
 אשד מזרקות בע"מ תכנון וביצוע, יבוא ושיווק מזרקות ופסלי מים
  

                                                                                                             1 במרץ 2021
  

  רשימת מזרקות מפורטת שתוכננו ובוצעו ע"י אבי תורג'מן -  אשד מזרקות:
 

 1. קניון ברשוב – רומניה, אפ"י.  3/16.  תכנון. מזרקה פנימית בכל שטח מתחם המזון. אדריכלות: משה צור
 2. אגם פארק הגבורה – שדרות.  בצוע (חלקי).  12/18.

 3. המשולש הדרומי – גבעת שמואל.  9/16. תכנון. אדריכלות: צור וולף
 4. מרכז מסחרי – קריית גת. בצוע.  1/18. גולדשמידט ארמיטי אדריכלים

 5. גן דוד, קק"ל – נצרת עילית. 5/18. תכנון.  אדריכלות: תם בלוך + קק"ל
 6. שדרות דואני – יבנה. תכנון ובצוע. 11/2017. אדריכלות: ישי וילסון

 7. חוף לידו, טיילת – אשדוד. 9/17. תכנון (מחדש) ובצוע. אדריכלות: מוריה סקלי
 8. כיכר דיזינגוף – תל אביב. 1/16. תכנון. בצוע מחדש למערכות הפסל של יעקב אגם. אדריכלות: מוריה סקלי

 9. כיכר בגין – שדרות.  9/15.  תכנון ובצוע. אדריכלות: הושעיה זיוון
 10. פארק הילדים - שדרות.  11/15. תכנון. אדריכלות: ערן קולודיצקי

 11. פארק קנדה/בורוכוב – שדרות.  6/15.  תכנון ובצוע. אדריכלות: ערן קולודיצקי
 12. כיכר הנשיא – עפולה. מזרקה מוזיקלית.  12/15.  תכנון ובצוע. אדריכלות: מילר בלום
 13. בית ירדנה עובדיה – סביון.  5/16.  תכנון ובצוע.  אדריכלות: אודי גלעדי. (2 מזרקות)

 14. רחבת בית העירייה החדש – קריית מוצקין. 5/16. תכנון ובצוע. פסל: גדי פריימן  אדריכלות: מילר בלום
 15. פארק מרכזי – צור יצחק. מזרקות מערביות 3/13.  תכנון. אדריכלות: יובל רגב  (2 מזרקות)

 16. פארק מרכזי – צור יצחק. מזרקות מזרחיות 3/13.  תכנון ובצוע. אדריכלות: יובל רגב  (4 מזרקות)
 17. פארק גבעתיים – גבעתיים. 1/17. בצוע. שדרוג והתאמת מזרקת משטח יבש לתקנים החדשים.

 18. פארק ענבה – מודיעין. 2/17. בצוע. (משכ"ל)
 19. כיכר העצמאות – עפולה. 11/15. בצוע. אדריכלות: מילר בלום

 20. כיכר הכפיר – באר שבע.  8/15. תכנון ובצוע.  אדריכלות: טל בילינסקי
 21. המרכז המסחרי – ירוחם.  12/13.  תכנון ובצוע.  אדריכלות: מוריה סקלי

 22. כיכר התותח בכניסה הראשית לעיר – נהריה.  1/16.  תכנון ובצוע.  אדריכלות: מילר בלום.
 23. מרכז מסחרי שכונה 13 – קיסריה. 5/15.  תכנון.  אדריכלות: נמרוד אמדו.

 24. ספורטק – רעננה. 6/14.  תכנון.  אדריכלות: גילר-לדרמן.
 25. כיכר הארבעה – באר שבע. 1/16.  תכנון.  אדריכלות: טל בילינסקי

 26. פארק גוננים – ירושלים.  2/13.  תכנון.  אדריכלות: תכנון נוף, יאיר אביגדור.
 27. כיכר גבעון – תל אביב. 8/07.  תכנון.  אדריכלות: תמא. ליטל סמוק פביאן

 28. מגדלי אביסרור – שד רגר באר שבע (2 מזרקות). 6/11.  תכנון ובצוע. אדריכלות: אריאל סדרה.
 29. בית פרופ' דוד וולך – ימין משה, ירושלים.  9/09.  תכנון ובצוע.

 30. פארק המצודה – אזור. 9/14. תכנון ובצוע. אדריכלות: חיים כהנוביץ.
  31. כיכר ביג – באר שבע. 10/14. בצוע. אדריכלות: רמי מרש.

 32. חניון יטבתה – יטבתה. 4/14. תכנון ובצוע. אדריכלות: דדי גולן       (פרויקט של חמ"ת והעירייה)
 33. הפארק המרכזי – אילת. 7/13.  מזרקה מוזיקלית תכנון ובצוע.  אדריכלות: ענת שדה, מיכל מורד

 34. מרכז הסטאר סנטר – אשדוד. 10/12. בצוע. אדריכלות: צורנמל טורנר
 35. המבואה לבית החולים הנשיאותי במונוגומו – גינאה המשוונית. 8/13. תכנון ובצוע.

