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מיילנייד'טלל"מנכ

03-5495222Federarch@gmail.comשי פדררמת השרון , 7טהון פדר אדריכלים

076-5480006050-6849654private.adom@gmail.comליאור ליטמןתל אביב , 106הר ציון ' שדמ"אדום אדריכלים בע

שלמה ובת שבע רונן 
אדריכלים

03-5324876052-2583063sbronen@netvision.net.ilבת שבע רונןגבעת שמואל , 22בן גוריון 

חזקיה אדריכלות 
מ"פיננסית בע

03-9466626052-9350095Office@meyzi.co.ilמייזי חזקיהתל אביב , 48מנחם בגין 

03-9229999054-5200999odelya@tenna.co.ilדורון קופמןפתח תקווה , 16משה דיין תנע ניהול פרויקטים

050-9267993KalanitLe@taxes.gov.ilצחי לוינסקיחדרה , 17הרצל לוינסקי אדריכלים

04-8100578052-2414878smadar@raz-arch.co.ilדני רזחיפה , 13דויד פינסקי רז אדריכלים

04-8611311052-4474500iris@yygranot.co.ilירון גרנותחיפה , 3חורי מ"י גרנות אדריכלים בע.י

09-8351026054-4514003info@r-l-arch.co.ilרוזן ליננברגמושב אודים , 416ד .תרוזן ליננברג אדריכלים

אחרת אדריכלות
נ מנשה .ד, מצפה אילן 

3786300
04-6255464bilskyr@gmail.comרחל בילסקי

אמר קוריאל אדריכלים 
מ"בע

04-8371190052-7701124curiel2@inter.net.ilאברהם קוריאלחיפה , 67דרך הים 

נופר דוד אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

03-6918585054-5522255Chaya@nofarachitects.comדוד נופרתל אביב , 32נחלת יצחק 

04-8522049054-4249552Dafna@aviram-arc.comמרדכי אבירםחיפה , 68קיבוץ גלויות מ"אבירם אדריכלים בע

קדמה אדריכלות ובינוי 
ערים

052-8841836kedmarch@gmail.comירון קדמי מי עמי104. ד.ת

חיים קזס ושמעון קידר 
אדריכלים

חיים קזס רמת גן10הבונים 
03-5750803

052-5957552
kazas.design@gmail.com

יוסי קורי
יוסי קוריחיפה, 17קרית ספר 

054-4662084geotectura@gmail.com

לרמן בן שושן עיר אזור 
מ"נוף בע

מיכל/קרןתל אביב, 120יגאל אלון 
03-7158820office@gl-urban.co.il

סוגי פרויקטיםכתובתשם הספק#
יצירת קשר

למבנים עד - אדריכלים 
ר" מ500

mailto:private.adom@gmail.com
mailto:sbronen@netvision.net.il
mailto:Office@meyzi.co.il
mailto:odelya@tenna.co.il
mailto:KalanitLe@taxes.gov.il
mailto:smadar@raz-arch.co.il
mailto:iris@yygranot.co.il
mailto:info@r-l-arch.co.il
mailto:bilskyr@gmail.com
mailto:curiel2@inter.net.il
mailto:Chaya@nofarachitects.com
mailto:Dafna@aviram-arc.com
mailto:office@gl-urban.co.il
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אייזן אדריכלים ובוני .ג.א
מ"ערים בע

איילהחיפה, 44מוריה ' שד
04-8348705ayala@ige.co.il

בר לוי אדריכלים 
ומתכנני ערים

קטי הרשקוביץ תל אביב5דרויאנוב 
03-6200730Brlv@Brlv.co.il

אסא שיש אדריכלות 
מקומית

050-8314699Shaishassa@gmail.comאסא שישבינימינה , 30הכרמל 

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

ערן מבל אדריכלים 
ארכיטקטורה ובינוי ערים

04-9835146050-5268746Gabi@mebelarch.co.ilערן מבלקריית טבעון , 4ל "קק

03-5495222Federarch@gmail.comשי פדררמת השרון , 7טהון פדר אדריכלים

076-5480006050-6849654private.adom@gmail.comליאור ליטמןתל אביב , 106הר ציון ' שדמ"אדום אדריכלים בע

שלמה ובת שבע רונן 
אדריכלים

03-5324876052-2583063sbronen@netvision.net.ilבת שבע רונןגבעת שמואל , 22בן גוריון 

חזקיה אדריכלות 
מ"פיננסית בע

03-9466626052-9350095Office@meyzi.co.ilמייזי חזקיהתל אביב , 48מנחם בגין 

03-9229999054-5200999odelya@tenna.co.ilדורון קופמןפתח תקווה , 16משה דיין תנע ניהול פרויקטים

03-6882890054-9982882arc@vitkon.comליאור ויתקוןתל אביב , 26זמנהוף ציונוב ויתקון אדריכלים

050-9267993KalanitLe@taxes.gov.ilצחי לוינסקיחדרה , 17הרצל לוינסקי אדריכלים

04-8100578052-2414878smadar@raz-arch.co.ilדני רזחיפה , 13דויד פינסקי רז אדריכלים

04-8611311052-4474500iris@yygranot.co.ilירון גרנותחיפה , 3חורי מ"י גרנות אדריכלים בע.י

09-8351026054-4514003info@r-l-arch.co.ilרוזן ליננברגמושב אודים , 416ד .תרוזן ליננברג אדריכלים

אמר קוריאל אדריכלים 
מ"בע

04-8371190052-7701124curiel2@inter.net.ilאברהם קוריאלחיפה , 67דרך הים 

נופר דוד אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

03-6918585054-5522255Chaya@nofarachitects.comדוד נופרתל אביב , 32נחלת יצחק 

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

קדמה אדריכלות ובינוי 
ערים

052-8841836kedmarch@gmail.comירון קדמי מי עמי104. ד.ת

054-4662084geotectura@gmail.comיוסי קוריחיפה, 17קרית ספר יוסי קורי

052-6766700michal@milosarc.co.il 7316888- 03גיא מילוסלבסקיבני ברק , 59בן גוריון מילוסלבסקי אדריכלים בעמ

למבנים - אדריכלים 
ר" מ500מעל 

למבנים עד - אדריכלים 
ר" מ500
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mailto:KalanitLe@taxes.gov.il
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אייזן אדריכלים ובוני .ג.א
מ"ערים בע

