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 2018 רשימת ניסיון  –יואב ינון 
 
 

 

 טיפול בשפכים טכנולוגיות מים ו

לשדרוג מט"ש מעיין צבי בטכנולוגיית  Fluenceייעוץ הנדסי וניהול פרויקט לחברת  2017

SUBRE 

תע"ש גבעון עבור רשות המים כולל תכנון תכנית שיקום מי תהום מזוהמים באזור  2017

 ובדיקת חלופות לטיפול בפרכלוראט במים ופתרונות אספקה מרחביים

 S-Select( לטכנולוגיית Full scale testניהול פרויקט לניסוי בקנה מידה מלא ) 2017

 מגרמניה במט"ש ירושלים DEMONלהאצת שיקוע של בוצה משופעלת של חברת 

 מקצועית לרכישת פעילות מט"שים באר שבע ונתב"גבדיקת נאותות  2016

מט"שים  7ל Alfalavalלציוד טיפול בבוצה של  product deliveryניהול פרויקט  2016

 שונים

 ייעוץ למועצה מקומית אבו גוש להתחברות למט"ש בית שמש 2016

 GESסקר שוק שפכי תעשיה עבור חברת  2016

 הגיחון -ושלים מערבי )שורק( עבור מבט"י ניהול פרויקט שדרוג מט"ש יר 2015-2016

 חדרה לטיפול וסילוק שפכים OPCייעוץ לתחנת כח  2016

 כלכלי ליישום-תכנון כללי וייעוץ טכנולוגי הנדסי –ביוגנרציה מט"ש כפר סבא   2014

 פרויקט ייצור אנרגיה מביוגז במט"ש

 פיקוח עליון על ביצוע הפרויקט –שדרוג מט"ש שורק  2014-2015

ייצור  תכנון כללי ומפורט והכנת מכרז ליישום פרויקט –ביוגנרציה מט"ש הרצליה  2013

 אנרגיה מביוגז במט"ש

 תכנון מוקדם וכללי למתקן אנאירובי לטיפול – AGROBICSמט"ש אנאירובי  2013

 UASBבשפכי בדי בד באיטליה עבור ספק טכנולוגיה 

קדרון  לתכנון מט"ש DHVצוות בינ"ל של ניהול התכנון המקומי ב –מט"ש קדרון  2012-2013

המתקדמת  Neredaמק"י בטכנולוגיה  30,000עבור שפכי מזרח ירושלים בהקף 

 (תכנון כללי)

אזורי  ייעוץ הנדסי בכיר להכנת מכרז להקמת מכון טיהור שפכים –מט"ש יוקנעם  2012

 עבור יוקנעם, טבעון ורמת ישי.

 30,000 ניהול על של תכנון הגדלת המט"ש לקיבולת –שדרוג והרחבת מט"ש שוקת  2011-2015

 מק"י במסגרת תכנית ביוב אזורית נרחבת.

במסגרת  הובלת צוות תכנון מפורט של הפרויקט – (ירושלים)שדרוג מט"ש שורק  2011

 .המפורטאחראי כללי לתכנון  . DHVהולנדי של-צוות ישראלי
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כולל  וף תמלחות אזורי. התכנוןניהול תכנון לפרויקט מס –מסוף תמלחות שפד"ן  2009

פרוגרמה,  תיאום רב מערכתי בין גורמי תפעול של המסוף ומתקן השפד"ן ותכנון

 כללי ומפורט למתקן.

עבור  הכנת חוות דעת טכנית כלכלית להקמת מכון טיהור ברמת הגולן –מט"ש צור  2009

ביחד עם  מק"י. הכנת בדיקת ייתכנות תהליכית 2500מעלות הגולן בהקף  ייישוב

 חלופות טכנולוגיות למימוש הפרויקט. 4מהנדס תהליך ל 

מתוכנן  ניהול ובקרה לחוות דעת טכנית תהליכית עבור מט"ש חדש –מט"ש יוקנעם  2009

חלופות עם  מק"י. העבודה כללה בדיקת קונספט תכנון, הכנת 9,000-13,500בהקף 

 מהנדס תהליך ואומדנים ראשוניים.

הכללי  ניהול צוות התכנון המקומי תחת צוות התכנון –הרחבת מט"ש שורק שדרוג ו  2011 - 2009

תכניות, הכנת  מהולנד. משימות הצוות כוללות תכנון הנדסי מוקדם, הכנת DHVשל 

 אומדנים להקמה ותפעול וסיוע בבחינת חלופות.

הפרויקט  לתכנון הזוכה במכרז. DBOTניהול צוות תכנון בשלב מכרז  –מט"ש ערד  2008

קיימת באופן  ולל שילוב טכנולוגיות אקסטנסיביות מתקדמות תוך מימוש תשתיתכ

 אופטימלי לעמידה ביעדים בעלות הכלכלית ביותר.

