף כרמל, חקר הימים אשר מדברים בע

והאגמים, בניין רב קומות )כיכר מאירהוף( עיר הנוער הבנלאומי, בניין המדרגות 

 אוניברסיטת חיפה, מוזיאון ימי , בית חולים פלימן ואח' .

מנהל אותה ועיסוקיה בתאורת חוץ  הינוחברה ועד היום הזה  יםהק 1984משנת 

 חברה בשם אורות הטירה ביצוע בע"מ.ורה דקורטיבית , ותשתיות  תקשורת ותא

 : פעילות ציבורית

 שימש 1980בפעילות בהתאחדות בעלי המלאכה בחיפה ובשנת  ילהתח 1970משנת 

 אביב.-יו"ר אגף חשמל ואלקטרוניקה וגם חבר  בוועדה ראשית תל

למחירוני החשמל של משכ"ל, ועד היום הזה מטפל בכל הקשור  1970כן משנת  כמו

 מע"צ, משב"ש כנציג ההתאחדויות .

נציג ההתאחדות בעלי מלאכה בוועדת על של חברת חשמל )התקע ה הי 1995בשנת 

שיון יהגדלת הרשיונות של החשמלאים כגון : ר-לפועל  יאהמצדיע( ובין הדברים שהוצ

ל הבדיקות של חברת א' וכן את כ 250 –א' ל 200 -א', ראשי מ 80 -א' ל63 -מוסמך מ

חשמל אשר אין צורך בהתקנת מונה חשמל לבודקים חיצוניים כדי להקטין את הנטל על 

 חברת חשמל.בודקי 

 הבין הראשונים שהתייצבו להקמת ארגון קבלני התשתיות והי יהה 2005בשנת 

 מהמתמידים ועד להתמזגות עם התאחדות הקבלנים .

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 צביקה חודרלנד                                 

 חבר הנהלת אגף תשתיותמועמד לתפקיד            

 

 , ברגן בלזן, גרמניה. עלה לארץ באותה שנה. 1947יליד 

 מתגורר בראשון לציון.

 

 ניסיון בעבודה:

 את לימודי התיכון סיים במכמורת ואת שירותו הצבאי עשה בחיל הים.

)חברת בת של  בחב' י.נ.ב, הצטרף לענף התשתיות כמודד שכיר 1969בשנת 

 .1979חברה למדידות(. עבד בחברה בארץ ובחו"ל עד לשנת 

ולאחר מכן את  ש.ב.ח מדידותהקים ביחד עם שותפים את חברת  1979בשנת 

 דרכים.חברת 

אחת החברות  - דרכיםהייתי בעלים ומנכ"ל  של חב'   1979-2016בין השנים 

 התשתיות הטובות והמוערכות בישראל.

 

 שנים כראש האגף. 3 ינבחרתי  ליו"ר אגף תשתיות וכיהנת 2016בשנת 

 

 

 



  

 

 חיים יכימוביץ

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 

 .1955יליד שנת  

 .M.B.A)טכניון חיפה(, בוגר מנהל עסקים   BScמהנדס אזרחי  השכלה:

 באוניברסיטת תל אביב.

 ביחידת שדה  :שרות צבאי

יכימוביץ סויסה בע"מ מרמת גן ,הקיימת כשותפות וחברה משנת  מבעלי חברת:

1973  . 

: כמהנדס ביצוע, מנהל פרוייקטים , מנהל חברת פעיל בענף הבניה והתשתיות

 תשתית ובניה,

השתתף בהקמת התאחדות קבלני התשתיות, חבר הנהלת  פעילות ציבורית:

התאחדות קבלני התשתיות, חבר הנהלת סקציית התשתיות, חבר  בנשיאות 

 התאחדות הקבלנים.