איילהחיפה, 44מוריה ' שד
04-8348705ayala@ige.co.il

בר לוי אדריכלים 
ומתכנני ערים

קטי הרשקוביץ תל אביב5דרויאנוב 
03-6200730Brlv@Brlv.co.il

לרמן בן שושן עיר אזור 
מ"נוף בע

מיכל/קרןתל אביב, 120יגאל אלון 
03-7158820office@gl-urban.co.il

חיים קזס ושמעון קידר 
אדריכלים

חיים קזס רמת גן10הבונים 
03-5750803

052-5957552
kazas.design@gmail.com

שמיר אדריכלות - ענבר 
מ"בע

מיקוד , משמר העמק 
1923600

04-9896017052-2666975office@inbararc.co.ilאיריס ענבר

ערן מבל אדריכלים 
ארכיטקטורה ובינוי ערים

04-9835146050-5268746Gabi@mebelarch.co.ilערן מבלקריית טבעון , 4ל "קק

שלמה ובת שבע רונן 
אדריכלים

03-5324876052-2583063sbronen@netvision.net.ilבת שבע רונןגבעת שמואל , 22בן גוריון 

03-6882890054-9982882arc@vitkon.comליאור ויתקוןתל אביב , 26זמנהוף ציונוב ויתקון אדריכלים

04-8522049office@aviram-arc.comמרדכי אבירםחיפה , 68קיבוץ גלויות מ"אבירם אדריכלות בע

050-9267993KalanitLe@taxes.gov.ilצחי לוינסקיחדרה , 17הרצל לוינסקי אדריכלים

04-8100578052-2414878smadar@raz-arch.co.ilדני רזחיפה , 13דויד פינסקי רז אדריכלים

גורדון אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

04-8580077shiran@gordon-ltd.co.ilעוזי גורדוןטירת הכרמל , 15קרן היסוד 

אייזן אדריכלים ובוני .ג.א
מ"ערים בע

איילהחיפה, 44מוריה ' שד
04-8348705ayala@ige.co.il

לרמן בן שושן עיר אזור 
מ"נוף בע

מיכל/קרןתל אביב, 120יגאל אלון 
03-7158820office@gl-urban.co.il

04-8611311052-4474500iris@yygranot.co.ilירון גרנותחיפה , 3חורי מ"י גרנות אדריכלים בע.י

09-8351026054-4514003info@r-l-arch.co.ilרוזן ליננברגמושב אודים , 416ד .תרוזן ליננברג אדריכלים

04-6243868052-3234919vered.shua@mmm.org.ilטובי כהןקיבוץ מעגן מיכאלמעגן מיכאל- טובי כהן 

נירייפר אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

03-5793107054-4424391Office@reifer-arch.co.ilניר רייפרגבעת שמואל , 11גוש עציון 

דע ניהול ומידע -גאו
מ"מקרקעין ונכסים בע

073-295000054-4539432Daniela-y@geoda.co.ilפרי הדרתל אביב , 3המלאכה 

לימור שפירא אדריכלות 
ומעצבי פנים

054-9599773Limorshapira1@gmail.comלימור שפיראגבעת נילי , 15הצרור 

למבנים - אדריכלים 
ר" מ500מעל 

מתכנני ערים /אדריכלים
תכנית מתאר עם הוראות 

של מפורטת
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mailto:office@aviram-arc.com
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שמיר אדריכלות - ענבר 
מ"בע

מיקוד , משמר העמק 
1923600

04-9896017052-2666975office@inbararc.co.ilאיריס ענבר

052-6766700michal@milosarc.co.il 7316888- 03גיא מילוסלבסקיבני ברק , 59בן גוריון מילוסלבסקי אדריכלים בעמ

בר לוי אדריכלים 
ומתכנני ערים

קטי הרשקוביץ תל אביב5דרויאנוב 
03-6200730Brlv@Brlv.co.il

לרמן בן שושן עיר אזור 
מ"נוף בע

מיכל/קרןתל אביב, 120יגאל אלון 
03-7158820office@gl-urban.co.il

ערן מבל אדריכלים 
ארכיטקטורה ובינוי ערים

04-9835146050-5268746Gabi@mebelarch.co.ilערן מבלקריית טבעון , 4ל "קק

קדמה אדריכלות ובינוי 
ערים

052-8841836kedmarch@gmail.comירון קדמי מי עמי104. ד.ת

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

חיים קזס ושמעון קידר 
אדריכלים

חיים קזס רמת גן10הבונים 
03-5750803

052-5957552
kazas.design@gmail.com

בסט אדריכלים ומתכנני 
ערים

03-5719302050-8550071einatbest@gmail.comאהוד בסטגבעתיים , 49קפלנסקי 

מילוסלבסקי אדריכלים בעמ
בני ברק , 59בן גוריון 

מתכנני ערים /אדריכלים
תכנית  מפורטת

גיא מילוסלבסקי
03 -7316888 

052-6766700
michal@milosarc.co.il

שלמה ובת שבע רונן 
אדריכלים

03-5324876052-2583063sbronen@netvision.net.ilבת שבע רונןגבעת שמואל , 22בן גוריון 

03-6882890054-9982882arc@vitkon.comליאור ויתקוןתל אביב , 26זמנהוף ציונוב ויתקון אדריכלים

050-9267993KalanitLe@taxes.gov.ilצחי לוינסקיחדרה , 17הרצל לוינסקי אדריכלים

04-8100578052-2414878smadar@raz-arch.co.ilדני רזחיפה , 13דויד פינסקי רז אדריכלים

גורדון אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

04-8580077shiran@gordon-ltd.co.ilעוזי גורדוןטירת הכרמל , 15קרן היסוד 

04-8611311052-4474500iris@yygranot.co.ilירון גרנותחיפה , 3חורי מ"י גרנות אדריכלים בע.י

09-8351026054-4514003info@r-l-arch.co.ilרוזן ליננברגמושב אודים , 416ד .תרוזן ליננברג אדריכלים

04-6243868052-3234919vered.shua@mmm.org.ilטובי כהןקיבוץ מעגן מיכאלמעגן מיכאל- טובי כהן 

נירייפר אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

03-5793107054-4424391Office@reifer-arch.co.ilניר רייפרגבעת שמואל , 11גוש עציון 

דע ניהול ומידע -גאו
מ"מקרקעין ונכסים בע

073-295000054-4539432Daniela-y@geoda.co.ilפרי הדרתל אביב , 3המלאכה 

מתכנני ערים /אדריכלים
תכנית מתאר עם הוראות 

של מפורטת

מתכנני ערים /אדריכלים
תכנית /תכנית כוללנית- 

מתאר
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mailto:Daniela-y@geoda.co.il
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04-6396837052-3736640Rachel1shalem@gmail.comרחל שלםמושב הבונים חוף  , 32הגלים רחל שלם אדריכלית