למט"ש  ניהול ואינטגרציה של התכנון בפרויקט –מט"ש סניטרי מפעלי ים המלח  2008-2009

לרבות אפיון ( MBR)מק"י בשיטת הממברנות המתקדמת 500סניטרי בקיבולת 

הלקוח ותכנון  מפורט של תזרימי המערכת, מפרטי ציוד, תיאום הנדסי עם

 .תעשייתי הידראולי. המתקן כולל השבת מים מלאה לשימוש חוזר

תכנון  תכנון הפרויקט לרבות סקר שפכים,ניהול  –יפול בשפכים במפעל גניר מתקן ט 2008-2009

 .ביצוע רטים ותיקראשוני, תכנון מפורט, קונסטרוקציה, תיאומי שטח הכנת מפ

 הכנת תכנית מוקדמת ובדיקת ייתכנות לעיריית –השבת מים להשקיה ברמת גן  2008

 אזור הפארקים תלהשקיירמת גן למערך השבת מים מביוב עירוני לשימוש חוזר 

 בדרום העיר. העבודה שנערכה עבור מהנדס העיר כללה אפיון צרכים קיימים

עבור  ובדיקת חלופות טכנולוגיות ותכנון מוקדםועתידיים, קביעת נתוני תכן, אפיון 

 .(מק"י 3,200בקיבולת  MBRעל בסיס טכנולוגיית )חלופת תכנון מועדפת 

מזרח  ההנדסיים בקידום תכנית בינוי לטיפול בשפכי םההיבטיניהול  –מט"ש קדרון  2008-2009

 מקצועית בתסקיר השפעה על הסביבה. תוהשתתפוירושלים 

החלפת  ניהול עליון ובקרת תכנון לפרויקט הכולל –וצה מט"ש אשדוד שדרוג מערך ב 2008

התקנות  צנטריפוגה גדולה לייבוש בוצה, מערכות עזר לשאיבה והסעת בוצה,

 מכאניות וצנרת.

למסוף  תכנון הנדסי מוקדם והכנת בקשה להיתר בניה –מסוף תמלחות רמת השרון  2007

  תמלחות אזורי בתחום שטח מט"ש רמת השרון.

טיפוס  תכנון הנדסי למערכת אב –מערכת נטרול כרומטים בשפכי תעשיה אוירית  2007

ומפורט עד  עבור מפעל הייצור בתעשיה האוירית. הפרויקט כלל תכנון מוקדם כללי
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ייחודי שפותח ע"י  על בסיס אלקטרוליזה בתהליך 6למערכת נטרול כרום  3Dרמת 

 הלקוח.

 זוכה במכרז למט"ש BOTהשתתפות בצוות ייעוץ לקבלן  –מכרז מט"ש נתניה  2007

 מק"י. הפעילות כללה ניתוח ואפיון אלקטרומכאני והידראולי של 73,000בהקף 

 חסכוני. חלקים בפרויקט לרבות תכנון פרופיל הידראולי אופטימלי ומשטר אנרגיה

בהקף  במכרז למט"ש DBOTהשתתפות בצוות ייעוץ לקבלן  -מכרז מט"ש נבי מוסא  2007

הפרויקט  מק"י. הפעילות כללה ניתוח ואפיון אלקטרומכאני והידראולי של 24,000

 וניהול המידע הדרוש לתמחור.

הדר  תכנון מתקן טיפול בשפכים אנאירובי למפעל מיצי –ספרד   AMGAT מט"ש 2007-2008

הידראולי. התכנון כלל אפיון ציוד עיקרי,  תכנון וכן תכנוןהניהול  גדול בספרד.

 .במכליםפנימי  תזרימים מפורטים ותכניות לציוד

בטכנולוגיה  הכנת תכנון כללי למט"ש עבור אתר נופש מבודד בתמנע –מט"ש תמנע  2007

לצרכי רישוי והיתר  תיאום עם אדריכל הפרויקט והכנת תכניות(. MBR)ממברנית 

 ה.בני

ממפעל  תכנון מפורט וניהול תכנון למתקן טיפול בשפכים מרוכזים –מט"ש טלגם  2007-2008

בזרמים שונים  סוכר נוזלי בחיפה. המתקן כולל מספר מערכות תהליכיות לטיפול

 מורכבת עם ריאקטור ביולוגי ארובי. MBRלרבות מערכת 

 ורי המיועד לטפלתכנון כללי עבור מסוף תמלחות אז –מסוף תמלחות חדרה  2007

טיפול  בתמלחות התעשיות בחדרה וסביבתה. הפרויקט כלל אפיון תהליכי של מתקני

כללו טיפול  ומערך סילוק ימי. המתקנים התהליכיים םעיקריימורכבים לשני זרמים 

ראשוני של  והתכנון קיבל אישור (MBR) כימי וטיפול ביולוגי ממברנלי-פיסיקו

 המשרד להגנת הסביבה.