 36. מפל נחל רבה – ראש העין.  5/13. בצוע.
 37. המבואה הצפונית לעיר – באר שבע. 3/13. בצוע.  (4 מזרקות)

 38. כיכר העצמאות – קריית גת.  10/12.  תכנון ובצוע. אדריכל: מוריה סקלי.
 39. כיכר גת – קריית גת.  10/12.  תכנון ובצוע.  אדריכל מוריה סקלי.

 40. מזרקות במגדל סיידוף – ירושלים. 12/12. תכנון ובצוע. אדריכל: חורחה זלצברג.
 41. מזרקה בשצ"פ מרכז העיר – רהט.  12/12. בצוע
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 42. כיכר נווה מנחם – באר שבע. 9/12.  בצוע.  אדריכל: ליואי דבוריינסקי, יואל.

 43. כיכר ההתיישבות – ראשון לציון.  7/12.  תכנון ובצוע.  אדריכל: חיים כהנוביץ.
 44. כיכר רפפורט-האחד עשר – ראשון לציון.  4/12.  תכנון ובצוע.  אדריכל: חיים כהנוביץ

 45. מרכז השיקום - בי"ח תל השומר. 8/11.  תכנון ובצוע.  אדריכלות: מוקה האוסמן.
 46. מגדלי אביסרור – באר שבע.  9/11.  תכנון ובצוע.  אדריכל: טיטו אדריכלים.  אדריכל נוף: אריאל סדרה.

 47. מלון וולדורף אסטוריה – ירושלים. 12/10.  תכנון ובצוע.  פסל: גרמי לנגפורד.  (2 מזרקות)
 48. בית וולך – ימין משה, ירושלים.  6/10.  תכנון ובצוע.  אדריכל: קוץ אדריכלים.

 49. שיפוץ והשמשת המזרקות בשצ"פ גן המוסיקה, אפרידר -  ראש העין. 12/12.  בצוע. (3 מזרקות)
 50. פארק מרכזי – זכרון יעקב. 01/12.  תכנון ובצוע.  אדריכלות: גיל הרגיל.

  51. פארק אשדוד ים – אשדוד.  10/10.  מזרקה מוזיקלית.  תכנון ובצוע.  אדריכל: גדעון שריג.
 52. מגדלי הרב קוק – ירושלים.  1/10.  תכנון ובצוע.  אדריכל: הוק אדריכלים.   (2 מזרקות)

 53. כיכר לב העיר – ערד.   7/07.   מזרקה מוזיקלית. תכנון ובצוע.   אדריכלית: אמירה ברמן.
 54. מזרקת החבצלת בכיכר העצמאות – נתניה.  3/12.  בצוע.

 55. שצ"פ ג'ו אלון – באר שבע.  9/12.  בצוע.  אדריכל: טל בילינסקי
  56. מזרקה צרפתית בכיכר העצמאות – נתניה.  3/12.  בצוע.

 57. שיפוץ ושדרוג מפל המים בכניסה לראש העין – 12/12.  תכנון ובצוע
 58. המתחם הישן של משרד החוץ – ירושלים. 12/11.  תכנון ובצוע. אדריכלות: וינר-סינגר.  (2 מזרקות)

 59. וואלי, דלק נדל"ן – נס ציונה.  11/07.  תכנון ובצוע.  אדריכל: ישראל לדרמן.
 60. שיפוץ כללי ושדרוג מפל המים בכניסה לעיר -  ראש העין.  9/12.  תכנון ובצוע.

 61. בית המשפט השלום – אשקלון.  6/12.   תכנון ובצוע.
 62. בצוע מחדש ושדרוג המזרקה במרכז המסחרי – ראש העין.  6/12.   תכנון ובצוע.

 63. אחוזת נווה חוף – ראשון לציון.    1/10.  תכנון ובצוע.  אדריכל: דב קורן. נוף: לאה קולן. (3 מזרקות).
 64. גן אברהם – רמת גן.  12/11.  תכנון ובצוע.  אדריכלות: גדעון שריג.

 65. גן הפקאן – רמת הכובש.  בצוע חדש למצופים ולמזרקות באגם.  6/12.  תכנון ובצוע.
 66. כיכר ברח' התותחנים – ראשון לציון.  12/11.  תכנון ובצוע.  אדריכלות: טובה שפירא.

  67. כיכר המסגר – נתיבות.  9/11.  תכנון ובצוע.
 68. מסעדת הזקן והים – יפו. 11/11.  תכנון ובצוע.
 69. מלון קרלטון – תל אביב.  10/11.  תכנון ובצוע.