ערן מבל אדריכלים 
ארכיטקטורה ובינוי ערים

04-9835146050-5268746Gabi@mebelarch.co.ilערן מבלקריית טבעון , 4ל "קק

בר לוי אדריכלים 
ומתכנני ערים

קטי הרשקוביץ תל אביב5דרויאנוב 
03-6200730Brlv@Brlv.co.il

052-6766700michal@milosarc.co.il 7316888- 03גיא מילוסלבסקיבני ברק , 59בן גוריון מילוסלבסקי אדריכלים בעמ

לרמן בן שושן עיר אזור 
מ"נוף בע

מיכל/קרןתל אביב, 120יגאל אלון 
03-7158820office@gl-urban.co.il

077-4010985050-6204057adamkolman@gmail.comאדם קולמןפרדס חנה כרכור, 1/3לבונה מ"אדם קולמן בע' אד

קדמה אדריכלות ובינוי 
ערים

052-8841836kedmarch@gmail.comירון קדמי מי עמי104. ד.ת

חיים קזס ושמעון קידר 
אדריכלים

חיים קזס רמת גן10הבונים 
03-5750803

052-5957552
kazas.design@gmail.com

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

אייזן אדריכלים ובוני .ג.א
מ"ערים בע

איילהחיפה, 44מוריה ' שד
04-8348705ayala@ige.co.il

בסט אדריכלים ומתכנני 
ערים

03-5719302050-8550071einatbest@gmail.comאהוד בסטגבעתיים , 49קפלנסקי 

04-9592278052-3761418Moranyakove22@Gmail.comיהודה לויחבל מגידו, עין העמק מ"יל הנדסה בע-פל

דוד אלחנתי אדריכלות 
מ"נוף בע

04-9895705דוד אלחנתיירושלים, קיבוץ רמות מנשה 
050-2829094

office@la-nof.co.il

- גרינשטיין הר גיל 
אדריכלות נוף ותכנון 

מ"סביבתי בע
04-8380407finance@landscape.org.ilגיל הר גילחיפה , 7כלניות 

אחרת אדריכלות
נ מנשה .ד, מצפה אילן 

3786300
04-6255464bilskyr@gmail.comרחל בילסקי

03-6882890054-9982882arc@vitkon.comליאור ויתקוןתל אביב , 26זמנהוף ציונוב ויתקון אדריכלים

050-9267993KalanitLe@taxes.gov.ilצחי לוינסקיחדרה , 17הרצל לוינסקי אדריכלים

04-8100578052-2414878smadar@raz-arch.co.ilדני רזחיפה , 13דויד פינסקי רז אדריכלים

גורדון אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

04-8580077shiran@gordon-ltd.co.ilעוזי גורדוןטירת הכרמל , 15קרן היסוד 

מתכנני ערים /אדריכלים
תכנית /תכנית כוללנית- 

מתאר

אדריכלי נוף ופיתוח
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mailto:Gabi@mebelarch.co.il
mailto:office@gl-urban.co.il
mailto:einatbest@gmail.com
mailto:Moranyakove22@Gmail.com
mailto:finance@landscape.org.il
mailto:bilskyr@gmail.com
mailto:arc@vitkon.com
mailto:KalanitLe@taxes.gov.il
mailto:smadar@raz-arch.co.il
mailto:shiran@gordon-ltd.co.il
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נירייפר אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

03-5793107054-4424391Office@reifer-arch.co.ilניר רייפרגבעת שמואל , 11גוש עציון 

04-9898147052-8464772shimritrazz@gmail.comשמרית רזקיבוץ רמת השופטשמרית רז אדריכלות נוף

בסט אדריכלים ומתכנני 
ערים

03-5719302einatbest@gmail.comאהוד בסטגבעתיים , 49קפלנסקי 

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

ערן מבל אדריכלים 
ארכיטקטורה ובינוי ערים

04-9835146050-5268746Gabi@mebelarch.co.ilערן מבלקריית טבעון , 4ל "קק

להב הנדסת בטיחות אש 
מ"בע

073-7429590054-6702257Ahavsafety@Gmail.comעמוס בלאישאשדוד , 7התקשורת 

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

04-6466977052-3861325wiseng2000@gmail.comויסאם בסול16940מיקוד  , 309ד .ריינה תבסול מהנדסים ויועצים

שמואל גפן הנדסת 
מ"קרעקע בע

09-7667008054-6602188אילן ברנבאוכפר סבא , 10ש "התע

077-4518726052-8604566office@kav-medida.co.ilאייל רבינוביץהרצליה , 15משכית מ"קו מדידה בע

אגסי רימון מהנדסים 
מ"בע

077-2007672050-3224003olga@agasi-rimon.co.ilאולגה גאיסינסקימשמר השבעה

09-7908977054-9550535anatc@sightvision.co.ilנטע פסטרנקכפר סבא , 16ש "התעמ"סאייטויזין בע

04-9592278052-3761418Moranyakove22@Gmail.comיהודה לויחבל מגידו, עין העמק מ"יל הנדסה בע-פל

תשתיות מידע 
מ"וטכנולוגיות בע

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי 

04-9592278052-3761418Moranyakove22@Gmail.comיהודה לויחבל מגידו, עין העמק מ"יל הנדסה בע-פל

להב הנדסת בטיחות אש 
מ"בע

073-7429590054-6702257Ahavsafety@Gmail.comעמוס בלאישאשדוד , 7התקשורת 

תשתיות מידע 
מ"וטכנולוגיות בע

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי 

קורנברג - בוכנר - סירקין 
מ"מהנדסים בע

03-9239003050-3254763yossi@sbk-eng.co.ilיוסי שפיראפתח תקווה , 14אימבר 

אדריכלי נוף ופיתוח

מהנדסי 
קונסטרוטורים/בניין

יועצי קרקע

יועצי אינסטלציה

תיעול , ביוב, יועצי מים
וניקוז

mailto:Office@reifer-arch.co.il
mailto:einatbest@gmail.com
mailto:Gabi@mebelarch.co.il
mailto:Ahavsafety@Gmail.com
mailto:nael@siam-eng.co.il
mailto:wiseng2000@gmail.com
mailto:office@kav-medida.co.il
mailto:anatc@sightvision.co.il
mailto:Moranyakove22@Gmail.com
mailto:michal@iti-il.com
mailto:Moranyakove22@Gmail.com
mailto:Ahavsafety@Gmail.com
mailto:michal@iti-il.com
mailto:yossi@sbk-eng.co.il
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פלמן ייעוץ ותכנון מתקני 
חשמל

