
חברת      Engineering   Ltd  GO.   - ג. עומר הנדסה מתקדמת בע"מ ח.פ. מס. 513759522  הוקמה בשנת 
2005 ע"י עומר חסן, מהנדס, בעל ידע וניסיון מקצועי רב של 15 שנה בניהול וביצוע פרויקטים הנדסיים ייחודיים.

לעומר תואר שני בהנדסה אזרחית מהטכניון, עם התמחות בניהול וייזום עסקי, ותואר ראשון בהנדסה אזרחית 
מאוניברסיטת קובנטרי באנגליה.

מעורבותו הישירה של עומר וחברת GO בפרויקטים גדולים ומורכבים אפשרו לחברה לצבור ניסיון מעשי רב 
בתחומי הביצוע, מציאת פתרונות יצירתיים ואיכותיים, ניהול ישיר, חסכוני ופיקוח תוך כדי חתירה למצוינות ולאיכות 

ללא פשרות.

החברה מחזיקה צוות ניהולי הכולל מהנדסים ומנהלי עבודה, בעלי וותק של כ. 20 שנה בתחום הבנייה, בעלת סיווג 
ג-5 בענף הבנייה.  החברה ביצעה ומבצעת פרויקטים ציבוריים , כמו בתי ספר וגני ילדים , בניית מרפאות אזוריות 

עבור כללית , בניית מחלקות בתי חולים , בניית  מרכז האומנים – פירמידה עבור עיריית חיפה, בניית מרכז מסחרי 
האנגר חיפה, בניית בתי כנסת, בניית פרויקט כיכר האודיטוריום עבור חברת סאמיט, בניית מרכזי צעירים עבור 

עיריית נצרת עילית ועיריית חיפה ועוד.

לקוחות GO מקבלים את מלוא תשומת הלב בכל שלב בפרויקט - מהגדרת הצרכים והמפרטים הראשוניים, דרך 
מהלך הביצוע ועד למסירה ותקופת השימוש והפעלת הפרויקט.

לקוחותיה המרוצים של GO הפכו אותה במרוצת השנים למותג מוביל ובעל מוניטין חיובי גבוה בענף הבנייה, ועל 
כך גאוותנו.

תוספת בנייה כיכר האודיטוריום שטח בנייה כ. 10,000 מ"ר 1. כיכר האודיטוריום   
                                                      עבודות שלד גמר ומערכות, תוספת בנייה כיכר האודיטוריום שטח בנייה 

בניית בתים פרטים יוקרתיים ברמת ישי 20 יחידות דיור. 2. בנייה פרטית רמת ישי  

3. בנייה פרטית שכונת הגליל            בניית 50 יחידות דיור בשכונת הגליל בסטנדט גבוה.

בניית מרפאה בעתלית עבור כללית שטח כ. 2000 מ"ר, עבודות גמר   4. מרפאה בעתלית    
                                                      עבודות גמר כולל מערכות.

שיפוץ והרחבה של מרכז הפירמידה בחיפה שטח כ. 5000 מ"ר,  5. מרכז האומנים חיפה  
                                                      עבודות שלד, גמר ומערכות עבור שקמונה לדיור חיפה.

6. שיפוץ לובי כניסה ושיקום זמני:       עבודות גמר ומערכות עבור בית חולים העמק.

7. אקים:              עבודות שיפוצים ובנייה להוסטל קיים צפת. כולל עבודת גמר 
                                                      ומערכות למרכז תעסוקתי .

בניית בתים פרטיים בראש פינה ומושב מסד. 8. בנייה פרטית בראש פינה ומסד 

9. חוף השקט:              הכנת החוף לאליפות העולם בשייט עבור יפה נוף חיפה . 

שיפוץ כללי למועדון נענע נצרת עילית בשטח 450 מ"ר. 10. מועדון נוער נצרת עילית  

בניית מרתף + 2 גני ילדים עבור החברה הכלכלית פתח תקוה בשטח  11. בניית מרתף+ 2 גני ילדים   
                                                      כ. 550 מ"ר.

