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       חברתEngineering   Ltd   .Go    -    .עומר הנדסה מתקדמת בע"מ ח.פ. מס הוקמה    513759522ג. 

בניהול וביצוע פרויקטים הנדסיים    1993משנת  ע"י עומר חסן, מהנדס, בעל ידע וניסיון מקצועי רב    2005ת  נשב

 ייחודיים. 

   ,בהנדסה  בהצטיינות  תואר ראשון  לעומר תואר שני בהנדסה אזרחית מהטכניון, עם התמחות בניהול וייזום עסקי

 ת.בטיחו תואר ראשון בהנדסתו אזרחית מאוניברסיטת קובנטרי באנגליה

 ו עומר  של  הישירה  רב   GOחברת  מעורבותו  מעשי  ניסיון  לצבור  לחברה  אפשרו  ומורכבים  גדולים  בפרויקטים 

למצוינות  חתירה  כדי  תוך  ופיקוח  חסכוני  ישיר,  ניהול  ואיכותיים,  יצירתיים  פתרונות  מציאת  הביצוע,  בתחומי 

 ולאיכות ללא פשרות.

   שנה בתחום הבנייה, בעלת   20ל כ.  ומנהלי עבודה, בעלי וותק ש  צוות ניהולי הכולל מהנדסים  מעסיקההחברה

בענף הבנייה.  החברה ביצעה ומבצעת פרויקטים ציבוריים , כמו בתי ספר וגני ילדים , בניית מרפאות   5-סיווג ג

 תפירמידה עבור עיריית חיפה, בניי  –אזוריות עבור כללית , בניית מחלקות בתי חולים , בניית  מרכז האומנים  

כנסת, בניית פרויקט כיכר האודיטוריום עבור חברת סאמיט, בניית מרכזי   מרכז מסחרי האנגר חיפה, בניית בתי

 צעירים עבור עיריית נצרת עילית ועיריית חיפה ועוד. 

   לקוחותGO    מהגדרת הצרכים והמפרטים הראשוניים, דרך    -מקבלים את מלוא תשומת הלב בכל שלב בפרויקט

 ט. סירה ותקופת השימוש והפעלת הפרויקמלמהלך הביצוע ועד 

  לקוחותיה המרוצים שלGO   הפכו אותה במרוצת השנים למותג מוביל ובעל מוניטין חיובי גבוה בענף הבנייה, ועל

 כך גאוותנו. 
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 במסגרת החברה עבודות ביצוע רשימה חלקית של 
    

. 

 (בביצוע)  א הקמת בית ספר באר חיים עיריית מעלות תרשיח .1
 גמר מערכות כולל פיתוח סביבתי. עבודות שלד כיתות לימוד  8ת ספר בי קמתה

 . 09.2022צפי לסיום   .₪מליון  12משוער לפרוייקט כ ערך 

 

 וע) (בביצעם ניקעבור עיריית ה הקמת בית ספר תל קיר  .2
קט כ  , עבודות תשתיות ופיתוח סביבתי ערך הפרויית שלד ומערכותייקנועם כולל בנהקמת בית ספר ב

כולל  להסתיים סופית    קט אמור. המזמין עיריית יקנועם חברת הפיקוח אבי מדפיס . הפרוי  ₪יון  למ  19
 . 2021בסוף שנת  4קבלת טופס 

 

 . שקמה גיד מים מיאת ה הקמת משרדי .3
בנייה   מעבודות  להקמת  ומערכות  שגמרים  בחולון.  התאגיד  כ  שרדי  המבנה  המזמין    1250טח   . מ"ר 

 תאגיד מי שיקמה חולון . 

 . 2019תיים בסוף שנת קט הסיהפרו

 

 הקמת מבנה משרדים קיסריה   .4
כ  שידרוג מ בקיסריה שטח  ומערכות  גמרים  בנייה  עבודת  כולל  חייל מ"ר  3000בנה משרדים  המזמין   .