03-9031985052-4630044felman@bezeqint.netאילה פלמןראש העין , 3שורק 

טופז חברה לחברת 
מ"חשמל ותאורה בע

04-8124620052-6676644emilia@Topazengs.netיד אבו חאתם'מגחיפה , 5בונה אליעזר 

ד הנדסת .ר.ברקת י
מ"חשמל ותאורה בע

052-5655479Office@bareketeng.comבני מסיקה20175משגב . נ.רקפת ד

04-9592278052-3761418Moranyakove22@Gmail.comיהודה לויחבל מגידו, עין העמק מ"יל הנדסה בע-פל

להב הנדסת בטיחות אש 
מ"בע

073-7429590054-6702257Ahavsafety@Gmail.comעמוס בלאישאשדוד , 7התקשורת 

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

בי משה מהנדסים .יו.אי

מ"יועצים לחשמל בע

רעננה, 117אחוה 

09-9500736052-4557385office@iub.co.ilאיובי משה

חדד מהנדסים
, מפיון 'בית צ , 4הסדנא 

ירושלים
02-6732028050-5915222hadad@hadadeng.co.ilחיים חדד

ב מהנדסים יועצים .ג
מ"בע

03-5789499varda@gbeng.co.ilשמואל בזקהלטקבני ברק , 30ברוך הירש 

עמיר ברנר עיצוב תאורה 
מ"בע

 , 3917ד .ת , 31אלקלעי 
קדימה

09-8995567054-8180364A_brener@zahav.net.ilעמיר ברנר

פלמן ייעוץ ותכנון מתקני 
חשמל

03-9031985052-4630044felman@bezeqint.netאילה פלמןראש העין , 3שורק 

טופז חברה לחברת 
מ"חשמל ותאורה בע

04-8124620052-6676644emilia@Topazengs.netיד אבו חאתם'מגחיפה , 5בונה אליעזר 

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

חדד מהנדסים
, מפיון 'בית צ , 4הסדנא 

ירושלים
02-6732028050-5915222hadad@hadadeng.co.ilחיים חדד

בי משה מהנדסים .יו.אי

מ"יועצים לחשמל בע

רעננה, 117אחוה 

09-9500736052-4557385office@iub.co.ilאיובי משה

077-5503115052-3867697Office@ebridge-eng.comאלכס אקרמןנוה אילן, קרית התקשורת מ"הנדסה בע' יורוברידג

ב מהנדסים יועצים .ג
מ"בע

03-5789499varda@gbeng.co.ilשמואל בזקהלטקבני ברק , 30ברוך הירש 

יועצי חשמל

יועצי תאורה

mailto:felman@bezeqint.net
mailto:emilia@Topazengs.net
mailto:Office@bareketeng.com
mailto:Moranyakove22@Gmail.com
mailto:Ahavsafety@Gmail.com
mailto:Eli@TCM.co.il
mailto:hadad@hadadeng.co.il
mailto:varda@gbeng.co.il
mailto:A_brener@zahav.net.il
mailto:felman@bezeqint.net
mailto:emilia@Topazengs.net
mailto:Eli@TCM.co.il
mailto:hadad@hadadeng.co.il
mailto:Office@ebridge-eng.com
mailto:varda@gbeng.co.il
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08-9492945054-9779555Ori@orital.netאורי טל זונדהיימרמזכרת בתיה , 47רוטשילד מ"או הנדסה בע.אס.טי

להב הנדסת בטיחות אש 
מ"בע

073-7429590054-6702257Ahavsafety@Gmail.comעמוס בלאישאשדוד , 7התקשורת 

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

להב הנדסת בטיחות אש 
מ"בע

073-7429590054-6702257Ahavsafety@Gmail.comעמוס בלאישאשדוד , 7התקשורת 

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

ניצן קריסטל בטיחות 
והנדסה

052-4640355kristal_055@yahoo.comניצן קריסטלאבן יהודה , 92העצמאות 

077-7873307058-7893457info@enigma-group.co.il     ריקי אברהםמבשרת ציון' ,  א102ח "הפלמ בעמ2014קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות 

לבטח הנדסה ובטיחות 
מ"בע

077-7990030Gal@lvth.co.ilשחר ברראשון לציון , 11דוד סחרוב 

תשתיות מידע 
מ"וטכנולוגיות בע

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי 

052-6009718safety.ff@gmail.comפאתנה פרהוד שפרעם808. ד.תפאתנה פרהוד נזסראללה

ארואסטי מולר יועצי 
מ"בטיחות בע

03-5059088054-4525877Ar@amb.co.ilקירה מולרבני ברק , 16בר כוכבא 

להב הנדסת בטיחות אש 
מ"בע

073-7429590054-6702257Ahavsafety@Gmail.comעמוס בלאישאשדוד , 7התקשורת 

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

077-7873307058-7893457info@enigma-group.co.il     ריקי אברהםמבשרת ציון' ,  א102ח "הפלמ בעמ2014קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות 

ניצן קריסטל בטיחות 
והנדסה

052-4640355kristal_055@yahoo.comניצן קריסטלאבן יהודה , 92העצמאות 

לבטח הנדסה ובטיחות 
מ"בע

077-7990030Gal@lvth.co.ilשחר ברראשון לציון , 11דוד סחרוב 

ארואסטי מולר יועצי 
מ"בטיחות בע

03-5059088054-4525877Ar@amb.co.ilקירה מולרבני ברק , 16בר כוכבא 

03-5495222Federarch@gmail.comשי פדררמת השרון , 7טהון פדר אדריכלים

יועצי בטיחות

יועצי מיזוג אויר

יועצי בטיחות אש

יועצי נגישות

mailto:Ori@orital.net
mailto:Ahavsafety@Gmail.com
mailto:Eli@TCM.co.il
mailto:Ahavsafety@Gmail.com
mailto:Eli@TCM.co.il
mailto:kristal_055@yahoo.com
mailto:info@enigma-group.co.il
mailto:Gal@lvth.co.il
mailto:michal@iti-il.com
mailto:Ar@amb.co.il
mailto:Ahavsafety@Gmail.com
mailto:Eli@TCM.co.il
mailto:info@enigma-group.co.il
mailto:kristal_055@yahoo.com
mailto:Gal@lvth.co.il
mailto:Ar@amb.co.il
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מ פורמה אדריכלים .ס
מ"ויועצים בע

