רשימת פרוייקטים
קא טרי קלאב משולב
)מכו י כושר ,בריכות שחייה ,אולמות סטודיו ,ספא(...
הכולל שם הממליץ

מר סעדון חיים-מ כ"ל מרכז ופש – מכון ויצמן ,קא טרי וספא
מר דרור שור  ,ראש מועצה אזורית באר טוביה –קא טרי ערוגות  ,קא טרי אימו ים
מר אורי סער-מ הל פרוייקטים ה דסה -בית החייל ירושלים,אגודה למען החייל
מר ביטון ב י ,ראש העיר דימו ה -קא טרי דימו ה
מר יו י אלמוג  ,מ כ"ל חברה כלכלית מטה יהודה -קא טרי צור הדסה
מר שייק אל עמי-מ כ"ל מ הל ירושלים-קא טרי גי ות העיר ירושלים
מר איציק ד י ו ,ראש העיר אופקים – קא טרי אופקים
מר יואל ממן  ,מ כ"ל פיתוח מטה ב ימין -קא טרי אדם
מר עמוס גיל ,מ כ"ל י.מ.ק.א ישראל – קא טרי ימקא
מר אהרון אטיאס ,מ כ"ל עריית לוד – קא טרי לוד
מר מלכה חיים ,בעלים – קא טרי וספא חדרה
מר אורן אליטים -מה דס העיר אור עקיבא -קא טרי אור עקיבא
מר ב י לוי –מ הל מת "ס קא טרי אלון שבות -גוש עציון
מר קשת יצחק ,ראש העיר חריש -קא טרי עירו י חריש
מר שייקה אל עמי -מ הל מי הל קהילתי -עריית ירושלים
מר רפי ואזה -סגן ראש העיר קרית גת ,קא טרי קרית גת
מר יואל ממן-מ כ"ל קבוצת ממן ,קא טרי יישוב אדם
מר אבי עים-ראש מועצה בית אריה עופרים ,קא טרי בית אריה
מר שלום בן משה-ראש העיר ראש עין ,קא טרי ראש עיין
מר איתי אסולין-מ כ"ל חברה כלכלית ירוחם  ,קא טרי ירוחם
מר גדי ירקו י -ראש מועצה אזורית אשכול ,קרית ספורט מועצה אזורית אשכול
מר ויקטור אבקסיס -מה דס המועצה  ,מועצה מקומית אבן יהודה  ,קא טרי אבן יהודה
מר יצחק קשת  ,חריש  ,קא טרי עירו י  ,מרכז ספורט תחחותי
מר שי אילון  ,קא טרי ברקן
מר שלמה בדיחי ,מ כ"ל  ,קא טרי קדומים
בית קיי הריה ,אגון כה צה"ל -ספא בית קיי
מלון מצודת דוד ירושלים  ,גב רותי כהן  ,ספא מלון
מר מרוד גל טה מ כ"ל חברה כלכלית ,קא טרי ג י תקווה
מר עומרי צליל מ כ"ל בת חבר -קא טרי אזורי בת חפר
חברה ערו ית אשקלון  ,גב' רו ית מצליח – קא טרי אשקלון
מזכרת בתיה  ,גב' יוספה חליבה -קא טרי מועצתי מזכרת בתיה
גב' מלכה אתי ,תקוע  ,קא טרי תקוע
מר יורם שמעון ראש המועצה  ,מבשרת ציון  ,קא טרי מברת ציון
מר אליעזר בן שמואל ,יו"ר מלון סביו י הגליל ,ספא סביו ים
מר שלמה קציר  ,מ כ"ל חברה כלכלית  ,קא טרי מגדל העמק
צה"ל חייל אוויר ,משרדי א .מוססקו ,בסיס חייל אוויר באר שבע
מר דודי אשכזזי ,מ כ"ל המועצה  ,קא טרי הר אדר
חברת טקטון -יישוב חשמו יים
עו"ד שמואל סיסו ,ראש מועצת תל מו ד ,קא טרי תל מו ד
ע ת אלקין ,ספא אור עקיבא
מר אלברט גמליאל ,יו"ר ספא מלון בלו וויס ת יה