מרכיב ) תכנון מוקדם ובדיקת ייתכנות למכון טיהור בסביבה חקלאית –מט"ש דינור  2007-2008

-עבור קולחי חלופות טכנולוגיות 6. העבודה כללה השוואת (שפכי רפתות דומיננטי

וקבלת אישור וועדת  גולן בשיתוף המנהל לתשתיות ביוב, אפיון החלופה המועדפת

התכנון לשלב המפורט וביצוע  עבודה קידוםהשיפוט של המלת"ב. בהמשך כללה ה

 ספקי טכנולוגיה בינלאומיים. 5מכרז בין 

 מערך טיפול קדם ושיקוע ראשוני. -תכנון מט"ש עמק חפר  2007

טיפוס  ניהול תכנון למתקן ראשוני אב –מתקן אב טיפוס להשבחת מים מהתפלה  2007

המתקן הוקם  "י.מק 400להשבחת מים מהתפלה באתר מעגן מיכאל בהקף ספיקה 

 לפי התכנון, פועל ומתפקד בתקינות מאז ההקמה.

 מק"י. 9,000ניהול תכנון למכרז ותכנון מפורט למט"ש בהקף  -מט"ש שוקת  2004-2006

מפעל  תכנון מפורט לפרויקט ריכוך למטרת השבת מים לקולחי –השבת מים מנא"י  2006

של  Crystalactor קדמתמק"י תוך שימוש בטכנולוגיה מת 6,000מנא"י בהקף כ 

DHV. 
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מק"י  5,000ניהול התכנון המוקדם, הכללי והמפורט למט"ש בהקף  –מט"ש מיצר  2006-2008

שילוב טכנולוגית מצע  ברמת הגולן הכולל גם מרכיבי שפכים משמעותיים מרפתות.

 .MBBRמקובע 

הביוגז  לשיפור ליקויים במערכת (מקורות)ייעוץ לחברת התפעול  –מט"ש אשקלון  2006

הלחצים  הקיימת לרבות תזרימים מפורטים והנחיות הנדסיות לשינוי משטר

 ומרכיבי אגירת הגז.

בעיר  תכנון מלא לפרויקט טיפול בשפכים עבור מפעלי נייר גדולים -  ALIERמט"ש  2005

LERIDA  בספרד אשר כלל מתקן בתהליך אנאירובי מסוגBioBed  כהכנה לטיפול

התכנון המוקדם  . הפרויקט כלל הכנת כל מסמכיבשפכים בבוצה משופעלת

 ותכניות מפורטות לביצוע. והמפורט, ייצוג המזמין כלפי הלקוח בחו"ל, תיאומי אתר

טיפול  ייעוץ לחברת מקורות לבחינת חלופות –מתקן התפלה קציעות, טיפול באויר  2005

בחינת חלופות  בערכים גבוהים מאוד. העבודה כללה H2Sבאוויר פליטה עם ריכוזי 

ספקים מומחים  תהליכיות כימיות, פיסיקליות וביולוגיות תוך בדיקת הצעות

 ובדיקת היתכנות טכנית כלכלית.

 ייעוץ לספק מועמד לתכנון והכנת ההצעה –סגרים ומגופים לקו מזרחי שפד"ן  2005

 .(בשווי מליוני ש"ח)הטכנית לפרויקט 

 כנון כללי ומפורט לפרויקט השבת קולחית –השבת קולחים בתעשיות חיפה   2005-2009

הפרויקט  התעשיות הפטרוכימיות ומי נחל קישון לשימוש חוזר במפעלי התעשיה.

במים, טיפול  טכנולוגיים רבים כגון טיפול מוקדם םהיבטיהינו רב תחומי וכולל 

לדוודי לחץ גבוה,  במים לרמת שימוש למגדלי קירור, טיפול במים לאפס מוליכות

וביצוע התכנון ההנדסי תוך  ולוגי במי רכז. העבודה כללה את ניהול התכנוןטיפול בי

 טכנולוגית. אינטגרציה של מספר גורמי תכנון תהליך ואספקה

בהכנת  השתתפות כיועץ הנדסי בצוות מחקר של החברה –טיפול בחנקות במי רכז  2005-2006

 חוות דעת מחקרית בנושא עבור המשרד לאיכות הסביבה.

 תכנון פרויקט לשיפור איכות הסביבה –ף הגליל, כיסוי בריכות אנאירוביות עו 2005

אנאירוביות  למט"ש משחטה אזורית עוף הגליל. הפרויקט כלל כיסוי צף לבריכות

 לטיפול בשפכים ומערכת סילוק ושריפה לביוגז הנוצר.

 השתתפות בתכנון מוקדם וכללי –טבעטק רמת חובב  MBRטיפול בשפכים  2004

בטכנולוגיית  יקט לרבות קביעת התנוחה והפרופיל ההידראולי הסופיים למתקןלפרו

MBR. 

 תכנון כללי, ליווי הפרויקט והסמכתו במנהלת הביוב -הרחבת מט"ש חדרה  2004-2006

 הארצית.

משולבים  תכנון מפורט למט"ש אנאירובי לטיפול בשפכי המחלבה -מט"ש יוטבתה  2004

 בשפכי הרפת המקומית.
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משפכי  תכנון כללי ומפורט לפרויקט הכולל השבת מים מלאה –תכנון מט"ש נתב"ג  2004-2008

 4000-5000בהקף כ MBRנמל התעופה והתעשיה האוירית באמצעות טכנולוגית 

 מק"י.