04-6316669052-4344811office@forma-archs.comסולימאן מחאמידנ מנשה.ד, גבעת חביבה 

02-6720157052-8390550Avir@shekel.org.ilר אבי רמות"דירושלים , 11יד חרוצים ל"שק

להב הנדסת בטיחות אש 
מ"בע

073-7429590054-6702257Ahavsafety@Gmail.comעמוס בלאישאשדוד , 7התקשורת 

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

גישה - אריאל גרדשטיין 
מ"טובה בע

09-8944663052-8413839archiel-4@zahav.net.ilאריאל גרדשטייןצורן- קדימה  , 18האלמוג 

077-7873307058-7893457info@enigma-group.co.il     ריקי אברהםמבשרת ציון' ,  א102ח "הפלמ בעמ2014קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות 

054-7740244yeri.del@gmail.comנטע לה לנדה9/4חדרה כפר הים דה לנגה ירי

לבטח הנדסה ובטיחות 
מ"בע

077-7990030Gal@lvth.co.ilשחר ברראשון לציון , 11דוד סחרוב 

נירייפר אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

03-5793107054-4424391Office@reifer-arch.co.ilניר רייפרגבעת שמואל , 11גוש עציון 

שמיר אדריכלות - ענבר 
מ"בע

מיקוד , משמר העמק 
1923600

04-9896017052-2666975office@inbararc.co.ilאיריס ענבר

תדם הנדסה אזרחית 
מ"בע

04-8577566050-5343158Yaron@tedem.co.ilרגב טורסטירת הכרמל , 2אתגר 

נמרוד הנדסת תנועה 
מ"בע

04-6350367054-4983701Nimrod1@ccc.net.ilאבי כהןחריש , 1090ד .ת

ל מהנדסים .א.גרונר ד
מ"בע

04-8559111050-5215945Gal@grdel.co.ilגל גרונרטירת הכרמל , 2היוזמה 

- לוי שטרק זילברשטיין 
מהנדסים יועצים

04-8553655050-5245916yaelle@levyshtark.co.ilאברהם לויחיפה , 145יפו 

שמיס מיכאל הנדסה 
מ"בע

04-6470982052-2475797חגיתנצרת עלית, 9/8לולב 
yshamis@bezeqint.net

, תכנון - יוגב הנדסה 
מ"פיקוח וייעוץ בע

08-9188788054-3040001kseniya@yogeveng.co.ilאורית יוגבלוד , 5המלאכה 

04-8244468050-5202857office@karni-eng.co.ilאברי קדמיחיפה , 46דישראל מ"קרני מהנדסים בע. ש

04-8373763050-5262880office@noameng.co.ilנעם ליבנהחיפה , 3ברנדיס מ"נעם ליבנה הנדסה בע

יועצי נגישות

מתכנני כבישים

mailto:office@forma-archs.com
mailto:Avir@shekel.org.il
mailto:Ahavsafety@Gmail.com
mailto:Eli@TCM.co.il
mailto:archiel-4@zahav.net.il
mailto:info@enigma-group.co.il
mailto:yeri.del@gmail.com
mailto:Gal@lvth.co.il
mailto:Office@reifer-arch.co.il
mailto:office@inbararc.co.il
mailto:Yaron@tedem.co.il
mailto:Nimrod1@ccc.net.il
mailto:Gal@grdel.co.il
mailto:yaelle@levyshtark.co.il
mailto:kseniya@yogeveng.co.il
mailto:office@karni-eng.co.il
mailto:office@noameng.co.il
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נתן תומר הנדסה 
מ"אי בע.טי.אן

נתן תומרא" ת20בית הלל 
4334886 -054 03-6546702:טלפון

 nte@nte.co.il

אפלבאום מדידות 
נשר, 22המסילה מ"והנדסה בע

04-8215583050-5351335(קולין)אפלבאום דוד 
medidot2013@gmail.com

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

הנדסה ותכנון . אל.י'ג.פי
מ"תחבורה בע

 , 43רחוב העלייה השנייה 
אזור

03-7914111050-5248377Hila.Yehezkel@pgl.co.ilדב הופמן

שילוב הנדסת כבישים 
מ"ותנועה בע

077-7090750054-4995482Shiluv-Eng@012.net.ilאורית שירןטירת הכרמל , 1האתגר 

04-6276771052-8459928Office@manam.co.ilגלעד שלושקיסריה , 15תרשיש מ"מ מהנדסים בע.נ.מ

050-5528271bashar@bn-eng.comבשאר נאשף' אינג40400מיקוד , טייבה נ הנדסה.ב

09-7991018052-7944111Office@handasa.comאבר סאגי'ג40400מיקוד , טייבה הנדסה אזרחית. ג

077-5503115052-3867697Office@ebridge-eng.comאלכס אקרמןנוה אילן, קרית התקשורת מ"הנדסה בע' יורוברידג

תדם הנדסה אזרחית 
מ"בע

04-8577566050-5353158Yaron@tedem.co.ilרגב טורסטירת הכרמל , 2אתגר 

נמרוד הנדסת תנועה 
מ"בע

04-6350367054-4983701Nimrod1@ccc.net.ilאבי כהןחריש , 1090ד .ת

ל מהנדסים .א.גרונר ד
מ"בע

04-8559111050-5215945Gal@grdel.co.ilגל גרונרטירת הכרמל , 2היוזמה 

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

להב הנדסת בטיחות אש 
מ"בע

073-7429590054-6702257Ahavsafety@Gmail.comעמוס בלאישאשדוד , 7התקשורת 

נתן תומר הנדסה 
מ"אי בע.טי.אן

נתן תומרא" ת20בית הלל 
4334886 -054 03-6546702:טלפון

 nte@nte.co.il

- לוי שטרק זילברשטיין 
מהנדסים יועצים

04-8553655050-5245916yaelle@levyshtark.co.ilאברהם לויחיפה , 145יפו 

שמיס מיכאל הנדסה 
מ"בע

04-6470982052-2475797חגיתנצרת עלית, 9/8לולב 
yshamis@bezeqint.net

, תכנון - יוגב הנדסה 
מ"פיקוח וייעוץ בע

08-9188788054-3040001kseniya@yogeveng.co.ilאורית יוגבלוד , 5המלאכה 

מתכנני כבישים

יועצי תנועה
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mailto:Office@ebridge-eng.com
mailto:Yaron@tedem.co.il
mailto:Nimrod1@ccc.net.il
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mailto:nael@siam-eng.co.il
mailto:Ahavsafety@Gmail.com
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04-8244468050-5202857office@karni-eng.co.ilאברי קדמיחיפה , 46דישראל מ"קרני מהנדסים בע. ש