שיפוץ קומה רביעית סב יום בשטח כ. 600 מ"ר. כולל לובי כניסה. 12. מ.א. עמק יזרעאל :   
                                                      בניית בנין רב תכליתי-מועדון, טיפת חלב וקופ"ח עבור מ.א. עמק יזרעאל

                                                      בישוב מנשיה זבדה בשטח של כ- 780 מ"ר. 
                                                      בנית מועדון נוער עבור מ.א. עמק יזרעאל בישוב בית שערים בשטח של 700 

                                                      מ"ר .

שיפוץ פנימייה בכפר גלים שטח כ. 1000 מ"ר. 13. שיפוץ פנימייה כפר גלים   

בניית מצפה נמרוד עבור מועצה מקומית       14. מצפה נמרוד מ.מ.  ראש פינה 
               ראש פינה כאתר הנסחה.

בניית גן ילדים עבור מועצה מקומית       15. מ. מ. ראש פינה   
               ראשפינה שטח כ. 150 מ"ר כולל פיתוח סביבתי.

                                                      בנוסף,עבודות תחזוקה, תשתיות ,בניה ציבורית ועבודות ביוב משנת 
                                                      2007  ועד היום.

בניית גן ילדים עין הוד כולל פיתוח סביבתי. 16. מ. אזורית חוף הכרמל  

בניית 12 צימרים בוורד הגליל עבור ורד בע"מ כולל עבודות תשתיות ופיתוח.  17. ורד הגליל 12 צימרים  

בניית 5 כיתות לימוד במעונה עבור מועצה אזורית מעלה יוסף . 18. כיתות לימוד מעונה מעלה יוסף 

שיפוץ בית ספר אסטרובסקי עבור עיריית  רעננה מבואות וכניסה ראשית,  19. שיפוץ ב"ס אסטרובסקי רעננה 
                                                      כולל  שטחי  ציבור.

  ( MERIDIAN בית מלון ) 20. בית מלון חוף הכרמל:   גמר עבודות שלד למגדל חוף הכרמל בחיפה
                                                      בן 24 קומות בשטח כולל של כ. 16,000 מ"ר כולל עבודות פיתוח מסביב.

21. תשלובת "קוקה קולה" : 
                                                      עבודות שלד וגמר למשרדים ושפוצים במפעל קוקה-קולה בבני ברק  וחיפה.

                                                      בנית מפעל עבור חב' "נביעות" בקרית שמונה בשטח של 5,900 מ"ר . 
                                                      עבודות שלד וגמר כולל מסגרות ופיתוח למפעל קניאל כפר סבא עבור חברת

                                                      קוקה-קולה.

שמינית    22. בית חולים רוטשילד:             עבודות גמר לקומות יולדות בית חולים רוטשילד קומה 
                                                      כ. - 3,800 מ"ר.

23. נמל חיפה:                עבודות בטונים לביסוס עמודי חשמל גבוהים בנמל חיפה עבור חברת מנורה
                                                      בע"מ.

24. מועצה מקומית כאבול:              עבודות שלד וגמר כולל פיתוח לבניית שלוש גני ילדים עבור מועצת מקומית 
                                                      כאבול שטח כ. 3200 מ"ר.

כולל בניית בי"ס תיכון עבור המועצה 3 קומות כ. 1380מ"ר.      

25. מ.א. לב השרון:              בנית תוספת לבי"ס תיכון עבור מ.א. לב השרון בקרית חינוך בני דרור בשטח
                                                      של  550 מ"ר .

26. מ.א. אלבטוף:             בניית קופ"ח וטיפת חלב עבור מ.א. אלבטוף בישוב רמת אלהיב בשטח של
                                                      440  מ"ר .

27.  קיבוץ ברעם:             בניית מבנה מוסכים (מוסך צ'מפיון +מוסך טרקטורים ומסגריה).