ריכוז  תכנון מפורט למתקן –לקדם טיפול בשפכים טבעטק רמת חובב  UFמתקן  2003

 .ZENONטובולריות של חברת  מוצקים בשפכים תעשייתיים בממברנות

 מק"י 40,000למט"ש בהקף כ  DBOTניהול התכנון עבור הצעה למכרז  -מט"ש עכו  2003

  .עבור הקבוצה הזוכה

 . DBOTניהול התכנון עבור הצעה למכרז  -מט"ש בקעה אל גרביה  2003

 תכנון מפורט משלים עבור מערכת הביוגז. -מט"ש נהריה  2002

 יום.\מ"ק 4,000מכון טיהור אנאירובי בקיבולת  -י גליל תכנון מט"ש פר 2002

 תכנון ראשוני למט"ש ביתניה עבור קבוצה המשתתפת במכרז. 2002

 תכנון שדרוג מט"ש אנאירובי גלעם. 2002-2003

 תכנון התקנות מכאניות וצנרת במט"ש אנאירובי במנא"י. 2002

 למט"ש אנאירובי לטיפול בשפכיתכנון מפורט  -לוחמי הגיטאות  \מט"ש טבעול  2003

 מפעל טבעול משולבים בשפכי רפת מעל"ה.

 פיקוח עליון להתקנות מכאניות וצנרת בפרויקט התפלה קציעות. 2001-2002

 .בשפכים סקר שפכים, השתתפות בהכנת תכנית אב לטיפול –הבירה -מפעל בשר עוף 2001

 .ות בצוות העבודההשתתפ -אופטימיזצית צריכת אנרגיה בתהליך בשפד"ן  2001

ותשתיות.  ניהול תכנון כללי וביצוע תכנון מפורט להנדסה אזרחית -מט"ש הר חומה  2000

ונחנך בשעה  2006וחזר להקמה ב  2001הפרויקט הוקפא עם פרוץ האינתיפאדה ב 

 עם השבת קולחים להשקיית גני העיר ירושלים. 2014טובה ב 

 .למתקן אירובי לטיפול שניוני בשפכיםתכנון ראשוני  –מפעל טמפו נתניה  2000

וקולחים  מכאני, תכנון צנרת שפכים-תכנון אלקטרו –מכון טיפול בשפכים גדרה  2000

 ק"מ. 15באורך כללי 

 .תכנון מתקן טיפול בשפכי משחטה –טנא -מפעל בשר עוף 1998

אשתאול,  קביקב בנימינה, יקב רקנאטי, יקב עדולם, י -תכנון טיפול בשפכי יקבים  1997-2005

 לביצוע. יקב זכרון לרבות תכנון כללי, פרשה טכנית ואישור הרשויות ותכניות

תכנון  תכנון מתקן אנאירובי לטיפול בבוצה עודפת. –מכון טיפול בשפכים אשדוד  1997

 הולנד שביצעה את כלל התכנון בפרויקט. DHVעבור חברת 

 איסוף ועיבוד נתוני השפכים –מהנדס פרויקט מתקן טיפול בשפכים דשנים  1997-1998

 המפעליים, תכנון ראשוני, בחינת חלופות, הכנת מפרטי לרכש ציוד, ליווי רכש,

 חישובים הנדסיים, תכנון מפורט, ליווי הקמה. העסקת מתכננים אזרחי,

 (.HAZOP) קונסטרוקטור ותהליך. השתתפות בסקרי בטיחות

חלופות,  תכנון ראשוני, בחינת -ביוכימיה  מהנדס פרויקט מתקן טיפול בשפכים גדות 1997-2006

ליווי הקמה.  הכנת מפרטי לרכש ציוד, ליווי רכש, חישובים הנדסיים, תכנון מפורט,
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תכנון ארבעה  הפעלת מתכנן קונסטרוקטור. תכנון מערך לפיד לשריפת גז עודף.

 :(פרויקטים נפרדים 4 )מתקני טיהור בשלבים 

 נולוגיית ביוטאןמט"ש אנאירובי בטכ 1996-1997.  1

 מתקן כימי לנטרול ואיזון 1999.  2

 מתקן אירובי בוצה משופעלת 2000-2001.  3

 שדרוג והרחבת המתקן האירובי לקיבולת נוספת 2006.  4

 במקורות. לטיפול במים ובשפכים עבור יחידת התפלה UFסקר קידום טכנולוגיות   1997

התפלה  תקני התפלה בינוניים עבור יחידתכלכלי לתמחור מ-בניית בסיס נתונים טכני 1996

 במקורות.

