
 

 
 

 
 
 
  עד היום  2015משנת  רשימת פרוייקטים,

  
  קאנטרי קלאב 

  ...)ספא(מכוני כושר, בריכות שחייה, אולמות סטודיו, 
  שם הממליץ ת אהכולל 

  
   קאנטרי וספא - ויצמןמכון  מנכ"ל מרכז נופש -מר סעדון חיים

  קאנטרי אימוניםקאנטרי ערוגות ו - באר טוביהראש מועצה אזורית  -דרור שור מר
  אגודה למען החיילה - הנדסה מנהל פרוייקטי -ער אוריסמר 

  קאנטרי דימונה - דימונה ראש העיר -מר ביטון בני
  קאנטרי צור הדסה - מטה יהודה מנכ"ל חברה כלכלית -למוג יוניאמר 
  קאנטרי גינות העיר - ירושלים קהילתי מנכ"ל מנהל-שייקה אל עמימר 

   וספאקאנטרי  - אופקים ראש העיר -נינו איציקדמר 
  קאנטרי אדם - מטה בנימין מנכ"ל פיתוח -מן יואלממר 

  קאנטרי ימקא - ישראלי.מ.ק.א  מנכ"ל -יל עמוסגמר 
  קאנטרי לוד - לודריית יע מנכ"ל -אהרון אטיאסמר 

  חדרה וספא קאנטרי בעלימר מלכה חיים 
  קאנטרי עירוני - אור עקיבא מהנדס העיר -אורןתים ליאמר 

  גוש עציון - קאנטרי אלון שבות מנהל מתנ"ס -בני לוי מר
  קאנטרי עירוני, תכנון שצ"פים -חריש ראש העיר -מר קשת יצחק

  ת גתיקריקאנטרי  - ת גתיקרי סגן ראש העיר -רפי הנאזומר 
  קאנטרי יישובי  - בית אריה עופרים ראש מועצה -אבי נעיםמר 

   בריכה עירונית - ראש עין ראש העיר -ן משה שלוםבמר 
   קאנטרי עירוני -ירוחם  מנכ"ל חברה כלכלית -איתי אסוליןמר 

  ספורט מועצתי יתיקר - אשכול ראש מועצה אזורית -גדי ירקונימר 
  קאנטרי יישובי -אבן יהודה  מקומיתהמועצה המהנדס  -ויקטור קסיסואבמר 

  ברקןקאנטרי  -מר אילון שי
   קדומיםאנטרי ק - קדומים המועצה למנכ"  -שלמה בדיחימר 

   ספא - )צה"לגון נכי רא(בית קיי נהריה  מנהל -ר ארקוסין רמימ  
   ספא -ירושלים מלון מצודת דוד  -כהן רות 'בג

   גני תקווה קאנטרי - גני תקווה כלכליתהחברה המנכ"ל  -נמרוד  גלנטהמר 
   קאנטרי אזורי - רפבת חמנכ"ל  -עומרי צלילמר 

  קאנטרי עירוני - רונית אשקלוןיעהחברה ה יתמנכ"ל -ב' מצליח רוניתג
   קאנטרי מועצתי - מזכרת בתיהמנכ"לית מועצה  -יוספה חליבהגב' 

  מרכז ספורט ונופש ישובי -תקוע -ב' מלכא אתיג
  

  בריכות שחייה  
  

  בריכות יישוביות - שומרוןמועצה אזורית  ראש -גן יוסידמר 
  עופרה תבריכ - עופרה מנכ"ל ישוב  -סמי קרסנטימר 

  חגורבריכת  -דלו אמירשמר 
  הר גילהבריכת  - הר גילה מנכ"ל -מר לברמן גדעון

  נווה אילןבריכת  – נווה אילן מנכ"ל -מר פולק שוקי
  אבני חפץבריכת  -המזכירות אבני חפץ  יו"ר -גב' לנגרמן שולי

  יריחומצפה  בריכת -מזכיר הישוב מצפה יריחו -מר רבי יוסי
  ישוב נעלהבריכת  - מנכ"ל חל"פ בנימין -אלדדמר בן זמרה 

   חריש בריכת -ראש העיר חריש -מר יצחק קשת
   בריכת הידרותרפיה - באר שבע בית חולים סורוקה, -קופת חולים כללית

    עירוניתבריכה  - אשקלון עירוניתהחברה ה תימנכ"ל -ליח רוניתמצגב' 
   יםנאויישוב חשמ - תבריכה מועצתי -חברת טקטון

  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  ובריאות מכוני כושר
  

   נצרת עליתבית הממשלה יקר -תשתיות  סולל בונהיכון ובינוי ש
  מכללת וינגייט - מר אשכנזי מיכאל

    ממ"ג - שורקחקר גרעיני מלמרכז ה
  קרית מלאכיבודישייפ  - מר כחלון ויקי

  מעלה אדומים-מכון נתנאל - יטון נתנאלבמר 
  ikeaמכון כושר  - נחם חזיממר 

  רעננה starfitnessבעלים  - ריצ'ארד טוילמר 
  ראשון לציוןמרכז קרוספיט  – יטח שמואלאמר 
  פתח תקווהסטודיו מירב  -ברת פינחס מירבג

  נתיבות fitlandבעלים  -מר בוכניק אלרועי 
  כושר ירוחם - מר חליבה אבי

   ירושליםכושר ג'ים  - מר דוד מלכי
  נתניה ג'יגהג'יםבעלים  – פינטו אלימר 

   מכללת בית ברל -מר מימון יוסי
  
  
  

  ופרוייקטי ספורטמתקני סטודיו, 
  

  אוניברסיטת תל אביב - ספורטחקר הלס מאד סילבןמרכז  -מיקי שיינוביץ ופ'פר
   ותירמרכז ספורט תח -חריש  ראש העיר -קשת יצחקמר 
  אוניברסיטת בר אילן - קאמפוס נופש וספורט-מנכ"ל אלקטרה  -מר אור יוחנן

  תל אביב -(מועדון לרוכבי אופניים)  sporthubs -יוני ריינדמר 
  ופתח תקווה ירושלים -ים (משחק קליע ופנאי) 'ספייסג – נקש מייקמר 

  מרכז טניסו מרכז אתלטיקה קלה - מרחבים מהנדס המועצה -קאיד אבו גנאםאינג'  
  קורס יזמות עסקית בספורט - בוינגייט האקדמית ראש המכללה -מר אשכנזי מיכאל
  תיקי השקעות בספורט ופנאי ניהול - נתיב השקעות מנכ"ל -מר יוסי וקס

  רתי בישראלואגודה לקראטה מס יו"ר -משה רוקחמר 
  עולמי מנהל אגף מכבי  -רונן לוימר 

  מכבי נתניה טניס מנהל מקצועי -ברק ברובבומר 
   נתניהוונדר סטודיו  בעלי -גב' חזן ליזה

  מתקני ספורט עירוני  בטיחות  תכנון -אשקלון עיריית  -דקלה ונןגגב' 
  
  
  

  , מכוני כושר, בריכות שחייה וקאנטרי קלאבים בארץ . מועדונים 073סה"כ מעל 
  ***ניתן להשיג את מספרי טלפון של הממליצים במשרדנו.

  
  
  
  
  

  בברכה,
  בוזביב ג'רום

  מנכ"ל
 


