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אודות
2018נוסדה בשנת " מ"ראיד זהר בע"חברת 

שנות ניסיון בתחום  20, זהרראיד,החברהלבעלי 

.  התשתיות בנייה ועבודות ימיות

. משרדי החברה ממוקמים בחיפה

.בשנהח"מלש200-החברה מבצעת כ
הנדסאים ומנהלי עבודה וכן , בחברה מועסקים מהנדסים

החברה . קבלני משנה מכל הדיסציפלינות ההנדסיות

הפרויקטים והם מבוצעים עובדים בכל 250-מנהלת כ

.בכלים הנדסיים שבבעלות החברה

החברה מבצעת פרויקטים בהיקף של  

ח"מלש350-כ

החברה מבצעת פרויקטים בהיקפים גדולים וקטנים  

.  כאחד בתחום הימי וכן תשתיות בנייה ופיתוח



הנהלת החברה-מבנה ארגוני

ראיד זהר  
ל  "בעלים ומנכ

רכש  , כספיםאגף 
ולוגיסטיקה

יועץ משפטי
ד שכיב אבו רוקן"עו

אגף הנדסה אגף ארגון ומנהל

יועצת מס 
ומנהלת מחלקת כספים

אנה טויל

מנהל רכש ובטיחות
מהנדס, חמאדןאשרף

מהנדס ראשי  
שנות ניסיון  21, אמיר פרו' אינג

מנהל תחום ימי
מהנדס  , רפי אילון' אינג

שנות ניסיון38

קונסטרוקטור ראשי  
ומהנדס אזרחי

שנות ניסיון  6,  ואיל פתפות' אינג

מנהלת משרד
מהנדסת כימית , פתפותאלאא

מנהל ארגוני ובטחון  
ל סמיר כיוף"סא

יועצת קשרי ממשל  
ויחסי ציבור

אירנה אטינגר וויינשטיין
מנהל פרויקטים

שנות ניסיון8, חכמת סלטי' אינג

החברה מנהלת *
עובדים  250-כ

בכלל הפרויקטים

מנהל מוסך ושירות
הנדסאי רכב, זאהרזינאלדין



.

פרויקטים בביצוע החברה  
ח"מלש180-כ–הקמת נמל המפרץ 

. וכן חברת לין מרין" מעגן"דונם בנמל המפרץ בחיפה עבור חברת 900-עבודות פיתוח תשתית וקונסטרוקציה בשטח של כ



.

פרויקטים בביצוע החברה  
ח"מלש52-'הקמת שוברי גלים בנתניה שלב א

ביוזמת משרד איכות הסביבה באמצעות " מעגן"פרויקט עבור חברת . שוברי גלים ועבודות הגנה על המצוק12הקמת 

.   החברה הממשלתית להגנות מצוקי הים התיכון ועיריית נתניה



.

פרויקטים בביצוע החברה  
ח"מלש26-ת רוח הקמת טורבינו

.  הקמת טורבינות רוח בגולן עבור חברת מינרב נקסטקום



.

פרויקטים בביצוע החברה  
ח"מלש13–חיל הים 

".מעגן"עבודות ימיות עבור חברת 

הפרויקט כולל פירוק הממשה  

הקיים ובנית ממשה גדול לספינות  

וצוללות וכן שיפוץ והארכת רציף  

. הגר



ח"מלש8.5-נמל אילת

.

פרויקטים בביצוע החברה  

.

.  הפרויקט כולל שיקום רציף הפוספט



ח"מלש12–עיר גנים 

.

פרויקטים בביצוע החברה  

.

ר של  "מ32,000ר בנוי וכן פיתוח עוד "מ20,000, הפרויקט כולל הקמת מרכז לוגיסטי

.  שטחי מסחר עבור חברת גרנד זול



ח"מלש13–הר יונה 

.

פרויקטים בביצוע החברה  

.

ר  "מ4,600הקמת מרכז מסחרי וקופת חולים בשטח של 

. עבור חברת ישראל נצר



ח"מלש6–נהריה גשר הזיו מטש

.

פרויקטים בביצוע החברה  

עבודות פיתוח ותשתיות  .

.  עבור חברת קל בניין



ח"מלש42–מסוף שמן 

.

פרויקטים בביצוע החברה  

בניית שטחי אחסון  .

למכולות בשטח של  

וכן  , ר"מ85,000

.בניית חדרי חשמל

מסילות  3בנוסף נבנו 

רכבת על מנת לחבר  

. את המסוף לכל הארץ



.

פרויקטים עתידיים

.

,  החברה ממשיכה להתפתח ולשתף פעולה עם חברות רבות וכן להגיש מכרזים לפרויקטים שונים

:  להלן דוגמאות לפרויקטים ושיתופי פעולה שיחלו בקרוב 

.  זכייה במכרז אך טרם נחתם חוזה. ח"מלש18–" מעגן"עבודות פיתוח ימיות בנמל קישון עבור חברת ➢

.  ח"מלש4–א עידן חדש אשקלון .תיקון שוברי גלים עבור חברת ד➢

.  לעבודות עתידיות בתחום המים והיםאשטרוםתעבורה וחברת , הסכם כוונות עם חברת שיכון ובינוי➢

ובמידה תהיה זכייה לחברתנו  , החברה חתמה על הסכם שיתוף פעולה וייצוג חברות זרות שישתתפו במכרזים בארץ➢

.  זכות סירוב לביצוע העבודות

לרבות חברות ממשלתיות ופרטיות וכן לחברה ספקים ויועצים  , החברה עובדת בשיתוף פעולה עם חברות רבות➢

.  מהמובילים בשוק הישראלי



Oהואסטרטגייעדים r i g i n a l  S l i d e s

להתפתח ולהוות חברת הביצוע 
החדשנית והמובילה בתחום הפרויקטים 

. הימיים והנדסיים

פיתוח שווקים ושיתופי 
פעולה חדשים בארץ  

ל  "ובחו

ביצוע פרויקטים בטכנולוגיות  
.  ל"ימיות הכי חדשות בארץ ובחו

טיפוח ההון האנושי  

בחברה למקצועיות  

וחדשנות  

להגדיל את היקף  

הביצוע השנתי  



על מנת לטפח את ההון האנושי 

בחברה ולהיות החברה המובילה 

בחדשנות  יש צורך בלימוד 

והשתלמויות מתמידים לעובדים  

שתמיד יפעלו במקצועיות וחדשנות  

דבר שיביא להתייעלות  , טכנולוגית

בביצוע  הפרויקטים השונים

שיווק 
ומיתוג

למתג את החברה כמובילה 
וחדשנית בתחום הפרויקטים  

קידום  , בין היתר. הימיים
החברה באמצעי התקשורת  

, רשתות חברתיות, השונים
אישיותתערוכות וכן פגישות

עם בכירים מובילים בתחום  
.  ועוד

קשרי 
ממשל

קידום וחיזוק שיתופי פעולה  
חברות , עם משרדי ממשלה

ממשלתיות וחברות פרטיות 
בתחום הן לביצוע פרויקטים  

.והן להטמעת טכנולוגיות

קידום  . ל"פיתוח עסקי בארץ ובחו
שיתופי פעולה עם חברות בארץ 

י מציאת הזדמנויות "ל ע"ובחו
קידום  , בנוסף. ופרויקטים משותפים

שיתופי פעולה עם חברות 
.  טכנולוגיות שונות

O?איך משיגים יעדים  r i g i n a l  S l i d e s

פיתוח  
עסקי

התמקצעות  
העובדים

והתייעלות



תודה


