
פרויקטים נבחרים
 בתחום הבינוי 



שותפים יקרים,
 

השנים  במהלך  שביצענו  והשיפוץ  הבינוי  פעולות  את  כורכת  זו  פרויקטים  חוברת 
האחרונות, בשליחות עיריית תל אביב – יפו.

 
הפרויקטים שבוצעו, משקפים את יכולתה של החברה, לעבוד בשיתוף פעולה ואמון

עם לקוחות מגוונים, בעלי אופנים שונים, בתחומי פעילות רבים וכל זה, תוך שמירה על 
איכות וטיב הביצוע.

 
בהזדמנות זו, ברצוני לומר תודה מקרב לב, על הבעת האמון ועל הבחירה בנו לביצוע 

פרויקטים אלה.
נוספים לשרות  אני מאחלת לכולנו המשך פורה של עבודה משותפת, בפרויקטים רבים 

תושבי העיר תל אביב-יפו.
 

גליה רוזנבליט
מנהלת מחלקת בינוי

עמיתים יקרים,
                  

חברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו פועלת למעלה מ-35 שנה בעיר תל אביב - יפו.
בעשייתה החברה מפעילה מרכזים רבים ותוכניות בתחומי חינוך, קהילה, תרבות, חברה, 

נוער, ספורט ופנאי בהיקפים גדולים במרחב הקהילתי בכל רחבי העיר.
 

במסגרת פעילותה החברה גם מבצעת פרויקטים בתחום בינוי ושיפוץ של מוסדות ציבור 
בהיקפים משמעותיים בשליחות עיריית תל אביב - יפו ותורמים.

 
הקהילה  למען  ומשופרים  ראויים, מתקדמים  לצורך העמדת מתקנים  נעשית  זו  פעילות 
בכל רחבי העיר ובמטרה להרחיב את הפעילות ולהרבות את הנגשתה לפלחי האוכלוסייה 

המגוונים בעיר.
 

ראיית  גורמים רבים, מבוססים על  הפרויקטים המבוצעים הינם תוצר שיתוף פעולה עם 
ע״י  הפעלתם  המשך  של  הראייה  מנקודת  גם  ומבוצעים  המגוונים  וצרכיהם  הלקוחות 

החברה לאחר תום פעולות הבינוי והשיפוץ.
 

חוברת זו מאפשרת מבט על חלק מהפרויקטים המגוונים שבוצעו בשנים אלו ע״י החברה 
ו/או נמצאים בתהליכי תכנון/ביצוע ועל יכולות החברה גם בתחום זה.

 
לכולנו המשך עשייה  ולאחל  זו  מורכבת  לכל השותפים בעשייה  להודות  אנחנו מבקשים 

מתעצמת ותורמת לרווחת הקהילה בעיר תל אביב-יפו.
 

 
עו״ד ליאור שפירא                                      אייל פרנקל

יו״ר הדירקטוריון                                         מנכ״ל החברה
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בניית מבנה בי"ס למשחק ניסן נתיב ביפו.
 נבנה מתקציב עיריית תל אביב-יפו,

 קרן רוג'ר גראס ותקציב
משרד התרבות והספורט / ניסן נתיב. 

מהות הפרוייקט
 הקמת סטודיו למשחק 2,600 מ"ר,

 כולל אודיטוריום של כ- 168 מקומות,
חדרי סטודיו ומנהלה.

עלות: כ- 24 מלש"ח

אדריכלות: אליקים אדריכלים

בי"ס למשחק ניסן נתיב



 קאנטרי קהילתי בשכונת נווה שרת
בצפון תל אביב - יפו.

 בניית מבנה חדש בקאנטרי קהילתי
 נווה שרת.

נבנה ושופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

 בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
בניית חדר כושר ואולם חוגים וכן שיפוץ כולל 

של מבנה המלתחות הקיים וקפיטריה. 

עלות: כ- 20 מלש"ח

אדריכלות: מילנר אדריכלים

קאנטרי קהילתי נווה שרת



 מרכז קהילתי בשכונת יפו ד׳.
 שיפוץ והרחבת מרכז קהילתי כולל

הנגשת המרכז.
בינוי ושיפוץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.

 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות
 בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
הוספת קומה ובניית חדר כושר

עלות: כ- 12.2 מלש"ח

אדריכלות: ישראלה וסר - תא אדריכלים

מרכז קהילתי בית רק"ע



 מרכז קהילתי בשכונת צהלה, בצפון
תל אביב - יפו.

 שיפוץ והרחבת מרכז קהילתי כולל
הנגשת המרכז.

בינוי ושיפוץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

 בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
הוספת קומה ובניית אולם רב תכליתי וכן 

יצירת ״בית עם״ לטובת הקהילה.

עלות: כ- 9 מלש"ח

אדריכלות: 
גריל אופנהיים אדריכלות ועיצוב פנים.

מרכז קהילתי צהלה



מרכז ספורט בשכונת קריית שלום, בדרום 
תל אביב - יפו.

הקמת מגרש ספורט דשא סינטטי.
בינוי מתקציב עיריית תל אביב-יפו.

 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות
 בתל אביב יפו.

                

מהות הפרוייקט
 הקמת מגרש ספורט וכן חדרי ספח 

ובית קפה.

עלות: כ- 10.7 מלש"ח

אדריכלות: קו בנוף אדריכלים

מגרש ספורט גדנ״ע תל-אביב



מרכז קהילתי בשכונת רמת החייל, בצפון
תל אביב - יפו.

 שיפוץ והרחבת מרכז קהילתי כולל
הנגשת המרכז.

