
תחום התמחותל"דואטלפוןכתובתפ.חאיש הקשרשם העסק

557037462גבי זגורי
, 45ת צפוני .א

שמונה.ק
050-8774875agarc@bezeqint.netמתכננים ואדריכלים

אדריכל עיצוב פנים

306027491גרצברג סמיון
קרית  , 6/11הורדים 

שמונה
050-4894454s.gertsberg@gmail.comמנהל פרויקטים

מפקח

מנהל פרויקטים052-3345644elouzeng@gmail.comצפת, 1סמטת מגינים 515797793איציק אילוז

מפקח

יועץ נגישות

512503632כמאל חלבימ"מאפ בע-פוטו
דלית , 66 בית 2רחוב 

אל כרמל
052-5525189halabi@halabil.co.ilמודד

מתכננים ואדריכלים6054-4238171office@eliasaph.co.ilד .ת, קיבוץ רמת דוד511910408

אדריכל עיצוב פנים

מתכננים ואדריכלים054-6405030misha@bda.co.ilתל אביב, 9זלודיצטי 558233755דנילוב מיכאלברמלי דנילוב אדריכלים

ג אדריכלות.א

סמיון גרצברג תכנון 
פיקוח פרויקטים

אילוז מהנדסים

אליאסף בראליאסף בר אדריכלים

mailto:agarc@bezeqint.net
mailto:s.gertsberg@gmail.com
mailto:elouzeng@gmail.com
mailto:halabi@halabil.co.il
mailto:office@eliasaph.co.il
mailto:misha@bda.co.il


אדריכל עיצוב פנים

דניאל 
אוסטרובסקי

מנהל פרויקטים052-4283373Daniel@dcostro.comכרכום, 136גולן 15335433

מפקח

ניהול תכנון כבישים 
ותשתיות

שמאות מקרקעין054-8048004moty@motyzaid.co.ilחיפה, 3חסן שוקרי 513687277מוטי זייד

מנהל פרויקטים054-4539397yegaleng@gmail.comעומר',  א16מרגנית 58751892בץ' יגאל רבינוביץ

מפקח

ד לתכנון ובנייה"עו050-8592737yakov@bentzvi.comירושלים, 1בן יהודה 515605533קובי בן צבי

23859572לאה שניאור
מזכרת , 22רוטשילד 

בתיה
050-5477170lea@shneorarc.comמתכננים ואדריכלים

יועץ נגישות

מתכננים ואדריכלים050-5268746gabi@mebelarch.co.ilקרית טבעון, 4ל "קק512261900ערן מבל

מנהל פרויקטים052-3664357orenpel@gmail.comפרדס חנה36334829אורן פלד

זייד את זייד שמאים

יגאל רבינוביץ

בן צבי יעקב

לאה שניאור אדריכלים

ערן מבל ארכיטקטורה 
ובינוי ערים

פלד תכנון וייעוץ. א

ק אוסטרובסקי.ד

mailto:moty@motyzaid.co.il
mailto:yegaleng@gmail.com
mailto:yakov@bentzvi.com
mailto:lea@shneorarc.com
mailto:gabi@mebelarch.co.il
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יועץ בטיחות054-4485482was_86@hotmail.comסחנין, 9זיתין 32692337וסים אבו ריא

יועץ נגישות

512712837טוביא נביל
, 4ניזאר הבאני 

שפרעם
050-4702773office@kirshein.comמודד

מתכננים ואדריכלים052-4882182aviva_r@bezeqint.netנהריה, 2הרימון 51504790אביבה רוטביין

אדריכל נוף050-6547223ohadfleshla@gmail.comיפתח46249892אוהד פלש

יועץ כלכלי054-7589394office@bofir.co.ilבני ברק, 5כנרת 513586529אופיר בוכניק

ראיית חשבון

512711623
פתח , 39אמיל זולא 

תקווה
074-7122222office@orhitec.comמודד

513744060אלון אזולאי
 פארק 11העמל 

תעשיות ראש העין
052-3052828alon@its-eng.co.ilיועץ חשמל ותקשורת

מתכננים ואדריכלים052-3702713pablo@altmann.co.ilבני ברק, 16בר כוכבא 15193717פבלו אלטמן

אדריכל עיצוב פנים

אס הנדסה ויעוץ .טי.איי
מ"בע

אלטמן אדריכלים

מ בטיחות.א

קרשין מודדים .א
מ"מהנדסים בע

אביבה רוטביין אדריכלים

אוהד פלש אדריכלות נוף

'אופיר בוכניק ושות

מ" בעGISאורהייטק 

mailto:was_86@hotmail.com
mailto:office@kirshein.com
mailto:aviva_r@bezeqint.net
mailto:ohadfleshla@gmail.com
mailto:office@bofir.co.il
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יועץ קונסטרוקציה052-3277784ron@amymetom.co.ilחיפה, 3יבנה 510648272רון תמיר

יועץ תנועה ותחבורה

050-5351335נשר, 22המסילה 514467588דוד אפלבוים
medidot2013@gmail.co

m
מודד

יועץ תנועה ותחבורה

512056789
תל , 65יגאל אלון 

אביב
053-7257011efi@bonuss.co.ilיועץ כלכלי

052-5377711קיבוץ יגור512835166רפאל ירון
rafiy@aram-

engineers.com
יועץ קרקע

יועץ בטיחות

050-5909005טירת הכרמל515210383עלא אבו ריא
office@artlandscape.co

.il
אדריכל נוף

58125857אריק גולדיאן
תל , 65יגאל אלון 

אביב
050-5344195arik@bonuss.co.ilיועץ כלכלי

יועץ כלכלי050-5294903arnon.rund@hdfk.co.ilכפר הראה, 13פרדס 25130238ארנון רונג

מתכננים ואדריכלים050-8550071ehudpbest@gmail.comגבעתיים, 49קפלנסקי 55887806אהוד בסט

060-5587378חיפה, 35שמשון 97611723אלחנן ברסלב
etzion.breslaw@gmail.c

om
שמאות מקרקעין

ארט אדריכלות נוף ועיצוב 
מ"עירוני בע

אריק גולדיאן

ארנון רונד ייעוץ וניהול

אהוד בסט אדריכלים 
ומתכנני ערים

מ"ברסלב ובניו בע

מתום מהנדסים -אמי
ויועצים

מ"אפלבאום מדידה בע

מ"ב בונוס בע.א.ר.א

מ"ארם מהנדסים בע

mailto:ron@amymetom.co.il
mailto:medidot2013@gmail.com
mailto:medidot2013@gmail.com
mailto:efi@bonuss.co.il
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052-5655479רקפת514821602דני מסיקה
danim@bareketeng.co

m
יועץ חשמל ותקשורת

יועץ מיזוג אויר

יועץ תנועה ותחבורה052-7344111saji@g-handasa.comטייבה, 24' רח514303403אבר סאגי'ג

מנהל פרויקטים052-7267706office@pm770.co.ilירושליפ, 2הסורג 5940994גדי נדלר

מפקח

מתכננים ואדריכלים054-5593400gadi@golanarc.comחיפה, 10מרקוני 511722241

אדריכל עיצוב פנים

מתכננים ואדריכלים054-4662084info@geotectura.comחיפה, 17קרית ספר 28048262יוסי קורי