 HARZAהשתתפות בצוות בדיקה טכנית של תכניות תעלת הימים של חברת  1996

 .מארה"ב עבור נציבות המים בישראל

 .השתתפות בצוות תכנון לפרויקט התפלת מים לתהליך עבור מחלבת יוטבתה 1996

 מים) WFIתכנון וניהול הנדסי לפרויקט הקמת מערכת מים מטופלים לרמת  1995

 .ומי תהליך למפעל פרמצבטי תרו (להזרקה

ומים  השתתפות בתכנון תהליך ומפורט לשיפורים והגדלות של מערכות מי תהליך 1995

 . להזרקה במפעל טבע אסיה בפתח תקווה ומפעל טבע פלנטקס בנתניה

 

 פסולת מוצקה

תכנון שתי תחנות מעבר פסולת טיאוט וגושית במרחבי עיריית תל אביב בתחנת  2017

 2000פארק דרום תחנת מתחם 

קיים בהקף  ADייעוץ הנדסי לבדיקת נאותות לרכישת מתקן עיכול אנאירובי  2017

ושאריות מזון בבריטניה, כולל ייצור  תעשייתית שנה פסולת מסחרית\טון 90,000

 לדחיסה לשינוע מרוחקושדרוג גז  CHPאנרגיה 

 חוות דעת מקצועית בנושא כשל הפקת אנרגיה מגז מטמנה בעיבלין 2017

 כלכלי לצמצום פסולת מוצקה במט"ש ירושלים-תכנון וניהול פרויקט טכני 2017

למתקני טיפול בפסולת מרכזיים בשפד"ן  BOTניהול פרויקט בשלב הצעה למכרז  2016-2017

, ADתקני עיכול אנארובי לפסולת אורגנית הכוללים מתקן מיון למחזור, מ

מביוגז עבור חברות תהל  CHPקומפוסטציה סגורה וייצור אנרגיה קוגנרציה 

 וורידיס

 ADייעוץ מקצועי לשיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת למכרז מתקן עיכול אנאירובי  2016

 לפסולת חקלאית ערדום בערבה

בתחנת כח פחמית עבור המשרד  RDF( של co-firingבדיקות לבעירה משולבת ) 2015-2016

 להגנת הסביבה 
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להפקת אנרגיה מתחדשת  RDF)ניתוח השימוש בבעירת דלקים ממחזור פסולת ) 2014-2015

( בתחנות כח פחמיות עבור המשרד co-firingבמתקנים ייעודיים ובבעירה משולבת )

  להגנת הסביבה.

 לרכישת מתקן טיפול Due Diligenceבדיקה הנדסית כלכלית נרחבת במסגרת  2014

 בפסולת גדול בישראל הכולל תחנת מיון ממוכנת מתקדמת ופוטנציאל למתקן

 אנאירובי לעיכול פסולת אורגנית.

 ייעוץ ליזם פרטי להכנת תכנון מוקדם –מתקן קצה לפסולת אורגנית ירושלים  2013

 ן ליוםטו 500למתקן קצה לטיפול בפסולת עירונית אורגנית בירושלים בהקפים 

 פסולת עם ביוגנרציה לייצור חשמל וחום כולל תכנית עסקית מוקדמת

תכנון  ייעוץ לחברה כלכלית חבל מודיעין להכנת –מתקני קצה לפסולת חבל מודיעין  2013

פסולת  טון ליום 1000מוקדם למתקני קצה לטיפול בפסולת עירונית בהקפים 

 נית עסקית מוקדמתמעורבת עם ביוגנרציה לייצור חשמל וחום כולל תכ

תכנון  מהנדס יועץ בכיר בצוות ניהול פרויקט –מתקני קצה לטיפול בפסולת חדרה  2012

פסולת אורגנית  טון ליום ועיכול אנאירובי של 500כללי והכנת מכרזים למתקן מיון 

 טון ליום 120

"פ באס ייעוץ הנדסי טכני לניתוח כשל הפקת הגז –הפקת גז מטמנה באתר אבליים   2012

 אבליים עבור יזם ייצור אנרגיה.

תכנון למכרז זכיינות ניצול גז מטמנה לייצור  – אבו דיסהפקת גז מטמנה באתר   2012

 .מגהווט 3חשמל בהקף 

 בדיקת ייתכנות הנדסית ותכנון מוקדם להקמת תחנת מעבר ממיינת לעיריית 2011

 ירושלים בשטח שדה תעופה עטרות.