 70. יהודה רחמים – משרד החוץ, ירושלים.  8/10.  תכנון ובצוע.  (3 מזרקות)
 71. היכל התרבות – אשדוד.   6/06.   תכנון וביצוע.   אדריכלית: ליטל סמוק פביאן.

 72. כיכר שנים עשר השבטים – אוניברסיטת בר אילן. 12/10.  תכנון ובצוע.  אדריכלית: ורד זוטא.
 73. מרכז קניות, מרכז בר און – ראשון לציון.  7/11.  תכנון ובצוע.  אדריכל: פרופ' גדעון שריג.

 74. תחנת דלק סונול, דנה – ראשון לציון.  3/11.  תכנון ובצוע.  פסל: שיגן, רני כספין.
 75. מדרחוב קראוזה – נתניה.  2/11.  בצוע.  אדריכל: מייזליץ כסיף.

 76. פסגת אונו – קריית אונו.  9/07.   תכנון ובצוע.   אדריכל: עמרם שילינג.  (2 מזרקות)
 77. מלון רויאל סי, רמדה – נתניה.  6/10.  תכנון ובצוע.  אדריכלית: לאה מלר.  אדריכלית נוף: אופירה עציון.

 78. בית שלמה, שער יקנעם – יקנעם.   1/07.   תכנון ובצוע.  אדריכלים: סקורקא אדריכלים ואיתן עדן.
 79. כתר דוד, פארק ימקא – ירושלים. 5/07.  תכנון ובצוע.  פסל: ישראל הדני. אדריכל: צבי דקל, ספקטור.

 80. בית יונס – יפו.   5/10.  תכנון ובצוע.  (2 מזרקות)
 81. פסג' במרכז המסחרי – קריית גת. 8/10.  תכנון ובצוע.  אדריכל: קומט אדריכלים.

 82. .  עין זיתים – תל אביב. 8/10.  תכנון ובצוע.  אדריכל: כנען-שנהב אדריכלים.  (2 מזרקות)
                                                                            אדריכל נוף: עופר מרגלית.

 83. כיכר התזמורת, הבימה – תל אביב.2/07. תכנון ובצוע. פסל: דני קרוואן, אדריכלית: ליטל סמוק פביאן.
 84. גן יעקב, כיכר הבימה – תל-אביב.   2/07.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: ליטל סמוק פביאן.

 85. כיכר גדי לידור, מרכז עסקים שורק – ראשון לציון.  7/10.  תכנון ובצוע.  אדריכל: חיים כהנוביץ.
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  86. צומת המשחררים/מוריה – באר שבע. 7/10.  תכנון ובצוע.

 87. מוזיאון ישראל – ירושלים.  11/07.  תכנון.  אדריכלים: א. לרמן.
 88. דיאמונד טאוור – גבעתיים.   8/06.   תכנון.   אדריכלית: לאה קולן.

  89. המרכז המסחרי – כרמיאל.  7/08.  בצוע.  אדריכלות: מייזליץ כסיף.
 90. מתחם ברנר – תל אביב.   8/07.   תכנון.   אדריכל: ליאור וולף-דן צור.

 91. כיכר הכניסה לישוב - גבעת זאב.  6/09.  תכנון ובצוע.  כדור שיש מסתובב על סלע טבעי.
 92. פארק ערים תאומות – ראשל"צ.   8/07.   תכנון ובצוע.   אדריכל: משה בירקנטל. (5 מזרקות)

 93. קדמת העיר כפר סבא, מנרב – כפר סבא.  1/06.   תכנון ובצוע.  אדריכל: חיים כהנוביץ.
 94. האנדרטה להנצחת יוסי הראל – קיבוץ שדות ים.   1/09.  תכנון ובצוע.  עיצוב ואדריכלות – פרוגרמה 1.

 95. מדרחוב רח' הרצל – רחובות.  12/07.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
 96. גן הנצחה לפרופ' רסקין – מרכז קוסל, ירושלים.  7/08.  תכנון ובצוע.  אדריכלים: רחל וינר – ורד סינגר

 97. התחנה המרכזית – נס ציונה.   10/06.   תכנון ובצוע.   אדריכל: יחיאל קורין.
 98. בניין בגין – אוניברסיטת בר אילן.  9-08.  שיפוץ ושדרוג-בצוע.  אדריכלית: ורד זוטא.

 99. בניין הנדסה – אוניברסיטת בר אילן.  11-07.  בצוע.  אדריכלית: ורד זוטא.
 100. דנקנר על הים, עיר ימים – נתניה.  10-07.   תכנון ובצוע.  דלק נדל"ן.

 101. משרדי בנק לאומי, קש"ב – לוד.  10/07.  תכנון.  אדריכלית: ליטל סמוק פביאן.
 102. רמת האקדמיה – אשקלון.  8/08.  תכנון ובצוע.  אדריכל: גיל עסיס.

