
 

 
 

 
 
 
 

 רשימת לקוחות ממליצים מתחום הספורט ופנאי
  

  קאנטרי קלאב (מכוני כושר, בריכות שחייה, אולמות סטודיו, מגרשים חיצוניים...)
  

  ויצמןמכון  –מנכ"ל מרכז נופש -מר סעדון חיים
  קאנטרי ערוגות , קאנטרי אימונים– ראש מועצה אזורית באר טוביהמר דרור שור , 

  אגודה למען החייל-מנהל פרוייקטים הנדסה -מר אורי סער
  קאנטרי דימונה -ראש העיר דימונהמר ביטון בני, 

  קאנטרי צור הדסה -מנכ"ל חברה כלכלית מטה יהודהמר יוני אלמוג , 
  קאנטרי גינות העיר-מנכ"ל מנהל ירושלים-מר שייק אל עמי
  קאנטרי אופקים – ראש העיר אופקיםנו, מר איציק דני

  קאנטרי אדם -מנכ"ל פיתוח מטה בנימיןמר יואל ממן , 
  קאנטרי ימקא – שראלמנכ"ל י.מ.ק.א ימר עמוס גיל, 

  קאנטרי לוד – מנכ"ל עריית לודמר אהרון אטיאס, 
  קאנטרי חדרה –מר מלכה חיים, בעלים 

  קאנטרי עירוני -מהנדס העיר אור עקיבא -מר אורן אליטים
  גוש עציון -תקאנטרי אלון שבומנהל מתנ"ס –מר  בני לוי 

  קאנטרי עירוני, תכנון שצ"פים -ראש העיר חרישמר קשת יצחק ,
  עריית ירושלים -מנהל מינהל קהילתי -מר שייקה אל עמי

  סגן ראש העיר קרית גת-מר רפי ואזה 
  מנכ"ל קבוצת ממן-מר יואל ממן

  מועצה בית אריה עופריםראש -מר אבי נעים
  ראש העיר ראש עין-מר שלום בן משה

  
  בריכות שחייה ישובי

  
  בריכות יישוביות – ראש מועצה אזורית שומרוןמר יוסי דגן , 

  בריכה עופרה - מנכ"ל ישוב קרסנטימר סמי 
  בריכת ערוגות – מר אמיר שלדלו
  הר גילה-מנכ"ל -מר לברמן גדעון
  נווה אילן-מנכ"ל -מר פולק שוקי

  חפץאבני  –יו"ר -גב' לנגרמן שולי
  ישוב נעלה-מנכ"ל חל"פ בנימין-מר בן זמרה אלדד

  
  מכוני כושר ובריאות

  
  מלאכי בודישייפ, קרית -מר כחלון ויקי
  מעלה אדומים-מכון נתנאל –מר נתנאל ביטון 

 ikeaמכון כושר  –מר חזי מנחם 
  , רעננהstarfitness-בעלייםמר רישארד טויל, 
  ראשון לציון–מרכז קרוספיט  –מר שמואל אטיח 
  פתח תקווה-סטודיו מירב -מירב פינחס

  נתיבות landfitבעלים -מר בוכניק אלרועי 
  ירוחםכושר  -מר חליבה אבי

  
  ספורטופרוייקטי מתקני 

  
  אוניברסיטת תל אביב -מרכז מחקר לספורט -פר' מיקי שיינוביץ

  אוניברסיטת בר אילן -קאמפוס נופש וספורט-מנכ"ל אלקטרה -מר אור יוחנן
  תל אביב-(מועדון לרוכבי אופניים)  sporthubs -מר יוני ריינד

  ירושלים –ספייסגיים (משחק קליע ופנאי)  –מר מייק נקש 
  מועצה אזורית מחרבים -מרכז אתלטיקה קלה, מרכז טניס -מהנדס המועצה  מר אינג' קאיד אבו גנאם
  קורס יזמות עסקית בספורט – ראש המכללה-מיכאל מר אשכנזי –מכללת וינגייט 

  ניהול תיקי השקעות בספורט ופנאי –מר יוסי וקס, מנכ"ל  –נתיב השקעות 
  יו"ר אגודה לקראטה מסרתי בישראל-מר משה רוקח

  מנהל אגף מכביה עולמי –מר רונן לוי 
  מכבי נתניה טניס-מנהל מקצועי  -מר ברק בורבוב

  
  מועדונים , מכוני כושר, בריכות שחייה וקאנטרי קלאבים בארץ . 280סה"כ מעל 

  ***ניתן להשיג את מספרי טלפון של הממליצים במשרדנו.
  

  בברכה,
  בוזביב ג'רום

  מנכ"ל
 