אדריכל עיצוב פנים

511905424רינה דגני
תל , 154מנחם בגין 

אביב
052-4468887rina@geokg.comיועץ כלכלי

מתכננים ואדריכלים

51199176
קריית , 36אחד העם 

שמונה
052-4706211

ginunim@netvision.net.

il
גינון ופיתוח

מתכננים ואדריכלים050-6516808office@gaa.co.ilקיבוץ שדה נחמיה558067005
רון איילגלעדי אייל אדריכלים

הנדסה אזרחית.ג

ניהול פרויקטים- 770

גולן אדריכלים

גאוטקטורה

גיאוקרטוגרפיה

חברה לפיתוח - גינונים
מ"ועבודות גינון בע

ד הנדסת חשמל .ר.ברקת י
מ"ותאורה בע
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אדריכלות והנדסה - גלפז
מ"בע

050-8436711כפר נטר, 20ההדרים 510786882
office@galpaz-

arch.com
מתכננים ואדריכלים

514061639עופר גרויסמן
פארק , 13השקד

, תעשיות חבל מודיעין
שוהן

0524-3354940office@ghe.co.ilניהל פרויקטים

מפקח

510760895גל גרונר
טירת , 2היוזמה 

הכרמל
050-5213945gal@grdel.co.ilיועץ תנועה ותחבורה

052-8899777כפר כנא513424085סלימאן עואודה
sleman@datum-

eng.com
מנהל פרויקטים

מפקח

מתכננים ואדריכלים

יועץ לענייני קהילה052-2650545dialogue@amanet.co.ilא"ת, 34הברזל 512719709אמנון טימר

יועץ אסטרטגי

אדריכל נוף050-9640044מיצר רמת הגולן33057852ביידר דרור

יועץ מים וביוב054-4807365hmdy@hmdy.co.ilנשר, 65דרך בר יהודה 55898142דוד ילוז

, דיאלוג ייעוץ ארגוני
מ"מחקר והדרכה בע

ביידר דרור אדריכלות נוף

י הנדסה.ד.מ.ה

נחמן אטשטיין

מ"גרויסמן הנדסה בע

ל מהנדסים .א.גרונר ד
מ"בע

מ"דאטום מהנדסים בע

mailto:office@galpaz-arch.com
mailto:office@galpaz-arch.com
mailto:office@ghe.co.il
mailto:gal@grdel.co.il
mailto:sleman@datum-eng.com
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33689100שרון הדרהדר מהנדסים יועצים
חצור , 8השזיף 

הגלילית
053-6411431

hadareng770@gmail.co

m
מנהל פרויקטים

מפקח

יועץ מים וביוב

יועץ קרקע052-4275007udi@soil.co.ilבנימינה, 35הברוש 514052133

יועץ מעליות050-5299533vis@vis.co.ilנתניה, 4הדורן ' רח511262164מולי ויתקין

יועץ מיזוג אויר052-6311573avner@avishkin.co.ilהרצליה, 11בת שבע 514965052אבנר וישקין

מודד052-6439061abugosh2@gmail.comאר'כפר מג40082422בלאל אבו גוש

050-7155000ריינה513160366ניזאר זידאן
zidansrv@netvision.net.

il
מודד

יועץ כלכלי054-2429969keren-orl@bdo.co.ilתל אביב, 48דרך בגין 510986011זיו האפט

יועץ לענייני קהילה050-6478295dochedva@gmail.comקרית אתא, 42האשל 050-6478295חדוה טרגר

יועץ כלכלי054-8083069info@hacham.co.ilבני ברק, 7מצדה 514923846יותם בן חמו

המודד אבו גוש בלאל

מ"זידאן סוהייל בע

זיו האפט ייעוץ וניהול

ר חדוה טרגר"ד

חכמ יעוץ מוניציפאלי

מ"גיאומכניקה בע.א

מ"אס הנדסה בע.אי.וי

וישקין תכנון בעמ

mailto:hadareng770@gmail.com
mailto:hadareng770@gmail.com
mailto:udi@soil.co.il
mailto:vis@vis.co.il
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יועץ קרקע053-6784333hh112711@gmail.comעילבון36202273חנא חוראני

054-5216188רמת ישי69363653טובי אלפנדרי
tovialfandari@gmail.co

m
יועץ לענייני קהילה

יועץ חשמל ותקשורת052-6676644office@topazengs.netחיפה, 5בונה אליעזר 512749920יד אבו חאסום'מג

יועץ מחשוב ותקשורת050-8504444office@tcm.co.ilלוד, 6המלאה 513517821משה דהן

יועץ חשמל ותקשורת

יועץ מיזוג אויר

511988628עופר עוז
קרית , 11סוקולוב 

אונו
054-4452042ofer@triplet.co.ilיועץ מחשוב ותקשורת

יועץ חשמל ותקשורת

054-6512730נצרת558094710יזאן זואבי
office.yteng@gmail.co

m
יועץ תנועה ותחבורה

מתכננים ואדריכלים052-4474500yaron@yygranot.co.ilחיפה, 3חורי 511909921ירון גרנות

מתכננים ואדריכלים050-3346686yiftachbm@gmail.comמושב דור חוף הכרמל35694553יפתח בן מאיר

515155018
תל , 17ויקטור הוגו 
אביב

054-4568888
veronica@israelevitz.co

m
מתכננים ואדריכלים

יפתח בן מאיר אדריכל

דן והילה ישראלביץ 
מ"אדריכלים בע

פתרונים תכנון אסטרטגי

טופז חברה להנדסת 
חשמל ותאורה

אמ טכנולוגיות.סי.טי

טריפל סי טכנולוגיות 
מ"מתקדמות בע

ט הנדסה.י

י גרנות אדריכלים.י

חנא חוראני' אינג
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אדריכל עיצוב פנים

יועץ בטיחות052-6866688chen@lvth.co.ilדוד סחרוב ראשלצ513677021

יועץ נגישות052-4851010

מנהל פרויקטים050-8289360office@lavid.co.ilיקנעם, 7המדע 51211691יעקב שקד

מפקח

יועץ חשמל ותקשורת

מתכננים ואדריכלים04-8553655office@levyshtark.co.ilחיפה, 145יפו 512719634אברהם לוי

