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אינדקס חברות

המציגים בתערוכה



חברה לבנין בע"מ

19252018

25 שנות ניסיון
אלפי פרויקטים
4 חברות שותפות מהטובות בעולם
חומרים ופתרונות לשימור בחזית הטכנולוגיה

פרסקו. זה  שימור 

חפשו אותנו בסוף החוברת
פרסקו צבעים מברכת את משתתפי הכנס!
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הלבשת בתים בע"מ

חברת הלבשת בתים, בבעלות רוני קרש, פועלת 
מאז 2002 בתחום אספקת חלונות, דלתות, תריסי 

עץ ומערכות הצללה ייחודיות. החברה מתמחה 
באספקת נגרות אומן בבניינים היסטוריים לשימור 
ובפיתוח מערכות הצללה לאדריכלות המודרנית. 

בתערוכה החברה מציגה גם מגוון אביזרים 
משלימים תקופתיים כגון, מתגים, ידיות וגופי תאורה.

ע.נ.פ ציפוים מתמחה בניקוי משטחים מכל הסוגים 
בטכנולוגיות שונות: ניקוי משטחים מגרפיטי, אבק, 
פיח, שמנים, שימור וניקוי מבנים ישנים ועוד. ניקוי 

אברסיבי )ניקוי חול( ללא אבק תוך שילוב מים 
בעוצמות שונות לניקוי ושימור משטחים מכל 

הסוגים: אבן, בטון, עץ, זכוכית ועוד. ניקוי בקרח 
יבש או סודה לשתייה. ניקוי במים בלחצים מ 250 

עד 2500 בר. ניקוי משטחים בכימיקלים ירוקים.

יגאל א. סטריגונוב איש קשר:

054-6878686טלפון:
igal@anaf.co.ilמייל:
www.anaf-coating.comאתר:

אדמה נגוחה - בנייה עתיקה מתחדשת

אדמה נגוחה הינה שיטת בנייה עתיקה שזוכה 
לעדנה מחודשת במערב בעקבות התפתחויות 
טכנולוגיות בעולם הבנייה. תערובת אדמה לחה 

נדחסת אל תוך תבנית, שכבה אחרי שכבה, 
כהיווצרות סלע משקע. אנו בונים קירות מווסתי 

אקלים, דקורטיביים וקונסטרוקטיביים, כמו גם 
חומות טראסות ועוד.

תום אלקלעיאיש קשר:

054-4953405טלפון:
halevy.ronnie@gmail.comמייל:
rammedearthisrael.comאתר:

חברתנו עוסקת במדידות לצורך רישוי זמין/ תת"ג/
תצ"ר וכן מתמחה במידול מבנים לשימור, בנינים, 

מבני משרדים ,מבני תעשיה וצנרות. מדידות רקע 
לתב"ע, צילומי אוויר, פוטוגרמטריה וגילוי תשתיות 

תת-קרקעיות.

אזוט גולןאיש קשר:

052-8697170טלפון:
azutg1@gmail.comמייל:
www.azut-map.co.ilאתר:

מרדכי וולך בע"מ

חברת וולך מתמחה מ- 1930, ביצור ציפויים מינרלים 
לקירות: טיח מגורד )קרץ- פוץ(, טיח רחוץ )וואש-

פוץ(, טיח אבן מלאכותית )שטיין- פוץ(, טיח זרדים. 
בנוסף החברה מייצרת שליכט מינרלי צבעוני על 

בסיס סיד או צמנט )טיח-וולך, סילרים ורובה לאבן 
טבעית. 

משה וולךאיש קשר:

052-2523556טלפון:
vollach@isdn.net.ilמייל:

כרמית – מיסטר פיקס מציעה ללקוחותיה מגוון 
פתרונות שיקום ושימור בשיתוף עם מובילת השוק 

באיטליה - CEPRO, לה ניסיון עתיר שנים בתחום 
השימור באירופה. פתרונות החברה כוללים טייחים 

על בסיס NHL, מערכות בידוד תרמי, מערכות 
לשיקום, קרניזים ופרטים ייחודיים במבנה המיועד 

לשימור.

אביעד גרוסאיש קשר:

04-6178924טלפון:
anata@mrfix.co.ilמייל:

WoodWin

חברת וודוין מייבאת חלונות ודלתות לארץ כבר 35 
שנה ולאחרונה נכנסה גם לתחום שימור המבנים. 