 

 

  

 

 
 
 



  

 
 אמיר יעקובי

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות
 

 . 4-; נשוי ואב ל1967יליד שנת 

 והנגבחבר הנהלה בארגון הקבלנים והבונים באר שבע 

 השכלה

בוגר בית הספר הראלי 

 הפנימייה הצבאית חיפה

 בוגר קורס דירקטורים של לשכת עורכי הדין ·

 ניסיון תעסוקתי

 1988משנת  | מנוליד חירות מערבות בע"מ |מ"מ יו"ר 

 2001משנת  (|י.ש אחים יעקובי בע"מ ) חברה בורסאית   |מנכ"ל 

 תפקידים נוספים

 שנים 10התאחדות הקבלנים באר שבע והנגב מעל ל חבר וממלא מקום נשיא 

 פעילות ציבורית

 " עמותת חסדי יוסף " בעלים ומנכ"ל 

 

 

 

 

 



  

 

 יקי יצחקי

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 1974יליד שנת 

 : ע.ר. יצחקי ובניו חברה לבניין ולעבודות ציבוריות בע"מ פרטי החברה

 : מנכ"לתפקיד בחברה

 תמצית כללית:

ע"י אבי, עזרא יצחקי ז"ל שהלך לעולמו לפני כשנתיים והיה  1972חברת ע.ר יצחקי נוסדה בשנת 

מחלוצי עבודות התשתית במדינת ישראל. אני דור שני התחלתי בחברה כראש צוות לאחר מכן 

כראש קבוצה, מנהל עבודה, ניהול פרוייקטים ובשנים האחרונות כסמנכ"ל מנכ"ל ובעלים של 

 החברה.

 ברהעל הח

חברת ע.ר יצחקי חברתנו הינה חברה קבלנית מובילה בתחום ההנדסה האזרחית, תשתיות, פיתוח 

ובניין, מעל לארבעים שנות וותק מיצבו את החברה כחברה קבלנית בעלת מוניטין גבוה בביצוע 

 פרוייקטים הנדסיים מאתגרים ומורכבים במיוחד. 

ות בטון ופלדה מתוך פיר דחיקה, מערכת בבעלות החברה מערכת דחיקת צינור -מינהור זעיר

מיוחדת לעבודה באזורים אורבניים, שמאפשרת לבצע עבודות תשתית  ללא סגירת כבישים והפרעה 

לתנועת כלי הרכב. באזורים אורבניים, שמאפשרת לבצע עבודות תשתית בדיוק מירבי וכל זאת 

 מבלי לפגוע בתנועה ובתושבי העיר.

ה בבניית מתחמי סקייטפארק מבטון יצוק הקמת המתחמים כוללת חברתנו מתמח -סקייטפארקים

 העסקת "קבלן זר" המתמחה בתחום  הבריכות והחלקת הבטון למתקני אקסטרים וסקייטבורד.

 השכלה והסמכה מקצועית

 במנהל עסקים, התמחות בכלכלה ומימון. BAתואר ראשון : 2006שנת 

 תואר הנדסאי בנין. :2002שנת 

 שירות צבאי: 

 שירות צבאי בלבנון, מפקד צוות יחידת "עורב נחל".  – 1993-1996

 שירות מילואים פעיל.

 



  
 

 

 

 

 

 

 דני כהן

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 , ישראל. מתגורר בחיפה1960יליד שנת 

 1991-החל מ 200קבלן לעבודות תשתיות בענף 

 דור שני

 

 שירות צבאי:

 גולני 1981-1978

 

 תעסוקה:

מנהל פרויקטים וסמנכ"ל בחב' שלמה כהן בע"מ, מראשוני הקבלנים ובוני  1981

 הארץ. חברה בבעלות אבי.

 ועד היום הקמה  וניהול חב' א.ד. עידן חדש חברה לעבודות עפר בע"מ . 1991

 משמש כמנכ"ל ובעלים

חברת א.ד. עידן חדש הינה חברה לעבודות עפר. דני כהן ממשיך דרכו של אביו 

 אשר החל את דרכו בשנות החמישים כקבלן תשתיות. שלמה כהן ז"ל

 עובדים. 75-יח' כלי צמ"ה ומעסיקה כ 50-בבעלות כ

בעשור האחרון הקים דני כהן ביחד עם בנו עידן כהן שהינו דור שלישי בחברה, חברות 

 נוספות ובניהן:

 .ע.ד.ר יזמות ופיתוח בע"מ העוסקת בנדל"ן מסחרי 

 עות מזוהמות ואיכות הסביבה.טרטיב בע"מ העוסקת בטיפול בקרק 

  ע.ד פיצוצים בע"מ המעניקה שירותי פיצוצים למחצבות ועבודת פיתוח כולל

 הריסה ופינוי גשרים ומבנים.