יועץ תנועה ותחבורה

יועץ תנועה ותחבורה0523597109moab_m@zahav.net.ilטייבה029801362מואב מעידי

052-3200210חיפה, 15מתמ בניין 513040824מיכה ברנע
m_barnea@netvision.n

et.il
מפקח

מנהל פרויקטים

מודד052-2696260maher72@zahav.net.ilנצרת514082474מאהר זהר

יועץ תנועה ותחבורה

יועץ מים וביוב052-4202830m@m-eng.co.ilדל שמס'מג36644136מאהר אלשער

052-5830033טירת הכרמל, 2יוזמה 514571728מרגלית סוכוי
margalit@margalit-

s@com
אדריכל נוף

מ"ברנע הנדסה ובניה בע.מ

מ"זהר הנדסה בע.מ

מאהר אלשער

מרגלית סוכוי אדריכלות 
מ"נוף בע

דן והילה ישראלביץ 
מ"אדריכלים בע

לבטח הנדסה ובטיחות 
מ"בע

מ"לביד הנדסה בע

לוי שטארק זילברשטיין 
מהנדסים

פתרונות - מעידי מואב
סטטוטריים בהנדסה
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052-3366410רמת גן, 3שלם 513902247
office@marom-

tuval.co.il
מנהל פרויקטים

יועץ תנועה ותחבורה03-6546700nte@nte.co.ilתל אביב, 20בית הלל 513834937נתן תומר

512415928מועתז סבאג
, 255ת צפוני .א

שמונה.ק
052-3496266sabag@sabageng.co.ilמודד

יועץ תנועה ותחבורה

יועץ קונסטרוקציה052-3489002finance@stareng.co.ilנשר, 16התעשייה 510864978בוריס בקלמן

מתכננים ואדריכלים050-8615395office@natiziv.co.ilכפר סבא, 10הנגר 515554822נתי זיו

אדריכל נוף

אדריכל עיצוב פנים

יועץ נגישות

מודד054-4487222info@sightvision.co.ilס"כפ, 16ש "התע514090414

511860595דן גרונר
טירת , 2היוזמה 

הכרמל
050-5231837dan@grdel.co.ilמנהל פרויקטים

יועץ חשמל ותקשורת050-5223268info@sw-eng.co.ilעכו, 8החרושת 54360908סלימאן וישאחי

סבאג מהנדסים

מ"סטאר מהנדסים בע

סטודיו זיו

מ"ן בע'סאייטויז

ג הנדסה ובניין .ד.א.ס
מ"בע

סלימאן וישאחי מהנדסים 
מ"ויועצים בע

מרגלית סוכוי אדריכלות 
מ"נוף בע

מרום תובל יעוץ ניהול 
והשקעות בעמ

מ"נתן תומר הנדסה בע
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054-6703340קיבוץ יפעת514656226דודו חמו
o.golhar.eng@gmail.co

m
מנהל פרויקטים

מפקח

יועץ מחשוב ותקשורת052-2745600valerial@anagal-it.comא גליל עליון.מתחם מ514227099

מתכננים ואדריכלים052-2666975inbar.iris@gmail.comקיבוץ משמר העמק514921253

יועץ נגישות

אדריכל נוף052-2758452gaash@netvision.net.ilיעד, 1תריסר ברושים 58373788ערן געש

514691450ראלדין אימן'פח
ת צפוני קריית .א

שמונה
052-8853088faberg2@gmail.comיועץ מים וביוב

יועץ קונסטרוקציה

יועץ קרקע

050-7308921נצרת557775939
powersrv@netvision.ne

t.il
מודד

מנהל פרויקטים054-2442021office1@port-eng.comתל אביב, 7פנחס רוזן 514278654יוסי פורטוגלי

מפקח

512066176
, 43העליה השניה 

אזור
052-6880990pgl@pgl.co.ilיועץ תנועה ותחבורה

מ"ב הנדסה בע.א.פ

פאור שירותי הנדסה

פורט מהנדסים

אל הנדסה ותכנון ,י'ג.פי
מ"תחבורה בע

גילהר הנדסה ניהול .ע
מ"וביצוע פרויקטים בע

גלית סולומוןמ" בע2009גל ניהול -ענא

שמיר אדריכלות - ענבר
מ"בע

איריס ענבר

ערן געש אדריכלות נוף

mailto:o.golhar.eng@gmail.com
mailto:o.golhar.eng@gmail.com
mailto:valerial@anagal-it.com
mailto:inbar.iris@gmail.com
mailto:gaash@netvision.net.il
mailto:faberg2@gmail.com
mailto:powersrv@netvision.net.il
mailto:powersrv@netvision.net.il
mailto:office1@port-eng.com
mailto:pgl@pgl.co.il


יועץ לענייני קהילה054-7501020hadassg@pilat.co.ilפתח תקווה, 6אפעל 512766411

054-9982882תל אביב, 26זמנהוף 558047148ציונוב ויתקון אדריכלים
arc@tsionov-

vitkon.com
מתכננים ואדריכלים

510582554דן בנישנסקי
, 35טשרניחובסקי 

חיפה
054-4899980dany@kidan.orgמנהל פרויקטים

מפקח

יועץ קונסטרוקציה

אדוארד 
קירמאיר

יועץ מיזוג אויר04-8342974eduadk@actcom.co.il חיפה63מוריה 558263471

מתכננים ואדריכלים054-4714054office@kkarc.comחיפה, 2הסביונים 512253667חגית כלימור

מתכננים ואדריכלים050-5688869rudarch@013.netחיפה, 18לאה 15463839רודי ברגר אדריכלים

514953553
, 37יגאל אלון ' רח

חיפה
054-4685988info@i-safety.co.ilיועץ בטיחות

54121779אברי מונטה
אור , 1המלאכה 

יהודה
052-3475200office@rameng.netיועץ תנועה ותחבורה אעמ הנדסת כבישים 

ותנועה

תכנון הנדסי של - קידן
הנדסה , מבני בטון דרוך

אזרחית ועבודות ציבוריות 
מ"בע

קירמאיר יאירי מהנדסים 
יועצים

קנפו כלימור אדריכלים

רודי ברגר

רונן המרכז הישראלי 
מ"לבטיחות וגהות בע

ד רונן ורדי"עו

פילת מקבוצת היי קפיטל 
מ"בע

ליאור ויתקון

mailto:hadassg@pilat.co.il
mailto:arc@tsionov-vitkon.com
mailto:arc@tsionov-vitkon.com
mailto:dany@kidan.org
mailto:eduadk@actcom.co.il
mailto:office@kkarc.com
mailto:rudarch@013.net
mailto:info@i-safety.co.il
mailto:office@rameng.net


514222017יגאל שטרק
, 14טשרניחובסקי 

הרצליה
054-7202946igal@starkigal.comיועץ מים וביוב

יועץ מזרקות

557983533חיים אלפסי
רמת , 9החרושת 

השרון
054-2213409haim@siah.arch.comמנהל פרויקטים

מתכננים ואדריכלים

8978314שלמה רונן
גבעת , 22בן גוריון 

שמואל
052-2583063

sbronen@netvision.net.