החברה מייבאת חלונות מותאמים אישית לכל 
פרויקט כולל הרכבה ומתן אחריות ל 10 שנים 

מטעם היצרנים.

א.א.ג אזוט בע"מכרמית מיסטר פיקס בע"מע.נ.פ ציפויים ועבודות הנדסיות בע"מ

בל וילנר/ רוני קרשאיש קשר:

09-9553685טלפון:
office@ronikarsh.comמייל:

שקד המאירי איש קשר:

054-6780999טלפון:
shaked@woodwin.co.ilמייל:
www.woodwin.co.ilאתר:

המציגים בתערוכה

W I N D O W S  &  D O O R S

פלד. איכות מהשורש

חברת פלד מתמחה ביבוא, שיווק והתקנת תריסי 
גלילה, פתיחה והזזה מעץ, חלונות ודלתות מעץ, 

במיזמי בניה לשימור, באופי שימור , מלונות ובבתים 
פרטיים. מוצרי החברה מיובאים מאיטליה ומיוצרים 
בשילוב ידע מסורתי ומגע אישי יחד עם טכנולוגיות 

מתקדמות. בנוסף לאיכות הגבוהה של מוצריה, 
מציעה החברה מוצר Custom Made המותאם 

לדרישותיו המיוחדות והמדויקות של הלקוח. 

ריבי פלדאיש קשר:

03-6822922טלפון:
info@peled-wood.co.ilמייל:
peled-wood.co.ilאתר:
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מבט טכנולוגיות בתלת מימד בע״מ

אנו עוסקים בתיעוד, מדידה ומיפוי תלת 
 Reality ,מימדי של מבנים, מערכות וסביבה

Capture. באמצעות סורקי לייזר תלת מימדיים 
אנו מתעדים מצב קיים של אתרים ומבנים 

ארכיאולוגיים ומבנים לשימור באופן אמין, מפורט 
ומדויק. המידע הנאסף משמש להפקת שרטוטים 
2D, מודלים 3D, ניתוחים גיאומטריים וניטור תזוזות 

המשמשים בפעילות שימור מבנים.

אריק דגניאיש קשר:

04-8577385טלפון:
etai.o@mabat3d.comמייל:
www.mabat3d.comאתר:

בנין הארץ )1993( בע"מ

בנין הארץ מייצרת מגוון רחב של פתרונות 
בביצוע עבודות הנדסיות מורכבות, כגון חיזוק 
קונסטרוקציות בחומרים מרוכבים, חיזוק מבני 
פלקל ועבודות קידוח מיוחדות. הבנה הנדסית 

עמוקה, גמישות מחשבתית, מכשירים מקדמת 
הטכנולוגיה ומערכת בקרה תהליכית מובנית 

מבטיחים את איכות העבודה והתוצר הסופי.

שרון אלבזאיש קשר:

058-6290997טלפון:
sharone@binyanar.co.ilמייל:
www.binyanar.co.ilאתר:

עץ ירוק שיווק

חברת "עץ-ירוק" שנוסדה ב 1981 הינה חברה 
מובילה בנושא עבודת שימור בעץ במבנים 

ואתרים היסטורים. לחברה ניסיון עשיר בפרויקטים 
לשימור. פרויקטי השימור שלנו מאופיינים 

במלאכת מחשבת של עבדות עץ, בשילוב 
טכניקות מסורתיות ומודרניות. עבודות החברה 

נדירות באיכותן ומלאכת אמנות ידיים מסורתית 
בהתאמה לתיק שימור.

עמוס ברלבאיש קשר:

050-8256633טלפון:
amosbarlev9@gmail.comמייל:

שלום ערוסיאיש קשר:

054-4300594טלפון:
info@opr.co.ilמייל:
www.opr.co.ilאתר:

או.פי.אר בע"מ

חברת או.פי.אר בע"מ, וחברת חלונים, מתמחים 
בייבוא מוצרי יוקרה מעץ, אלומיניום עץ, מערכות 
אלומיניום טרמי, פתרונות הצללה, וחלונות שימור.

כמו כן מפיצה תוכנה ליצרני חלונות ודלתות, 
מציעה פתרונות, ומענה לצרכיהם של היצרנים 

והאדריכלים.