עבודות שיפוצים ובנייה עבור הסבת מבנה המעבדה לפנימייה בנהלל בשטח 28. שיפוץ פנימייה בנהלל עבור ויצו:  
                                                      כ. 2400 מ"ר  תקופת הביצוע 4 חודשים ואי חריגה מהתקציב.

29. בניית מבנה סופר מרקט:            בניית סופר מרקט בטירת הכרמל כולל עבודות מערכות עבודות גמר, פיתוח
                                                      סביבתי , עבור טסט קל מוסכים בע"מ  בשטח כ. 2000 מ"ר 

    
30. הרחבת אולמי חתונות "אצטרובל" 
בצומת גלילות (קאנטרי קלאב תל-אבי)
כולל בניית מטבח חדש לאולם בשטח 

של 250 מ"ר.                                   תכנון וביצוע עבודות בטון ,פיתוח וגמר, עבור אולם החתונות (גן  אירועים
                                                      פתוח לאולם). שטח ההרחבה כ. 800 מ"ר.

תכנון וביצוע עבודות לתחזוקת  המפעל כגון רצפות, קירות תומכים תעלות 31. מחסני שיסטוביץ בטירת הכרמל:  
                                                      ניקוז, משרדים  וכדומה, בנוסף בניית מאגר מים גדול בתוך החניון עבור 

                                                      מערכת כיבוי אש (קבלן הבית).

בניית בית כנסת. 32. עיריית יקנועם:   

בניית חנות האנגר בציק פוסט חיפה בשטח כ.6000 מ"ר  33. רשת האנגר:   

34. מפעלי גרינשפון באזור תעשיה 
בר-לב  ב-כרמיאל:                            ליווי התכנון וביצוע עבודות בנייה למפעל וכולל בניית  משרדים חדשים, שטח

                                                      מפעל כ-6000 מ"ר.

עבודות ביצוע במסגרת החברה

פרופיל  החברה ג.עומר הנדסה מתקדמת בע"מ
www.go-eng.com.          Email:  omar@go-eng.com



תוספת בנייה כיכר האודיטוריום שטח בנייה כ. 10,000 מ"ר 1. כיכר האודיטוריום   
                                                      עבודות שלד גמר ומערכות, תוספת בנייה כיכר האודיטוריום שטח בנייה 

בניית בתים פרטים יוקרתיים ברמת ישי 20 יחידות דיור. 2. בנייה פרטית רמת ישי  

3. בנייה פרטית שכונת הגליל            בניית 50 יחידות דיור בשכונת הגליל בסטנדט גבוה.

בניית מרפאה בעתלית עבור כללית שטח כ. 2000 מ"ר, עבודות גמר   4. מרפאה בעתלית    
                                                      עבודות גמר כולל מערכות.

שיפוץ והרחבה של מרכז הפירמידה בחיפה שטח כ. 5000 מ"ר,  5. מרכז האומנים חיפה  
                                                      עבודות שלד, גמר ומערכות עבור שקמונה לדיור חיפה.

6. שיפוץ לובי כניסה ושיקום זמני:       עבודות גמר ומערכות עבור בית חולים העמק.

7. אקים:              עבודות שיפוצים ובנייה להוסטל קיים צפת. כולל עבודת גמר 
                                                      ומערכות למרכז תעסוקתי .

בניית בתים פרטיים בראש פינה ומושב מסד. 8. בנייה פרטית בראש פינה ומסד 

9. חוף השקט:              הכנת החוף לאליפות העולם בשייט עבור יפה נוף חיפה . 

שיפוץ כללי למועדון נענע נצרת עילית בשטח 450 מ"ר. 10. מועדון נוער נצרת עילית  

בניית מרתף + 2 גני ילדים עבור החברה הכלכלית פתח תקוה בשטח  11. בניית מרתף+ 2 גני ילדים   
                                                      כ. 550 מ"ר.