il
מתכננים ואדריכלים

46397741ששון נעים
, 24כנפי נשרים 
ירושלים

050-7271725sassonncpa@gmail.comראיית חשבון

יועץ כלכלי

52786886תמי הירש
תל , 28נחלת יצחק 
אביב

054-7405570office@tamihirsh.comמתכננים ואדריכלים

יועץ כלכלי054-5200999doron@tenna.co.ilת"פ, 16משה דיין 513628875דורון קופמן

מנהל פרויקטים

יועץ מחשוב ותקשורת052-6704546office@iti-il.comצ"ראשל , 14משה לוי 51377466

מנהל פרויקטים

יועץ מים וביוב

תנע ניהול פרויקטים

תשתיות מידע וטכנולוגיות 
מ"בע

שטרק הנדסת מים

שיח אדריכלים

שלמה ובת שבע רונן 
אדריכלים ומתכנני ערים

'ששון נעים ושות

תמי הירש אדריכלים

mailto:igal@starkigal.com
mailto:haim@siah.arch.com
mailto:sbronen@netvision.net.il
mailto:sbronen@netvision.net.il
mailto:sassonncpa@gmail.com
mailto:office@tamihirsh.com
mailto:doron@tenna.co.il
mailto:office@iti-il.com


03-7503636ת"פ, 3אלכסנדר ינאי 514260769
office@ethos-

group.co.il
מנהל פרויקטים

מתכננים ואדריכלים

יועץ איכות הסביבה

יועץ אקוסטי

יועץ לענייני קהילה054-4902743viaoffice@viaplan.co.il בנימינה6המלאכה 515466100חגית נעלי יוסף

מנהל פרויקטים050-2733846office@g-eng.co.ilראש פינה, 11האלון 515567543שרון מדר

מפקח

מנהל פרויקטים054-4944229guy@ben-hefer.comקיבוץ דן514328558גיא בן חפר

מפקח

מנהל פרויקטים052-3305533office@peled-klein.co.ilגבעת אבני, 59כלניות 511938912ערן מרחב

יועץ קונסטרוקציה

מפקח

עלי / מאלק סבאג
סבאג

51426049
, אזור תעשייה צפוני

קרית שמונה
052-3763707ms@hermon-eng.comמנהל פרויקטים

מפקח

יועץ קונסטרוקציה

פלד קליין

חרמון מהנדסים

אדריכלות תכנון - אתוס
וסביבה

ויאפלן תכנון חברה 
מ"וסביבה בע

נירינג 'גלובל אינג
סולושיינס

מ"בן חפר פרויקטים בע

mailto:office@ethos-group.co.il
mailto:office@ethos-group.co.il
mailto:viaoffice@viaplan.co.il
mailto:office@g-eng.co.il
mailto:guy@ben-hefer.com
mailto:office@peled-klein.co.il
mailto:ms@hermon-eng.com


מתכננים ואדריכלים

מודד

יועץ תנועה ותחבורה

יועץ בטיחות

יועץ נגישות

יועץ מים וביוב

אס אדריכלות ועיצוב .בי.אי

מ"פנים בע
מתכננים ואדריכלים050-3536200adir@abs-arch.co.il רמת גן38בן גוריון 515010460אדיר בן שוהם

אדריכל עיצוב פנים

יועץ כלכלי054-8083069 בני ברק7מצדה 514923846יותם בן חמומ יעוץ מוניציפאלי"חכ

יועץ תיירות

ברניר שרותי מינהל .א

מ"בע
יועץ כלכלי052-2893014erel@barnir.co.il רמת גן1בוטינסקי 'ז510701675

פורן שרים הנדסה 

מ"ושמאות מקרקעין בע
מנהל פרויקטים054-2188863office@poran-shrem.com בני ברק5כנרת 513744714אבי מיזן

מתכננים ואדריכלים050-5225112i.dweiry@gmail.comסווס אל מיכאל נצרת20246617אברהים דוייריאדריכלות בינוי ערים

יועץ בטיחות

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

אגיניקס תקשורת ומחשוב 

מ"בע
511121303הנרי לילה

 אור 30החרושת 

יהודה
052-4280001info@aginix.co.ilיועץ מחשוב ותקשורת

יועץ חשמל ותקשורת

חרמון מהנדסים

mailto:adir@abs-arch.co.il
mailto:erel@barnir.co.il
mailto:office@poran-shrem.com
mailto:i.dweiry@gmail.com
mailto:info@aginix.co.il


יועץ כלכלי052-3608692iris@urbanics.co.il רמת גן1בוטינסקי 'ז512002130איריס אפרתמ"אורבניקס בע

מתכננים ואדריכלים

יועץ איכות הסביבה

מרואן בשאראת מהנדס 

אזרחי
מנהל פרויקטים247052-3178992marwan_i@bezeqint.netד .קיבוץ מזרע ת23313901מרואן בשאראת

יועץ קונסטרוקציה

מפקח

לוסטיג מהנדסים .ש' אינג

מ"יועצים בע
יועץ מעליות054-6735373efrat@lustig.co.ilא" ת5באר טוביה 510516107אפרת לוסטיג

קורן גואטה ניהול פיקוח 

מ"ויעוץ הנדסי בע

מנהל פרויקטים03-6292010mail@k-g-eng.com בני ברק23בר כוכבא 515025148איציק קורן

מפקח

מ מהנדסים .אלאונורה מ

יועצים
יועץ מים וביוב050-21331741003eleonora@gmail.com אשדוד3/4ח "תש319601100פיסקון גולברג

מנהל פרויקטים052-2743206yzvika@amaret.co.ilא" ת34הגרזל 511664583משה מרציאנון"אמיק

מפקח

יועץ נגישות

514640010יואב לודמרמ"טי בע.אי.בי.אם.אס
 מזכרת 13חיים מלח 

בתיה
054-4937099office@smbit.co.ilיועץ מחשוב ותקשורת

mailto:iris@urbanics.co.il
mailto:marwan_i@bezeqint.net
mailto:efrat@lustig.co.il
mailto:mail@k-g-eng.com
mailto:1003eleonora@gmail.com
mailto:yzvika@amaret.co.il
mailto:office@smbit.co.il


34151399אפוטה שמואל
 230ד . ת6התומר 

בית שאן
מנהל פרויקטים052-3487198

יועץ איכות הסביבה

יועץ מחשוב ותקשורת054-4944727zoharb@rpt-tech.co.il כפר הס6השדות 515376457טי טכנולוגיות.פי.אר

יועץ קרקע052-5771897arilon@bmp-eng.co.il קיסריה18נגה 513656009ארילון מאירבמפ הנדסה

510550007חגית צורארנסט יאנג
 בניין 2ים -שדות פל

ברוש חיפה
054-4736510gips.il@iley.comיועץ כלכלי

יועץ מזרקות050-5256367aviturj5@netvision.net.il אשדוד2החניכים 512021486מן'אבי תורגמ"אשד מזרקות בע

מנהל פרויקטים054-6689500doron@bartech.co.il רעננה16דוכיפת 511844466דורון שטיינברגמ"בע (ש.ד)בר טכנולוגיות 