שחף התקנות

"שחף-התקנות" הוקמה ב-2005 ע"י גיל צולסקי 
כשמאחוריו שלושים שנות ניסיון בתעשית העץ 
והמתכת. בשנים האחרונות מתמקדת החברה 

בפרויקטים בעלי אופי שימורי בשיתוף עם חברת 
"קן-התור". בין הפרויקטים: שימור בית קלור במכון 

וויצמן, בית ראש הממשלה בקיריה ת"א ועוד.

גיל צולסקי איש קשר:

052-4899952טלפון:
qnw@walla.comמייל:
yaarach.wixsite.com/shahafhatkanotאתר:

סקאן אין בע"מ

סקאן אין הינה מעבדה לבדיקות מבנים המתמחה 
בבדיקת מבנים עתיקים.  החברה מפעילה 

טכנולוגיות המשמשות לזיהוי כשלים במבני אבן 
וזיהוי אבנים הנוטות ליפול.  אנו מבצעים סקרים 

הנדסיים במבנים לשימור ובמבנים הסטוריים,  
וכן מבצעים ניטור לצרכי התראה עקב תזוזות,  

הטיות,  סדיקה וכו. סקאן אין הינה המעבדה 
המקצועית בישראל לבדיקת מבנים עתיקים.  

מעין שיר-אלאיש קשר:

053-9267176טלפון:
scanin6@gmail.comמייל:
scanin.co.ilאתר:

קן התור הנדסה ובניין בע"מ

קן התור הוקמה בשנת 1993 ומעסיקה 90 עובדים 
הכוללים: מהנדסים, הנדסאים ואנשי מטה. לחברה 

סיווג קבלני בלתי מוגבל לביצוע בענף 100 – 
מבנים ומבצעת מבני ציבור רבי מערכות בינוניים, 

גדולים ומבנים ייחודיים לשימור. כמו– כן החברה 
יוזמת ומבצעת פרויקטים של מגורים, משרדים 

ומסחר.

מתן קן-תוראיש קשר:

08-9768107 / 050-8355182טלפון:
matan@ken-hator.comמייל:
www.ken-hator.comאתר:

המציגים בתערוכה

OPR
WindowÊTechnology

Cell.Ê+972.54.4300.594 www.opr.co.il

The activity of the Piacenti S.p.a. is based on 
traditional craftsmanship with experience 
going back more than a century (1875). Our 
strength is the confluence between the technical 
inheritance of the craft traditions and the 
application of updated materials and procedures, 
joined with active collaborations with scientific 
research institutions. 

סילביה / אליצ'ה איש קשר:

574-470464 039  /  054-7939577טלפון:
silvia.starinieri@piacentispa.itמייל:

piacenti s.p.a
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שלסינגר מדידות ומערכות מידע 
בע"מ

שלסינגר מדידות מספקת שרותי מדידות במגוון 
תחומים לכל העוסקים בענף הבנייה, התכנון 

והייזום. החברה מובילה בתחום הטכנולוגי למדידות, 
באמצעות שימוש בכלים החדישים ביותר בתחום 
הכוללים סורקי לייזר מתקדמים, שימוש ברחפנים 

למיפוי ותיעוד, מכשירי מדידה מדוייקים ותוכנות 
מובילות בתחום ה-CAD והתלת-מימד.

נתן שלסינגראיש קשר:

03-9523332 / 0504-666555 טלפון:
natan@dnts.co.ilמייל:
www.DNTS.co.ilאתר:

מועצה לשימור אתרי מורשת 
בישראל )ע"ר(

הארגון פועל למען שימור אתרים היסטוריים 
ומניעת הריסתם על ידי טיפול סטטוטורי מול 
רשויות התכנון והחוק שימור  פיזי של מאות 

אתרים ברחבי הארץ, קידום סדנאות מקצועיות, 
משלחות וסיורים כמו גם הפקת אירועים להעלאת 

המודעות הציבורית בארץ ובחו"ל, חינוך והפעלת 
אתרי מורשת. 

פירוט באתר המועצה איש קשר:

03-5059197טלפון:
shimur@shimur.org.ilמייל:
www. shimur.orgאתר:

פרסקו צבעים בע"מ

חברת פרסקו צבעים הוקמה בשנת 1994 
במטרה להציע פתרונות איכותיים ומקצועיים 

בתחום הצבעים והציפויים. חברת פרסקו צבעים 
מתמחה במוצרי צביעה דקורטיבית על בסיס 

חומרים טבעיים, חומרים לשימור מבנים הסטורים 
ועתיקות, צבעים וטייחים אקריליים. חברת פרסקו 

צבעים רכשה ידע וניסיון מקצועי המבוסס על 
שנים רבות של עמידה במבחן התוצאה. 

