י.פינטו-מהנדס בנין

________________________________________________________________________________________________________________________________________

נסיון מקצועי -י.פינטו
 )1תחומי התמחות:
א) בנין ומבני הנדסה.
ב) בניה טרומית.
ג) מבני פלדה.
ד) ייעוץ הנדסי וחוות –דעת.
 )2תאור עבודות תכנון:
א) אלפי בתים טרומיים למגורים ,מבני תעשייה טרומיים ,אולמות ומבני ציבור
טרומיים ,אחסנה וחניות (עבודה שנעשתה במסגרת חב' בניה טרומית).
ב) עשרות אלפי בתים למגורים בשיטות קונבנציונליות ואחרות בכל רחבי הארץ
ובכל הגבהים.
ג) מבני ציבור מכל הסוגים ,כגון :היכל ספורט (עם גג תלוי בכבלים) אשקלון,
היכלי תרבות ,אולמות שמחה ,גני ילדים ,מועדונים ,בתי ספר ,אוניברסיטה,
מבנים מסחריים.
ד) מבני אנטנות.
ה) מבני תעשייה כבדה (שרפון ,הגבעה) מפלדה קלה.
ו) מבנים מוגנים.
ז) ייעוץ הנדסי וביקורות מבנים (פיקוד דרום).
ח) מבני פלדה קלים כגון חממות ,סככות וכו'.
ט) קירות תומכים מכל הסוגים.
י) מבני ממברנות.
יא) בדיקת מערכות סטרוקטורליות סיסמיות מטעם העיריות.
יב) ייעוץ הנדסי ( מוסדות ,עיריות וכו').
יג) חדוש ובינוי עפ"י תמ"א .38
יד) מבנים מסוכנים -ייעוץ עיריות ( אשדוד-אשקלון)
מצ"ב רשימת עבודות חלקית שבוצעו משנת .2013
עבודות תכנון ופיקוח עליון
שבוצעו
בשנים אחרונות
בניני מגורים רבים מ 8-קומות
עד 32-קומות כ 1500 -יח"ד
מגורים  12קומות -אשקלון

שנה

יזם

2013
2012

קבלנים ויזמים שונים (שיכון
ובינוי ,שלום את נתן וכו')
יצחק אטיאס

מרכז מסחרי ברנע

2013

חב' אפרידר

בנייני מגורים  10קומות -ברנע

2013

שיכון ובינוי

מגורים מול הים 17 -קומות

2014

חב' אפרידר
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מגורים -ראשון

2015

חב' שלום את נתן

קירות תומכים  11מ'

2015

מרכז מסחרי "אטיאס סנטר"

2015

קרית-גת -משרד הבינוי
והשיכון
אשקלון

מרכז שיקום

2015

בי"ח ברזילי

מרכז סעודים

2015

בית אבות הלפרין

מצפור מצפה רמון

2015

ח.מ.ת

בנייני מגורים  16קומות ברנע

2015

מכלוף בכור  +שיכון ובינוי

בנייני מגורים  12ק' -ראש העין 2015

חב' אפרידר

מרכז מסחרי מרינה אשקלון

2015

חב' הכשרת הישוב

בנייני מגורים  18ק'-אגמים

2016

גרופית-גלובוס

בנייני מגורים  18ק'-הגבעה

2016

הגבעה

בי"ס מקיף ה'-עיריית אשקלון

2016

עיריית אשקלון

נחל ירמות-בית שמש

2016

משרד הבינוי והשיכון

ביקל ראשל"צ-בניין  18ק'

2017

מכלוף בכור ובניו

חוות-דעת  ,מבנים מסוכנים

2017

עיריית אשקלון

בי"ס סמינר לבנות

2017

עיריית אשדוד

בנינים  25-קומות ברנע

2018

יצחק אטיאס

בניני מגורים  25קומות ,יבנה

2019

מכלוף בכור ובניו בע"מ

תחנת שאיבה -ברנע

2019

מפעל המים-אשקלון

מתחם  -601ברנע

2020

י.ח דמרי
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