גדעון זולוקוב מהנדסים 

מ"ויועצים בע
יועץ קונסטרוקציה050-5285913office@zolkov.co.ilקיבוץ יגור513530097גידי זולקוב

גורדון אדריכלים ומתכנני 

מ"ערים בע
515177459עוזי גורדון

 טירת 15קרן היסוד 

הכרמל
04-8580077office@gordon-ltd.co.ilמתכננים ואדריכלים

מיתוג עיצוב -גליה ארז

שילוט
58348178גליה ארז

 92ד . ת28הרצוג 

גבעתיים
052-3483673galia@galia.co.ilיועץ שילוט

mailto:zoharb@rpt-tech.co.il
mailto:arilon@bmp-eng.co.il
mailto:gips.il@iley.com
mailto:aviturj5@netvision.net.il
mailto:doron@bartech.co.il
mailto:office@zolkov.co.il
mailto:office@gordon-ltd.co.il
mailto:galia@galia.co.il


57287104דניאל לוידניאל לוי רואה חשבון
קניון בית אבנית ראש 

פינה
יועץ כלכלי054-5207275

הדר מירום שמאות 

מקרקעין
שמאות מקרקעין054-5640655hadar@hmirom.co.ilקיבוץ רשפים40623217הדר מירום

יועץ משפטי052-2302680office@muni.co.il בני ברק5כנרת 514492594ויינברגר עמיחי'ויינברגר ברטנטל ושות

ן"שמאות נדל054-8048004reneta@motyzaid.co.il חיפה5חסן שוקר 513687277מוטי זיידזייד את זייד שמאים

יועץ מים וביוב054-7724991jasminc@tahal.com אור יהודה5יהדות קנדה 520041245תכנון המים לישראל

יועץ קונסטרוקציה

ר ניהול פרויקטים .אמ.טי

מ"רב תחומיים בע
מנהל פרויקטים054-4764385office@tmrprojects.co.il טירת הכרמל2אתגר 515065605ערן לויטה

מפקח

מ"ק תכנון כלכלי בע.י
יועץ כלכלי054-4309808israelk77677@gmail.com נתניה8263ד .ת513375824ישראל קורץ

513482992ירון אופיר מהנדסים
 11מעלה השחרור 

חיפה
054-5220250office@yoe.co.ilיועץ קונסטרוקציה

יועץ ארגוני050-3221193yael@kvet.org.ilא" ת7אבגדור המאירי 515663169יעל לפתמ"כוורת יועצים בע

mailto:hadar@hmirom.co.il
mailto:office@muni.co.il
mailto:reneta@motyzaid.co.il
mailto:jasminc@tahal.com
mailto:office@tmrprojects.co.il
mailto:israelk77677@gmail.com
mailto:office@yoe.co.il
mailto:yael@kvet.org.il


יועץ כלכלי054-7506123office@cvaive.co.il רמת גן2בוטינסקי 'ז515024065כפיר קלדרוןמ"קאל ואליו ייעוץ עסקי בע

מתכננים ואדריכלים052-5306232office#lsa-arch.comא" ת114מנחם בגין 515837474נוי לזרוביץמ"לזרוביץ שדמי אדי בע

אדריכל עיצוב פנים

ניצן קריסטל בטיחות 

והנדסה
יועץ תנועה ותחבורה052-4640355kristal055@yahoo.comאלמוג אבן יהודה29744341

יועץ בטיחות

יועץ נגישות

KPMG 052-8444413א" ת17הארבעה 540002383אורן גרופיסומך חייקיןogrupi@kpmg.comיועץ כלכלי

יועץ מחשוב ותקשורת

מתכננים ואדריכלים052-3659381iftah@stavarc.co.il רמת גן5תובל 557347135יפתח יששכרובסטיו אדריכלים

אדריכל עיצוב פנים

יועץ כלכלי050-8237999amatzia@samkai@com אלקנה10שניר 514997899אמציה סמקאימ"אמציה אסטרטגיה בע

מנהל פרויקטים41052-3761418yahudalevy1952@gmail.comד .עין העמק ת512626797יהודה לוימ"יל הנדסה בע-פל

מפקח

מתכננים ואדריכלים

אדריכל נוף

יועץ מים וביוב

יועץ מזרקות

יועץ כלכלי052-4468887rina@geokg.comא" ת154מנחם בגין 511905424חנה דבניגיאוקרטוגרפיה

מתכננים ואדריכלים

mailto:office@cvaive.co.il
mailto:kristal055@yahoo.com
mailto:ogrupi@kpmg.com
mailto:iftah@stavarc.co.il
mailto:amatzia@samkai@com
mailto:yahudalevy1952@gmail.com
mailto:rina@geokg.com


514217165דני קלימימ"קלימי אורן בע
 159גבעת הכלניות 

רמות מאיר
054-8061863office@kalimioren.comמודד

מתכננים ואדריכלים050-6363922office@coaren.co.ilא" ת3תבואות הארץ 557937977רינה כהןרינה כהן אדריכלים

מנהל פרויקטים5770052-8986785rma9574391@gmail.comד .מעלות תרשיחא ת515193027מ"רמא הגליל הנדסה בע

מפקח

מתכננים ואדריכלים

יועץ מים וביוב

יועץ קונסטרוקציה

יועץ תנועה ותחבורה

יועץ בטיחות

יועץ נגישות

שחק המומחים לשכר 

מ"בע
514766922שמואל נחמני

גן טכנולוגי מלחה בנין 

 ירושלים1
052-8765311office@shahak-ltd.co.ilיועץ כלכלי

חלוקי נחל פתרונות לעיר 

מ"בע
מודד052-3649562eitan@barash-somech.co.ilא" ת94יגאל אלון 515113108איתן בראש

עובד גובי משרד יעוץ 

מ"פיננסי כלכלי בע
יועץ כלכלי054-4203023oved@ovedgubi.comס" כפ5דוכיפת 512165861אהד גובי

mailto:office@kalimioren.com
mailto:office@coaren.co.il
mailto:rma9574391@gmail.com
mailto:office@shahak-ltd.co.il
mailto:eitan@barash-somech.co.il
mailto:oved@ovedgubi.com


ארט אדריכלות נוף ועיצוב 

מ"עירוני בע
אדריכל נוף050-5909005office@artlandscape.co.il טירת הכרמל2אתגר 515210383עלא אבו ריא