 . 2018נת קט הסתיים בשהפרוי"מ. בעסים השקעות ונכ

 
 .  בן קיסר שדות יםאעבור משרדים ראשיים   .5

קיסר בשדות  פעל אבן  מם של ה למשרדיכולל כל המערכות וגמרים  חבת בנייה כולל שיקום מבנה קיים  רה

 . 2018קט הסתיים בשנת . הפרוימנחם המר אנג. קט ופיקוח  ניהול הפרוי . המזמין אבן קיסר בע"מ ,ים 

 

 ו קצינו ים עכ(פנימייה ) מבנה כריש  .6
כו בנייה מערכות אלקטרומכניות  מורכבות  עבודות שיקום שלד מבנה לל  המבנה  גמר  , עבודות  ועבודות 

 . מועדונים ודירות מדריכים  2חדרי חניכים  24מ"ר שכלל   1500בשטח כ 

משה ניהול ופיקוח ע"י אנג  ברה לחינוך קציני ים עכו.  החהמזמין  .    2018בתחילת שנת  קט הסתיים  הפרוי

 .ם אית

 

 

 

 



 

   אומנים חיפה ז המרכ .7

  המבנה הקיים כללי לקירות  שיקום  ,  ובטוןה פלדה  קונסרוקצי  ע"י שילובכולל סדנאות לאומנים  תוספת בנייה  

 .  מ"ר 5000שטח כ. לבחיפה  ים האומנ הרחבה של מרכזחיזוק נגד רעידות אדמה , כולל 

   שקמונה לדיור חיפה  חברת בורמערכות עסטנדרט גבוה כולל כל הים ב, גמרמיוחדות בות ומורכ עבודות שלד

 2017 תקט הסתיים בשנהפרוי (עיריית חיפה).בע"מ. 

 
 .שיפוץ ושיקום מבנה קולנוע ובניית אודוטוריום מבואות ים  .8

,  סיקה מיוחדים  ע"י שימוש בחומריבנה  כל קירות המיסודי  בנה הקולונוע בקרבת הים כולל שיקום  שיפוץ מ

 2017ת ים מכמורת. הסתיים בשנת עבור מבואוקט הפרוי כולל עבודות בנייה גמרים ומערכות .

 

  האודיטוריום  כיכר .9

 ר " מ 10,000. כ יהבני שטח האודיטוריום כיכרוהרחבה מעל  ייהנב תוספת

בנייה    4קבלת טופס  עד ל  החדשות  מערכותכולל    שילוב בטון עם קונסרוקציות פלדה    גמר ו  שלד  עבודות

 "מ (סאמיט גרופ)חייל השקעות ונכסים בעמזמין ורכבת. הובנייה מסביבה קשה , מעל קניון פעיל 

 חברת הפיקוח ניצן עינבר.  .2016 נתך שקט הסתיים במהליהפרו

 
 בית בנגי הבית של החייל הבודד  .10

אוכל ומטבח ז צעירים חדר  דים כול מרכ לחיילים הבודמ"ר דירות    6000קומות בשטח כ    5הקמת מבנה של  

 2016עבור עיריית רעננה . הפרוייקט הסתיים בשנת 

 

      מרפאה בעתלית .11

כולל   גבוה   טסטנדבבאיכות  שלד גמר  מ"ר, עבודות    2000בניית מרפאה בעתלית עבור כללית שטח כ.  

  .ואיכלוס המבנה 4-עד לקבלת טופס מערכות 

 . 2014 שנתב קט הסתייםהפרוי עבודות גמר כולל מערכות. 

 

   -:לובי כניסה ושיקום זמניושידרוג  הקמה .12

חולים  העמק. לשידרוג לובי כניסה בית    ור בית חולים העמקעבודות גמר ומערכות עבכולל  ושיפוץ  הרחבה  

 . 2013קט הסתיים ב המר . הפרוי וח מנחםית חברת הפיקהמזמין כלל

. 

   גני ילדים  2בניית מרתף+  .13

העבודה כוללת בניית   מ"ר.  550כלית פתח תקוה בשטח כ.  כלה  גני ילדים עבור החברה    2בניית מרתף +   .14

 2012קט הסתיים בשנת ומערכות . הפרוי, עבודות גמרים שלד ומרתף

 



 

   ריםצימ 12ורד הגליל  .15

בניית שלד   ,  סביבתי  תשתיות ופיתוחחפירה כללית  עבודות    ל. העבודה כללההגלירד  ורים בוצימ  12ת  בניי

הפרויקט   כולל מערכות ועד למסירה סופית ואיכלוס.שלד הבטון  חד עם  ישילוב בניית עץ  ,  ממדיםוהמבנים  

 2011הסתיים בשנת 

 
    : חוף השקט .16

עבור   לאליפות העולם בשייט  יפ  הכנת החוף  חיפה  ה  חברת  חיפה). הפרונוף  יקט הסתיים בשנת (עיריית 

2010 . 