04-8373763050-5262880office@noameng.co.ilנעם ליבנהחיפה , 3ברנדיס מ"נעם ליבנה הנדסה בע

הנדסה ותכנון . אל.י'ג.פי
מ"תחבורה בע

 , 43רחוב העלייה השנייה 
אזור

03-7914111050-5248377Hila.Yehezkel@pgl.co.ilדב הופמן

שילוב הנדסת כבישים 
מ"ותנועה בע

077-7090750054-4995482Shiluv-Eng@012.net.ilאורית שירןטירת הכרמל , 1האתגר 

050-5528271bashar@bn-eng.comבשאר נאשף' אינג40400מיקוד , טייבה נ הנדסה.ב

09-7991018052-7944111Office@handasa.comאבר סאגי'ג40400מיקוד , טייבה הנדסה אזרחית. ג

077-5503115052-3867697Office@ebridge-eng.comאלכס אקרמןנוה אילן, קרית התקשורת מ"הנדסה בע' יורוברידג

פרנט הנדסת מערכות 
מ"וניהול פרויקטים בע

תל  , 8האלוף עוזי נרקיס 
אביב

03-6441892052-3851755Odelia@Pernat.netנועם פרנט

הנדסה ותכנון . אל.י'ג.פי
מ"תחבורה בע

 , 43רחוב העלייה השנייה 
אזור

03-7914111050-5248377Hila.Yehezkel@pgl.co.ilדב הופמן

04-9592278052-3761418Moranyakove22@Gmail.comיהודה לויחבל מגידו, עין העמק מ"יל הנדסה בע-פל

- לוי שטרק זילברשטיין 
מהנדסים יועצים

04-8553655050-5245916yaelle@levyshtark.co.ilאברהם לויחיפה , 145יפו 

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

תשתיות מידע 
מ"וטכנולוגיות בע

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי 

052-4747272lsofi@walla.co.ilלברוב סופיה52178רמת גן  , 7941ד .תלברוב הנדסת מעליות

מובמנט תנועה אנכית 
מ"בע

09-7403590050-8898041office@movement-eng.co.ilגיל אפריםהוד השרון , 5שקנאי 

אחרת אדריכלות
נ מנשה .ד, מצפה אילן 

3786300
04-6255464bilskyr@gmail.comרחל בילסקי

galit@urbanics.co.il 03-6102828/26גלית קרספי רמת גן1זבוטינסקי אורבניקס

052-8490001agronomist.consulting@gmail.comנעם ביביסקר עצים/אגרונומיםצור יגאל , 20הברוש פתילת המדבר

054-2442113Itaishema@Gmail.comאיתי שמעגבעת כח , 56הגולן איתי שמע

ס שירותי תיאום .א
מ"ופיקוח ניהול ובניה בע

09-7739700050-7547434Info@as-ltd.co.ilאיילת אדורבצרה , 7הנחלים 

יועצי תנועה

יועצי תשתיות

יועצי מעליות

יועצים לבניה ירוקה

מפקחים

mailto:office@karni-eng.co.il
mailto:office@noameng.co.il
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mailto:michal@iti-il.com
mailto:lsofi@walla.co.il
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mailto:Itaishema@Gmail.com
mailto:Info@as-ltd.co.il
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09-7423535052-2531603kreisel-eng@013net.netמיקי קריזלכפר סבא , 69הר תבור מ"קריזל הנדסה בע. מ.י

04-9592278052-3761418Moranyakove22@Gmail.comיהודה לויחבל מגידו, עין העמק מ"יל הנדסה בע-פל

מ"ברזני פרוייקטים בע. י
קיבוץ הסוללים

ישראל ברזני
052-6760011israel@ibarazani.com

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

תכנון הנדסי של - קידן 
מבני בטון דרוך הנדסה 

אזרחית ועבודות 
מ"ציבוריות בע

04-8847900054-4899980Einav@Kidan.orgדן בורשנסקיחיפה , 35טשרניחובסקי 

ספירה הנדסה וניהול 
פרויקטים

04-8202120052-4063322ury@spheraeng.co.ilישראל קנרנשר , 16התעשייה 

050-2773757aginbar@bezeqint.netאברהם גנברה"כפר הראמ"גנבר בע. א.א

ניסים שוקר מהנדסים 
מ"יועצים בע

02-6541735050-8886655Ita@shuker.co.ilניסים שוקרירושלים, 22בית הדפוס 

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

אדר - עמית אדר 
050-6235845עמית אדרזכרון יעקב, 14חסידה פרויקטים

amit@adarpro.com

04-6419957052-8899777datum@datum-eng.comסולימאן עואודהחיפה , 22המסילה מ"דאטום מהנדסים בע

ניהול - אבי אשכנזי 
פרויקטים

אבי אשכנזיקיבוץ מעיין צבי
050-5331538'a_ashkenazi@mayan.org.il'

03-9044071Rotem@rotbart-eng.comאלן דנוןפתח תקווה , 20המגשימים אייל רוטברט

04-6593265050-5248299ariehandasa@gmail.comאריה מנחםעפולה, 57הרב קירשטיין מ"אריה הנדסה בע. ע.מ

054-648976004-6379437office@goferh.comאלי גופר פרדס חנה1824. ד.תגופר הנדסה

04-6070701050-8822647tal.bensason@gmail.comטל בן ששוןבית השיטהטל ניהול ופיקוח בניה

אחים מרגולין הנדסה 
מ"וייעוץ בע

03-5373660054-8010753yaelb@margolin-bros.comאמיר אלפרובשגבעת שמואל , 7גוש עציון 

054-2442113054-2442113Itaishema@Gmail.comאיתי שמעגבעת כח , 56הגולן איתי שמע

ס שירותי תיאום .א
מ"ופיקוח ניהול ובניה בע

09-7739700050-7547434Info@as-ltd.co.ilאיילת אדורבצרה , 7הנחלים 

09-7423535052-2531603kreisel-eng@013net.netמיקי קריזלכפר סבא , 69הר תבור מ"קריזל הנדסה בע. מ.י

