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13/08/2017 :תאריך רכבתיים פרויקטים יח׳ מנהל - גורה צחי :אל

גליל איתמר :מאת

לפרויקט הקשורים גורמים רשימת עכו-כרמיאל/ מסילת הנדון:

רב, שלום

 הגורמים רשימת רצ״ב הקו, של הפתיחה טקס ולקראת היום, החברה דובר עם לשיחתי בהמשך
השנים. לאורך בפרויקט חלק נטלו אשר
אפשרית. מוזמנים רשימת + לטקס להכין שמתעתדים בחוברת שילוב לצורך - הנ״ל

נייד מייל/ עיקרי הקשר איש שם תיאור רשות משרד/

רשויות

ענתבי יובל אלינסקי, נאווה לאומיות לתשתיות וועדה הות״ל
סופר מיכל העיר מהנדסת עכו עירית
דוידוביץ׳ משה המועצה מנכ״ל אשר מטה מ.א.

שני רון המועצה ראש משגב מ.א.
ריכב אביק המפרץ עין קיבוץ

 שמוליק רותם, אייל אלדר, עדי
מלמן טל שדה,

העיר מהנדס העיר, ראש כרמיאל עירית

שספי יוסי המושב מזכיר אחיהוד מושב
רוטפדר רון המשק רכז יסעור קיבוץ

חדאד איברהים הוועדה מהנדס  בקעת מקומית וועדה
הכרם בית

טילר אבי התעשייה פארק מנכ״ל בר-לב התעשייה אזור

שטרן אליעזר מערבי גליל מרחב העתיקות רשות
סיני יפתח צפון מחוז והגנים הטבע רשות
ויינברגר מיכאל שרעבי, איתן היערות פקיד - קק״ל
אטל סיגלית לוי, אמיר והצלה כבאות שירותי

דוד בן שפרה  ונחלים ניקוז רשות
מערבי גליל

מנה״פ מתכננים/

ת הנדסה איתם מ”בע (1996) פרויקטים וניהול אזרחי
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נייד מייל/ עיקרי הקשר איש שם תיאור רשות משרד/

 את אזמין )אני גליל איתמר
שלי( הצוות

פרויקט מנהל  אזרחית הנדסה איתם
 פרויקטים וניהול

בע״מ (1996)
סתת קובי שק, חווה טורס, משה  מטעם מוביל ראשי/ מתכנן

ישראל נתיבי
אזרחית הנדסה תדם

לרנר אלכס 1 קטע - מסילות מתכנן ינון
גרונר גל  + 2 קטע מסילות מתכנן

3 קטע
דאל גרונר

בראון רונן  קטע + 3 קטע מבנים מתכנן
2

בראון פוזנר שמיר

מור רז בזק גשר - מבנים מתכנן קדמור
כץ דוד בראון, דימה 1 קטע מבנים מתכנן פקצ

מיירנץ בני 1 קטע מבנים מתכנן מיירנץ בני
ברהום דוד 1 קטע מערכות מתכנן ברהום דוד

עזרא אייל 2 קטע מבנים מתכנן V IA  BR ID G ES
רוזן ארנון מנהרות מתכנן רוזן ארנון

זכות ציון 4 קטע מבנים מתכנן זכות ציון
ויטקה פרופי מנהרות מתכנן W B I

טיבי חגית טיבי, אריאל נוף מתכנני  אדריכלות טיבי
ונוף מבנים

הלוי רותם הילה נוף מתכנני הר-גיל גרינשטיין

קיסר ישראל וביסוס קרקע ייעוץ קרקע הנדסת ג.י.א
בר סשה וביסוס קרקע ייעוץ בלנק-לרר

לוין מושיק גיאולוג לוין מושיק
ישי אילן מבנה תכן ישי אילן
לבנה נעם מבנה תכן לבנה נעם

קלר ישראל וביסוס קרקע + מבנה תכן קלר ישראל
במברגר אלעזר ניקוז מתכנן הידרומודול

ברגר אופיר ומערכות חשמל מתכנן ספיר
גנדלר מידד אחיהוד תחנת מתכנן V5ARCH
שפיץ שאול כרמיאל תחנת מתכנן פלנקון

תשתית חב׳
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נייד מייל/ עיקרי הקשר איש שם תיאור רשות משרד/

סלוביטקר בוריס החשמל חברת
אטיאס אבי מקורות

הרוש אלי בזק ממסר תחנת בזק
קבלנים

 ניר דמתי, גיורא נגרי, רועי
רוגז׳ניסקי

 תחנת + 1 קטע קבלן
אחיהוד

ארמה טר

 שמוליק וליצ׳קו, טניה טבול, נדב
אנוקוב רביבה אשכנזי,

3 קטע + 2 קטע קבלן סיבוס דניה

ג׳באלי ריאד 4 קטע קבלן ג׳באלי עאדל בני
אולניק דורון בזק הפרדה + 4 קטע קבלן אולניק

אנטון גבריאל אצטדיון מעבר קבלן אנטון אחים
 אברהם שאול, רפי לרר, יונה

ברנדט
כרמיאל תחנת קבלן לרר י.

יועצים אחרים/

דהן מאיר יועמ״ש

כהן מוטי זמנים לוחות יועץ

מנחם יוגב אדלשטיין, מיקי הפקעות צוות
בוגנר אריק  1981 צמיתות מחצבת

בע״מ

גליל איתמר
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