
 

 
 

 
 
 

  
  רשימת פרוייקטים 

  
   משולב קאנטרי קלאב

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

  
   קאנטרי וספא, מכון ויצמן –מנכ"ל מרכז נופש -מר סעדון חיים

  קאנטרי אימוניםקאנטרי ערוגות , – ראש מועצה אזורית באר טוביהמר דרור שור , 
  אגודה למען החייל,בית החייל ירושלים-מנהל פרוייקטים הנדסה -מר אורי סער

  קאנטרי דימונה -ראש העיר דימונהמר ביטון בני, 
  קאנטרי צור הדסה -מנכ"ל חברה כלכלית מטה יהודהמר יוני אלמוג , 

  ירושלים קאנטרי גינות העיר-מנכ"ל מנהל ירושלים-מר שייק אל עמי
   אופקיםקאנטרי  – אופקיםראש העיר מר איציק דנינו, 

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

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

  אור עקיבאקאנטרי  -מהנדס העיר אור עקיבא -מר אורן אליטים
  גוש עציון -קאנטרי אלון שבותמנהל מתנ"ס –מר  בני לוי 

   חריש קאנטרי עירוני -ראש העיר חרישמר קשת יצחק ,
  עריית ירושלים -מנהל מינהל קהילתי -מר שייקה אל עמי

   ית גתקרקאנטרי , סגן ראש העיר קרית גת-מר רפי ואזה 
  קאנטרי יישוב אדם, מנכ"ל קבוצת ממן-מר יואל ממן

   בית אריהקאנטרי , ראש מועצה בית אריה עופרים-מר אבי נעים
   קאנטרי ראש עיין, ראש העיר ראש עין-מר שלום בן משה

  רוחםיקאנטרי , מנכ"ל חברה כלכלית ירוחם -מר איתי אסולין
  מועצה אזורית אשכולקרית ספורט , ראש מועצה אזורית אשכול- מר גדי ירקוני

   אבן יהודהקאנטרי , , מועצה מקומית אבן יהודה  מהנדס המועצה- ויקטור אבקסיסמר 
   מרכז ספורט תחחותי, קאנטרי עירוני , , חריש  מר יצחק קשת

  ברקןקאנטרי ,  אילון  מר שי
   קדומיםקאנטרי ל , מר שלמה בדיחי, מנכ"

   בית קיי ספא-בית קיי נהריה  ,אגון נכה צה"ל   
   מלון ספאמלון מצודת דוד  ירושלים , גב רותי כהן , 

  קאנטרי גני תקווה, מר נמרוד גלנטה מנכ"ל חברה כלכלית
  בת חפרקאנטרי אזורי  -מר עומרי צליל מנכ"ל בת חבר

  אשקלוןקאנטרי  –גב' רונית מצליח חברה ערונית אשקלון , 
  מזכרת בתיה קאנטרי מועצתי-חליבה גב' יוספה מזכרת בתיה , 

  וע , קאנטרי תקועגב' מלכה אתי, תק
  , מבשרת ציון , קאנטרי מברת ציון ש המועצה ראשמעון מר יורם 

   ספא סביוניםמלון סביוני הגליל, יו"ר שמואל,  מר אליעזר בן
  קאנטרי מגדל העמקכ"ל חברה כלכלית , מר שלמה קציר , מנ

  בסיס חייל אוויר באר שבעאוויר, משרדי א. מוססקו, חייל צה"ל 
  רקאנטרי הר אדמר דודי אשכזזי, מנכ"ל המועצה , 

  יישוב חשמוניים  -חברת טקטון
  קאנטרי תל מונד , עו"ד שמואל סיסו, ראש מועצת תל מונד

  ,ספא אור עקיבא אלקיןענת 
  ספא מלון בלו וויס נתניה, יו"ר מר אלברט גמליאל

  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  

  בריכות הידרותרפית / ת וציבורי בריכות שחייה
 
  

  בריכות יישוביות – ראש מועצה אזורית שומרוןמר יוסי דגן , 
  בריכה עופרה - קרסנטי מנכ"ל ישובמר סמי 

  חגורבריכת  – לודמר אמיר ש
  פיהדרך המים מרכז הידרותרגב' סטלה ,

  הר גילה-מנכ"ל -מר לברמן גדעון
  נווה אילן-מנכ"ל -מר פולק שוקי

  אבני חפץ –יו"ר -גב' לנגרמן שולי
  ישוב נעלה-בנימיןמנכ"ל חל"פ -מר בן זמרה אלדד

  מצפה יריחו, מר יוסי רבי,מנכ"ל יישוב 
   קופת חולים כלליתבאר שבע,  הקומרכז הידרותרפיה , בית חולים סור

    חברה עירונית אשקלוןגב' רונית מצליח, מנכ"ל , 
  בית ברלבריכה ספורטיבית , מר יוסי מיימון  – ברלמכללת בית 

   בריכה בני נצריםמר ארז , מנכ"ל יישוב בני נצרים , 
  בריכה ביצרוןמר דרור שור ,יו"ר מושב ביצרון, 

  
  

  מכוני כושר ובריאות
  

  כושר עובדיםמכון , קרית הממשלה נצרת עלית - סולל בונה
  מכללת וינגייטמכון כושר -מר אשכנזי מיכאל

   מכון כושר מירום הגלילגב, קרן פטל ,מנכ"לית המועצה, 
  מכון כושר סגל חוקרים, חקר גרעיני "ממ"ג" למרכז 

   , מכון כושרקרית מלאכיבודישייפ,  -מר כחלון ויקי
   , מכון כושרמעלה 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 
  כושר ירוחםמכון  -מר חליבה אבי

   ג'ים, ירושליםכושר מכון -מר דוד מלכי
  , נתניהג'יגהג'ים מר אלי פינטו, 

 coacherמכון שילה, עמית כהן , 
  
  
  

  ופרוייקטי ספורט מרכזי ספורט סטודיו, 
  

  אוניברסיטת תל אביב -מחקר לספורטס מאד סילבןמרכז  -פר' מיקי שיינוביץ
  חרישותי רמרכז ספורט תחמר יצחק קשת , חריש , 

  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 
  , מרכז אתלטיקה קלה קרית טניס מרחבים, מר אינג' קאיד אבו גנאם מהנדס המועצה 

  קורס יזמות עסקית בספורט – ראש המכללה-מר אשכנזי מיכאל –מכללת וינגייט 
  ניהול תיקי השקעות בספורט ופנאי –מר יוסי וקס, מנכ"ל  –שקעות נתיב ה

  אגודה לקראטה מסרתי בישראליו"ר -מר משה רוקח
  מנהל אגף מכביה עולמי –מר רונן לוי 

  מכבי נתניה טניס-מנהל מקצועי  -מר ברק בורבוב



 

 
 

  
  
  
  
  
  

   נתניהוונדר סטודיו ליזה חזן , 
  דיו סבע, נהריהסטו

   ראשון לציוןגיאיה בריאות סטודיו רופ, אביב ג
   סטוידו מיי וואי נתניהאוקסנה , 

   עריית אשקלוןמתקני ספורט עירוני , בטיחות  ,תכנוןדקלה גנון גב' 
  פיירבוקס רמת השרון מר שלום סלטו, 

  מועדון כפרי משגבאזורית משגב,  צהמועיו"ר סגן מר אילן מייר, 
 coacheliאילן דהן , אפליקציה 

   
  
  
  

  , 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
 


