


צוות מוביל

פעילות

לקוחות

אופי החברה

על אודות החברה

פרופיל חברה

ניסיון

"  מ"ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"

י  "ע 2004הוקמה בשנת 

.  ארז רובינשטיין' אינג

שנות פעילותה ליוותה החברה מאות   16במהלך 

פרויקטים בתחומי הבניין והתשתיות



ניסיון

פעילות

לקוחות

אופי החברה

על אודות החברה

 

 

 

פרופיל חברה

,  עובדים ובהם מהנדסים 50 -החברה מונה כצוות מוביל

מפקחים ואנשי מנהלה מתחומי  , הנדסאים

הלוגיסטיקה והכלכלה



ניסיון

צוות מוביל

לקוחות

אופי החברה

על אודות החברה

 

 

 

פרופיל חברה

פעילות

החברה מתמחה בליווי פרויקטים החל משלב  

ניהול ופיקוח  , מתן ייעוץ וליווי הליך מכרזי, התכנון

.  על הביצוע ועד המסירה ללקוח



ניסיון

צוות מוביל

פעילות

אופי החברה

על אודות החברה

 

 

 

פרופיל חברה

לקוחות

חברת נתיבי  : בין לקוחותיה של החברה נמנים

,  רשות שדות התעופה, חברת נתיבי איילון, ישראל

חברת , עיריית רמלה, עיריית לוד, ש גת.חברת י

חברות כלכליות נוספות  , עיריית נתניה, מוריה

.וגופים נוספים



ניסיון

צוות מוביל

פעילות

לקוחות

על אודות החברה

 

 

 

פרופיל חברה

אופי החברה

הינה חברה " מ"ארז ניהול פרויקטים בע"חברת 

בעלת תודעת שירות  , מקצועית צעירה ודינאמית

.  גבוהה ועובדים בעלי הכשרה מקצועית ענפה

עמידה  , עמידה בלוחות זמנים, איכות הפרויקט

ביעדי התקציב והבאת הפרויקט לסיומו בצורה  

הינם בבחינת  , הטובה ביותר ללקוח

".נר לרגליה"



מבנה החברה



ל"מנכ –ארז רובינשטיין 

, בעל תואר שני במנהל עסקים ורשוימהנדס אזרחי רשום , ארז רובינשטיין' אינג

"מ"ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"את חברת  2004הקים בשנת 

, בעל תואר שני במנהל עסקים ורשוימהנדס אזרחי רשום , ארז רובינשטיין' אינג

"מ"ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"את חברת  2004הקים בשנת 

  תואר שני במנהל עסקים

ש"תואר ראשון בהנדסה אזרחית במכללת יו

 בפנקס המהנדסים ורשויהסמכה כמהנדס רשום   תואר שני במנהל עסקים

ש"תואר ראשון בהנדסה אזרחית במכללת יו

 בפנקס המהנדסים ורשויהסמכה כמהנדס רשום

השכלה השכלה 

בתפקידים שונים ובעל ניסיון רב , שנה בתחום ניהול פרויקטים 20-בעל ניסיון של למעלה מ

עבודות בטון , דיפון ומיגון, תימוכים, מעברים, מבני כביש, סלילה, בעבודות כבישים ותשתיות

וביסוס

בתפקידים שונים ובעל ניסיון רב , שנה בתחום ניהול פרויקטים 20-בעל ניסיון של למעלה מ

עבודות בטון , דיפון ומיגון, תימוכים, מעברים, מבני כביש, סלילה, בעבודות כבישים ותשתיות