515845949מ"מהנדסים מאפ פרו בע
 16שדרות הפלים 

חיפה
050-6218074office@mapro.co.ilמודד

יהודיין משרד עורכי -לנדאו

דין
יועץ משפטי052-2420704ami@lylaw.co.ilג" ר2בן גוריון 557752292

מפקח052-6343042office@esq-eng.com נצרת עלית7יסמין 514953330קיו להנדסה.אס.אי

514711670אייל רבינוביץמ"קו מדידה בע
 הרצליה 15משכית 

פיתוח
052-8604566

office@uav-

medida.co.il
מודד

גבריאל לוטן מהנדסים 
מ"בע

540878408אייל רבינוביץ
 הרצליה 15משכית 

פיתוח
יועץ תנועה ותחבורה052-8604566

514982537ורד יצחקיפרוטקטיב ייעוץ פיננסי
פארק תעשיות חבל 

27מודיעין שקד 
052-2443444

vered@protective-

fc.co.il
יועץ כלכלי

חברת עורכי דין אליהו 
עמר

יועץ משפטי050-7366626galit@amarlaw.co.il חדרה11הלל יפה 51394473
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יועץ כלכלי052-7985750eliran@fishmancpa.co.il אשדוד3הבושם 515602670מן'אלירן תורגמוניסיטי ישראל

יועץ כלכלי052-5342592ron@fishmancpa.co.il אשדוד3הבושם 514426923'רון פישמן ושות

פדידה אהרון שירותי גיזום 

מ"וחקלאות בע
514469543פדידה אהרון

הבציר , כרם בן זמרה

191
050-5499379fadidaahron@walla.comגיזום וחקלאות

שמואל גפן הנדסת קרקע 

מ"בע
יועץ קרקע1009-7667008office@geffeneng.co.ilהתעש , כפר סבא510665292אילן בירנבאוים

557880168עמית שטרנברגהרשאגה שטרנברג אדריכל
תל ,  א14ראול ולנבוג 

אביב
36442255office@hsarc.co.ilמתכננים ואדריכלים

אדריכל עיצוב פנים

מתכננים ואדריכלים072-2507557shlomit@navot-rubin.co.ilתל אביב, 38הברזל 558247987טל נבותנבות רובין ארכיטקטורה

514611318שרון לביאי בטיחות.פ.ש
נוף , 18/3הבשן 

כנרת צפת
077-5011951sfy.betihut@gmail.comמתכננים ואדריכלים

יועץ מים וביוב

יועץ בטיחות

יועץ נגישות

מנהל פרויקטים054-5325751office@emarch.co.ilחיפה, 10ע "גדנ306195124איליה מסלובסקיאלי מסלובסקי

mailto:eliran@fishmancpa.co.il
mailto:ron@fishmancpa.co.il
mailto:fadidaahron@walla.com
mailto:office@geffeneng.co.il
mailto:office@hsarc.co.il
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אדריכל נוף

515186484תומר פישמ"פאטפיש בע
אגודת ספורט הפועל 

ירושלים, 1
02-5337643tomer@fatfish.co.ilיועץ מחשוב ותקשורת

נטע גסקו אדריכלות ועיצוב 

פנים
מתכננים ואדריכלים054-3476467ngasko@yahoo.comפתח תקווה, 8הר ציון 22912604נטע גסקו

אדריכל עיצוב פנים

49839095ירס'ראיד גירס מהנדסים'ראיד ג
 בניין 2ים -פל' שד

חיפה, אשל
04-9021122raed@rj-engineers.co.ilיועץ קונסטרוקציה

יועץ קונסטרוקציה04-8626290raffi@anunu.co.ilחיפה, 53המגינים 513754564רפי אנונואנונו רפי הנדסת מבנים

גדליה אוליצקי הנדסה 

מ"בע
מפקח02-6515114office@golitsky.comירושלים, 2הסורג 515008605שמעון אוליצקי

מתכננים ואדריכלים03-6777114office@pick-arch.comבני ברק, 5כנרת 35698372יהונתן פיקפיק אדריכלים

אבורומי אדריכלים 

מ"מהנדסים ויועצים בע
מתכננים ואדריכלים04-9948136office@aburumi.comטמרה512075425מוסטפא אברומי

מודד04-6785865leader.eng@gmail.comדיר חנא29993441עובדיה עבד אלמגיידלידר הנדסה וייעוץ

mailto:tomer@fatfish.co.il
mailto:ngasko@yahoo.com
mailto:raed@rj-engineers.co.il
mailto:raffi@anunu.co.il
mailto:office@golitsky.com
mailto:office@pick-arch.com
mailto:office@aburumi.com
mailto:leader.eng@gmail.com


אביב ניהול הנדסה 

מ"ומערכות מידע בע
מתכננים ואדריכלים03-9024004shani.hinkis@avivamcg.comראש העין, 27העבודה 511301657ברק- שני חינקיס

558256715יפעת אדרעיאדרעי אדריכלים
, 20אליעזר שטינמן 

תל אביב
03-5469265yifatadree.arch@gmail.comמתכננים ואדריכלים

אדריכל עיצוב פנים

קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח 

מ"בע
515966687אלון ורד

רמת ',  א13המלכים 

השרון
03-5288430alon@veredgroup.co.ilסוקר עצים

אדריכלות תכנון - אתוס

וסביבה

אדריכלות - אתוס

תכנון וסביבה
514260769

פתח , 3אלכסנדר ינאי 

תקווה
03-7503636office@ethos-group.co.ilמנהל פרויקטים

מתכננים ואדריכלים

יועץ אקוסטי

יועץ איכות הסביבה

513613661ינאי רוטברטאייל רוטברט הנדסה וניהול
פתח , 20המגשימים 

תקווה
052-5906550yannay@rotbort-eng.comמנהל פרויקטים

מפקח

מ"בי אר קישורים בע
בי אר קישורים 

מ"בע
יועץ לענייני קהילה054-8886990tania@bner.co.ilבני ברק, 7מצדה 514270057

mailto:shani.hinkis@avivamcg.com
mailto:yifatadree.arch@gmail.com
mailto:alon@veredgroup.co.il
mailto:office@ethos-group.co.il
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יועץ חשמל ותקשורת054-9847774office@shilaeng.comטירת הכרמל,1האתגר515006435דוד ונונושילה מהנדסים

יועץ מחשוב ותקשורת054-3078000avri@avri-tec.comיהוד,2מיהליבר 510914161אברהם גרוסברגמ"אברי אלקטרוניקה בע

אמ הנדסה .פיי.אמ.איי

וניהול
מנהל פרויקטים058-5566333office@ampm-eng.comירכא515678027מוהנא אבו יוסף

מפקח

יואב שטרן ליווי עסקי 

ופיננסי
יועץ כלכלי052-6909595yoav@yoavstern.co.ilחדרה, 6הערבה 37613833יואב שטרן

 (1995)אפשטיין ובניו .א

מ"בע
512203142יוסי הלל

פתח , 17המפלסים 

תקווה
052-3213545yossi@epstein.co.ilמנהל פרויקטים

מפקח

515365914שמעון בן דודש תכנון ניהול ופיקוח.ב.ד
ראשון , 26השייטים 

לציון
050-4715007vashe7@walla.co.ilאדריכל נוף

יועץ כלכלי03-5623222ofir@bofir.co.ilבני ברק, 5כנרת 513586529אופיר בוכניק

03-6938266א"ת, 94יגאל אלון 515113108איתן בראש
eitan@barash-

bomech.co.il
יועץ מחשוב ותקשורת

אומיד עובד 
סולמני

11705175
קרית , 9יגאל אלון 

אונו
03-7749888omid@app-land.co.ilמנהל פרויקטים

'אופיר בוכניק ושות

מ"חלוקי נחל פתרונות בע

אומיד עודד סולימני 
שמאות מקרקעין וחקר 

ן"נדל
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mailto:office@ampm-eng.com
mailto:yoav@yoavstern.co.il
mailto:yossi@epstein.co.il
mailto:vashe7@walla.co.il
mailto:ofir@bofir.co.il
mailto:eitan@barash-bomech.co.il
mailto:eitan@barash-bomech.co.il
mailto:omid@app-land.co.il