מפקחים

מנהלי פרויקט

mailto:kreisel-eng@013net.net
mailto:Moranyakove22@Gmail.com
mailto:Eli@TCM.co.il
mailto:Einav@Kidan.org
mailto:ury@spheraeng.co.il
mailto:aginbar@bezeqint.net
mailto:nael@siam-eng.co.il
mailto:amit@adarpro.com
mailto:datum@datum-eng.com
mailto:Rotem@rotbart-eng.com
mailto:yaelb@margolin-bros.com
mailto:Itaishema@Gmail.com
mailto:Info@as-ltd.co.il
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04-9592278052-3761418Moranyakove22@Gmail.comיהודה לויחבל מגידו, עין העמק מ"יל הנדסה בע-פל

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

תכנון הנדסי של - קידן 
מבני בטון דרוך הנדסה 

אזרחית ועבודות 
מ"ציבוריות בע

04-8847900054-4899980Einav@Kidan.orgדן בורשנסקיחיפה , 35טשרניחובסקי 

ניסים שוקר מהנדסים 
מ"יועצים בע

02-6541735050-8886655Ita@shuker.co.ilניסים שוקרירושלים, 22בית הדפוס 

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

אדר - עמית אדר 
050-6235845עמית אדרזכרון יעקב, 14חסידה פרויקטים

amit@adarpro.com

03-9229999054-5200999odelya@tenna.co.ilדורון קופמןפתח תקווה , 16משה דיין תנע ניהול פרויקטים

ספירה הנדסה וניהול 
פרויקטים

04-8202120052-4063322ury@spheraeng.co.ilנשר , 16התעשייה 

050-2773757aginbar@bezeqint.netאברהם גנברה"כפר הראמ"גנבר בע. א.א

04-6466977052-3861325wiseng2000@gmail.comויסאם בסול16940מיקוד  , 309ד .ריינה תבסול מהנדסים ויועצים

04-6593265050-5248299ariehandasa@gmail.comאריה מנחםעפולה, 57הרב קירשטיין מ"אריה הנדסה בע. ע.מ

04-6419957052-8899777datum@datum-eng.comסולימאן עואודהחיפה , 22המסילה מ"דאטום מהנדסים בע

מ"ברזני פרוייקטים בע. י
קיבוץ הסוללים

ישראל ברזני
052-6760011israel@ibarazani.com

03-9044071Rotem@rotbart-eng.comאלן דנוןפתח תקווה , 20המגשימים אייל רוטברט

דע ניהול ומידע -גאו
מ"מקרקעין ונכסים בע

073-295000054-4539432Daniela-y@geoda.co.ilפרי הדרתל אביב , 3המלאכה 

054-648976004-6379437office@goferh.comאלי גופר פרדס חנה1824. ד.תגופר הנדסה

ניהול - אבי אשכנזי 
פרויקטים

אבי אשכנזיקיבוץ מעיין צבי
050-5331538'a_ashkenazi@mayan.org.il'

04-6070701050-8822647tal.bensason@gmail.comטל בן ששוןבית השיטהטל ניהול ופיקוח בניה

אייסיטיביט פתרונות 
מ"בע

072-2504478054-2929031pavel@ictbit.comפבלראש העין , 11העמל 

מנהלי פרויקט
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פרנט הנדסת מערכות 
מ"וניהול פרויקטים בע

תל  , 8האלוף עוזי נרקיס 
אביב

03-6441892052-3851755Odelia@Pernat.netנועם פרנט

אחים מרגולין הנדסה 
מ"וייעוץ בע

03-5373660054-8010753yaelb@margolin-bros.comאמיר אלפרובשגבעת שמואל , 7גוש עציון 

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

054-9292488shmulik@adamaa.co.ilשמוליק דודאישימשית , 70ד .תמ"חברת אדמא בע

חזקיה אדריכלות 
מ"פיננסית בע

03-9466626052-9350095Office@meyzi.co.ilמייזי חזקיהתל אביב , 48מנחם בגין 

04-8100578052-2414878smadar@raz-arch.co.ilדני רזחיפה , 13דויד פינסקי רז אדריכלים

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

לימור שפירא אדריכלות 
ומעצבי פנים

054-9599773Limorshapira1@gmail.comלימור שפיראגבעת נילי , 15הצרור 

כלכלן , ד "שי נאור עו
ושמאי מקרקעין

מושב  , 11סמלת הצבעוני 
גנרת הדר

02-8519105050-6905228lev-naor@inter.net.ilשי נאור

סיון שמאים - צור 
(שותפות בלתי רשומה)

09-9552037054-6307000amirsivanltd@gmail.comמלכה צורהרצליה , 134בר כוכבא 

תשתיות מידע 
מ"וטכנולוגיות בע

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי 

סיון שמאים - צור 
(שותפות בלתי רשומה)

09-9552037054-6307000amirsivanltd@gmail.comמלכה צורסוקרי נכסיםהרצליה , 134בר כוכבא 

אל הנדסה ותכנון .גי.פי
מ"תחבורה בע

03-7914111050-5248377Hila.Yehezkel@pgl.co.ilדב הופמןאזור , 43העליה השנייה 

052-6821166amram7@gmail.comויקטורכפר סבא, 1דליה ויקטור עמרם

zoom out צילומי רחפן 
ומיפוי אווירי

050-7603483יגאל ניסיםמושב ריחן
yiegal1984@gmail.com

050-5508559053-8555863meirran500@gmail.comיואל אבן שושן99000מיקוד , שפיים אבן איתנה

דע ניהול ומידע -גאו
מ"מקרקעין ונכסים בע

073-295000054-4539432Daniela-y@geoda.co.ilפרי הדרתל אביב , 3המלאכה 

תשתיות מידע 
מ"וטכנולוגיות בע

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי 

אם טכנולוגיות .סי.טי
מ"בע

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה 

כלל הפלטפורמות 
GIS CRM- הקיימות ב 

מנהלי פרויקט

מעצבי פנים

יועצי הפקעות

יועצי מערכות מחשב 
וטכנולוגיה אורתופוטו 

וצילומי אוויר
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אופק צילומי אוויר 
מ"בע (1987)