וביסוס

ניסיוןניסיון

 י"נת, תשתיות בפרויקטיקורס מנהלי הבטחת איכות

קורס הסמכה לפיקוח מטעם החברה למשק וכלכלה

 הקריה האקדמית אונו –קורס ניהול תחבורה

ל לתחנות שאיבה"תעודת הסמכה כמפקח משכ

תעודת הסמכהPMI מטעם ארגוןPMP  העולמי

קורס ניהול פרויקטים מתקדם מטעם הטכניון

 י"נתקורס ניהול פרויקטים באחזקה מטעם

צ"קורס הסמכה מפקחי כבישים מטעם מע

 מטעם איגוד  " ניהול ופיקוח על הבנייה"קורס

המהנדסים

 י"נת, תשתיות בפרויקטיקורס מנהלי הבטחת איכות

קורס הסמכה לפיקוח מטעם החברה למשק וכלכלה

 הקריה האקדמית אונו –קורס ניהול תחבורה

ל לתחנות שאיבה"תעודת הסמכה כמפקח משכ

תעודת הסמכהPMI מטעם ארגוןPMP  העולמי

קורס ניהול פרויקטים מתקדם מטעם הטכניון

 י"נתקורס ניהול פרויקטים באחזקה מטעם

צ"קורס הסמכה מפקחי כבישים מטעם מע

 מטעם איגוד  " ניהול ופיקוח על הבנייה"קורס

המהנדסים

הסמכותהסמכות



תחומי פעילות

תאגידי 
מים

הרחבת 
יישובים

מבני 
ציבור

אחזקת  
כבישים

פיתוח 
תשתיות

תשתיות  

תחבורה



פיתוח אזור התעשייה בקריית גת

גת בקריית התעשייה אזור פיתוח

 של פיתוח עבודות על ופיקוח ניהול

  לרבות גת-בקריית התעשיה אזור

 שטחים הקמת ,כבישים סלילת

  ,כבישים ,ופארק פתוחים ציבוריים

.ועוד מוטמנים אשפה מיכלי ,תאורה

ח"מלש 140 – הפרויקט היקף



וצומת הכניסה   574/60כביש 
לישוב חריש

חריש

  לפרויקט והביצוע התכנון ניהול

  לישוב הגישה וכביש הצומת הרחבת

  כבישים של בטיחותי שדרוג .חריש

  הכניסה צומת הסדרת ,4653-ו 574

  וצומת הגבול משמר לאנדרטת

 מעגל בניית ,ברקאי לקיבוץ הכניסה

  קירות בניית ,נתיבי-דו תנועה

  מעקות ,תאורה עמודי ,תומכים

  ,אספלטיים ,שוליים סלילת ,בטיחות

  והסדרת מים מעביר ובניית פירוק

  .הכביש לאורך הניקוז

ח"מלש 65  - הפרויקט היקף

וצומת הכניסה לישוב חריש 574/60כביש 



הנקודות בנתיבות 11כביש 

הנקודות 11 כביש

  לעיר המזרחית הגישה הסדרת

  היתר בין כלל הפרויקט ,נתיבות

  מערכות ,פים"שצ ,כיכרות הקמת

  שבילי הסדרת ,וחשמל ביוב ניקוז

  .ועוד אופניים

ח"מלש 30 - הפרויקט היקף



הפרדה מפלסית בעיר לוד

לוד בעיר מפלסית הפרדה

 הפרדה ביצוע על ופיקוח ניהול

  בשכונת ,לרכבת 127 מפלסית

  בסביבה עבודה .בלוד הרכבת

  שכונות ,בתשתיות וצפופה מורכבת

  שונים גופים מול עבודה .ודרכים

  חברות ,י"חח ,ישראל רכבת ובכללם

  המים תאגיד ,לוד עיריית ,התקשורת

  .ישראל ומשטרת

ח"מלש 41 – הפרויקט היקף



אחזקה כוללת צפון

צפון כוללת אחזקה

 על ופיקוח ביצוע ניהול ,תכנון ניהול

  יזומות ועבודות אחזקה עבודות

.צפון במרחב

לשנה ח"מלש 100 - הפרויקט היקף



ש"אחזקה כוללת יו

ש"יו כוללת אחזקה

  שוטפת אחזקה של כולל ופיקוח ניהול

  קבלניות עבודות על ופיקוח ניהול

  בין שכלל ש"יו למרחב הביצוע בשלב

  ,בטונים עבודות ,כבישים סלילת היתר

  .ועוד כבישים שיקום

ח"מלש 66 - הפרויקט היקף



אחזקה כוללת דרום

אחזקה כוללת מרחב דרום

  קבלניות עבודות על ופיקוח ניהול

 שכלל  דרום למרחב הביצוע בשלב

  עבודות ,כבישים סלילת היתר בין

  .ועוד כבישים שיקום ,בטונים

ח"מלש 77 - הפרויקט היקף



מחלפון ביאליק ברמלה

    

