
טיקטין תכנון חשמל בע"מ

יושרה' פשטות,  יעילות,  '

01.



 הכירו את המהנדסים

טיקטין

מנכ"ל| אמיר טיקטין

למד בטכניון, משמש כמנהל החברה, ואחראי על תחום
התשתיות בחברה
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מייסד| נתנאל טיקטין

הקים את החברה ב1973, שימש כיו"ר ועדת האתיקה
של ארגון המנהדסים 

מהנדס בכיר| יובל טיקטין

למד באונ' באר שבע, משמש כראש מחלקת מבנים
ומגורים בחברה. בעל ניסיון רב בתחום

טיקטין חשמל היא חברה להנדסה ותכנון
חשמל, אשר הוקמה ב1973 וממוקמת

ברחובות. החברה מונה כ50 עובדים, כאשר
12 מתוכם מהנדסים
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הכירו את הצוותים

נדב טיקטין | ראש צוות מגורים

מוביל צוות של 15 אנשים אשר עובדים
בתוכנות שונות כגון אוטוקד, רוויט, רילוקס,
AGI ועוד. הצוות מתכנן את כל הפרויקט

מתחילתו עד סופו: מפינוי השטח לבניה ועד
חישובי תאורה ופיקוח עליון. 

מרינה נוטקין | ראש צוות תשתיות

מובילה צוות של 12 אנשים. הצוות מתכנן
.שכונות, כבישים, מחלפים, פארקים ותב״עות

לצוות ניסיון רב בתחום התשתיות ותיאום
מערכות, ועובד עם החברות הגדולות בישראל. 

מיטל חדד | ראש צוות מסחר

מובילה צוות של 10 אנשים, ויודעים לתכנן
מגדלים וגורדי שחקים ברמה הגבוהה ביותר.

לצוות ידע רב בתוכנות רוויט ואוטקד. 



איצטדיון בלומפליד

שיפוץ וחידוש האיצטדיון שנערך
ב2019. מערכת התאורה באיצטדיון
חודשה, וכעת ניתן להכניס לשטח

האיצטדיון כ29,000 צופים. 

Lyfe מגדלי

שלושה גורדי שחקים באיזור התעסוקה
המתחדש בבני ברק. לפרויקט 4

 .10MVAחיבורים בגדלים של 7,8,9 ו

דוגמאות מפרויקטים- מבנים

Menora Tower

בית מנורה החדש ברמת גן. הבניין מכיל
גם את הדטה סנטר של החברה. אוכלס

לפני שנתיים.
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מתחם האלף

מתחם של כ1000 דונם במערב ראשון
לציון אשר אמור לאכלס כ100,000

עובדים ו22,000 תושבים. במתחם יהיו
משרדים, מגורים, מלונות ומתחמי פנאי

דוגמאות מפרויקטים- תב״עות

תוכנית מתאר בית שמש

כ1600 דונם באיזור בית שמש. תוכנית
אשר תקפיץ את העיר קדימה

תב״ע צפון מערב חדרה

כ10,000 דירות חדשות, איזור מלונאות
נרחב ופארק של כ600 דונם במערב

חדרה, על הים

תב״ע הרצליה הר 2200

כ12,500 יח״ד בדרום מערב הרצליה.
במתחם יהיו איזורי תעסוקה רבים,

מלונות, מבני ציבור, מסחר ופארק חופי.



עובדים עם
הטובים
ביותר
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contact us.

Office@tiktin.com
08-0310500
א.ד. ברגמן 2 רחובות
https://tiktin.org
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https://tiktin.org/