אורנהאיש קשר:

053-2250021טלפון:
orna@frescocolors.comמייל:

המציגים בתערוכה

שמעון אהרוני

"שמעון אהרוני - עבודות עץ ונגרות שימור" הינה 
נגריה העוסקת בתחום השימור מזה שנים רבות 

ומייצרת חלונות תריסים ודלתות לבתי כנסת 
ובתים פרטיים ועוד כל עבודות הנגרות לפי 

דרישת הלקוח בשיטות ייצור של פעם בדגש על 
רמת גימור מוקפדת ובחומרים איכותיים.

שמעון אהרוני איש קשר:

050-5363227טלפון:
shimon.aharony@gmail.comמייל:
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המשרד הוקם ב-2005 מונה חמישה אדריכלים, 
מתמחה בפרויקטים מורכבים וגדולים בתחום 

השימור, מתיקי תיעוד ועד תב"עות, מתכנון פרט 
ועד תכנון מתחם. המשרד עובד בכל הארץ, 

מבין הפרויקטים שלנו: חצר סרגיי בירושלים, בית 
הכנסת הגדול בת"א, קולנוע אלישבע בטבריה, 

תל מונד, גדרה, פתח תקווה ועוד.

קלאודיה ברזילי לייבוביץאיש קשר:

053-6550560טלפון:
padan@013.net.ilמייל:

אורי פדן אדריכלים

  p a d a n @ 0 1 3 . n e t
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נאור מימר 
אדריכלים

משרד נאור מימר אדריכלות ושימור בע"מ )2007( 
מתמחה בתכנון ובתיעוד אתרים ומבנים לשימור, 
במסגרת עבודות המשרד בתחום השימור סקרי 

תיעוד ושימור מקיפים ברחבי הארץ, שירותי ייעוץ 
שימור לרשויות מקומיות, לגופים תכנוניים, חברות 

בניה, יזמים ובעלי בתים פרטיים.

נאור מימראיש קשר:

 072-2510049 טלפון:
office@mimarc.co.ilמייל:

סטודיו תים

הסטודיו מתרכז בפיתוח, תכנון אדריכלי, עיצוב 
פנים ותצוגה, והובלה של מבני תוכן בעלי משמעות 

וערך מוסף, ובכללם – מוזיאונים, מבני מורשת 
שימור והנצחה, מרכזי מבקרים, מרכזי בידור וחוויה, 

מתחמי תיירות ונופש. לצביקה תמרי, בוגר "בצלאל" 
ואוניברסיטת פלורידה, מעל 20 שנות ניסיון בתחום.     

צביקה תמריאיש קשר:

08-8605511טלפון:
office@arctamari.comמייל:

אייל זיו אדריכלים

אייל זיו אדריכלים הינו משרד עצמאי המתמחה 
בתחום שימור, שיקום ושיחזור מבנים ורקמות 

אורבאניות היסטוריים, תכנון נוף בתחום שימור, 
הכנת תיקי תיעוד למבנים ולמתחמים היסטוריים. 

כמו כן, מתמחה המשרד בתכנון פרויקטים 
תירותיים, מבני ציבור ומבני מגורי. זוכה ‘אות 

השימור’ מטעם המועצה לשימור אתרים לשנת, 
2016 על עבודות שימור חאן זרעוניה, בבנימינה.

אייל זיואיש קשר:

03-6822296טלפון:
a.arch@eyalziv.comמייל:

משרד מנדל אדריכלים הוקם בשנת 1960 ע"י 
אדריכל סעדיה מנדל ז"ל. מ- 1993 ממשיך 

אדר' יריב מנדל עם אדר' עמית מאור גויכמן 
)מ-2003( את המשרד במשכנו ביפו. פרויקטים 
בולטים: יפו העתיקה, ימין משה, הרובע היהודי, 

מתחם היקב בראשון לציון.

מנדל אדריכלים 

יריב מנדלאיש קשר:

050-7350809טלפון:
yariv@mandel-arch.co.ilמייל:

אינדקס חברות

הילה מסינגר

הסטודיו מתמחה בפרויקטים של ציורי קיר, 
ובפרט:

• תיעוד- סקר גווני חזיתות וציורי קיר בבניינים   
  המיועדים לשימור, כחלק מתיק התיעוד 

  למבנה.
• שימור ושחזור ציורי קיר במבנים היסטוריים.  