 פעילות ציבורית בארגון:

 

בפעילותו של דני כהן כחבר הנהלה באגף התשתיות חרט דני על דגלו את קידום 

 הנושאים הבאים:

  וגופים רגולטורים.הידוק הקשר מול משרדי הממשלה 

  גיוס משוחררי צה"ל לעבודות בתחום עבודות עפר כמפעילי צמ"ה, מנהלי

 עבודה וממוני בטיחות.

 .הגברת המודעות לנושא בטיחות בעבודה 

  קידום קבלנים קטנים עם דגש על מתן הזדמנות שווה בהתמודדותם על

 עבודות בתחום. 

 

 



  

 

 עמרי כוכבא

 תיותמועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תש

 1967יליד שנת 

 3נשוי + 

 מתגורר במושב ניר בנים

 ניסיון תעסוקתי

 קבוצת השביל הירוק –עד כה  – 2006

 : מנכ"ל חברת שטאנג בניה והנדסה. 2018 - 2014

ניהול חברת בניה והנדסה בתחום התשתיות בעלת מאות עובדים  עם מחזור של 
 מאות מיליוני שקלים בשנה.

 רחבי המדינה מול מגוון מזמינים.ניהול פרויקטים בכל 

חברה המתמחה בתחום האנרגיה הירוקה: התמחות והובלת שוק בתחום תשתיות  
השפכים והמים. עיסוק בהקמת תשתיות עירוניות , התמחות בתחום המנהור ודחיקה 

Micro Tunneling) ( .וכן ביזמות לבניה רוויה 

ת למתקני אנרגיה ירוקה, הובלת חברה תוך פתיחת שוקים חדשים לחו"ל, ביזמו
 התחברויות לחברות וספקי טכנולוגיות על מנת לשמר ייחודיות ומובילות שוק.

 :  סמנכ"ל חברת שטאנג בניה והנדסה. 2014 - 2013

ניהול התפעול וההנדסה בחברה. עבודה מול מנהלי הפרויקטים, מזמינים, ספקים 
 וקבלני משנה

 נג בניה והנדסה: מנהל פרויקטים חברת שטא 2013 - 2012

 . DBOTניהול פרויקט הקמת מכון טיהור שפכים גדרה ב

 : מנהל פרויקטים בחברת השביל הירוק 2012 – 2006

ניהול עשרות פרויקטים של פרויקטים של גינון, שיקום נופי והקמת שצפי"ם בכל רחבי 
 הארץ מול מזמינים ציבוריים ופרטיים

 



  

ה :  ניהול מעבר שער אפרים במסגרת : חברת מיקוד שמירה ואבטח 2006 – 2005

 פרויקט המעברים היבשתיים של משרד הביטחון.

קבלת המתקן ממשרד הביטחון, גיוס והכשרת מאבטחים, בודקים ועובדי תפעול 

 להפעלת המתקן. עבודה מול משרד הביטחון.

 : מנהל 'דשא מוכן געש' וגידולי השדה של קיבוץ געש. 2005 – 1998

 15וכן געש: ייצור ומכירת דשא. ניהול חברה בעלת מחזור של כ ניהול חברת דשא מ

 בשנה. ₪מיליון 

 : קבוצת עיתון הארץ. מנהל הפצה ברשת המקומונים.1998 - 1996

 :  השכלה

 במנהל עסקים ממכללת רופין  B.A:  תואר 2002 -1999

 צבא ובטחון באוניברסיטת בר אילן M.A: לימודי תואר 2006 – 2005

 :  שפות

 ברמה גבוהה. -ברמת שפת אם  |  אנגלית -עברית

 :   שירות צבאי

 שירות בצנחנים. שחרור בדרגת סרן לאחר תפקיד מפקד פלוגה -  1991-1985 -סדיר 

שירות בחטיבת צנחנים. שחרור בדרגת סגן אלוף לאחר תפקיד  - 2010עד  –מילואים 

 סמח"ט

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 יוסף סגלוביץ

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 השכלה

: סיום בהצלחה של קורס קבלנות ביוב וניקוז של משרד התעשייה המסחר 2009

 והתעשייה.