שיפוץ קומה רביעית סב יום בשטח כ. 600 מ"ר. כולל לובי כניסה. 12. מ.א. עמק יזרעאל :   
                                                      בניית בנין רב תכליתי-מועדון, טיפת חלב וקופ"ח עבור מ.א. עמק יזרעאל

                                                      בישוב מנשיה זבדה בשטח של כ- 780 מ"ר. 
                                                      בנית מועדון נוער עבור מ.א. עמק יזרעאל בישוב בית שערים בשטח של 700 

                                                      מ"ר .

שיפוץ פנימייה בכפר גלים שטח כ. 1000 מ"ר. 13. שיפוץ פנימייה כפר גלים   

בניית מצפה נמרוד עבור מועצה מקומית       14. מצפה נמרוד מ.מ.  ראש פינה 
               ראש פינה כאתר הנסחה.

בניית גן ילדים עבור מועצה מקומית       15. מ. מ. ראש פינה   
               ראשפינה שטח כ. 150 מ"ר כולל פיתוח סביבתי.

                                                      בנוסף,עבודות תחזוקה, תשתיות ,בניה ציבורית ועבודות ביוב משנת 
                                                      2007  ועד היום.

בניית גן ילדים עין הוד כולל פיתוח סביבתי. 16. מ. אזורית חוף הכרמל  

בניית 12 צימרים בוורד הגליל עבור ורד בע"מ כולל עבודות תשתיות ופיתוח.  17. ורד הגליל 12 צימרים  

בניית 5 כיתות לימוד במעונה עבור מועצה אזורית מעלה יוסף . 18. כיתות לימוד מעונה מעלה יוסף 

שיפוץ בית ספר אסטרובסקי עבור עיריית  רעננה מבואות וכניסה ראשית,  19. שיפוץ ב"ס אסטרובסקי רעננה 
                                                      כולל  שטחי  ציבור.

  ( MERIDIAN בית מלון ) 20. בית מלון חוף הכרמל:   גמר עבודות שלד למגדל חוף הכרמל בחיפה
                                                      בן 24 קומות בשטח כולל של כ. 16,000 מ"ר כולל עבודות פיתוח מסביב.

21. תשלובת "קוקה קולה" : 
                                                      עבודות שלד וגמר למשרדים ושפוצים במפעל קוקה-קולה בבני ברק  וחיפה.

                                                      בנית מפעל עבור חב' "נביעות" בקרית שמונה בשטח של 5,900 מ"ר . 
                                                      עבודות שלד וגמר כולל מסגרות ופיתוח למפעל קניאל כפר סבא עבור חברת

                                                      קוקה-קולה.

שמינית    22. בית חולים רוטשילד:             עבודות גמר לקומות יולדות בית חולים רוטשילד קומה 
                                                      כ. - 3,800 מ"ר.

23. נמל חיפה:                עבודות בטונים לביסוס עמודי חשמל גבוהים בנמל חיפה עבור חברת מנורה
                                                      בע"מ.

24. מועצה מקומית כאבול:              עבודות שלד וגמר כולל פיתוח לבניית שלוש גני ילדים עבור מועצת מקומית 
                                                      כאבול שטח כ. 3200 מ"ר.

כולל בניית בי"ס תיכון עבור המועצה 3 קומות כ. 1380מ"ר.      

25. מ.א. לב השרון:              בנית תוספת לבי"ס תיכון עבור מ.א. לב השרון בקרית חינוך בני דרור בשטח
                                                      של  550 מ"ר .

26. מ.א. אלבטוף:             בניית קופ"ח וטיפת חלב עבור מ.א. אלבטוף בישוב רמת אלהיב בשטח של
                                                      440  מ"ר .

27.  קיבוץ ברעם:             בניית מבנה מוסכים (מוסך צ'מפיון +מוסך טרקטורים ומסגריה).