• שימור אמנות קיר מודרנית.
  מלאכת השימור נעשית התאם לכללי האתיקה  

 והסטנדרטים הגבוהים ביותר בעולם השימור.

הילה מסינגראיש קשר:

054-433-3157טלפון:
mesingerhila@gmail.comמייל:

אדם ד כץ 
הנדסה אזרחית 

וימית בע"מ 

חברה קבלנית בעלת סיווג ג 100 ו- ג 600 מבצעת 
עבודות שימור ושיקום מבנים, בנייה למגורים, 

עבודות הנדסה אזרחית, הסרת סכנה. החברה 
הוקמה בשנת 2010 ומבצעת פרוייקטים לגופים 

ציבוריים ופרטיים. החברה בניהולו של מהנדס דודי 
כץ, מהנדס אזרחי רשוי בעל 20 שנות ניסיון בביצוע 

פרוייקטים בארץ ובחו"ל.

כץ דודיאיש קשר:

052-7351260טלפון:
adam.d.katz.civil@gmail.comמייל:

���

'שירלי חובב אדריכלות ושימור' עוסק בסינרגיה 
שבין תחום השימור ועיצוב הפנים – תוך החזרת 

הרומנטיקה לאדריכלות באופן אסתטי ומוקפד.
חובב הינה בעלת תואר ראשון באדריכלות 
B-Arch, אוניברסיטת תל אביב )בהצטיינות, 

2005( ותואר מגיסטר בארכיטקטורה עם 
התמחות בשימור, הטכניון )2016(.

שירלי חובבאיש קשר:

054-9981822טלפון:
shirly@sarch.co.ilמייל:

שירלי חובב אדריכלות ושימור
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הורדוס

חברתנו מתמחה במתן פתרונות לייצוב וטיפול 
במבנים מסוכנים ומבנים לשימור באמצעות 

מגוון פתרונות מותאמים למשימה ובאזורים שלא 
מאפשרים עבודה בשיטות הרגילות. בין פתרונותינו- 

ביצוע עוגני קרקע, ביסוס, עוגני שימור, מנהור, 
קונסטרוקציות פלדה מורכבות, קידוחים לבדיקות 

סלע ובטון וקידוחי בטון מורכבים בקטרים גדולים או 
ארוכים במיוחד.

מוישאיש קשר:

052-7710026טלפון:
moish@herodeng.comמייל:
www.herodeng.comאתר:

ארכו ליים הינה מפעל בוטיק לייצור חומרים
לשימור מבנים היסטוריים וארכיאולוגיים וחומרי

בנייה טבעיים. ניסיון ויישומים רבים בשטח
הובילו אותנו לנוסחאות איכותיות ומיטביות עבור

הפרוייקטים השונים ברחבי הארץ. ארכו ליים 
בעלת יכולת לפתח ולייצר חומרים בהתאמה לכל 

אתר ואתר הזהים לחומרים המקוריים. כמו כן, 
ארכו ליים מספקת ליווי מקצועי ביישום החומרים 

בפרוייקט לקבלת התוצאה הטובה ביותר.  

אבשלוםאיש קשר:

054-7417205טלפון:
office@arcolime.co.ilמייל:
www.arcolime.comאתר:

ארכו ליים 

חברת ארכו שימור ושחזור מתמחה בביצוע
וניהול פרוייקטים של שימור ושחזור אתרים

ארכיאולוגיים והיסטוריים ברחבי הארץ. הצוותים
מונים משמרים מוסמכים, אנשי מקצוע בתחומי

האבן והטיח ועובדים מיומנים בעלי ניסיון רב
ואהבה למקצוע. החברה מתמחה במתן פתרונות

מותאמים לכל אתר כגון טייחים מסורתיים, עבודות 
אבן, שימור ציורים, ייצור אלמנטים מיוחדים ומענה 

לבעיות של לחות ומליחות במבנה.

גוניאיש קשר:

04-9800789טלפון:
 i@arco.co.ilמייל:
www.arco.co.ilאתר:

ארכו שימור ושחזור

אבנר גלעד 
שימור ושחזור 

מבנים בע"מ

החברה מתמחה בעבודות שימור ושחזור 
מבנים, בעלת ותק של כ 30 שנה. החברה 

עובדת בפריסה ארצית ומבצעת מגוון עבודות 
שימור. במבנים מקופות רבות: החל ממבנים 

ארכיאולוגיים ועד מבנים מהמאה ה-19. החברה 
מתמחה בעבודות ייצוב ותמוך הנדסי, שימור 

אלמנטים שונים, חלקם אבן , חלקי שימור ועד 
שילוב מערכות מודרניות במבנים.