1700-509-507שדה יצחק514768860ורדית ניבמ"בוסט פורוורד בע
office@boostforword.bi

z
מנהל פרויקטים

יועץ חשמל ותקשורת

309082196
 מגדל 5/2משעול הגדי 

העמק
04-6115788

shlomo.barukh@gmail.

com
יועץ נגישות

מתכננים ואדריכלים03-6134006iftach@stavarc.co.ilג"ר, 15תובל 557347135יפתח יששכרובסטיו אדריכלים

אדריכל עיצוב פנים

511988628עופר עוז
 ראשון 15058ד .ת

לציון
03-9472022ofer@triplet.co.ilיועץ מחשוב ותקשורת

יועץ חשמל ותקשורת

511951063
קרית , 23המגדל 

טבעון
04-9532228citylink@citylink.co.ilיועץ כלכלי

מנהל פרויקטים

מפקח

יועץ בטיחות03-9068377ilm.safety@gmail.comסלעית, 342נורית 515886638יובל שגיא

יועץ נגישות

מתכננים ואדריכלים03-5181913uri@uricohen.comארבל, 32מייסדים 57818999אורי כהן

שלמה ודסלב 
ברוך

טריפל טי טכנולוגיות 
מ"מיחשוב מתקדמות בע

 (1994)סיטילינק השקעות 
מ"בע

איי אל אם וויי הנדסה 
מ"ובטיחות בע

אורי כהן אדריכלים

אומיד עודד סולימני 
שמאות מקרקעין וחקר 

ן"נדל

שלמה ברוך מורשה נגישות
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mailto:office@boostforword.biz
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אדריכל עיצוב פנים

מודד050-4424140a.handsa@gmail.comא"ת, 3קדם 514783729עלי מסארו

יועץ תנועה ותחבורה

אדריכל נוף050-5909005ala@artlandscape.co.ilטירת הכרמל, 2אתגר 515210383עלא אבו ריא

יועץ מים וביוב052-7730610balasha@bj-is.comנשר',  א20המסילה 512736612איריס אמסלם

ברניר שרותי 
מ"מינהל בע

יועץ כלכלי052-2893014erel@barnir.co.ilרמת גן, 1בוטינסקי 'ז510701675

מנהל פרויקטים054-4764385eran@tmrprojcts.co.ilטירת הכרמל, 2אתגר 515065605ערן לויטה

מפקח

557107091יעקב זיצר
, 17מעלה השחרור 

חיפה
050-7313313zitser@zitser.co.ilיועץ כלכלי

03-5228610א"ת, 76אבן גבירול 558124905דן פרייס
office@ppy-

architects.com
מתכננים ואדריכלים

ב הנדסה .א.ר
מ"בע

מנהל פרויקטים04-6868860r-a-b@v-a.b.co.ilכרמיאל, 10הנפח 512534405

מפקח מ"ב הנדסה בע.א.ר

ארט אדריכלות נוף

בלשה ילון מערכות 
מ"תשתית בע

מ"ברניר שרותי מינהל בע

TMR ניהול פרויקטים רב 
מ"תחומיים בע

רואי ' יעקב זיצר ושות
חשבון

פרייס פילצר יעבץ 
אדריכלים

אורי כהן אדריכלים

ה מהנדסים.א.א

mailto:a.handsa@gmail.com
mailto:ala@artlandscape.co.il
mailto:balasha@bj-is.com
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מתכננים ואדריכלים

שמאי מקרקעין050-7239450shai.coh2@gmail.comקיבוץ מסדה40616526שי ששון כהן

08-8526662אשדוד, 2החניכים 512021486מן'אבי תורג
avirurjs@netvision.net.i

l
יועץ מזרקות

גבריאלה 
נוסבאום

03-5247993א"ת, 3גרץ 8078941
gaby@gabyhussbaum.c

o.il
מתכננים ואדריכלים

מתכננים ואדריכלים03-6025118office@elr-arc.comא"ת, 17יצחק שדה 513377291רות להב

יועץ ביקורת03-6131431yaron@ydagan.comא"ת, 3הסבוראים 513521161ירון דגן

מתכננים ואדריכלים03-5271665joyce_o@inter.net.ilא"ת, 14ויצמן 513611947ויס אורון'ג

אדריכל נוף

פוירשטיין גזית 
מ"מהנדסים בע

511428724
, 251ההסתדרות ' שד

חיפה
04-8406161office@f-gazit.co.ilמנהל פרויקטים

מפקח

יועץ תנועה ותחבורה050-5343158tedem@tedem.co.ilטירת הכרמל, 2אתגר 510718570רגב טורס

ויס אורון אדריכלות 'ג
מ"ובניין ערים בע

פוירשטיין גזית מהנדסים 
מ"בע

מ"תדם הנדסה אזרחית בע

מ"ב הנדסה בע.א.ר

כלכלה - כהן שי ששון
ושמאות מקרקעין

מ"אשד מזרקות בע

גבריאלה נוסבאום 
אדריכלית

ריג - להב .ר/ איתן.ד
אדריכלים ומתכנני ערים 

מ"בע

מ"דגן ביקורת ובקרה בע

mailto:shai.coh2@gmail.com
mailto:avirurjs@netvision.net.il
mailto:avirurjs@netvision.net.il
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516098209גל לוי
בית , 26יואל הנביא 
שמש

09-9699220
office@safety-

effect.com
יועץ בטיחות

03-5249115א"ת, 169הירקון 510763709איילת שחר
office1@rechter-

arch.com
מתכננים ואדריכלים

יועץ כלכלי03-6872787udi@azic.co.ilא"ת, 26בן אביגדור 512355520אודי אזולאי

יועץ תיירות

יועץ קונסטרוקציה077-4144204office@eng-shlomi.co.ilאשדוד, 5כנרת 66250283שלומי שמעוני