 103. כיכר רח' עוזר – פתח תקווה.  2/08.  תכנון ובצוע.   פסל: ישראל הדני.
 104. מרכז אלכסנדרה, יכין, מרכז פולג, שלב ב' – נתניה.  4/08.  תכנון ובצוע.  אדריכל: חיים כהנוביץ.

 105. כיכר הרברט סמואל-רוטשילד – חדרה.  1/07.  תכנון ובצוע.  אדריכל: צביקה קנוניץ
 106. פארק עירוני - כפר סבא.  9/07.  תכנון ובצוע.  אדריכל: דן צור, ליאור וולף.

 107. לב הסביונים – פתח תקווה.  6/07.  תכנון ובצוע.  אדריכל: ברוך גבינט.
 108. סביוני נצר סירני, אפ"י – נס ציונה.   7/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: עופר מרגלית.  (2 מזרקות)

 109. מרום גנים – פתח תקווה.  6/08.  שיפוץ והשמשה.
 110. מגדלי חבס, YOO – תל אביב. 9/07.  תכנון ובצוע.  אדריכל: דן צור, ליאור וולף.

 111. קניון עזריאלי – מודיעין.   10/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: משה ספדיה, אירית כוכבי.
 112. כיכר בן גוריון- ז'בוטינסקי – קריית מלאכי.   7/07.   תכנון ובצוע.   אדריכלות: מהנדס העיר, גיגי נבט.

 113. סביוני רמת אביב – תל אביב.  10-07.  שיפוץ והשמשה.  אדריכל: איזי בלאנק.
 114. שדרות רגר – באר שבע.  6/07.  תכנון ובצוע.  אדריכל: יעקב כהן.

 115. בית ספר אלון – גבעתיים.   6/07.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: ציפי שר בן-נון.
  116. רחבת "מצאנו מים" – מדרחוב, ראשון לציון.  1/08.  תכנון ובצוע.  אדריכל: משה בירקנטל.

 117. קניון מגדלי אביב, שער העיר – רחובות.  11-07.  תכנון ובצוע.  אדריכל: חיים כהנוביץ.
 118. כיכר תלפיות – ירושלים.  10/06.  תכנון וביצוע.  אדריכלית: אופירה לוי, מחלקת גינון, עירית ירושלים.

 119. חורשת רועי חסן – רעננה.  9/07.  תכנון ובצוע.  אדריכלית: קרני גרשטיין.
 120. נווה נוי – נתיבות.  9-07.  תכנון ובצוע.   עיריית נתיבות.

 121. שצ"פ – עכו צפון.   8/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: סטודיו אדריכלות נוף, אריה קוץ.
 122. בית אוחנה – אילת. 12/06.  תכנון וביצוע.  אדריכל: מקס קינן.

 123. חברת הגיחון, בית האומות – ירושלים.  8/07.  תכנון ובצוע.
 124. גבעת טוסקנה, מליבו – נס ציונה.   9/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: עמי צרויה.   (3 מזרקות)

 125. גן המנהיגים, משולש ז'בוטינסקי – ראשל"צ.  9/06.   תכנון וביצוע.  אדריכל: חיים כהנוביץ. (3 מזרקות)
 126. בית דנינו – מרינה, אשדוד.  9/06.  תכנון וביצוע.  אדריכל: מקס קינן.

 127. קאנטרי קלאב – חולון.  5/07.  תכנון ובצוע.  פסל: ריצארד שילה.  אדריכל: ברוס לוין.
 128. מרכז אלכסנדרה, יכין, מרכז פולג, שלב א' – נתניה.  2/07.  תכנון ובצוע.  אדריכל: חיים כהנוביץ.

 129. פארק מרכזי – בת ים.   9/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
 130. מרכז המבקרים, מקורות – אתר ספיר.  12/06.  תכנון וביצוע.  אדריכלית: חנה ליבנה. (2 מזרקות)
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 131. כיכר בית דניאל – יפו.  12/06.  תכנון ובצוע, שיפוץ המזרקה העתיקה בכיכר.  אדריכלית: ליטל סמוק

 132. כיכר בית המועצה – באר יעקב.   8/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: יעקב פוקס
 133. פארק המשפחה – כרמיאל.   4/06.   תכנון.   אדריכלית: רותי פרידלנדר.

 134. מוזיאון המדע – ירושלים.   6/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: אריה אברהמי.
  135. גן אירועים – צומת ראם.   5/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: אלכס מיזליץ.

 136. גני עומר – עומר.   4/06.   שדרוג.
 City –   Belgrade .137 סרביה-יוגוסלביה.   3/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: רמי וימר.