 

     -נמל חיפה: .17

 .   2008שנת  .רה בע"ממנובור חברת ע חיפהל שמל גבוהים בנמעבודות בטונים לביסוס עמודי ח

 
   -:רקטסופר ממבנה בניית  .18

מרקט   סופר  עבוד בטי בניית  כולל  הכרמל  ויר גמ  ותרת  סביבתי    כוללמערכות  ם  טופס  פיתוח  לקבלת  , 4עד 

 .  2007בשנת קט הסתיים יויהפר.מ"ר   2000 שטח כ.,  בע"מטסט קל מוסכים  עבור

 

  : סטוביץ בטירת הכרמלימחסני ש  .19

 דומה, בנוסף וכ משרדים   רצפות, קירות תומכים תעלות ניקוז, כגון  המפעל וביצוע עבודות לתחזוקת תכנון 

 . 2005שנת  .עבור מערכת כיבוי אש (קבלן הבית) ןבתוך החניו בניית מאגר מים גדול

 

 :  כרמיאל-לב  ב-מפעלי גרינשפון באזור תעשיה בר .20

עקט הפרוי  .מ"ר  6000-כשטח מפעל  בניית  משרדים חדשים,    וללכ,פעל  עבודות בנייה למליווי התכנון וביצוע  

 . 2006הסתיים בשנת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ברהלפני הקמת הח ומר חסן  ניהול פרויקטים כמהנדסעאנג. 
 

    C.C.E.C.C התשתיות הסינית  שרותי ניהול ויעוץ הנדסי לחברת .1

      ותי ניהול ויעוץ הנדסי לחברה הסינית שאחראית על שר  

 2005-2006נת ש .מנהרות הכרמל בחיפה הכרייה בפרויקט  עבודות ביצוע   

 

 

 

 

 :  אביב-קריה בתלב מגדל המילניום .2

של   הפרויקט  ניהול  בצוות  ריהוט  גקומות    בעארמהנדס  מכאניות  אלקטרו  מערכות  לרבות  מר, 

עבור   לישראל  וציוד,  הזה  בע"מ    אללישרוכימיקלים  בע"מ  החברה  בתיאום .בצוות  השתתפתי 

 2001קט הסתיים בשנת הפרוי  .תיאום הביצוע ובדיקת חשבונות הכנת מכרזים,התכנון, 

 

 . )מ"ר בשנה 46,000(  ר במגדל העמקוטאו  חברתל ש  2-"פאב פרויקט .3

בין היתר    .    "מבע  מייסנר ברןהשתתפות בצוות הרחב של ניהול הפרויקט מטעם החברה המקימה  

 : היה מתפקידי לטפל בנושאים שלהלן
 . השתתפות בתכנון ותאום הסופרפוזיציה •

(  -כנניםמתוהמבצעים  השתתפות בדיוני הצוותים המורחבים והמצומצמים בהשתתפות ה •

 לפי העניין) פיקוח צמוד על טיב ואיכות, לוח זמנים וכוח אדם.

 ר. אקשר בין המבצעים לבין המזמין טאו •

 ואיכלוס.  4כולל קבלת טופס  2003בשנת  הסתייםו  2001התחיל ב יקט הפרו •

 

  : בחיפה מקדש הבהאייה  .4

גרת ג.ג. מהנדסים חיפה, במסקט, של מרכז  הבהאיים העולמי במהנדס אתר בצוות ניהול הפרוי

השלב   נבנה  שנים  לארבע  מעל  המבע"מ.   של  התתהחדש  המבנים  העולמי,  קרקעיים,  -רכז 

קרקעי העל  והמבנים  (ט  דירוגים  המקדש),  הגינון  גני  של  בדיקת  הבון  תכנום  ואיתרסות  יצוע, 

 . 2000 הסתיים בשנתו  1994התחיל  יקטהפרו הזמנים.ות ומעקב ללוחכמויות, ניתוח מחירים 

 

 -:עודות והכשרה מקצועיתת

 1996רשום שנת  אזרחי מהנדס  •

 2010אזרחי רשוי שנת  מהנדס  •

 . 2017ס בטיחות רשום שנת נדמה •



 

 אנגליה. 1993הנדסה אזרחית בהצטיינות תואר ראשון  •

 טכניון.  2010   תואר שני הנדסה אזרחית  •

 אריאל.  2016ת בטיחות הנדס תואר  ראשון •

 2008נת מנהל עבודה רשום ש •

 טכניון.  1996קטים הלי פרוימנ הכשרת •

 בכבוד רב,    
                            _____________ 

 ) M.Eעומר חסן, מנכ"ל (מהנדס.                      
    . מ"בע  ת מתקדמ הנדסה  עומר.  ג                  

   054-6644421פלפון :                                 04-6011957פקס:      13ת.ד   16970ט   מיקוד כפר עילו