 כלכלית להקמת מתקן עיכול אנאירובי של פסולת–בדיקת ייתכנות הנדסית  2010

 חקלאית עבור רשות ניקוז כנרת, ניהול הצדדים ההנדסיים והשוואת חלופות

 טכנולוגית כלכלית

פסולת  השתתפות באפיון הפרויקט הנרחב לפינוי –תכנית אב לפסולת בניין לוד  2008

מכרז לביצוע.  ואפיון מסמכיהבניין מהעיר לוד לרבות ייעוץ לסוג הפעולות הנדרשות 

 בעיר לוד. בהמשך ייעוץ אסטרטגי לתכנית אב לניהול נושא פסולת בניין

 (נתב"ג במסגרת פרויקט מט"ש) 2000תכנון תחנת מעבר וממשק הפסולת של נתב"ג   2007

לשיפור  טיפול ואחסון פסולת רעילה במסגרת עבודת ייעוץ בינ"ל נרחבת –רמת חובב  2007

 הסביבה באזור תעשיהתשתית 

נתונים  ניתוח מצאי המטמנות בישראל והקמת בסיס –שיקום מטמנות בחתך ארצי  2006-2007

האמריקני להערכת  EPAדינמי הכולל את המידע הקיים וסיווגו והפעלת מודל של ה 

 פליטות ביוגז מהאתרים הסגורים

 הקיימת התחנה בדיקת חלופות להקמת תחנת פסולת חדשה מול שדרוג –נתב"ג  2005

עמק ( מטב"ח)תכנון כללי ותכנון מפורט להתקנות מתקן טיפול בפסולת חקלאית  2004

 חפר.
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לדוגמא  סקירות טכנולוגיה ובדיקת ייתכנות ראשונית למתקן –טיפול תרמי בפסולת  2004

 בישראל עבור המשרד להגנ"ס

וסגירה.  לשיקום תכנון כללי לשדרוג והגדלת אתר במסגרת תב"ע -מטמנת אבו דיס 2003

המטמנה  הכנת תכניות הנדסיות לאתר ותכנון תשתיות למטמנה. תכנון חלוקת

 לשלבי פעולה.

 MW 2ייעוץ לבחירת מערכות ניצול ביוגז לחשמל בתפוקה של  –מטמנת עברון   1999

 . העבודה כללה: 2010מהנדס מרכז תכנית אב לפסולת מוצקה בירושלים  1998 – 2000

o חשבים לניתוח תהליכי הפרדה וזרימת פסולת מוצקהאפיון מודל ממו 

o ריכוז הצוות לניתוח הנדסי כלכלי של מערך הפסולת בעיר 

o מפתרונות  אפיון ההשפעות סביבתיות וזיהומי אוויר העשויים להגרם כתוצאה

 שונים לנושא הפסולת בעיר

 

 

 אנרגיה

 למתקן מרכזי לטיפול בפסולת אורגנית BOTניהול פרויקט בשלב הצעה למכרז  2016

 בשפד"ן עבור חברת תהל והפקת אנרגיה מביוגז

 חדרה לטיפול וסילוק שפכים OPCייעוץ לתחנת כח  2016

במתקנים ייעודיים ובבעירה מתחדשת להפקת אנרגיה  RDFניתוח השימוש ב 2014-2015

  ה.( בתחנות כח פחמיות עבור המשרד להגנת הסביבco-firingמשולבת )

משרד  השתתפות כיועץ טכנולוגי בכיר בפרויקט –טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת  2013

 .הגנת הסביבה בתחומי חימום מים ומיזוג אויר סולארי

ייצור  תכנון כללי ומפורט והכנת מכרז ליישום פרויקט –ביוגנרציה מט"ש הרצליה  2013

 .אנרגיה מביוגז במט"ש

בפרויקט  תכנון מוקדם סכמטי עבור יזם פרטי המתחרההכנת  –מנא"י קוגנרציה  2007

משולבת  כולל חלופות תנוחה ותפיסת שטח ותזרימי תהליך מוכללים לתחנה

 השבת חום שיורי. –טורבינת קיטור  –טורבינות גז 

 תכנון כללי והכנת תסקיר השפעה על הסביבה עבור פרויקט –תחנת כח אליאנס  2006

 גז במפעל אליאנס.תחנת כח קוגנרציה טורבינת 

הכח  ניתוח ראשוני של פיזור מזהמים מתחנת –תחנת כח נתב"ג, ניתוח זיהום אויר  2005

קריטריוני  המתוכננת אל כיוון מסלולי שדה התעופה ובחינת ייתכנות ראשונית מול

 .בטיחות טיסה

הסביבה  ניהול פרויקט תסקיר השפעה על –תסקיר לתחנת קוגנרציה מעגן מיכאל  2005

הפרויקט הגיע לשלב  תחנת קוגנרציה מבוססת טורבינה על גז טבעי במעגן מיכאל.ל

 המזמין. הגשה לרשויות וקבלת הערות ראשוניות ונעצר ע"י
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חום  טורבינת גז ודוד קיטור)תכנון מכאני למתקן קוגנרציה  –מילואות קוגנרציה  1999

מישור רותם  עבור)ה לרבות תכניות מפורטות, מפרטי רכש תכנון צנרת והעמד (שיורי

 .(דלק אנרגיה

 
 
 
 