 138. גן נפגעי טרור – תל אביב.  3/06.   תכנון וביצוע.   אדריכל: גדעון שריג.
 139. בית מאני, בנק לאומי – תל אביב. 10/05.   ביצוע.   אדריכל: אלישע האוסמן.

 140. כיכר ההסתדרות/שי עגנון – אשקלון.   5/05.   תכנון וביצוע.
 141. רמת רחל – ירושלים.   11/05.   תכנון וביצוע.   אדריכלית: רינה קרוגליאק.

 142. גני חוות הברון – מזכרת בתיה.   4/05.   תכנון וביצוע.
 143. גן נגיש, איזי שפירא – פארק רעננה.   4/05.   תכנון וביצוע.   אדריכל: אמיר בלום.
 144. בית אורנית, עזר מציון – פתח תקווה. 3/05.   תכנון וביצוע.   אדריכל: ז'ק ויניצקי

 145. בנין הנהלה ראשית, בנק לאומי – תל אביב.   7/05.   תכנון וביצוע.   אדריכלית: ליטל סמוק פביאן.
 146. בית דוידוף, בי"ח בילינסון – פתח תקווה.   6/05.   תכנון וביצוע.

 147. גן ברודצקי – רמת אביב.  7/05.   תכנון וביצוע.   אדריכל: יעקב פוקס.
 148. גני הינומה – נשר. 6/06.   תכנון וביצוע.   אדריכלית: נאוה כהן.  (5 מזרקות)

 149. גני ג'ויה מיה – קיבוץ נחשונים.   5/05.   תכנון וביצוע.   אדריכלית: אופירה עציון.  (2 מזרקות)
 150. מרכז הפנאי  -  בי"ח תל השומר.   5/05.   תכנון וביצוע.   אדריכל: אהוד גפן.

 151. פארק מרכזי – אלעד.   5/04.   תכנון וביצוע.   אדריכל: יעקב פוקס.
 152. דור, דיור מוגן – טבעון.   5/04.   תכנון וביצוע.   אדריכלית: מוקה האוסמן.

 153. גני קלה, מפרץ חיפה - קריית חיים. 3/04.   תכנון וביצוע.   אדריכל: גדעון בילו.   (3 מזרקות)
  154. מידעטק 2000 – נהריה.   11/03  תכנון ופקוח.   אדריכל: אריה דרור.

                                                                               אדריכלות נוף: מילר-בלום, איריס טל.  (10 מזרקות)
 155. בית דלתה – כפר נטר.   4/04.   תכנון ובצוע.   אדריכל: יושפה – שר.

 156. בית הסטודנט – אוניברסיטת בן גוריון.   3/04.   תכנון ובצוע.   אדריכל: רמי מרש.
 157. מלון הכנסייה הסקוטית – טבריה.   3/04.   תכנון ובצוע.   אדריכל: רוני מרגולין, אסיף ברמן.

 158. גן בחזית בנין חקר המוח – אוניברסיטת בר אילן.   3/04.   תכנון ובצוע.   ג'ט וציפויים: יעקב אגם.
 159. כיכר העיר – מעלה אדומים.   2/04.   תכנון ובצוע.   אדריכל: מוסה כילף.

 160. גני רמת השרון.   1/04.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.
 161. גן גורדון – רעננה.   1/04.   תכנון ופקוח.   אדריכל: דן צור.

 162. גן גונדה – תל אביב.   12/03.   תכנון ובצוע.   אדריכל: יעקב פוקס.
 163. מעונות סביון – אור יהודה.   12/03.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.

 164. תל ברוך צפון – תל אביב.   9/03.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
 165. בריכת המים באגם השייט – רעננה.   7/03.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.

  166. בית הגליל – כורזים.   6/03.   תכנון ובצוע.   דגן מושלי אדריכלים ובשיתוף אדריכלים מהוותיקן.
 167. פארק דהאן – אוניברסיטת  בר אילן.   6/03.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: רות מעוז.  (3 מזרקות)

 168. בית אמישראגז – תל אביב.   5/03.   תכנון ובצוע.   אדריכל: עמי צרויה.   פסל: צ'יהולי.  (2 מזרקות)
 169. לב הסביונים – פתח תקווה.   5/03.   תכנון ובצוע.   אדריכל: רוני מרגולין, אסיף ברמן.

 170. כיכר מרכזית – אלעד.   1/03.   תכנון ובצוע.   אדריכל: יעקב פוקס.
 171. יורו-פארק – יקום.   1/03.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.

 172. גינת אגוז – אוניברסיטת בר אילן.   12/02.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: ורד זוטא.
 173. חזית בית נייגל – אוניברסיטת בר אילן.   12/02.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: ורד זוטא.

 174. היכל התרבות – אשקלון.   9/02.   תכנון ובצוע.   אדריכל: שלמה אהרונסון.    (2 מזרקות)
 175. קירית פרס נובל – ראשל"צ.   8/02.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.   (3 מזרקות)
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 176. בית גנדן, אמבלייז – רעננה.   6/02.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: רינה קרוגליאק.

