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רזומה.
חברת ביאר אות הנדסה ,שותפה בבינוי והקמה של פרויקטים ציבוריים ומסחריים.
להלן רשימת פרויקטים:


קמפוס בית ספר תיכון שער הגיא יוקנעם 24 .כיתות ,מעבדות ,חדרי מחשבים,
חדרי מורים ,אודיטוריום ,סיפריה ופיתוח חצרות.



אירוויזיון  2019מרכז הירידים תל אביב.



בניין תמ"א  38אנה פרנק כפר סבא



חדר אוכל  2000מ"ר אינטל קיריית גת.



מבנה משרדים  4000מ"ר מפעל אינטל קיריית גת.



התאמות לשוכרים מפעל קרגל לוד  45,000מ"ר



ממ"מים בית ספר סינדיאנה גבעת חביבה



קיר מסמרי קרקע כ  2000מ"ר יוקנעם.



חניון מערבי קרגל אזוה"ת שער הנגב.



יציעי מגרש האימונים אגריטק חיפה



יציע לקהל אצטדיון הרצליה



 DRO1628קרגל אזוה"ת שער הנגב.



מרכז המבקרים קמרונות קיסריה.



פדוגה ופורטלים אולם קימרלינג ראש העין



בירה אלכסנדר אזוה"ת עמק חפר



גג עץ מבנה לשימור תחנת רכבת אשקלון



תכנון ובדיקה של גגות רעפים בחדרה ,רעננה ,ובמושבי השרון.



מערכות תקרה ורצפות משוככות אמזון חיפה.



חדרי שרתים קיריית עתידים תל אביב



העמסות חריגות של מיכון ,בריכות וכספות במבנים קיימים



ליווי הקמה למבני גגות מרחביים ,וגגות קליפתיים



התקנת עגורנים במבנים קיימים אזוה"ת לוד ,אזוה"ת בנימינה



תכנון הקמת פיגומים ,לרבות פיגום מיוחד.



ליווי עבודות הריסת מבנים.



יועץ מבנים מסוכנים לרשויות מקומיות.

הנדסה משלימה ,תכנון ופיקוח
משק  65כפר פינס
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פרויקטים נוספים כמהנדס משנת :2003-2017


בניין מדעים ובניין עיצוב בשטח כולל של כ  7000מ"ר  HITחולון ,אלקטרה בניה.



עבודות תכנון וביצוע מעטפת בקניונים ומבני ציבור ,TLV fashion mall :שרונה
מרקט ת"א ,מגדל מנורה ת"א ,מגדלי הארבעה ת"א ,עבודות הזכוכית באצטדיון
סמי עופר חיפה ,דלתא קיסריה ,בית צים חיפה ,פלניטריום נתניה ,חברת אורעם.



סקיילייטים ומבנה הכניסה קניון עזריאלי החדש ת"א ,חברת אורעם.



קירוי הבריכה בספורטן פ"ת.



עבודות הזכוכית בקאנטרי גבעתיים.



מערכות תקרה היכל התרבות תל אביב.



תכנון תרני תקשורת  RTו  ,GFחברת ברן.



חנויות נוחות ,תחנות דלק.



מבנה לשימור הרצל פ"ת



אגד קצה במה בניין האופרה ת"א



אולם ספורט בבלי ת"א



מגלשה דום אייס מול אילת



פיגום זיזי כ  200מ"ר ,ארסוף



מערכות תקרה בניין רכבת ישראל לוד



קומה לדוגמא בניין אלקו תל אביב



מבנה במבוק תערוכת " "BIG BAMBOOמוזיאון ישראל

עוד קצת עלי:


פועל באחריות ,ביושר במקצועיות ובהגינות.



מערכתי ולויאלי ,בעל מוטיבציה לקידום הפרויקט.



מהנדס מבנים חדור מטרה ,בוגר הטכניון משנת .2003



בעל רישיון במדור מבנים ורשום בפנקס הבקרים.



בקר בניה מוסמך מטעם משרד הפנים וה  RICSבריטניה



מוסמך כיבוי אש לבדיקת מבני מגורים עד גובה  29מ'.



רשום כמפקח בכיר מיוחד בחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי



משרת כמהנדס חילוץ במילואים בפיקוד העורף.
אשמח לעמוד לרשותכם,
אמיר ביאר
מהנדס מבנים
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