גלית קלדרוןאיש קשר:

04-9554133טלפון:
galit@avnergilad.co.ilמייל:
www.avnergilad.co.ilאתר:

אינדקס חברות

מסגריית נוה צבי בע"מ

המסגרייה פועלת משנת 1978 ומספקת שירותים של 
ניקוי חול וציפוי אבץ בהתזה חמה )מתכת( המהווים 
בסיס לכל מפרט צביעה מקצועי, ושומרים על גימור 

המוצרים לאורך שנים. כמו כן, המסגרייה מתמחה 
בפרופיל בלגי - פרופיל ברזל, המאפשר יצירה של 
חלונות ודלתות אלגנטיים ויוקרתיים. בין המוצרים 

השכיחים נמצאים גם שערים, מדרגות, מעקות 
ושימור מבנים.

צביאיש קשר:

03-6812477טלפון:
info@naveh-zvi.comמייל:
www.naveh-zvi.comאתר:

   

 

  

  

 

 

 

 

חברתנו מתמחה בבדיקות לא -הורסות, פיקוח וניטור 
מבנים ובדיקת התאמה של מוצרים למפרטים ותקנים. 

לחברתנו ניסיון מעל 47 שנים במסגרת פרויקטים 
לשימור מבנים ברחבי הארץ ואנו המובילים בתחומי: 
מיפוי קונסטרוקטיבי של מבנים וביצוע "סקר מבנה". 

ניטור מבנים בזמן אמת במהלך ביצוע עבודות השימור 
כולל מעקב אחר התפתחות סדקים, רעידות וזעזועים 

על פי תקן מחייב, וניטור שקיעות והטיות באופן רציף.

דן מידןאיש קשר:

052-3435985טלפון:
dan@gabishoef.co.ilמייל:

גבי שואף טלזיו מדידות

חברת "טלזיו מדידות הנדסיות" שמה דגש מיוחד על 
ביצוע פרויקט ביעילות, מקצועיות ועמידה  בלוחות 

זמנים. במהלך השנים, ועם ביצועם של פרויקטי 
בנייה מגוונים ומורכבים, צברנו ניסיון ומיומנות 

בתחומים רבים, כגון: מיפוי פוטוגרמטרי ואורטופוטו, 
מיפוי לתכנון אדריכלי, הגשת תוכניות לצורך רישום 

"טאבו" מדידות פנימיות לצרכי רישוי ומדידות 
לשימור מבנים ועוד..

טל אלקלעיאיש קשר:

050-7675660טלפון:
tal_al@netvision.net.ilמייל:

winkler

חברה איטלקית מפתחת ומייצרת פתרונות וחומרי 
איטום ושיקום מבוססי מים ללא פריימר וללא אשפרה, 
קלים ליישום, ידידותיים לסביבה. חברת וינקלר פיתחה 
חומרי איטום ושיקום שונים המותאמים לצרכי הלקוח. 

וינקלר היא היצרנית האירופאית המובילה בעלת 
טכנולוגיות מתקדמות בתחומים כגון: חומרים איטום, 

מוצרים על בסיס מלט, ציפויי מגן ועוד. 

עמיהודאיש קשר:

052-3410112טלפון:
amihoodrr@winklerchimica.comמייל:
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שמר– הבית הישראלי 
לשימור מבנים 

היסטוריים בישראל

שמר, בבעלותה ובניהולה של עו"ד ניקול לוין, 
מקדמת תהליכי שימור, מבנים היסטוריים, פרויקטים 

לשימור, הכנת תיקי תיעוד, תכנון, עיצוב פנים 
ואדריכלות של מבנים לשימור ובמיוחד פרויקטים 
המחייבים שילוב של ההתמחויות תוך ייצוג מכלול 

האינטרסים של הלקוח.

