שם הפרויקט

בינייני משרדים
ותעשיה

קניונים ומסחר

בריאות

Edaif
 12,000מ"ר
Ghana
 13,000מ"ר
תל אביב
אפרידר סנטר  -אזור
 31,000מ"ר
תל אביב
אקו-טאואר
חניון גרוזברג
 3,000מ"ר
תל אביב
 15,000מ"ר
חולון
ג'יגה סנטר
 8,500מ"ר
יקנעם
פלקסטרוניקס
 10,000מ"ר
אשקלון
מבני תעשייה  -משרדים באשקלון
 70,000מ"ר
אייר-פורט סיטי
מוטורולה
 27,000מ"ר
יקנעם
קרייטק
א.ת .מת"מ  ,חיפה  40,000מ"ר
ניוסטאר NeuStar -
תל אביב
גינדי תל אביב
 142,000מ"ר
 18,000מ"ר
תל אביב
סקיי טאוור
 30,000מ"ר
גני תקווה
מע"ר גני תקווה
 8,500מ"ר
מודיעין
מילניום מרכז מסחרי מודיעין בע"מ
 15,000מ"ר
חולון
מרכז עזריאלי חולון
 12,500מ"ר
עכו
קניון עכו
 23,500מ"ר
באר שבע
קניון הנגב
 4,500מ"ר
קריית אתא
קניון קריית אתא
 140,000מ"ר
באר שבע
גרנד קניון ב"ש
 4,400מ"ר
חדרה
קניון לב השדרה
 24,000מ"ר
יהוד
מרכז ביג יהוד
 20,000מ"ר
רמת גן
קניון איילון
 120,000מ"ר
ראשון לציון
קניון ראשונים
תל אביב
בית הרופאים  -הברזל 11
 14,000מ"ר
 20,000מ"ר
נהריה
ביה"ח גליל מערבי מלר"ד
 10,000מ"ר
ביה"ח לוינשטיין מחלקות אבחון וילדים רעננה
 2,800מ"ר
תל אביב
ביה"ח איכילוב מחלקת שיקום
 10,000מ"ר
פתח תקווה
ביה"ח בילינסון  -מלר"ד
 142,000מ"ר
תל אביב
גינדי תל אביב

החרש והאומן  -תל אביב
פפושדו טאוור
חלומות פארק חדרה
שמאי  - 10ירושלים
יונה הנביא 25
רוטשילד 17
כל ישראל חברים 10
פיבקו על הים
רוטשילד 36
איתמר 16
אשקלון 112
רוטשילד 62-66
יפו בשדירה
הר חומה
מגורים
נווה אביבים  -נתניה
סביון באגם נתניה
מגדלי מגורים "החולה"  -רמת גן
שיכון ובינוי כפר סבא  -פארק שאול
אשדר  -כפר שלם
משכנות משואה
מרום נוה  -פתח תקווה
צלילי אפק  -ראש העין
מגדל רוטשילד 1
מגדל  Gהשופטים
הירקון 96
כדורי פסגות ירושלים
נווה גן
מגדל  Tעיר ימים
כוכב השרון
בצלאל  -האקדמיה לאומניות
מתחם מנורה
קמפוס אקדמי אשדוד
יד ושם ביה"ס להוראת השואה
בית הסטודנט הטכניון
מכון אשר לחקר החלל הטכניון
מוסדות חינוך ותרבות
מכללה האקדמית אשקלון
היכל תרבות רחובות
פארק מדעי החיים בחיפה
שוק סיטונאי
מוזיאון למורשת תימן
בית הלוחם
מרכז תחבורה בחיפה
מנהרת גילון
תחבורה
נת"ע  -מרכז תחבורה
מתחם הסיטי גבעתיים
היכל הספורט ב"ש
אצטדיונים ומרכזי
היכל הפיס ארנה
ספורט
מלון שרונה
מלון המושבה הגרמנית
מלון אריסטובולוס
מלון בן יהודה
מלונאות
מלון הלאום
מלון טרומפלדור 4-6
מלון יפת 36
גינדי תל אביב

פרויקטים משולבים

מיקום

שטח

 8,000מ"ר
תל אביב
 8850מ"ר
נתניה
 32,000מ"ר
חדרה
 8,400מ"ר
ירושלים
 600מ"ר
תל אביב
N/A
תל אביב
נווה צדק  -תל אביב  1,000מ"ר
 8,600מ"ר
חיפה
 700מ"ר
תל אביב
N/A
רמת גן
 2,500מ"ר
אשקלון
 4,000מ"ר
תל אביב
 9,000מ"ר
יפו
 5,000מ"ר
ירושלים
 16,000מ"ר
נתניה
 15,000מ"ר
נתניה
 14,000מ"ר
רמת גן
 10,000מ"ר
כפר סבא
 3,500מ"ר
תל אביב
N/A
ירושלים
 12,000מ"ר
פתח תקווה
 10,000מ"ר
ראש העין
 23,500מ"ר
תל אביב
 18,000מ"ר
תל אביב
 4,500מ"ר
תל אביב
 29,000מ"ר
ירושלים
 2,000מ"ר
רמת השרון
 11,000מ"ר
נתניה
 5,000מ"ר
הוד השרון
ירושלים
 9,400מ"ר
 26,650מ"ר
ירושלים
 6,500מ"ר
אשדוד
 2,000מ"ר
ירושלים
 3,000מ"ר
הטכניון חיפה
 1,400מ"ר
חיפה
 4,200מ"ר
אשקלון
 2,500מ"ר
רחובות
 44,000מ"ר
חיפה
 143,000מ"ר
ירושלים
 4,500מ"ר
רחובות
 3,000מ"ר
באר שבע
חיפה
 7,500מ"ר
 4.75ק"מ
גילון
 10,000מ"ר
תל אביב
N/A
גבעתיים
באר שבע
 11,000מ"ר
 40,000מ"ר
ירושלים
תל אביב
 35,000מ"ר
 16,000מ"ר
חיפה
 4,000מ"ר
ירושלים
 5,500מ"ר
ירושלים
 20,000מ"ר
ירושלים
 4,500מ"ר
תל אביב
 13,000מ"ר
יפו  -ת"א
 142,000מ"ר
תל אביב