עבודות שיפוצים ובנייה עבור הסבת מבנה המעבדה לפנימייה בנהלל בשטח 28. שיפוץ פנימייה בנהלל עבור ויצו:  
                                                      כ. 2400 מ"ר  תקופת הביצוע 4 חודשים ואי חריגה מהתקציב.

29. בניית מבנה סופר מרקט:            בניית סופר מרקט בטירת הכרמל כולל עבודות מערכות עבודות גמר, פיתוח
                                                      סביבתי , עבור טסט קל מוסכים בע"מ  בשטח כ. 2000 מ"ר 

    
30. הרחבת אולמי חתונות "אצטרובל" 
בצומת גלילות (קאנטרי קלאב תל-אבי)
כולל בניית מטבח חדש לאולם בשטח 

של 250 מ"ר.                                   תכנון וביצוע עבודות בטון ,פיתוח וגמר, עבור אולם החתונות (גן  אירועים
                                                      פתוח לאולם). שטח ההרחבה כ. 800 מ"ר.

תכנון וביצוע עבודות לתחזוקת  המפעל כגון רצפות, קירות תומכים תעלות 31. מחסני שיסטוביץ בטירת הכרמל:  
                                                      ניקוז, משרדים  וכדומה, בנוסף בניית מאגר מים גדול בתוך החניון עבור 

                                                      מערכת כיבוי אש (קבלן הבית).

בניית בית כנסת. 32. עיריית יקנועם:   

בניית חנות האנגר בציק פוסט חיפה בשטח כ.6000 מ"ר  33. רשת האנגר:   

34. מפעלי גרינשפון באזור תעשיה 
בר-לב  ב-כרמיאל:                            ליווי התכנון וביצוע עבודות בנייה למפעל וכולל בניית  משרדים חדשים, שטח

                                                      מפעל כ-6000 מ"ר.



תוספת בנייה כיכר האודיטוריום שטח בנייה כ. 10,000 מ"ר 1. כיכר האודיטוריום   
                                                      עבודות שלד גמר ומערכות, תוספת בנייה כיכר האודיטוריום שטח בנייה 

בניית בתים פרטים יוקרתיים ברמת ישי 20 יחידות דיור. 2. בנייה פרטית רמת ישי  

3. בנייה פרטית שכונת הגליל            בניית 50 יחידות דיור בשכונת הגליל בסטנדט גבוה.

בניית מרפאה בעתלית עבור כללית שטח כ. 2000 מ"ר, עבודות גמר   4. מרפאה בעתלית    
                                                      עבודות גמר כולל מערכות.

שיפוץ והרחבה של מרכז הפירמידה בחיפה שטח כ. 5000 מ"ר,  5. מרכז האומנים חיפה  
                                                      עבודות שלד, גמר ומערכות עבור שקמונה לדיור חיפה.

6. שיפוץ לובי כניסה ושיקום זמני:       עבודות גמר ומערכות עבור בית חולים העמק.

7. אקים:              עבודות שיפוצים ובנייה להוסטל קיים צפת. כולל עבודת גמר 
                                                      ומערכות למרכז תעסוקתי .

בניית בתים פרטיים בראש פינה ומושב מסד. 8. בנייה פרטית בראש פינה ומסד 

9. חוף השקט:              הכנת החוף לאליפות העולם בשייט עבור יפה נוף חיפה . 

שיפוץ כללי למועדון נענע נצרת עילית בשטח 450 מ"ר. 10. מועדון נוער נצרת עילית  

בניית מרתף + 2 גני ילדים עבור החברה הכלכלית פתח תקוה בשטח  11. בניית מרתף+ 2 גני ילדים   
                                                      כ. 550 מ"ר.

שיפוץ קומה רביעית סב יום בשטח כ. 600 מ"ר. כולל לובי כניסה. 12. מ.א. עמק יזרעאל :   
                                                      בניית בנין רב תכליתי-מועדון, טיפת חלב וקופ"ח עבור מ.א. עמק יזרעאל

                                                      בישוב מנשיה זבדה בשטח של כ- 780 מ"ר. 
                                                      בנית מועדון נוער עבור מ.א. עמק יזרעאל בישוב בית שערים בשטח של 700 

                                                      מ"ר .

