פרופיל חברה
חברת אגסי -רימון מהנדסים בע"מ מתמחה במתן שירותים הנדסיים וגיאוטכניים בנושא הנדסת קרקע
וביסוס בתחומים שונים :


יעוץ לביסוס עבור גשרים.



יעוץ לבריכות מים ,תחנות שאיבה ,סכרים ומאגרים



פיתוח כבישים ושכונות חדשות כולל קירות תומכים ,הנחיות לעבודות עפר ותכנון



יעוץ לביסוס מבני ציבור ומבני תעשיה.



יעוץ לביסוס מבני מגורים כולל רבי קומות ומרתפים.



יעוץ לביסוס מבנים תת קרקעיים.
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בניה פרטית

צוות יועצי הקרקע בחברת אגסי -רימון ,יובל רימון ואמנון אגסי ,מספק שירותי ביסוס וייעוץ הכוללים:
חקירת שתית ,ניתוח ממצאי הקרקע לאפשרויות ביסוס ,הכנת דוח ביסוס ומבנה מסעה עם מתן המלצות מפורטות ופיקוח
עליון על הביצוע .

ניסיון מקצועי-יובל רימון
2006-2013

משרד "אגסי רימון מהנדסים בע"מ" -מנכ"ל ובעלים
מתן שירותי ייעוץ הנדסי בנושא הנדסת קרקע וביסוס.
יעוץ לביסוס מבני מגורים ,מבני תעשיה,בתי ספר,מבני משרדים,תשתיות תקשורת ,מבנה מסעות,
קירות תומכים וגשרים.

2007-2009

תהל מהנדסים יועצים  -מהנדס ראשי בנושא גיאוטכניקה  -קרקע וביסוס.
להלן דוגמאות לפרויקטים אשר טופלו על ידי בחברות הנ"ל:יעוץ לביסוס מבני מגורים כולל רבי
קומות של חברות כמו אזורים ,אשטרום ,אפריקה ישראל ,פרויקט הרכבת הקלה בירושלים ,פרויקטים
עם משרד הביטחון כמו פרויקט נבטים ,פלמחים.פיתוח שכונות חדשות כולל הנחיות לקירות תומכים
ומבנה מסעה.
יעוץ למאגרים בארץ ובחו"ל ,בריכות מים ותחנות שאיבה במסגרת עבודתי בחב' תהל .

1996-2006

משרד מהנדסים "בלנק-לרר" -מהנדס בכיר בנושא קרקע וביסוס.

השכלה -יובל רימון
1993

תואר ראשון )  ( B.Sc.בגיאולוגיה ובמינרלוגיה

1996

בוגר הטכניון בפקולטה להנדסה אזרחית
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2003

מגיסטר בהנדסה אזרחית -טכניון )-MEגיאוטכניקה( ,התמחות בהנדסת קרקע וביסוס .מלגת
הצטיינות ע"ש אינג' משה קציר בעבודת הסיום.

ניסיון מקצועי-אמנון אגסי
2007-2013

משרד "אגסי רימון מהנדסים בע"מ" -מנכ"ל ובעלים
מתן שירותי ייעוץ הנדסי בנושא הנדסת קרקע וביסוס.
יעוץ לביסוס מבני מגורים ,מבני תעשיה,בתי ספר,מבני משרדים,תשתיות תקשורת ,מבנה מסעות,
קירות תומכים וגשרים.

2004-2007

מהנדס למבנים ותשתיות ברשות שדות התעופה
 ליווי תכנון שדה תעופה חדש בתמנע כחלופה לשדה התעופה באילת הפעלת הניהול והפיקוח הצמודים בפרויקט מתקן טיפול בשפכים בנתב"ג ניהול הקמת תחנה למעבר פסולת בנתב"ג ליווי פרויקטים בשיטת  B.O.Tכדוגמת יו.פי.אס ,אוריין שנקר ומט"ש נתב"ג ניהול פרויקט טרמינל לטיסות פרטיות. -קידום פרויקט בי"ס לאבטחה בנתב"ג

