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זיו סלומון  -קורות חיים
פרטים אישיים:
שם :זיו סלומון.
תאריך לידה :אוקטובר .1973
ארץ לידה :ישראל.
דוא"לziv@ziv-eng.co.il :

השכלה אקדמאית:
אויברסיטה – בוגר הטכיון שת , 2001תואר –  B.S.cבהדסה אזרחית .במסלול לתכון קוסטרוקציות ,רשום
בפקס המהדסים והאדריכלים ) מס'  (112386כמהדס בין רשום ורשוי.
בורר רשום בפקס הבוררים של ארגון המהדסים לביה ותשתיות.
יסיון מקצועי:
 – 1/2014היום – בעל משרד עצמאי לתכון קוסטרוקציה – " סלומון מהדסים בע"מ".
 - 12/2013 – 2007משרד אלדד בוקשפן מהדסים בע"מ כמהדס בכיר וכשותף – במסגרת העבודה תוכו על
ידי פרויקטים מובילים כדוגמת :גב-ים צפון ,קיון קריית אתא וקיון עכו לחברת עזריאלי ועוד.
 – 2006 - 2002מפעיל משרד תכון עצמאי המתמחה במבי פלדה ומתן שירותי תכון ותכון מפורט למפעלי
פלדה.
 - 2006 – 2000מהדס מתכן במשרד ש .בן-אברהם מהדסים ,עד תפקיד מהדס בכיר ראש צוות.
בין עבודות התכון ,גשר המיתרים בירושלים ,מוזיאון יד ושם ,ועוד.

יסיון בהוראה:
שימשתי )החל מסמסטר חורף  (2012-2013כמרצה בכיר לווה בפקולטה להדסה אזרחית בטכיון במסגרת של
הקורסים – מבי בטון  ,1עיקרי תכן מבים ומחה פרויקטים בקוסטרוקציה .כולל עבודה במסגרת הבי"ס
הבילאומי של הטכיון.
מרצה בקורס תמ"א  38של התאחדות בוי הארץ .
רשום כמאמן מורשה ע"י רשם המהדסים לצורך ליווי והחיה של מהדסים צעירים בתקופת ההכשרה לבחית
הרישוי טרם קבלת הרישיון.
 – 1998-2001מורה במקצועות פקולטים במסגרת היחידה לקידום סטודטים בטכיון.
חברות בועדות מכון התקים:
משמש כחבר פעיל בוועדות מומחים ובוועדה טכית במכון התקים ,בתחום פעילותי:
ועדה  - 11905סיבולות בבייים ,אחראית לרביזיה לת"י  - 789סטיות בעבודות בייה.
ועדה  – 510912בלוקים ,אחראית לת"י  5 -בלוקי בטון ,ות"י  - 289בלוקים מבטון-תאי מאושפרים
באוטוקלב.
ועדה  - 10410ת"י  – 412עומסים במבים.
ועדה טכית מספר  - 5106חומרים ומוצרים לבטון
ועדה מקצועית לבטון מובא.
חברות באיגודים מקצועיים:
חבר באיגוד המהדסים לביה ותשתיות ,משמש כחבר פעיל בההלת תא קוסטרוקציות.
חבר בארגון המהדסים והאדריכלים העצמאים.
חבר במועצה העולמית לגורדי שחקים – .CTBUH
פרויקטים מובילים:
להלן רשימה של פרויקטים מובילים שתוכו  /מתוכים במשרדו:
שכות קריצי החדשה עבור חברת אזורים 240 ,יח"ד בשי מגדלים ע"ג  3מרתפים.
מתחם דיור מוגן במודיעין עבור חברת עזריאלי ,כ 45,000 -מ"ר.
מתחם פארק תמר ברחובות עבור חברת גב-ים ,שלב א'  30,000מ"ר אשר בוצע מתוך כ 80,000 -מ"ר.

שכות אורבן פארק עבור חברת אלעד מגורים 340 ,יח"ד ע"ג מרתפים.
מרכז לוגיסטי דלתא קיסריה – מרלו"ג בשטח של כ 10,000 -מ"ר עבור חברת דלתא גליל בקיסריה.
תחת מיון פסולת בעטרות – מרכז מיון פסולת בשטח של כ 11,000 -מ"ר עבור חברת גרין ט בעטרות.
מרלו"ג מודיעין גב-ים – מרלו"ג עבור חברת גב-ים במודיעין בשטח של כ 7,000 -מ"ר.
מלון טופ-באן בת-ים – מגדל מלון בשטח של כ 60,000 -מ"ר הכולל מגדל של  25קומות מלון ,שטחי תפעול,
ופש ,בריכות ושטחי מסחר רחבים.
מגדל לאון ת"א – מגדל מלואי בן  25קומות על קרקעיות ו 4-קומות תת קרקעיות החודרות כ 12 -מ' למי
התהום .בשטח של כ 35,000 -מ"ר.
מלון בימין בהרצליה פיתוח – מלון בוטיק בשטח של כ 5000 -מ"ר בהרצליה פיתוח.
מתחם מלון בראון אילת – מתחם מלואי הכולל גם מלון דירות ודירות ופש בשטח כולל של כ 50,000 -מ"ר
באילת .כולל שטחי תפעול ,ופש ,בריכות ושטחי מסחר רחבים.
עבודות בגאה – תכון מגוון של מבים בגאה עבור חברת  – AMANDIמגדל  ,EDIAFבין  GCAA ,VRAועוד.
הופעה בכסים:
 - 11/2010כס מהלי פרויקטים של איגוד המהדסים לביה ותשתיות  -הרצאה בושא טכולוגיות לביה
מתועשת ע"י קוסטרוקציית פלדה קלה.
 - 11/2013הכס כללי של איגוד המהדסים לביה ותשתיות  -הרצאה בושא פוטציאל הכשל בביצוע פרויקטים
של תמ"א .38
 – 5/2015כס מהדסי מבים וגשרים – תכון אגפים זיזים.
 – 11/2017הכס כללי של איגוד המהדסים לביה ותשתיות  -הרצאה פרויקט מגדל לאון.
 – 11/2019הכס כללי של איגוד המהדסים לביה ותשתיות  -הרצאה פרויקט בית ליסין ת"א.

אשמח להוסיף מידע כדרש.

בכבוד רב,
זיו סלומון