ביאליק מחלפון

  פרויקט הקמת  על כולל ופיקוח ניהול

  ולמשרד לעירייה המשותף ביאליק מחלפון

  כביש תחת משוקע מחלף הקמת .השיכון

 מתח קווי ,מקורות קווי הטיית הכולל 40

  שאיבה תחנת הקמת ,בזק תשתיות ,י"חח

  משלב ליווי 431 לכביש מקביל וביצוע לניקוז

 כלל עם תיאום תוך וביצוע מכרז ,התכנון

.הרשויות

.ח"מלש 17 – הפרויקט היקף    

מחלפון ביאליק רמלה



תחומי פעילות

תשתיות  

תחבורה

 -נתיבי איילון 
מהיר לעיר לוד

 -נתיבי איילון 
מהיר לעיר רמלה



תחומי פעילות

תשתיות  

תחבורה

 -נתיבי ישראל 
  574הסדרת כביש 

גארביהבאקה אל 

 -נתיבי ישראל 
  40הסדרת כביש 

 קלאוזנרמפרידן 
ברמלה



תחומי פעילות

תשתיות  

תחבורה

211מעקף 

ח"מלש 8

211מעקף 

ח"מלש 8

אלחדרצומת 

ח"מלש 7

אלחדרצומת 

ח"מלש 7

כביש עוקף  
ניר אליהו

 ח"מלש 11

כביש עוקף  
ניר אליהו

 ח"מלש 11

כביש עוקף  
וליה'לג'ג

  ח"מלש 14

כביש עוקף  
וליה'לג'ג

  ח"מלש 14

אנדרטת  
הצנחנים

 ח"מלש 4



תחומי פעילות

פיתוח 
תשתיות

אחוזות החוף

חניונים

ח"מלש 17

אחוזות החוף

חניונים

ח"מלש 17

גן לאומי 

פלמחים
רשות הטבע והגנים

ח"מלש 3.5

גן לאומי 

פלמחים
רשות הטבע והגנים

ח"מלש 3.5

חברת חשמל
הנחת צנרת גז

חברת חשמל
הנחת צנרת גז

.ת.ל.ח
תשתיות עירוניות

ח"מלש 5

.ת.ל.ח
תשתיות עירוניות

ח"מלש 5

כביש
הנקודות 11

ח"מלש 30

כביש
הנקודות 11

ח"מלש 30



תחומי פעילות

פיתוח 
תשתיות

עיריית רמלה
תשתיות עירוניות

ח"מלש   50

עיריית רמלה
תשתיות עירוניות

ח"מלש   50

ז גזר"מוא
תשתיות יישוביות

ח"מלש 13

ז גזר"מוא
תשתיות יישוביות

ח"מלש 13

גת. ש.י
ת"אזפיתוח 

ח"מלש 140

גת. ש.י
ת"אזפיתוח 

ח"מלש 140

ל קריית  "חכ
גת

תשתיות עירוניות
ח"מלש 7

ל קריית  "חכ
גת

תשתיות עירוניות
ח"מלש 7

אינשטייןפארק 
פ"שצפיתוח 

ח"מלש 10

אינשטייןפארק 
פ"שצפיתוח 

ח"מלש 10



תחומי פעילות

אחזקת 
כבישים

ריבודים  
דרום

ח"מלש 250

ריבודים  
דרום

ח"מלש 250

אחזקה  
דרום

ח"מלש 77

אחזקה  
דרום

ח"מלש 77

ריבודים צפון  
דרומי

ח"מלש 45

ריבודים צפון  
דרומי

ח"מלש 45

אחזקה  
ש"יו
ח"מלש 66

אחזקה  
ש"יו
ח"מלש 66

ריבודים  
מרכז צפוני

ח"מלש 80

ריבודים  
מרכז צפוני

ח"מלש 80

אחזקה  
צפון

ח"מלש 232

אחזקה  
צפון

ח"מלש 232

אחזקה  
נתיבי איילון  

ח"מלש 200

אחזקה  
נתיבי איילון  

ח"מלש 200



תחומי פעילות

מבני  
ציבור

 גן משולב
מושב כוכב
 גן משולב

מושב כוכב

ספר  -בית
ברכיה

ספר  -בית
ברכיה

מעון יום  
רחובות

מעון יום  
רחובות

מרכז  
קהילתי  

הדר-גני

מרכז  
קהילתי  

הדר-גני

אולמות  
ספורט  

צ"ראשל

אולמות  
ספורט  

צ"ראשל

ס  "בי
אזורי  

קיבוץ גת

ס  "בי
אזורי  

קיבוץ גת

גני   12
ילדים  
רחובות

גני   12
ילדים  
רחובות

מבנה רב  
תכליתי  
קריית גת

מבנה רב  
תכליתי  
קריית גת



תחומי פעילות

הרחבת  
יישובים

ותאגידי 
מים

מושב כוכב
ח"מלש 12

שקף
ח"מלש 3

הודיה
ח"מלש 10

עין צורים
ח"מלש 40

.ר.מ.ת
ח"מלש 8

ברכיה

ח"מלש 10

מי יבנה

ח"מלש 30

תאגיד  
מי  

אשקלון