בריכות שחייה ציבוריות  /בריכות הידרותרפית
מר יוסי דגן  ,ראש מועצה אזורית שומרון – בריכות יישוביות
מר סמי קרס טי מ כ"ל ישוב  -בריכה עופרה
מר אמיר שדלו – בריכת חגור
גב' סטלה ,דרך המים מרכז הידרותרפיה
מר לברמן גדעון-מ כ"ל -הר גילה
מר פולק שוקי-מ כ"ל  -ווה אילן
גב' ל גרמן שולי-יו"ר – אב י חפץ
מר בן זמרה אלדד-מ כ"ל חל"פ ב ימין-ישוב עלה
מר יוסי רבי,מ כ"ל יישוב  ,מצפה יריחו
מרכז הידרותרפיה  ,בית חולים סורוקה באר שבע ,קופת חולים כללית
גב' רו ית מצליח ,מ כ"ל  ,חברה עירו ית אשקלון
מכללת בית ברל – מר יוסי מיימון  ,בריכה ספורטיבית בית ברל
מר ארז  ,מ כ"ל יישוב ב י צרים  ,בריכה ב י צרים
מר דרור שור ,יו"ר מושב ביצרון ,בריכה ביצרון
מכו י כושר ובריאות
סולל בו ה -קרית הממשלה צרת עלית  ,מכון כושר עובדים
מר אשכ זי מיכאל-מכון כושר מכללת וי גייט
גב ,קרן פטל ,מ כ"לית המועצה ,מכון כושר מירום הגליל
מרכז לחקר גרעי י "ממ"ג"  ,מכון כושר סגל חוקרים
מר כחלון ויקי -בודישייפ ,קרית מלאכי ,מכון כושר
מר ת אל ביטון – מכון ת אל-מעלה אדומים ,מכון כושר
מר חזי מ חם – מכון כושר ikea
מר רישארד טויל ,בעליים ,starfitness-רע ה
מר שמואל אטיח – מרכז קרוספיט –ראשון לציון
מירב פי חס-סטודיו מירב -פתח תקווה
מר בוכ יק אלרועי -בעלים  landfitתיבות
מר חליבה אבי -מכון כושר ירוחם
מר דוד מלכי -מכון כושרג'ים ,ירושלים
מר אלי פי טו ,ג'יגהג'ים  ,ת יה
עמית כהן  ,שילה ,מכון coacher

סטודיו ,מרכזי ספורט ופרוייקטי ספורט
פר' מיקי שיי וביץ -מרכז סילבן אדמס מחקר לספורט -או יברסיטת תל אביב
מר יצחק קשת  ,חריש  ,מרכז ספורט תחרותי חריש
מר אור יוח ן-מ כ"ל אלקטרה -קאמפוס ופש וספורט -או יברסיטת בר אילן
מר יו י ריי ד) sporthubs -מועדון לרוכבי אופ יים( -תל אביב
מר מייק קש – ספייסגיים )משחק קליע ופ אי( – ירושלים
מר אי ג' קאיד אבו ג אם מה דס המועצה  ,קרית ט יס מרחבים ,מרכז אתלטיקה קלה
מכללת וי גייט – מר אשכ זי מיכאל-ראש המכללה – קורס יזמות עסקית בספורט
תיב השקעות – מר יוסי וקס ,מ כ"ל – יהול תיקי השקעות בספורט ופ אי
מר משה רוקח-יו"ר אגודה לקראטה מסרתי בישראל
מר רו ן לוי – מ הל אגף מכביה עולמי
מר ברק בורבוב -מ הל מקצועי -מכבי ת יה ט יס

ליזה חזן  ,סטודיו וו דר ת יה
סטודיו סבע ,הריה
אביב גרופ ,סטודיו גיאיה בריאות ראשון לציון
אוקס ה  ,סטוידו מיי וואי ת יה
גב' דקלה ג ון ,תכ ון בטיחות מתק י ספורט עירו י ,עריית אשקלון
מר שלום סלטו ,פיירבוקס רמת השרון
מר אילן מייר ,סגן יו"ר מועצה אזורית משגב ,מועדון כפרי משגב
אילן דהן  ,אפליקציה coacheli

סה"כ מעל  370מועדו ים  ,מכו י כושר ,בריכות שחייה וקא טרי קלאבים בארץ .
*** יתן להשיג את מספרי טלפון של הממליצים במשרד ו.

בברכה,
בוזביב ג'רום
מ כ"ל