בינוי ושיפוץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

 בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ המרכז ובניית אולם רב תכליתי, בניית 
מבנה לגיל הרך וכן יצירת ״בית עם״ לטובת 

הקהילה.

עלות: כ- 5.75 מלש"ח

אדריכלות: אמריו אדריכלים

מרכז קהילתי בית קמחי



 מרכז קהילתי בשכונת נווה שאנן, בדרום
תל אביב - יפו.

 שיפוץ והרחבת מרכז קהילתי כולל
הנגשת המרכז.

בינוי ושיפוץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

 בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ המרכז ובניית אולם רב תכליתי וכן 

יצירת ״בית עם״ לטובת הקהילה.

עלות: כ- 5 מלש"ח

אדריכלות: אמריו אדריכלים

מרכז קהילתי הגר״א



מועדונית קידום נוער בשכונת עג׳מי, יפו.
משופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.

 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות
בתל אביב יפו.

                 

מהות הפרוייקט
שיפוץ מועדונית לנוער, חדרי פעילות וכן 

שיפוץ החצר

עלות: כ- 5.3 מלש"ח

אדריכלות:
גריל אופנהיים אדריכלות ועיצוב פנים.

מועדונית חרוב



מרכז קהילתי ביפו.
שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.

 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות
 בתל אביב יפו.

 

מהות הפרוייקט
שיפוץ חדר כושר ואולם חוגים.

עלות: כ- 4.5 מלש"ח

אדריכלות: ישראלה וסר - תא אדריכלים

מרכז קהילתי בית צ'רנר



 בית דני ממוקם בשכונת התקווה,
בדרום תל אביב-יפו.

שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

 בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ חדר כושר.

עלות: כ- 5.5 מלש"ח

אדריכלות: מילנר אדריכלים

מרכז קהילתי בית דני



 מרכז קהילתי בשכונת נווה אליעזר,
בדרום מזרח תל אביב-יפו.

שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

 בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ חדר כושר וסטודיו.

עלות: כ- 3.8 מלש"ח

אדריכלות: ישראלה וסר - תא אדריכלים

מרכז קהילתי נווה אליעזר



מרכז עירוני לתרבות וקהילה במרכז
תל אביב-יפו.

שיפוץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.
                 

מהות הפרוייקט
שיפוץ ספרייה, חללי פעילות ולובי המרכז.

עלות: כ- 3.7 מלש"ח

אדריכלות: לוטן אדריכלים

בית יד לבנים



 מרכז קהילתי בשכונת רמת אביב ג׳,
בצפון תל אביב-יפו.

שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ והנגשת אודיטוריום.

עלות: כ- 3.5 מלש"ח

אדריכלות: ישראלה וסר - תא אדריכלים

מרכז קהילתי רוזין



 מרכז קהילתי בשכונת הדר יוסף, בצפון
תל אביב-יפו.

שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ והנגשת אודיטוריום.

עלות: כ- 2.5 מלש"ח

אדריכלות: ישראלה וסר - תא אדריכלים

מרכז קהילתי בית פרנקפורט



מרכז תרבות ביפו.
שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו וקרן 

ע״ש ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ חזיתות ולובי.

עלות: כ- 1.8 מלש"ח

אדריכלות:
גריל אופנהיים אדריכלות ועיצוב פנים.

מרכז תרבות ע״ש ג׳ק, ג׳וזף ומורטון מנדל



 מרכז קהילתי בשכונת שפירא, בדרום
תל אביב-יפו.

שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
 שיפוץ אולם והפיכתו לאולם רב תכליתי,

כולל טריבונה חשמלית.

עלות: כ- 1.5 אש"ח

אדריכלות: אמריו אדריכלים

מרכז קהילתי שפירא



 בי״ס עירוני קריירה לקידום נוער, במרכז
תל אביב-יפו.

שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ חזיתות

עלות: 650 אש"ח

אדריכלות:
גריל אופנהיים אדריכלות ועיצוב פנים.

מע"ן – מרכז עירוני לנוער, ביה"ס עירוני קריירה



מרכז נוער שכונתי במרכז תל אביב-יפו.
שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.

 הופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות
בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ מרכז לנוער הגאה.

עלות: כ- 650 אש"ח

אדריכלות: אמריו אדריכלים

מרכז נוער שניאור )לקהילה הגאה(



 מרכז נוער בשכונת נווה אליעזר, בדרום
מזרח תל אביב-יפו.

שופץ מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעל ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ מרכז נוער )מנ"ש( בקומת מרתף.

עלות: כ- 700 אש"ח

אדריכלות: ישראלה וסר - תא אדריכלים

מרכז נוער נווה אליעזר



מועדונית קידום נוער בשכונת נווה אליעזר, 
בדרום מזרח תל אביב-יפו.

שופצה מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעלת ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ פנים המועדונית וכן שיפוץ החצר.

עלות: כ- 750 אש"ח

אדריכלות:
גריל אופנהיים אדריכלות ועיצוב פנים.

מועדונית נווה אליעזר



 ספרייה בשכונת רמת אביב, בצפון
תל אביב-יפו.

שופצה מתקציב עיריית תל אביב-יפו.
 מופעלת ע"י חברת מוסדות חינוך ותרבות

בתל אביב יפו.

מהות הפרוייקט
שיפוץ ספרייה והנגשה. במסגרת הפרויקט 

נכלל רהוט מנוגר המותאם למקום.

עלות: כ- 750 אש"ח

אדריכלות:
גריל אופנהיים אדריכלות ועיצוב פנים.

ספריית בית השחמט