1996-2003

מנהל פרוייקטים בחברת "מסד עוז הנדסה בע"מ "
חברה לניהול תאום ופיקוח על פרויקטים בבניה .
אחריות לתכנון ארגון וניהול פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות
תחומי פעילות :ליווי תכנון,הכנת חומר למכרזים,הכנת תקציבים,ניהול מו"מ עם
קבלנים,הכנת לו"ז,טיפול בהיתרי בניה,הכנת חוזי התקשרות עם קבלנים ומתכננים ,הפעלת הניהול
והפיקוח הצמודים,דיוו ח על פעילות וחריגים למזמין,ניהול סיורי קבלנים,פניה לקבלת ייעוץ משפטי.

השכלה -אמנון אגסי
1996

בוגר הטכניון בפקולטה להנדסה אזרחית בתחום הנדסת קרקע
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פרויקטים נבחרים
פרויקטים של משרד הביטחון ומיגון


חלקת גדולי האומה הר הרצל



בסיס ביסל"א ,חצור ,שדה דב ,חצרים ,נבטים ,שבטה



פרוייקט מיגון עוטף עזה כ 200 -יח"ד ממ"ד בקיבוץ מפלסים.



פרוייקט מיגון עוטף עזה כ 280 -יח"ד ממ"ד בקיבוץ יד מרדכי.

פרויקטים בנושא קולטנים סולאריים ואנרגיה


פטיש ,חצבה ,סגולה ,עין יהב ,ברכיה



תחנות להחלפת סוללות – בטר פלייס.

פרויקטים בנושא מגורים והרחבות


פרויקט מגדלי מגורים במודיעין -חב' לוינשטיין.



מגדלי מגורים ורבי קומות באשקלון מעל  500יח"ד.



הרחבת ישוב קהילתי -יד בנימין –  70יח"ד.



הרחבת קיבוץ גבעת ברנר 180 -יח"ד.



התיישבות ניצן 300 -יח"ד.



מבני מגורים בשכונת מליבו בנס ציונה.



מבני מגורים/משרדים כולל מרתפים ברחובות כ 400 -יח"ד.



פרוייקט שכונת מגורים 64 -יח"ד ביקנעם -חב' גרופית.



פרוייקט שכונת מגורים 250 -יח"ד בכרכור -חב' גרופית.

פרויקטים בנושא מבני ציבור ומבני מסחר ותעשיה


מבני ציבור הכוללים  :בתי ספר ,גני ילדים וכו' בגדרה ,נס ציונה  ,רחובות ,תל אביב ,חולון וכו'



יעוץ לביסוס למבני ציבור עבור עיריות ומועצות אזוריות  :חבל מודיעין ,שפיר ,עיריית ת"א ,נס
ציונה ,מטה בנימין ,קרית עקרון ,שומרון ,בקעת הירדן ועוד..



פרויקט דולפין עבור חברת  AGTהאמריקאית,שלב א' בהיקף  780מליון דולר.



מרכז מסחרי בכפר אורנים ,אשקלון ,אשדוד ,בת ים ועוד..



תשתיות תקשורת בקונגו עבור חברת בר-ניב נציגת חב'  ERICSONהעולמית.



מרכז לוגיסטי עבור חב' אייל ציוד לאירועים כ 5000-מ"ר באזוה"ת עמק חפר.



מרכז למחזור צמיגים כ 14,000 -מ"ר באזוה"ת שחק.



בתי ספר בדרום הארץ עבור מועצה אזורית אבו-בסמה.



מבנה משרדים בפתחת תקווה כולל  2קומות מרתף.



בריכת שחיה ומרכז ספורט בתל אביב -מרכז באבור.
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מבנה מכון להכשרה ימית בעכו.



יעוץ למבנים עבור החברה הכלכלית לפיתוח קיסריה כולל עבודות ימיות.
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הקליר  -2תל אביב ,נתן אלתרמן  -28תל אביב ,עולי הגרדום  -63ראשון לציון ,הבנים  -11רמת גן ,הר
צופים  -23חולון ,הכלנית  -24אשדוד ,רח' אלי כהן  – 11-13-15רעננה ,ימין אבות  -14ירושלים ,קריניצי
 -27רמת גן ,הראה  – 9רחובות.