שיפוץ פנימייה בכפר גלים שטח כ. 1000 מ"ר. 13. שיפוץ פנימייה כפר גלים   

בניית מצפה נמרוד עבור מועצה מקומית       14. מצפה נמרוד מ.מ.  ראש פינה 
               ראש פינה כאתר הנסחה.

בניית גן ילדים עבור מועצה מקומית       15. מ. מ. ראש פינה   
               ראשפינה שטח כ. 150 מ"ר כולל פיתוח סביבתי.

                                                      בנוסף,עבודות תחזוקה, תשתיות ,בניה ציבורית ועבודות ביוב משנת 
                                                      2007  ועד היום.

בניית גן ילדים עין הוד כולל פיתוח סביבתי. 16. מ. אזורית חוף הכרמל  

בניית 12 צימרים בוורד הגליל עבור ורד בע"מ כולל עבודות תשתיות ופיתוח.  17. ורד הגליל 12 צימרים  

בניית 5 כיתות לימוד במעונה עבור מועצה אזורית מעלה יוסף . 18. כיתות לימוד מעונה מעלה יוסף 

שיפוץ בית ספר אסטרובסקי עבור עיריית  רעננה מבואות וכניסה ראשית,  19. שיפוץ ב"ס אסטרובסקי רעננה 
                                                      כולל  שטחי  ציבור.

  ( MERIDIAN בית מלון ) 20. בית מלון חוף הכרמל:   גמר עבודות שלד למגדל חוף הכרמל בחיפה
                                                      בן 24 קומות בשטח כולל של כ. 16,000 מ"ר כולל עבודות פיתוח מסביב.

21. תשלובת "קוקה קולה" : 
                                                      עבודות שלד וגמר למשרדים ושפוצים במפעל קוקה-קולה בבני ברק  וחיפה.

                                                      בנית מפעל עבור חב' "נביעות" בקרית שמונה בשטח של 5,900 מ"ר . 
                                                      עבודות שלד וגמר כולל מסגרות ופיתוח למפעל קניאל כפר סבא עבור חברת

                                                      קוקה-קולה.

שמינית    22. בית חולים רוטשילד:             עבודות גמר לקומות יולדות בית חולים רוטשילד קומה 
                                                      כ. - 3,800 מ"ר.

23. נמל חיפה:                עבודות בטונים לביסוס עמודי חשמל גבוהים בנמל חיפה עבור חברת מנורה
                                                      בע"מ.

24. מועצה מקומית כאבול:              עבודות שלד וגמר כולל פיתוח לבניית שלוש גני ילדים עבור מועצת מקומית 
                                                      כאבול שטח כ. 3200 מ"ר.

כולל בניית בי"ס תיכון עבור המועצה 3 קומות כ. 1380מ"ר.      

25. מ.א. לב השרון:              בנית תוספת לבי"ס תיכון עבור מ.א. לב השרון בקרית חינוך בני דרור בשטח
                                                      של  550 מ"ר .

26. מ.א. אלבטוף:             בניית קופ"ח וטיפת חלב עבור מ.א. אלבטוף בישוב רמת אלהיב בשטח של
                                                      440  מ"ר .

27.  קיבוץ ברעם:             בניית מבנה מוסכים (מוסך צ'מפיון +מוסך טרקטורים ומסגריה).

עבודות שיפוצים ובנייה עבור הסבת מבנה המעבדה לפנימייה בנהלל בשטח 28. שיפוץ פנימייה בנהלל עבור ויצו:  
                                                      כ. 2400 מ"ר  תקופת הביצוע 4 חודשים ואי חריגה מהתקציב.