 תכנון וייעוץ הנדסי לתשתיות

 .ניהול פרויקט עבור רשות המים -תכנית אב למים בקעת הירדן  2014

 ניהול פרויקט רשות המים אגף תכנון -תכנית אב למים וביוב ליהודה ושומרון  2013

 .יקטמפעלי מים בתחום הפרו 20כלכלי של כ -לרבות תכנון כללי הנדסי

 ייעוץ למפעל גניר בנושא פיזור מזהמים וריח מפעילות השפכים –סקר ריח גניר  2013

 .לסביבת מגורים

הסביבה  ייעוץ עבור המשרד להגנת –בדיקת היתכנות ליישום טכנולוגיות סביבה  2013

 .הסביבה בבדיקת טכנולוגיות חדשניות ופטנטים בהתהוות בתחומי איכות

 DHVהשתתפות בפרויקט וניהול פרויקט ב –לצמצום זיהום אויר  תכנית לאומית 2011-2012

ופיזור  למשך מספר חודשים. במסגרת זו בוצעה עבודת ניתוח של גורמי הפליטה

והופעלו  הזיהום באמצעות מודלים מתקדמים ברמה מפורטת בפריסה ארצית,

בישראל  יועצים מהולנד להעברת מידע ותובנות לבניית אמצעי צמצום הזיהום

 . 2015,2020באופק 

פרויקט  ניתוח ברמת תכנון אב תשתיות אספקת מים וביצוע –תכנית תפעול מילוד  2010

מפורטות  להפחתה דרסטית של פחת המים בעיר. הפרויקט כלל המלצות טכניות

  ניהול לחצים, בקרה מתקדמת ועוד.  DMAלאזורי מדידה

 DHV מקומי תחת צוות התכנון הכללי שלניהול צוות התכנון ה –לגונת ים המלח  2010 – 2009

בארץ  DHV מיליארד ש"ח. ייצוג חברת 1.0מהולנד לפרויקט רב תחומי בהקף כ 

 החברה הממשלתית להגנות ים המלח. –כלפי הלקוח 

 תחת מנהל התכנון של DHV MEDניהול צוות הייעוץ של  –נמל אשדוד החדש  2010 – 2009

DHV בנמל אשדוד. הפרויקט באחריות מהולנד להקמת מסוף מכולות חדש 

ייעוץ  הניהולית הנ"ל כולל תסקיר השפעה על הסביבה, תיאום הנדסי מקומי וניהול

 בדיסיפלינות שונות כגון גיאולוגיה וגיאוטכניקה.

מדיניות  השתתפות בצוות ייעוץ בכיר למשרד להגנת הסביבה לקביעת –גזי חממה  2007

הקיימות  האמנות הבינלאומיותישראל בנושא הפחתת גזי חממה בהקשר 

הפליטות של גזי  של (אינבנטר)והמתפתחות. האחריות האישית כללה הקמת מצאי 

 התפתחות סקטורים במשק. חממה בישראל והרצת תרחישים כמותיים מול תרחישי

השימוש  תכנון כללי לחלופת השימוש במים שפירים מול חלופת –גאולת הירקון  2007

רשות הטבע  הראשי המוזרמים בנחל. העבודה בוצעה עבורבקולחים כמקור המים 

הפרויקט.  והגנים ורשות המים ושימשה לקבלת החלטות ברמה הגבוהה לגבי
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מאזני מים,  העבודה כללה תכנון מוקדם וכללי, אפיון הנדסי של המרכיבים,

 אומדנים להקמה ותפעול ופרשה טכנית מלווה במפות.

 השתתפות בצוות הפרויקט במקטע –לה ומקורות הירדן ניהול מקורות מים בחו 2007-2008

 הנדסת מים ואפיון מערכות תומכות החלטה.

המים  השתתפות בניהול הפרויקט מטעם החברה עבור נציבות – 4ניסוי הגברת מטר  2006-2007

וניהול  לרבות עבודה מול הגורמים המקצועיים התורמים להכנת הניסוי ובקרה

 .כתיבת ספר הניסוי בחברה

בסיפון  תכנון פרויקט ליניקה וטיפול בריחות –טיפול בריחות מקווי ביוב רמת גן  2006

תכנון מוקדם,  ראשי של קו הביוב של איגוד ערים דן באזור איצטדיון רמת גן, כולל

 .תכנון מפורט, מכרז, תיאומים ובקרה על הביצוע

והביצוע  אב להסדרת התכנון ניהול תכנית –תכנית אב לאספקת מים להשקיה בגולן  2005-2008

 . מלמ"ק בשנה ברמת הגולן 40של מערכות המים לאספקת כ 

ממערכות  ניהול התכנון לפרויקט קירוי וטיפול באויר פליטה –טיפול באוויר שפד"ן  2005-2007

 קדם הטיפול בשפד"ן.

2004-2008 Water Data Banks - מנהל פרויקט מטעם החברה תחת פרויקט בינלאומי של 

DHV בישראל,  בשליחות האיחוד האירופאי לבניית מערכות ניהול מים סינרגטיות

 ירדן והרשות הפלסטינית תוך קידום שיתוף הפעולה האזורי.

 ייעוץ סביבתי לפרויקט העברת יחידה –העברת יחידת חיל אויר לבסיס חצור  2004

 מבצעית של חיל אויר מבסיס במרכז הארץ למחנה חצור.-לוגיסטית

 ביצוע סקר שוק מקיף עבור קבוצת –סקר שוק המים עבור משקיעים פיננסיים  2003

ופעילויות,  משקיעים מתחום ההיטק אשר כללה אפיון מגמות השוק, סוגי פרויקטים

 בדיקות ייתכנות ראשוניות טכניות כלכליות.