050-8816350א"ת, 6עין חרוד 558330569גיא מרגלית
office@lakstein-

margalit.com
מתכננים ואדריכלים

אדריכל נוף

אדריכל עיצוב פנים

513335950שמואל בנקהלטר
בני , 30ברוך הירש 
ברק

03-5789499varda@ebewg.co.ilיועץ חשמל ותקשורת

יועץ כלכלי09-9555698eli@foodax.infoכפר יונה, 4נחל דלתון 28772218אלי זכר

יועץ תנועה ותחבורה04-6566475mgassan@gmail.comנצרת23498785מזאני גסאן

שמעוני מהנדסים

מרגלית - לקשטיין 
אדריכלים

מ"ב מהנדסים יועצים בע.ג

פודאקס

מזאני גסאן

מ"אפקט הבטיחות בע

יעקב רוטר אמנון רוטר 
מ"אדריכלים בע

ר אחזקות וניהול .י.ד.א
מ"בע

mailto:office@safety-effect.com
mailto:office@safety-effect.com
mailto:office1@rechter-arch.com
mailto:office1@rechter-arch.com
mailto:udi@azic.co.il
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מתכננים ואדריכלים03-6142142info@fa-za.co.ilבני ברק, 1בן גוריון 510702525יוסי פרחי

אדריכל נוף04-8103182eyeuda@gmail.comחיפה, 6ווד 'ווג516117603יהודה פרחי

יועץ תנועה ותחבורה

יועץ נגישות

04-8681999טירת הכרמל, 2יוזמה 511830697יואב מזור
contracts@gookem.co.i

l
מנהל פרויקטים

מתכננים ואדריכלים03-5235776yadint@gmail.comא"ת, 6שטנד 512097577ידין תדמור

אדריכל עיצוב פנים

04-8667663חיפה, 21יפו 28000065אהוד דאהן
office@iaw-

dahans.com
יועץ משפטי

יועץ קונסטרוקציה04-8626290rafi@anunu.co.ilחיפה, 53המגינים 513754564אנונו רפי

512042623יצחק שטרן
, 88ההסתדרות ' שד

חיפה
04-8202680shula@istern.co.ilמנהל פרויקטים

מפקח

יועץ חשמל ותקשורת04-9913446info@sw-eng.co.ilעכו, 8החרושת 514360908סאמי וישאחי
סלימאן וישאחי מהנדסים 

מ"ויועצים בע

יהודה פרחי אדריכלות נוף 
כבישים ונגישות

מ"גיאוכום בע

ידין תדמור אדריכלים 
מ"בע

אהוד דהאן

אנונו רפי הנדסת מבנים 
מ"בע

שטרן ניהול פרויקטים . אי
מ"הנדסיים בע

פרחי צפריר אדריכלים 
מ"בע
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mailto:contracts@gookem.co.il
mailto:contracts@gookem.co.il
mailto:yadint@gmail.com
mailto:office@iaw-dahans.com
mailto:office@iaw-dahans.com
mailto:rafi@anunu.co.il
mailto:shula@istern.co.il
mailto:info@sw-eng.co.il


03-5284460א"ת, 5המליץ 515335925נתן פלדמן
office@feldman-

arch.co.il
מתכננים ואדריכלים

- בתיה סבירסקי 
מלול

מתכננים ואדריכלים03-5598933keren@architects.comחולון, 10השחר 65113524

יועץ נגישות

מנהל פרויקטים073-2955000keren_l@geoda.co.ilא"ת, 3המלאכה 512765033פרי הדר

מתכננים ואדריכלים

38195962תום עדיהאקוסטיקאים
, 47לייב יפה אריה 

הרצליה
050-4454682info@acou.co.ilיועץ אקוסטי

מנהל פרויקטים054-3362356Liav@ta-eda.co.ilקיבוץ שדה נחמיה32879389ליאב איזנברג

מפקח

יועץ משפטי03-5033005rina@la-lawyers.co.ilג"ר, 2בן גוריון 515206522רינה לפידות

יועץ כלכלי077-9105354info@hacham.co.ilא"ת, 150מנחם בגין 514923846יותם בן חמו

יועץ בטיחות04-6964422maayandc@017.net.ilקצרין, נהר515381192חיים קרואזי

מ"חכמ ייעוץ מוניציפלי בע

מ"מעיין חיים אחזקות בע

כרמלי ונתן פלדמי 
מ"אדריכלים בע

באה אדריכלים ובוני ערים

גאודע ניהול ומידע 
מ"מקרקעין ונכסים בע

איזנברג הנדסה

עורכי דין- לפידות 

mailto:office@feldman-arch.co.il
mailto:office@feldman-arch.co.il
mailto:keren@architects.com
mailto:keren_l@geoda.co.il
mailto:info@acou.co.il
mailto:Liav@ta-eda.co.il
mailto:rina@la-lawyers.co.il
mailto:info@hacham.co.il
mailto:maayandc@017.net.il


515485712ניר אדלר
, 27דרך החמניות 

שדה נחמיה
052-2233784

adlerprojects@gmail.co

m
מנהל פרויקטים

מפקח

יועץ מחשוב ותקשורת077-5515661ivisual.acc@gmail.comצפת, 11ירושלים 66537648לילך סגל

יועץ חשמל ותקשורת04-6579542boulos.d@015.net.ilנצרת512420639בולוס דאי

מנהל פרויקטים513919076077-3351046ariel@enp.co.ilארז רובינשטיין

מפקח

077-5447501הוד השרון, 29החרש 516113982ניב סוטובסקי
office@ciuil-

systems.co.il
יועץ מים וביוב

יועץ תנועה ותחבורה04-6470483office@osama.co.ilיפיע514885706אוסאמה חטיב

516098209גל לוי
בית , 26יואל הנביא 
שמש

09-9699220
office@safety-

effect.com
יועץ בטיחות

513313106אברהם גבור
ראש , 2שלמה המלך 
העין

03-7329000gibr@gkarch.co.ilמתכננים ואדריכלים

מנהל פרויקטים052-3691553adam@a-pm.co.ilגן נר514429745אדר עטר

סוטובסקי מערכות 
מ"אזרחיות בע

אוסאמה חטיב הנדסה 
מ"בע

מ"אפקט הבטיחות בע

גבור אדריכלים ובינוי .א
מ"ערים בע

מ"אדר עטר בע

אדלר ניהול ופיקוח 
פרויקטים בניה ותשתיות 

מ"בע

ואל'ויז

דאי.עאוני ב

ארז רובינשטיין ניהול 
מ"פרויקטים בע

mailto:adlerprojects@gmail.com
mailto:adlerprojects@gmail.com
mailto:ivisual.acc@gmail.com
mailto:boulos.d@015.net.il
mailto:ariel@enp.co.il
mailto:office@ciuil-systems.co.il
mailto:office@ciuil-systems.co.il
mailto:office@osama.co.il
mailto:office@safety-effect.com
mailto:office@safety-effect.com
mailto:gibr@gkarch.co.il
mailto:adam@a-pm.co.il


מפקח

מנהל פרויקטים514673896050-7342111shulybl@gmail.comשולי בן לולו

מפקח

מ"אדר עטר בע

אדיר הנדסה אזרחית .ה
מ"בע

mailto:shulybl@gmail.com






























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



































































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