 177. קירית הממשלה – באר שבע.   5/02.   תכנון ובצוע.   אדריכל: טוני ריג.
 178. פארק הבנים, גני יהושוע – תל אביב.   5/02.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.

 179. גן הגבעה, גן גנדי – רמלה.   4/02.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ישראל לדרמן.
 180. כיכר בית העיריה – נס ציונה.   12/01.   תכנון ובצוע.   אדריכל: מיכאל עוזרמן.

 181. אכסניית צליינים, טבחה – כינרת.   11/01.   תכנון ובצוע.   אדריכל: דוד גוגנהיים.  (2 מזרקות)
 182. מזרקות בגדה הצפונית, אגם השייט – פארק רעננה.   10/01.   תכנון ופקוח.  אדריכלות: גדעון שריג.

 183. גן המדע – אור יהודה.   9/01.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוך גבינט.

 184. גן המעיין – קצרין.   9/01.   תכנון ובצוע.   אדריכלות: מיכאלה איתן.
  185. מגדלי הים התיכון – נורדיה.   8/01.   תכנון ובצוע.   אדריכלות: יורם בר-ליאת פרייז.

 186. גן הפסגה – מודיעין.   7/01.   תכנון ובצוע.   אדריכל: רוני מרגולין, אסיף ברמן.
 187. גן טאגור – תל אביב.   6/01.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.

 188. כיכר ברח' הטייסים – אשקלון.   5/01.   תכנון ובצוע.   פסלים: ורדה גבעולי ואילן גלבר.
 189. מלון נובוטל – ים המלח.   4/01.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוס לוין.

 190. שדרות מוגרבי – פתח תקווה.   4/01.   תכנון ובצוע.   פסלים: ורדה גבעולי ואילן גלבר.
 191. גן הנשיאים – רעננה.   2/01.   תכנון ובצוע.   פסל: מנשה קדישמן.

 192. שצ"פ, בזק – אריאל.   9/00.   תכנון ובצוע.   אדריכל: דדי גולן.   (2 מזרקות)
 193. גן השקמים – בני ציון.   9/00.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: אופירה עציון.  (3 מזרקות)

 194. גן עקיבה גור – בני ברק.   9/00.   תכנון ובצוע.   אדריכל: תכנון נוף, שלומיק זאבי.
 195. בית נ.י.פ.  -  תל אביב.   7/00.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ד. איתן – ע. גושן.

 196. מתחם זד"ל – ראשל"צ.   7/00.   תכנון ובצוע.   אדריכלות: אורלי רומן – נילי בלומנקרנץ.
 197. גן קרני – תל אביב.   5/00.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.  פיסול: ורדה גבעולי ואילן גלבר.

 198. גן הפסנתר, רמת האקדמיה – ראשל"צ.   5/00.    תכנון ובצוע.    אדריכל: חיים כהנוביץ.
 199. בית מריון ואלי ויזל – בי"ח תל השומר.   2/00.   תכנון ובצוע.   אדריכלות: לאה קולן.

 200. פארק הבנים – ראשל"צ.   1/00.   תכנון ובצוע.   אדריכלות: תכנון נוף בע"מ.
 201. נאות שקמה – ראשל"צ.   10/99.   בצוע.   אדריכל: סילבאן שטרית.

 202. אולמי קינג סטון – אור יהודה.   9/99.   תכנון ובצוע.   אדריכל: נד סגלה.  (2 מזרקות)
 203. אמת המים, פארק הירקון – תל אביב.   6/99.   תכנון.   אדריכל: גדעון שריג.

 204. הגן הגזום, פארק הירקון – תל אביב.   5/99.   תכנון ופקוח.   אדריכל: גדעון שריג.
 205. משרדי עו"ד ישראל פרי – תל אביב.  4/99.   תכנון ובצוע.  אדריכל: רם כרמי, סימון פרידמן. (2 מזרקות)

 206. כיכר 8-14, נווה סביון – אור יהודה.   3/99.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוך גבינט.
 207. אולמי דוד המלך – בני ברק.   2/99.   תכנון ובצוע.   אדריכל: צביקה וינברגר.

 208. גן בכיכר סמילנסקי – תל אביב.   11/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
 209. בית יד לבנים – ראשל"צ.   11/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גולומב – בר טור.

 210. אחוזת נווה חוף – ראשל"צ.   11/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוס לוין.  (2 מזרקות)
 211. פארק הנוער, תל גיבורים – חולון.   10/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.

 212. גן ג'ינאו, נאות בן גוריון – חולון.   9/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.
 213. כיכר הכניסה לשכונת נווה סביון – אור יהודה.   8/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוך גבינט.