ועוד ...

פרויקטים בנושא מאגרים
ייעוץ עבור מאגרים וסוללות בארץ עבור חברת "מקורות" כדלקמן :


מאגר חדרה



מאגר חפץ חיים -סוללות בגובה עד  20מ'



מאגר כיסופים -סוללות בגובה  25-30מ'



מאגר אשדוד



מאגר באר שבע -סוללות בגובה עד  30מ'

ייעוץ עבור מאגרים וסוללות בחול עבור חברת "תהל" כדלקמן :


מאגר באתיופיה -סוללות בגובה של עד  100מ'



מאגרים בגאנה )סוללות ובריכות מים(



מאגרים בבצואנה

פרויקטים בנושא מינהור


דוח ראשוני לקו החמישי לירושלים בתכנון חברת ת.ה.ל אורך הקו  15ק"מ



ייעוץ למינהור עבור חברת מקורות בקטרים עד  4מ' ובאורך של עד  500מ"א -מעל  40מנהרות



מנהור עבור קו ירקון מערבי –  15מנהרות בקוטר  3מ' באורכים  50-200מ'



קו חפץ חיים מתחת לכביש  – 40מנהור בקוטר  4מ' לאורך  400מ'



קו חפץ חיים -חצייה רכס בכורכר בעומק של  80מ' ולאורך של  300מ'



קו אשכול סומך בנחל ציפורי באורך של כ 500 -מ'



מתקן התפלה באשדוד – קו מי רכז לים מנהור באורך  3500מ'

פרויקטים בנושא גשרים


עמק הארזים -חברת מוריה 4 -גשרים



עמק נחל רפאים



כביש  6דרום -מחלף בן שמן וכפר דניאל עם קרית גת -הפרויקט כולל גשרים ,מעבירי מים ,גשרי רכבת



גשרי רכבת באזור הדרום -באר שבע ,דימונה וכו'
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פרויקטים בנושא קירות תומכים וקרקע משוריינת


פרויקט חניון בביתר עילית -קירות בגובה של עד  15מ'



פרויקט עמק רפאים



פיתוח שכונה מזרחית בדימונה עבור  3500יח"ד



כ 40 -יישובים של משרד השיכון באיזור הדרום ואיזור ירושלים.

פרויקטים בנושא כלונסאות דיפון ועוגנים


כביש עוקף צפת -כלונסאות דיפון ועוגנים.



חפירה למרתפים עד  3מפלסים



מבני מגו רים ,תעשיה ומסחר באזורים אשדוד ,אשקלון ,אור יהודה ,ת"א



מבני מגורים ומשרדים כולל מרתפים ברחובות כ 400 -יח"ד

פרויקטים בנושא ברגי סלע  /קרקע לייצוב ותימוך מדרונות


בריכת הנדיב



בריכת המורים



אילון מורה



שכונת מגורים באריאל



מבני תעשיה ומסחר בא.ת ברקן



פרוייקט מגורים של חברת לוינשטיין במודיעין

פרויקטים בנושא כבישים ומסעות


מבנה מסעות וכבישים -סוכנות באדג'ט באר שבע



מעגל תנועה ושיקום כביש – בית דגן



שדרוג כביש קיים באורך של  1700מ' -קוממיות



שדרוג כביש קיים באורך של  1700מ' -יסודות



שדרוג כביש קיים באורך של  1200מ' -כוכב השחר



שדרוג והרחבת כביש קיים באורך של  700מ' -להב



שדרוג והרחבת כביש קיים באורך של  10,000מ' -באר יעקב



כביש חדש באורך של  4,000מ' -באר יעקב



שדרוג והרחבת כבישים בישובי הבקעה באורך של עד  2500מ' -יפית ,משואה ,חמרה ,ארגמן ,מכורה



שדרוג והרחבת כבישים כולל חניות ומעגלי תנועה -מושב יכיני



כביש ומבנה מסעה -פרדס חנה



פארק הארזים -כבישים באורך  14ק"מ
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