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ניסיון מקצועי :
 מהנדס אזרחי מומחה לתכנון תנועה .כ 30-שנות ניסיון בתכנון כבישים
ותחבורה ,הסדרת תנועה ופיתוח סביבתי בפרויקטים גדולים של אלפי יח"ד .
 בעל מיומנות רבה בכל שלבי התכנון ומחויבות לתכנון פונקציונאלי וכן בעל
יכולת ניתוח עיבוד והתאמת המוצר האופטימלי לדרישת הלקוח.

 בעל ניסיון מוכח בתכנון המותאם לתנאי המקום טופוגרפית ואקלימית ,ברמת
פירוט המאפשרת למזמין לכלכל את צעדיו לקבלת החלטות בכל שלב משלבי
התכנון תוך ראייה כוללת של הפרויקט והתעמקות בפרטים.
 התכנון מתבצע ע"י שילוב טכנולוגיות של תוכנות המחשב המתקדמות בעולם
לתכנון כבישים ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח כלים ממוחשבים ייחודיים
ומקצועיים לאופטימיזציה של התכנון והניהול .לחברה יכולות הדפסה
מהמתקדמות והמדויקות ביותר ,בעזרתם מתאפשר השימוש בעזרים תכנוניים
מתקדמים כמו שילוב תצלומי אוויר ,והקמת בסיסי נתונים . G.I.S.

 מחויב לתכנון תוך הכרה בחשיבות "האיכות" ואבטחת איכות בהתאם לתקן
 .ISO9001 : 2000מערך הבקרה הפנימי הייחודי לכל אחד משלבי התכנון
הקיים בחברה שבניהולי

מאפשר ביצוע סטנדרט בדיקות שיגרתי להשגת

איכויות תכנון גבוהות.
ניסיון תעסוקתי:
 -2002היום :מנהל והבעלים של פרץ  -סלע הנדסה אזרחית בע"מ.
משרד פרץ  -סלע הנדסה אזרחית בע"מ ,שהוקם כאיחוד של
שני המשרדים המוכרים שמעון פרץ כבישים ותנועה ומאיר סלע
הנדסה אזרחית יצר מוסד הנדסי ייחודי המשלב את הידע
והניסיון של כל אחד מהשותפים בתחומו עם מוניטין של שנים
רבות בתכנון כבישים  ,הסדרת תנועה ופיתוח סביבתי.
המשרד מוסמך ע"י מכון התקנים לפי תקן איכות ומערכת ניהול
 9001 : 2000 - ISOבתחום תכנון כבישים  ,תנועה  ,ופיתוח
סביבתי.
רשימת לקוחות עיקריים:
משרד הביטחון – מרכז בינוי על ענפיו השונים  ,משרד הבינוי
והשיכון,
משהב"ש בניה כפרית  ,משרד התחבורה  ,משרד התמ"ס  ,משרד
התיירות,
החברה הלאומית לדרכים בישראל  -מע"צ  ,עיריות ומועצות
מקומיות בכל רחבי הארץ  ,גופים ציבוריים  ,חברות מנהלות
ויזמים פרטיים.

רשימת עבודות חלקית:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2002-2001

תכנון מקב"ת ינוב בכפר יונה.
הרחבת הישוב תל מונד.
גבעת החלומות שלומי.
מודיעין מע"ר.
שכונת "ציפור" בעיר מודיעין.
שכונת רעננה .2012
שכונת גדרה .580
בית שמש – תכנון שכונה ד' 5ו ד'.7
יבנה – תכנון שכונות מתחם .B C
תכנון הרחבת מחלף מעלה אדומים.
הרחבת ישוב מודיעין עילית.
באר יעקב תב"ע ממ/מק/1517/א.1/
תכנון שני קטעים בקו התפר.
עבודות עם הערים  :כפר סבא  ,גדרה  ,הרצליה  ,תל אביב ,
רעננה  ,לוד  ,רמלה  ,גבעתיים  ,מודיעין  ,בית שמש  ,כוכב
יאיר  ,ראש העין  ,עמנואל  ,אריאל  ,ואור יהודה.

בעלים ומנהל משרד עצמאי שמעון פרץ כבישים ותנועה לתכנון
כבישים ,תנועה ופיתוח.

2001-1989

1987-1989

מהנדס בכיר לכבישים במשרד גיורא שילוני
בתפקיד מהנדס כבישים ותנועה וניהול פרויקטים הנדסיים
תחבורתיים בקנה מידה גדול ומול גורמים הנדסיים המובילים
והגדולים במדינה .
מהנדס אזרחי לתכנון כבישים בחברה למדידות והנדסה אזרחית -
חלו"א