 : סיום בהצלחה קורס טפסנות של משרד התעשייה המסחר והתעשייה.2004

  : סיום בהצלחה קורס מוביל במכללת עתיד.2003

מרכז הבנייה  -פרויקטים לבנייה צמודת קרקע: קורס מנהלי 1999נובמבר -יוני

 הישראלי.

 : השכלה תיכונית. 1934-1975

 ניסיון תעסוקתי

 סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח בע"מ.: 1994-2019

  ,הקמת וניהול החברה העוסקת בעבודות פיתוח, תשתיות, עפר, כבישים

 ביוב, מים, ניקוז ובנייה )בעיקר ביזמות(.

  למן השלב הראשון ועד  ₪ניהול פרויקטים בהיקפים של עשרות מיליוני

 לסיומם. 

 מפעילים, פועלים, מנהלי עבודה, קציני בטיחות, כ"א משרדי וכו'.  -ניהול כ"א 

  תחת ניהולי גדלה החברה עד לקבלת סיווג בלתי מוגבל בתחום העפר

ביוב וניקוז וכן והתשתיות, וכן סיווגים נוספים גבוהים בתחום תשתיות מים, 

 בנייה. 

 עבודה כעצמאי בתחום ההובלות ועבודות תשתית.  -1979-1994

 שירות צבאי בחטיבת המודיעין בתפקיד מסווג.: 1975-1978

 שפות

 שפת אם. -עברית 

 ברמה טובה. -אנגלית 



  
 

 

 יאיר סיון

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 

 

, 1994הוקמה על ידי בשנת  אני הבעלים של חברת דרך עפר בע"מ, החברה

 ומבצעת בעיקר עבודות עירוניות. 200מאז ועד היום פעילה בענף 

 

במהלך השנים צברתי נסיון רב בהתנהלות מול מזמיני העבודה ואני מכיר את כל 

 הבעיות בענף ומוכן להקדיש זמן כחבר הנהלה לטיפול בבעיות בענף.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 בועז )שמעון( סרוסי

 לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיותמועמד 

 , מתגורר בעפולה1962יליד שנת 

 3נשוי + 

 השכלה:

 השכלה תיכונית+ בגרות 

טכניון והמכון לפריון העבודה  –+ 100+200+400קבלן רשום ענף  -1995-1998

 והייצור .

 חיל הצנחנים  שירות צבאי:

 תעסוקה:

אחים -"מחפרון עפולהקבלן רשום בשותפות משפחתית רשומה  –  1984-1996

 סרוסי " .

 

 בעלים ומנכ"ל בחברות הבאות : –היום   -1996

 חברה הפעילה בתחום עב' העפר, תשתיות , כלי  - חברת אסיק תשתיות בע"מ       

 צמ"ה גריסה ומחזור .          

חברה הפעילה בתחום הקמה ותחזוק של  – תגל מערכות ומתקני מים בע"מ      

 מתקני מים ,מטש"ים .תחנות שאיבה ו

 חברה הפעילה בתחום העץ על כל סוגיו ובמגוון עבודות  -ישראעץ תעשיות בע"מ      

 בתחום הגגות, מטבחים ,ריהוט חוץ ועוד...          

 ס.מ.ס אחזקות בע"מ          

מאחוריי עשרות שנים של שנות ביצוע ללא דופי כקבלן רשום בענפים 

 סיווג בלתי מוגבל. 400 -ו 200. בענף  500 -ו 100,200,300,400

הנני בעל היכרות רחבה עם כל התחומים הקשורים בענף התשתיות ובטוחני כי 

 אתרום רבות להנהלת אגף התשתיות .