29. בניית מבנה סופר מרקט:            בניית סופר מרקט בטירת הכרמל כולל עבודות מערכות עבודות גמר, פיתוח
                                                      סביבתי , עבור טסט קל מוסכים בע"מ  בשטח כ. 2000 מ"ר 

    
30. הרחבת אולמי חתונות "אצטרובל" 
בצומת גלילות (קאנטרי קלאב תל-אבי)
כולל בניית מטבח חדש לאולם בשטח 

של 250 מ"ר.                                   תכנון וביצוע עבודות בטון ,פיתוח וגמר, עבור אולם החתונות (גן  אירועים
                                                      פתוח לאולם). שטח ההרחבה כ. 800 מ"ר.

תכנון וביצוע עבודות לתחזוקת  המפעל כגון רצפות, קירות תומכים תעלות 31. מחסני שיסטוביץ בטירת הכרמל:  
                                                      ניקוז, משרדים  וכדומה, בנוסף בניית מאגר מים גדול בתוך החניון עבור 

                                                      מערכת כיבוי אש (קבלן הבית).

בניית בית כנסת. 32. עיריית יקנועם:   

בניית חנות האנגר בציק פוסט חיפה בשטח כ.6000 מ"ר  33. רשת האנגר:   

34. מפעלי גרינשפון באזור תעשיה 
בר-לב  ב-כרמיאל:                            ליווי התכנון וביצוע עבודות בנייה למפעל וכולל בניית  משרדים חדשים, שטח

                                                      מפעל כ-6000 מ"ר.

35. המקדש הבהאיי בחיפה:             מהנדס אתר בצוות ניהול הפרויקט, של מרכז  הבהאיים העולמי בחיפה,  
                                                      במסגרת ג.ג. מהנדסים בע"מ.  מעל לארבע שנים נבנה השלב החדש של 

                                                      המרכז העולמי, המבנים התת-קרקעיים, המבנים העל קרקעיים ודירוג הגינון 
                                                      (טרסות של גני המקדש), תיאום ותכנון הביצוע, בדיקת כמויות, ניתוח מחירים

                                                      ומעקב ללוחות הזמנים.

36. מגדל המילניום בקריה בת“א:      מהנדס בצוות ניהול הפרויקט של ארבע קומות גמר, לרבות מערכות אלקטרו
                                                      מכאניות ריהוט וציוד, עבור החברה לישראל וכימיקלים לישראל.בצוות הזה 
                                                      השתתפתי בתיאום התכנון, הכנת מכרזים, תיאום הביצוע ובדיקת חשבונות.

37. שרותי ניהול ויעוץ הנדסי לחברת 
התשתיות הסינית C.C.E.C.C           שרותי ניהול ויעוץ הנדסי לחברה הסינית שאחראית על עבודות ביצוע הכרייה

                                                      בפרויקט מנהרות הכרמל בחיפה.

38. פרויקט "פאב-2 של חברת טאוור 
במגדל העמק  (46,000 מ"ר בשנה).  השתתפות בצוות הרחב של ניהול הפרויקט מטעם החברה המקימה מייסנר

                                                      ברן.  בין היתר היה מתפקידי לטפל בנושאים שלהלן: השתתפות בתכנון ותאום
                                                      הסופרפוזיציה.השתתפות בדיוני הצוותים המורחבים והמצומצמים בהשתתפות 

                                                      המבצעים והמתכננים-( לפי העניין) פיקוח צמוד על טיב ואיכות, לוח זמנים 
                                                      וכוח אדם. קשר בין המבצעים לבין המזמין טאואר.

מהנדס עומר חסן  ניהול פרויקטים כמהנדס עבור החברה.

במסגרת עבודות אלה צברה החברה, ואני בראשה, ניסיון מקצועי רב, אותו אשמח להעמיד לרשותך ביחד 
בכבוד רב,עם שרותינו הטובים  ולהתכבד בהזמנתך. 

_____________                           
(M.E.מהנדס) עומר חסן, מנכ"ל                      
                      ג. עומר הנדסה מתקדמת בע"מ. 