ניקול לוין, עו"דאיש קשר:

052-3379205טלפון:
nicole@shemerisrael.co.ilמייל:

חברתנו מספקת יעוץ הנדסי למבנים היסטוריים 
ועתיקים הכוללים: סקרים הנדסיים, קונסטרוקטיביים 

ופיזיים, ניתוח טכנולוגיית הבנייה, ניתוח כשלים 
והסקת מסקנות הקובעות את מצב המבנים עם 
הערכת מידת הסיכון למבנים. החברה מתמחה 

בתכנון הנדסי למבנים תוך הצגת המלצות לייצוב 
וביצוע בדיקות הנדסיות מיוחדות מותאמות למבנים 

היסטוריים ועתיקים. 

מאיר רונןאיש קשר:

052-3076243טלפון:
ronen@shimureng.comמייל:

אינדקס חברות

המשרד עוסק בהערכת שווי מקרקעין, היטלי 
השבחה, בדיקות כלכליות בהן לפרויקטים ולתכניות 
לשימור וייעוץ כלכלי תכנוני. איל סלינג'ר דר' לתכנון 

ערים ואזורים, מתמחה בכלכלת שימור, כתב עבודת 
דוקטורט בנושא 'כלכלת שימור מבנים: העיר הלבנה 

תל אביב'. 

אורי סלינג'ראיש קשר:

052-8578181 טלפון:
ori.salinger@gmail.comמייל:

חזית הטכנולוגיה בשימור 
מבנים היסטוריים ועתיקות

חברת KEIM הגרמנית מייצרת 
צבעים וציפויים טבעיים; ממציאת 
מערכות הציפוי הסיליקטי המיועד 
לסביבה קורוסיבית ימית ובמיוחד 

צבעים לשיקום בטון אדריכלי. 
החברה מובילה כיום בתחום מערכות 
סיליקטיות- מינרליות  להגנה  ומתן פתרונות בני קיימא.

חברת KIMIA האיטלקית, מתמחה 
בפיתוח וייצור של מערכות לחיזוק 

מבנים עתיקים והיסטוריים 
בטכנולוגיות חדשניות שאינן 

פולשניות. חומרים בעלי ביצועים 
גבוהים. החברה מייצרת חומרי שיקום וחיזוק ע“י מערכות 

הכוללות יריעות פחמן, איטום מבני ועוד

חברת WEBER האיטלקית מהקונצרן 
העולמי SAINT GOBAIN מייצרת 

מוצרי איכות לענף הבנייה: מוצרים 
ומערכות לשימור היסטורי ועתיקות על בסיס סיד 

הידראולי, חומרים לשיקום בטונים, תוספים מתקדמים 
לתערובות, חומרי איטום מתקדמים, טיח תרמי לשימור 

ועוד 

פרסקו צבעים הנה המשווקת הבלעדית בישראל של החברות המובילות בעולם בענף השימור והבניה:

 FREE BIO ENERGY חברת
האיטלקית, המפתחת והמייצרת של 
ההתקן החדשני למניעת עליית מים 
קפילרית בקירות מבנים היסטוריים 

ועתיקים. ההתקן משחזר איזון בקירות 
באמצעים אלקטרו- מגנטיים. ההתקן 

.ISCR אקולוגי, אינו פולשני, ללא תחזוקה. באישור

 03-6826562
08-6723424

2, יפו - תל אביב אולם תצוגה  שמעון בן שטח 
מפעל ייצור  קיבוץ מפלסים, ד.נ חוף אשקלון 79160

office@frescocolors.com
www.frescocolors.co.il

בזכות הידע והניסיון הרב, אנו מעניקים ייעוץ טכני באתרי השימור, הכולל בדיקות ומתן פתרונות

מערכות חדשניות לחיזוק מבנים לשימור

פתרונות חדשניים לשימור בסביבה ימית ומליחה

התקנים למניעת עליה קפילרית

טייחים וצבעים מינרליים

איציק סימון

משרדינו מתמחה בביטוחי עבודות קבלניות וביטוחי 
אחריות מקצועית למקצועות ההנדסה והאדריכלות.

אנו מלווים יזמים וחברות הבנייה בפרויקטים מורכבים 
של שימור מבנים שחברות הביטוח בארץ אינן 

ששות לבטח. שמנו לנו למטרה לאפשר ללקוחותינו 
להתגבר על החסמים המוצבים בפניהם ולתפור 

בעבורם כיסוי ביטוחי מקיף ויסודי.

מירי/מרלאיש קשר:

03-6951414 טלפון:
office@simon-ins.co.ilמייל:
www.simon-ins.co.ilאתר:

סלינג'ר שמאות שפר רונן מהנדסים
מקרקעין וייעוץ