 



  

 

 רמי צרפתי

 מועמד לתפקיד חבר הנהלת אגף תשתיות

 

 , ישראל1974יליד שנת 

 4נשוי + 

 מתגורר בגדרה

 השכלה

בניהול, קריאת דוחות כספיים, סוגיות כלכליות, חוזים לימודי קורסים שונים  א.

 ועוד.

 לימודי קורס ניהול חברות בניה מטעם מרכז הנדל"ן והתאחדות בוני הארץ. ב.

 לימודי קורס מנהלי עבודה בבניין  וקבלת תעודת הסמכה כמנהל עבודה. ג.

 בגרות מלאה -"שלאון", קרית גת  –בי"ס תיכון  ד.

 שירות צבאי

 ידת המסתערבים.קצין ביח

 דרגה: סרן

 שנים. 5שנות שירות: 

 ניסיון מקצועי

מייסד, בעלים ומנכ"ל של חברת הבניה רגבים  - רגבים רגבים בע"מ .א
שנות פעילות  20ומשלימה בשנה זו  98רגבים בע"מ, אשר הוקמה בשנת 

בענף ראשי בתחום  5בבניה. רגבים מסווגת בפנקס הקבלנים בסיווג ג'
בענף התשתיות, וכן הוכרה על ידי ממשלת ישראל  3הבניה ובסיווג ג'

  .כ"קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות" )סיווג כוכבית(
 

לרגבים שלוש זרועות עיקריות: זרוע ביצוע ביטחונית, הפועלת עבור משרד 

הביטחון, השב"כ ומשרד ראש הממשלה; זרוע ביצוע, המבצעת פרויקטים 



  

עבור רכבת ישראל; וזרוע ביצוע בניה למגורים, הפועלת עבור חברת הייזום 

 "רמי צרפתי", שהוקמה לפני עשור. 

מייסד, בעלים ומנכ"ל של חברת הייזום  –רמי צרפתי חברה לבניה בע"מ  .ב
"רמי צרפתי חברה לבניה בע"מ", המתמחה הן בתחום המגורים, והן 

לבי ביצוע שונים במספר בתחום הנכסים המניבים. החברה נמצאת בש
יחידות דיור, בהם  1,000-פרויקטים הפרוסים בכל רחבי הארץ, בבניית כ

פרויקטים הממוקמים במודיעין, בראשון לציון, בתל אביב, בהוד השרון, 
בחיפה, בשדרות ובנתיבות. הנכסים המניבים של החברה הם בתחום 

 המרכזים המסחריים והמרכזים הלוגיסטיים. 
 
 עדותוופעילות בארגוני הקבלנים ובוחברות 

 חבר בהתאחדות בוני הארץ. .א

 חבר בארגון קבלני תל אביב. .ב

 שימשתי בעבר כחבר הנהלה בהתאחדות בוני הארץ. .ג

 שימשתי בעבר כחבר ועדות תכנון ובנייה של התאחדות בוני הארץ .ד

 שימשתי בעבר כחבר בועדות השקעות ומיסוי של התאחדות בוני הארץ. .ה

 התשתיות ורצון לסייע ולהשפיע על הענףניסיון בתחום 

מניסיון של שנים בתחום התשתיות )והבניה(, אני מודע לחוזקות כמו גם 

לחולשות, לכשלים ולאתגרי העתיד בפניהם ניצב הענף. אני מעונין להשפיע 

מניסיוני וזמני כדי לפעול לקידום הענף, ושמירת האינטרסים והזכויות של כלל 

לפתרון סוגיות מקצועיות, רגולטוריות וטכניות העומדות בפני הקבלנים בו, ולפעול 

 הענף והמקשות על התפתחותו.

 פעילות למען הקהילה

במסגרת פעילות החברות שבבעלותי, שמות החברות לנגד עיניהן את טובת 

 .הקהילה ופועלות בתרומה ובהתנדבות לעמותות אותן מלוות

 

 

 

 

  

 

 


