
.1968בוגר הטכניון בארכיטקטורה ובנין ערים . חיפה, יליד הארץ(75)י רוני מעיין אדריכל "חברתנו הוקמה ע

.  עוד מתקופת הבריטים, אשר הקימו ויסדו את מדינת ישראל, רוני מגיע ממשפחה ענפה של אדריכלים ומהנדסים
20-אשר היו אדריכלים בשלהי שנות ה, ברטלרמאביו וסבו יעקב , בילדותו ספג רוני את אהבתו לתחום תכנון הבניה

.ועסקו בתכנון הבניה אל מול משרדי התכנון של הבריטים בישראל. לפני קום המדינה, המוקדמות

תכנן פרויקטים שונים וערך פיקוח על מבנים  . מחלקת בינוי, האווירבחיל קבע שירות ברוני החל את דרכו בתחום 
.בבניה

,  משרד כרמי, אלחננילאחר מכן המשיך את דרכו במגזר הפרטי ועבד במשרדי האדריכלים הכי נחשבים כגון משרד 
.'וכומנדל . סמשרד , משרד מור

בניה שונות הקים רוני את משרדו והחל במלאכת עבדותו בין היתר עם מהנדסים וחברות , לאחר שצבר ידע וניסיון רב
.ועודרסידו, רסקו, שמשון זליג. כגון אפריקה ישראל

לאחר  , ומציאת פתרונות תחיקתיים ותכנוניים להסדרת חריגות בניההבניה רב בתכנון במהלך השנים צברנו ניסיון 
.  הגורמים הרלוונטייםצבירה של הרבה ידע וניסיון מול 

.י מיטב היועצים והמתכננים בשוק הישראלי"אדריכלות והנדסה מאגד בתוכו את כל פתרונות התכנון והרישוי עוייצמן 

בכדי  , תכניות בניה מפורטות וחתימות של מורשים לתכנונםנדרשות חשוב להבין שלכל פרויקט תכנון ורישוי בישראל 
יצרנו שתופי פעולה ענפה עם מגוון יועצים  ללקוחותנואז כחלק ממתן מענה , העסקלקבל את אישור הבניה או 

.כולו עבור לקוחותינוהתהליך דבר שיכול להועיל ולפשט מאוד את , ומתכננים

ד"בס

:אודותינו



:עלינולהמליץלכםויגרמושלנומרוציםללקוחותאתכםשיהפכושלנובולטיםיתרונותמספר
ליווי אישי והנחייה צמודה בהליך היתר הבנייה על כל שלביו.

היכרות אישית ומעמיקה עם דרישות בעלי התפקידים והועדות ברשויות המקומיות.

 בשטח"בקיאות מעמיקה עם חוק תכנון הבנייה ומשמעויותיו".

שנה בתחום40-ותק ומוניטין של למעלה מ.

עסקים זעירים ועד  , בתים פרטיים, החל מהיתרי בנייה לדירות: ניסיון רב בתכנון ורישוי בתחומים רבים ומגוונים
.למפעלים גדולים

יחס עלות תועלת מעולה ומשתלם ביותר עבור לקוחות שלנו.

התאמה אישית מקשת הפתרונות שלנו לכל לקוח בנפרד.

שפה מובנת ובגובה העיניים, זמינות יוצאת דופן, מהירות תגובה.

.כל אלו הופכים אותנו ליעילים ומשתלמים ביותר עבורכם ולפרויקט שלכם
פנו אלינו לקביעת פגישה ויחד נגבש עבורכם תכנית מותאמת אישית שתשיג עבורכם את המבוקש בפרקי זמן הקצרים ביותר  

.                                                  ככל הניתן ובעלות סבירה בהחלט

ד"בס

:אודותינו

הסדרת נחלותמדידות

תכנון אדריכלי

רישוי עסקים

תכנון הנדסי

היתר בניה4טופס  הדמיות ממוחשבות

יעוץ ומתן פתרונות

תכנון תנועה  בטיחות אש תכנון אינסטלציה  

:שירותינו



ד"בס

:תעודות



ד"בס

.להלן מספר פרויקטים שממשרדנו שימש בהם בין היתר: בין לקוחותינו

הפרויקטהודותכתובתשם פרויקט

מפעל אריזה ועיבוד הקמתש"ב,עמק שרהמינרלים  נגב
'ד15פוספטים  ומבנה משרדים 

פינוי בינוי162ההסתדרות חולוןמ"יזמות בעחזן

שדה תעופהתעופה רמון שדהמשרד הביטחון

תכנון תנועה ופרטי תנועה לחוברת  כלליעיריית כפר סבא  
תנועה פרטי

תוספות מבנים ביטחונייםוליס'בסיס גמשרד הביטחון

ותוספת מבניםהרחבהבית ספר נווה דליהראש העין 

חברת בנייה , מ"בעאוגלים
.ויזמות

ם  בית ספר ראשוניהרצליה

קומות  על שטח 3מבנים בגובה 8סמוך לישוב זיקיםבסיס טירונות פיקוד העורף 
'ד70

וסידור מגרשי חניותתכנון פיתוחאילתש אילן רמון"תעופה עשדה

תוספת מבנה לחקר מחלות  באר שבעבית חולים סורוקה
אונקולוגיות

סודיחיפהפולינום

, 48, 52התאנה , חרישמקרקעי ישראלמנהל
46 ,40

11-בניה רוויה כתכנון וביצוע
דירות154, בניינים



ד"בס

:פרויקטים



ד"בס

:פרויקטים



ד"בס

:פרויקטים



ד"בס

:מכתבי המלצה והערכה



ד"בס

:מכתבי המלצה והערכה



:נפשיושקט , כסף, וכמה טיפים שיחסכו לכם זמן! מידע חשוב

.למשרדינו למתן שירות אדריכלותשפניתם אנו מודים לכם על , קודם

תכנון שהוא תקבלו איתכםהעבודה כך שבסיום . קדימה לעתידאיתכםתפקידנו הוא להבין את הצרכים ולחשוב 

.עם הרבה חשיבה פרטנית וירידה לצרכים הכי קטנים שלכם, בדיוק מה שאתם רוצים-בדיוק

לכן חלק מרכזי בבחירת  . שנים5-אשר נמשך בין שנה וחצי ל, מכיוון שהקשר עם האדריכל הוא לטווח ארוך מאוד

לפנות אלי לקבלת פרטי  מוזמנים אתם. קודמיםמלקוחות חשוב להתרשם . ההתרשמותמשרד אדריכלים הוא 

תוכלו לשמוע ממקור ראשון . או ביקור בביתם/איתם שיחה טלפונית ואשר תוכלו לתאם התקשרות עם לקוחותינו 

.ולהתרשם מפרויקטים גמוריםאיתנועל החוויה של העבודה 

עמידה  . רמת השירות והזמינות ולא לפי המחיר, בחרו את האדריכל שלכם לפי איכות העבודה: המלצה חמה שלנו

תכנון לקוי או חוסר . בזמני תגובה לוועדות ורשויות הוא דבר קריטי מאוד להשגת האישורים בצורה מהירה ויעילה

מיותרת אשר תגרום לכם להפסד גדול  " היסחבות"הכרות מעמיקה עם גורמים ברשויות המקומיות עלול לגרור 

.משכר הטרחה של המשרד המתכנן60יותר של עד פי 

בברכה ותודה 

צוות ויצמן אדריכלות והנדסה

ד"בס

:לסיכום