  214. הגן היפני – חולון.   8/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
 215. גן ההתיישבות, שדרות קוגל – חולון.   7/98.   תכנון ובצוע.   פסלת: ציונה שימשי.
                                                                                          אדריכלות נוף: דדי גולן.
 216. גן ערים תאומות, כיכר קוגל – חולון.   5/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: מוסה כילף.

 217. פארק מרכזי, נאות אשלים – ראשל"צ.   5/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.  (5 מזרקות)
 218. טיילת שפך הגעתון – נהרייה.   5/98.   בצוע.   אדריכלית: נאוה כהן.

 219. מגדלי צמרות – הרצליה.   4/98.   תכנון ובצוע.   אדריכלות: מילר-בלום, איריס טל.  (2 מזרקות)
 220. אגד, תחנה מרכזית חדשה – ראשל"צ.   3/98.   בצוע.   לייטרסדורף אדריכלים, חיים לשם.
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 221. גן ע"ש חיים בר לב – חולון.   3/98.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גד שלח.   (2 מזרקות)

 222. חזית המתנ"ס – אור יהודה.   1/98.   שיפוץ ושדרוג.
 223. פארק מרכזי בכניסה הצפונית – אילת.   12/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: שלמה אהרונסון.
 224. נווה סביון, פארק מרכזי – אור יהודה.   11/97.   בצוע.   אדריכל: ברוך גבינט.  (3 מזרקות)

 225. כיכר אלי כהן – אשקלון.   11/97.   תכנון ובצוע.   פיסול: ורדה גבעולי ואילן גלבר.
 226. פארק ברנוביץ – בית דגן.   10/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.

 227. אנדרטת השואה, פארק הבנים – ראשל"צ.   9/97.   תכנון ופקוח.   פסל: דוד כץ.
 228. רחבת הכניסה למרכז סוזן דלל – תל אביב.   7/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: שלמה אהרונסון.

 229. פארק גדי נוטס, מטרו ווסט – רעננה.   7/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.
 230. אורחאן הכרמל – קיבוץ רמות מנשה.    6/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: יוסי עמיר.
                                                                      אדריכלות נוף: מילר-בלום, איריס טל.

 
 231. פינת החי – פארק רעננה.   5/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.

 232. מזרקת המתזים, גן הרצל – חולון.   4/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוס לוין.
  233. מזרקת הצפרדעים, גן הרצל – חולון.   4/97.   תכנון ובצוע.    אדריכל: ברוס לוין.

 234. מלון הילטון – באר שבע.   3/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוס לוין.  פיסול: ורדה גבעולי ואילן גלבר.
 235. גן בשדרות הציונות – תל אביב.   2/97.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.

 236. גן ברח' הרצפלד, ניר אביב – תל אביב.   11/96.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
 237. גן ברח' ברזאני, רמת אביב ג' – תל אביב.   11/96.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.

 238. גן הוורדים – בית שמש.   10/96.   תכנון ובצוע.   אדריכל: משה עקרון.
 239. אורחאן דברת.   9/96.   תכנון ובצוע.   אדריכל: יוסי עמיר.  אדריכלות נוף: מילר-בלום. (2 מזרקות)

 240. פארק המים, שכונת קורן – מעלות.   9/96.   תכנון והשלמת בצוע.  אדריכלית: נאוה כהן.
 241. פארק הדסה – באר שבע.   9/96.   תכנון ובצוע.  פסל: ישראל הדני.  אדריכל נוף: צבי דקל.  (3 מזרקות)

 242. כיכר הקסטל, רח' אבן גבירול – תל אביב.   7/96.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
 243. גן המושבה – ראשל"צ.   7/96.   תכנון ובצוע.   אדריכל: משה בירקנטל.   (3 מזרקות)

 244. רחבת הספרייה המרכזית – אוניברסיטת תל אביב.   5/96.   שחזור ושיפוץ.   אדריכל: דן צור.
 245. גן ריכלינהאוזן, רחבת העירייה – עכו.   6/95.   שיפוץ ושדרוג.  (2 מזרקות)

 246. פארק אלפרד ביר, רמת אביב ג' – תל אביב.   5/95.   תכנון ובצוע.   אדריכל: גדעון שריג.
 247. מוזיאון המים ובטחון הנגב – קיבוץ ניר עם.   4/95.   תכנון ובצוע.   עיצוב ותכנון: יואב גרפיקה.

  248. גן אפשטיין, רח' אחוזה – רעננה.   4/95.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: קרני גרשטיין.
  249. כיכר בכביש הראשי – עוספיא.   2/95.   תכנון ובצוע.   אדריכל: יהודה פרחי.

 250. כיכר ראשית, קירית שרת – חולון.   1/95.   שיפוץ ושדרוג.
 251. אולמי לגונה, חוף הקשתות – אשדוד.   12/94.   תכנון ובצוע.   פיסול: ישראל הדני.