ף אג –מרכז צוות העבודה לביצוע ניתוח ארצי כוללני עבור המשרד לאיכות הסביבה  2002

השימוש  כלכלה לצרכי הקטנת שיעור הפליטה של גזי חממה לאוויר עם הרחבת

 בביוגז כדלק חליפי. חלק העבודה שרוכז כלל:

 הקמת מצאי הפליטות ארצי של ביוגז כתוצאה משימושים שונים •

 אפיון ובניית תרשימי תהליך לחלופות השימוש האנרגטי בביוגז •

 בין שימושי הקרקע והטיפול בניית מודל פראמטרי ממוחשב לניתוח הקשר •

 בשפכים למצאי הפליטות

 כולל: סקר סביבתי וניתוח השפעה על איכות האוויר של מאגר נעמה בבקעת הירדן  2001

 איתור וכימות מצאי הפליטות של מזהמים לאוויר כולל ניתוח מודל של •

 המערכות הפולטות

זיהום  לניתוח מערך EPAהרצת מודלים ותרחישים בכלים ממוחשבים של  •

 האוויר במרחב
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העולמית  DHVניהול מקומי במסגרת עבודה של  –שיקום מערכת המים בנחל ירקון   2000-2001

מערכת המים בנחל  יבה ורשות נחל ירקון לשיקוםבלייעוץ עבור המשרד לאיכות הס

 בהמשך לביצוע תכנית אב.

על  סקיר השפעהמקביל לת)ביצוע סקר סביבתי  –סקר סביבתי אזור תעשיה גרנות  2000

הקשורות  לאזור תעשיה גרנות בגן שמואל. הסקר עסק במספר דיסיפלינות (הסביבה

 זיהום אויר, שפכים, מים, פסולת, רעש. –לתעשיה התהליכית 

תושבים  400,000תכנון מוקדם לשדרוג מערכת אספקת מים בעיר בת  –לין פן, סין  2000

חישובי זרימה  ט כלל הפעלת מערכתעבור חברות הידרוקום וברמד מישראל. הפרויק

זרימה וניטור מתקדמים  מבוססת מודל רשת אספקת מים תוך שילוב אמצעי בקרת

 לצמצום פחת מים.

 תכנון וביצוע מודל ממוחשב לרשת אספקת מים –מערכת אספקת מים צור נתן  1999

 תכנית אב לאספקת מים ליישוב. במסגרתביישוב בעל אזורי לחץ נפרדים 

 Analyst וות הפיתוח של המערכת הממוחשבת לניתוח מיטבי של שימושי קרקעבצ 1998

LandUse  בסביבתGIS :כולל 

 GIS , Argus ONEפיתוח ממשק משתמש בסביבת  •

ניתוח שימושי  לתוכנה לצרכי (טמפלט)ניתוח מידע דיגיטלי ובנייה של מסמכי אב  •

 קרקע שונים

באזור מעלה אדומים, אבו שותף בצוות ההפעלה בנתוח אתר מיטבי למטמנה  •

 תכנית אב לפסולת מוצקה בירושלים וניתוח המיקום המיטבי, דיס, מישור רותם

 ניתוח לשכונות באזור ראש העין., של אתר לשרפת פסולת במרחב

 פרמטרית GISהקמת מערכת  –איתור וכימות מזהמים באגן הקוות הכנרת   1997-2000

כלים  האגם. שימוש בכלי תכנה קיימים ופיתוחודינאמית לניתוח עומס הזיהום על 

ההיקוות של  לצורך אנליזה של היווצרות מזהמי מים באגן GISחדשים במערכת 

מצאי הפליטות  הכינרת וזרימתם לאגם. כמו כן כללה העבודה הקמה מלאה של

וניהול בפועל של  במרחב האגן, כתיבה של מערכת הנהלים לתחזוקה של מצאי זה

 עבור נציבות המים ומנהלת הכנרת. מצאי הפליטות

 לתחנת שאיבת שפכים בתלפיות, ירושלים. (Design review)בקרת תכנון  1997

ומובילים  קרקעיות באורך כללי עשרות ק"מ למים, שפכים-תכנון תשתיות צנרת תת 1997-2001

 לקוי תקשורת.

ייצור  רים נקיים במפעליתכנון וניהול הקמה לפרויקטים שונים של טיפול באויר לחד 1994-1995

 . של חטיבת הכימיה של חברת טבע

 FDA תכנון, ניהול וביצוע ולידציות והסמכות לתעשיה הפרמצבטית לקראת מבדקי 1994-1995

אביק, ) לציוד ומערכות תהליך מורכבות עבוטר חברות טבע IQ , OQ , PQלרבות 

 .ותרו (אסיה, פלנטקס
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 יים עבור מערך ייצור אבקתי של חומר תרופתיתכנון וניהול פרויקט חדרים נק 1994

ETOPOZID שטח,  במפעל טבע פלנטקס לרבות הכנת תכניות ומפרטים, תיאום

 .פיקוח עליון על ביצוע, הסמכת ההפעלה ומסירה למזמין

  