לקוח

אדריכל

אבי טולדנו
Amandi
גיורא שפיר
אפרידר
אדריכלים OKA
אחים עזורי בע"מ
גל מרום אדריכלים
קרסו אקה מטעמית בע"מ
ברעלי-לויצקי-כסיף
קבוצת - IBCמבני תעשייה בע"מ
יורם פופר
פלקסטרוניקס ישראל בע"מ
קבוצת - IBCמבני תעשייה בע"מ
ישר אדריכלים
מן-שנער
מוטורולה ומירס
ליר אדריכלים
קבוצת - IBCמבני תעשייה בע"מ
א .שרגא אדריכלים
NeuStar Israel
יסקי מור סיוון אדריכלים  ,ישר אדריכלים
מגדלי לב תל אביב
אדריכלים
אליקים
,
יסקי מור סיוון
מיזמים
ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים
צ.מ.ח המרמן
אבשלומוב אדריכלים ובינוי ערים בע"מ
חזון לישראל
משה צור
קבוצת עזריאלי
צמיר אדריכלים
קבוצת עזריאלי
יסקי מור סיוון
קבוצת עזריאלי
צמיר אדריכלים
קבוצת עזריאלי
יסקי מור סיוון
בריטיש ישראל וקבוצת להב
פינצ'י רווה
קבוצת בריטיש ישראל
מן-שנער אדריכלים
קבוצת ביג
יסקי מור סיוון
קבצת עזריאלי
מן-שנער אדריכלים
קבוצת עזריאלי
יסקי מור סיון
קבוצת סופרין
מנספלד-קהת
ביה"ח נהריה
יסקי מור סיוון
ביה"ח לוינשטיין
שרון אדריכלים
ביה"ח איכילוב
רני זיס
שרותי בריאות כללית
יסקי מור סיוון אדריכלים  ,ישר אדריכלים
מגדלי לב תל אביב
 ,אליקים אדריכלים
פיבקו אדריכלים
החאן בנייה  /ווי בוקס
תשבי רוזיו אדריכלים
פפושדו
אדם אייל דני אייל אדריכלים
שיכון ובינוי
יגאל לוי אדריכלים
נוגה גרופ
בר אוריין
פרשובסקי
קימל אשכולות
ארי שפירא
גל מרום אדריכלים
קבוצת הרוכשים כי"ח 10
פיבקו אדריכלים
ספייס בנייה ויזמות בע"מ
קימל אשכולות
פרטי
בר אורין
ערן הדר נדל"ן והשקעות בע"מ
אדם אייל דני אייל אדריכלים
פרץ בוני הנגב
בר  -אוריין אדריכלים
בולווארד טרה
פיבקו אדריכלים
בולווארד טרה
יגאל לוי אדריכלים
פרץ בוני הנגב
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
נווה גד בניין ופיתוח בע"מ
תשבי רוזיו אדריכלים
אפריקה ישראל
צפור גרשון  -צפור ברק אדר'
קבוצת כנען
מזור פירשט אדריכלים
שיכון ובינוי נדל"ן
דאובר אדר'
אשדר
כנען שנהב
פרץ בוני הנגב
גולדווסר אדריכלים
נווה גד
אדם אייל דני אייל אדריכלים
פרץ בוני הנגב
ישר אדריכלים
קבוצת חבס
גידי בר אורין ורני זיס
גינדי השקעות בע"מ
גידי בר אורין ואמנון בר אור
קרן פייר
ביטמן בן צור
קרסו נדל"ן
גיורא רוטמן
אזורים ואשדר
אילן פיבקו
איציק תשובה
ברעלי-לויצקי-כסיף
שיכון ובינוי נדל"ן
ניר קוץ אדריכלים
בצלאל האקדמיה לאומניות
מאירה קובלסקי אדריכלים
מוריה  -הרשות לפיתוח ירושלים
דוד קנפו וחגית כלימור
עיריית אשדוד
דוד גוגנהיים ודניאל מינץ
יד ושם
משה צור
טכניון
משה צור
טכניון
דוד נופר
המכללה האקדמית אשקלון
ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות בע"מ קימל אשכולות
משה צור
מבני תעשייה בע"מ  -יורם גת
יסקי מור סיוון
גינדי השקעות
יעקב גיל
ה.ל.ר החברה הכלכלית רחובות
קימל-אשכולות
משרד הביטחון
עוזי גורדון
יפה נוף
נתיבי ישראל
ניר קוץ
נתיבי תחבורה עירוניים
האוסמן אדריכלים
יעד חברה לפיתוח גבעתיים בע"מ
החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע גידי פובזנר
ספקטורי-מם.עמישר אדריכלים
מפעל הפיס ,עיריית י-ם ומוריה החברהא.לפיתוח
יסקי מור סיוון
נצבא
מן שנער אדריכלים
נצבא
פנטהאוז חברה לבנין והשקעות בע"מ קופרשטוק אדריכלים בע"מ
פנטהאוז חברה לבנין והשקעות בע"מ קופרשטוק אדריכלים בע"מ
יסקי מור סיוון
נצבא
בר אוריין
רמי גיל
RFR
יסקי מור סיוון אדריכלים  ,ישר אדריכלים
מגדלי לב תל אביב
 ,אליקים אדריכלים