 252. גן העצמאות – ירושלים.   9/94.   תכנון.   אדריכלים: שלמה אהרונסון וג'ודי גרין.  (3 מזרקות)
 253. גן אשר לוין – ראשל"צ.   8/94.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוס לוין.

 254. פארק דרום – חולון.   7/94.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.  (2 מזרקות)
 255. גני גבעת האיריסים – ראשל"צ / נס ציונה.   6/94.    השלמת בצוע.

 256. כיכר היל – תל אביב.   6/94.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
  257. כיכר ראשית בתרשיחא – מעלות תרשיחא.   5/94.   תכנון ובצוע.   אדריכל: ברוס לוין.

 258. טיילת האמפיתיאטרון – בית שאן.   5/94.   תכנון והשלמת בצוע.   אדריכל נוף: ברוס לוין.  (2 מזרקות)
 259. קניון לב אשדוד – אשדוד.   3/94.   תכנון ובצוע.   אדריכל: יעקב רכטר.

 260. כיכר בנק הפועלים – בית שאן.   3/94.   תכנון ובצוע.   פסלת: ציפורה גנדלר.
 261. כיכר סטרומה – חולון.   2/94.   תכנון ובצוע.   אדריכל: דניאל שחר.

 262. מדיסאן סנטר – עין בוקק.   1/94.   תכנון ובצוע.     ע. ומ. גלעד אדריכלים.
  263. מישור הנוף – ראשל"צ.   1/94.   תכנון ובצוע.   פסל: ישראל הדני.   אדריכל: ברוס לוין.   (2 מזרקות)

 264. קריית גנים – ראשל"צ.   10/93.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
  265. קניון דאון טאון – ראשל"צ.   10/93.   תכנון ובצוע.   אדריכל: א. אשר + אינג' י. חצור.
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 266. קניון הקריה – קריית מלאכי.   8/93.   תכנון ובצוע.   י.קירשנר אדריכלים.

 267. רח' פנקס – תל אביב.   6/93.   תכנון ובצוע.   אדריכל: חיים כהנוביץ.
 268. קניון בת ים – קניוני ישראל בע"מ.   5/93.   תכנון מחדש ובצוע.  אדריכל: סילבאן שטרית.  (3 מזרקות)

 269. כיכר קוגל, צפרירים – חולון.   3/93.   תכנון מחדש ובצוע.   אדריכל: מוסה כילף.
 270. גן קדמת מועצת הפועלים – ראשל"צ.    8/92.   תכנון ובצוע.     אדריכל: יגאל שטייניץ.

 271. גן הצנחנים – חולון.    5/92.    שיפוץ והשלמת בצוע.      אדריכל: סילבאן שטרית.
 272. טיילת הכלנית  -  מעלות תרשיחא.     2/92.       תכנון ובצוע.

 273. קניון שופ אין – ראשל"צ.   10/91.   תכנון ובצוע.   אדריכלית: יעל רוטשילד.
 274. דנדליון כדורי, ארמונות אליה – ראשל"צ.   8/91.   תכנון ובצוע.

 275. חוות הנוער הציוני – ירושלים.   3/91.   תכנון ובצוע.    אדריכל: ירמיהו אפשטיין.
 276. כיכר העירייה – מגדל העמק.   1/91.   שיפוץ.

 277. בית האיכר – מגדיאל.   10/90.   תכנון ובצוע.   אדריכל: נתי אפפל.
 278. מפלים, ארמונות אליה – ראשל"צ.   5/90.   תכנון ובצוע.    ( 3 מזרקות)

  279. לובי, ארמונות איליה – ראשל"צ.    4/89.    תכנון ובצוע.    אדריכלים: עליזה כנעני-לאה גוט.
 280. כיכר משה שרת  -  אשדוד.     11/88.    תכנון ובצוע.    אדריכל: ג'וסטבו קוצר.

 
 

 מזרקות בהקמה:
 

 281. גרנד אביסרור – באר שבע. 3/17. תכנון ובצוע. אדריכלות: אריאל סדרה
 282. שכונת השקד – אופקים. תכנון ובצוע. 2/17. אדריכלות: יעקב כהן

 283. קריית החינוך – רמת גן. תכנון ובצוע. 4/19. אדריכלות: ברוידא מעוז
 284. פארק השדרה המרכזית – חולון.  5/13.  תכנון. אדריכלות: ברוס לוין  (2 מזרקות)

 285. שכונת הרקפות – ראשון לציון. 10/19.  תכנון ובצוע. אדריכלית: ברוידא-מעוז
 286. פארק מרכזי – מרום הגליל. 7/20. תכנון ובצוע. אדריכלות: א.ב. אדריכלות נוף

 
 

 הערה: התאריכים שליד הפרויקטים הם תאריכי תחילת הטיפול בתכנון הפרויקט.
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