09-8653065talm@ofek-air.comדוד פרץנתניה , 22הבונים 

zoom out צילומי רחפן 
ומיפוי אווירי

050-7603483יגאל ניסיםמושב ריחן
yiegal1984@gmail.com

תשתיות מידע 
מ"וטכנולוגיות בע

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי 

- ' ויינברגר ברטנטל ושות
עורכי דין

03-6130875052-2302680Office@muni.co.ilעמיחי ויינברגרבני ברק , 5כנרת 

כלכלן , ד "שי נאור עו
ושמאי מקרקעין

מושב  , 11סמלת הצבעוני 
גנרת הדר

02-8519105050-6905228lev-naor@inter.net.ilשי נאור

03-6874645054-7385144amir@valuers.co.ilאמיר חופשיתל אביב,  בית קנדה 3נירים מ"חופשי נטל כהן בע

09-7467544050-5576442shamaut5@gmail.comגיל סגלכפר סבא , 57רוטשילד מ"גיל סגל בע

03-6997254054-4241759liordr55@gmail.comליאור רוזןרמת גן , 7י "רשמ"מעוז דראל בע

כלכלן , ד "שי נאור עו
ושמאי מקרקעין

מושב  , 11סמלת הצבעוני 
גנות הדר

02-8519105050-6905228lev-naor@inter.net.ilשי נאור

סיון שמאים - צור 
(שותפות בלתי רשומה)

09-9552037054-6307000amirsivanltd@gmail.comמלכה צורהרצליה , 134בר כוכבא 

03-6093320050-7705068eyal@teddy.co.ilאיל טדי הראלפתח תקווה , 30שחם מ"טדי שמאות וניהול בע

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

י כלכלה ושמאות .ג
מ"מקרקעין בע

קריית  , 42מעלה אבשלום 
טבעון

04-9930408050-7580347giladitz@zahav.net.ilגלעד יצחקי

02-4302084054-2266781simnir@gmail.comיניב רפאלהר אדר , 43מבוא הרכס יניב רפאל

חלוקי נחל פתרונות לעיר 
מ"בע

03-6938266052-3649562Neta@barash-somech.co.ilאיתן בראשרמת גן , 5החילזון 

חן בר מדידות והנדסה 
מ"בע

04-6782595052-2694954eti.netofam@gmail.comמתניה חן ציון15295ת .נ.ג.מצפה נטופה ד

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

יועצי מערכות מחשב 
וטכנולוגיה אורתופוטו 

וצילומי אוויר

ד בתחום תכנון ובניה "עו
או מקרקעין/ו

שמאים

מודדים

mailto:talm@ofek-air.com
mailto:yiegal1984@gmail.com
mailto:michal@iti-il.com
mailto:Office@muni.co.il
mailto:amir@valuers.co.il
mailto:shamaut5@gmail.com
mailto:liordr55@gmail.com
mailto:amirsivanltd@gmail.com
mailto:eyal@teddy.co.il
mailto:nael@siam-eng.co.il
mailto:giladitz@zahav.net.il
mailto:simnir@gmail.com
mailto:Neta@barash-somech.co.il
mailto:eti.netofam@gmail.com
mailto:nael@siam-eng.co.il
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אופק צילומי אוויר 
מ"בע (1987)

09-8653065talm@ofek-air.comדוד פרץנתניה , 22הבונים 

04-8395202052-6457824no-reply@jumbomail.meלביב חלבי6612ד .ת, דלית אל כרמל מ"מאפ בע- פוטו 

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

אפלבאום מדידות 
נשר, 22המסילה מ"והנדסה בע

04-8215583050-5351335(קולין)אפלבאום דוד 
medidot2013@gmail.com

מ"הלוי דוויק בע
תל אביב , 32המסגר 

ירושלים , 15כנפי נשרים 
02-6519993050-5204903Arnon.Rund@hdfk.co.ilארנון רונד

03-6997254054-4241759liordr55@gmail.comליאור רוזןרמת גן , 7י "רשמ"מעוז דראל בע

רן שטוק ייעוץ ניהולי 
ועיסקי

03-6957833050-3528881tamar@ranstock.comרן שטוקתל אביב , 159יגאל אלון 

04-8551511054-6401000Anna@c-bs.co.ilתמיר בן שחרחיפה , 1מגבלי מתם 'מנסקי בן שחר ושות'צ

04-8722648050-3808062nael@siam-eng.co.ilנאאל גנאיםבאקה אל גרביהמ"סיאם  יעוץ והנדסה בע

תשתיות מידע 
מ"וטכנולוגיות בע

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי 

galit@urbanics.co.il 03-6102828/26גלית קרספי רמת גן1זבוטינסקי אורבניקס

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

galit@urbanics.co.il 03-6102828/26גלית קרספייועצי פרוגרמה רמת גן1זבוטינסקי אורבניקס

בי משה מהנדסים .יו.אי

מ"יועצים לחשמל בע

רעננה, 117אחוה 

09-9500736052-4557385office@iub.co.ilאיובי משהיועצי קרינה

050-5592673rlb456@gmail.comהראליועצי מטבחיםכפר פינסהראל בן עזרא

050-5592673rlb456@gmail.comהראליועצי אקוסטיקהכפר פינסהראל בן עזרא
אדר - עמית אדר 

050-6235845עמית אדרזכרון יעקב, 14חסידה פרויקטים
amit@adarpro.com

050-5592673rlb456@gmail.comהראלכפר פינסהראל בן עזרא

כפר פינסהראל בן עזרא
מגשרים בתחום תכנון 

ובניה
050-5592673rlb456@gmail.comהראל

כפר פינסהראל בן עזרא
יועץ כלכלי לתחום 

הנדסה
050-5592673rlb456@gmail.comהראל

050-5592673rlb456@gmail.comהראליועצי פרוגרמה וסקריםכפר פינסהראל בן עזרא

יועצי סביבה

יועצי איטום

מודדים

ת "כולל מבא)מודדים 
(ורפורמה

יועץ כלכלי לתחום 
ההנדסה

mailto:talm@ofek-air.com
mailto:nael@siam-eng.co.il
mailto:Arnon.Rund@hdfk.co.il
mailto:liordr55@gmail.com
mailto:tamar@ranstock.com
mailto:Anna@c-bs.co.il
mailto:nael@siam-eng.co.il
mailto:michal@iti-il.com
mailto:amit@adarpro.com
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כפר פינסהראל בן עזרא
אדריכל עם התמחות 

בסלי תכנון
050-5592673rlb456@gmail.comהראל


