
דואר אלקטרוניניידפקסכתובתאיש קשרחברה/יועץ

ברובר אלכסנדר שרותי 
הנדסה

052-2709472broveralex@bezeqint.net אילת8משעול לימון אלכסנדר ברובר 

08-6318203050-5305044elyanovvladimir78@gmail.com אילת1085ד .תולדימיר אליאנוב ולדימיר אליאנוב מהנדסים

153-543099300054-3099300avi.arch19@gmail.com אילת2/3רוזמרין אבי בן ברוךב תכנון פרויקטים.א

 08-6331255054-6414941amirbukris@gmail.com אילת36רות המואביה אמיר בוקריסבוקריס הנדסה ובניה.א

077-4452234050-9591533l260839@bezeqint.netאילת6006/10קי לוי'יעקב גקי לוי הנדסה אזרחית'ג

מנהל פרויקט/מפקח

על פי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או 
יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

( 8/2016חוזר המנהל הכללי  )

2017-2018רשימת מציעים לשנת 
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mailto:l260839@bezeqint.net


מן 'ארז טורגטרויה הנדסה ובניה
 26משעול המואבים 

אילת
08-6340355052-8398080troya.eng@gmail.com

שי אבידובמ"משיק ניהול ובקרה בע
'  ב3יהונתן נתניהו ' רח

אור יהודה
03-5334904054-2045622shaiavidov@gmail.com

 (1995)אפשטיין ובניו .א
מ"בע

יוסי הלל
ד . ת17המפלסים 

 פתח תקוה3097
03-739672503-7396722yossih@epstein.co.il

מיכאל אהרונוביץ 
מהנדסים ויועצים

153-8-6336612 אילת87ד .תמיכאל אהרונוביץ
052-8399842 | 

08-6199883armisha63@gmail.com

אסף אלמוגמ"ראמים פרויקטים בע
 ראשון 11משה לוי 

לציון
03-6293148050-7732400

asaf.reemim@gmail.com

153-537-227601053-7227601 אילת18משעול חלילן חורי איוב חורי איוב מהנדס אזרחי
ayobkh@gmail.com

אדם טובולאדם טובול
 באר 12השיטה ' סמ

אורה
052-6057145

adam_tbl@yahoo.com

08-6338850050-2761920 אילת210. ד.תיוסי ארדיטימ"ארדיטי מהנדסים בע.י
rptjsp@bezeqint.net

אידל .א' הנדסה אינג.א.א
מ"בע

 פארק 9עומרים 
תעשיה עומר

08-619988408-6199883
office@aahandasa.co.il

דבלמן פרצלינה ניהול 
מ"פרויקטים ומבנים בע

08-917705008-6688780office@inproject.co.il מודיעין4המעיין ניר פרצלינה

03-608302003-6083026shimrito@gadish.co.il אזור31המצודה שמרית עובדמ"גדיש חברה להנדסה בע

08-6326514054-4318916ronypasha@gmail.com אילת2243ד .תרוני סתיו מ"פשה הנדסה בע

מנהל פרויקטים בתחום היזמות/מפקח+ מנהל פרויקט בתחומי תשתיות ובניה /מפקח

מנהל פרויקט בתחום היזמות
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תמיר סמוראימ"תמיר סמוראי בע
ד . ת3ל "פארק אמת

 אילת1301
08-634201208-6342013tamir@shmuraim.com

050-5368918bsronny@gmail.com אילת38הברוש בן שושן רוניבן שושן רוני

/ יעוץ עסקי - שפילברג עוזי 
כללי

050-7516992shpilberc@bezeqint.int אילת2בתרן שפילברג עוזי 

דיאלוג יעוץ אירגוני מחקר 
מ"והדרכה בע

סימה אהרוני
 רמת החיל 34הברזל 

א"ת
03-765963003-7659559asima@amanet.co.il

03-6227876050-7616167arzi.baam@gmail.com אזור43העלייה השניה ציון פוסטימ"ארצי הנדסה אזרחית בע

אי .טי.נתן תומר הנדסה אן
מ"בע

03-624249003-6546700nte@nte.co.ilא" ת20בית הילל נתן תומר

04-825109504-8244468office@karni-eng.co.ilחיפה'  א46דיזרעאלי סיגל עמדומ"קרני מהנדסים בע.ש

יועץ עסקי

סיקור תנועה

יועץ תנועה/מתכנן

mailto:tamir@shmuraim.com
mailto:bsronny@gmail.com
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אלכסנדר רביןמ"דרך הנדסה בע
. ד. ת100החשמונאים 

52562
077-2121105077-2121101data@drh-eng.com

אוסאמה חטיב הנדסה 
מ"בע

אוסאמה חטיב
 מיקוד 667. ד.יפיע ת

16955
04-6470107054-5530823osama@osama.co.il

ר אליה בן שבת הנדסת "ד
תחבורה תנועה ובקרה 

מ"בע

אפרת / אליה בן שבת 
פרנקל

04-837078104-8100085efrat@eliabs.com חיפה103התשבי 

רמי אלוביץ הנדסת חשמל 
מ"בע

03-921188703-9221067ramelo@bezeqint.net פתח תקוה4לוינסון רמי אלוביץ

מוטי פוגלמ"אמ מוטי פוגל בע.אפ
ש " ב4יהודה הנחתום 
8424902

08-620947508-6284940fogel-m@zahav.net.il

אריאל מלכה מהנדסים 
מ"בע

אריאל מלכה 
 כפר סבא 600. ד.ת

4410402
09-7661394077-9300818ariel@arielmalka1.com

בלום הנדסת .איטקין ע.ג
מ"חשמל בע

02-673525802-6735062eran@e-blum.com ירושלים4יד חרוצים ערן בלום

 (2003)טיקטין תכנון חשמל 
מ"בע

אמיר טיקטין
 פארק 2ברגמן .ד.א

המדע רחובות
08-946390508-9310500offick@tiktin.com

מסר תקשוב ויעוץ טכני 
מ"לתקשורת בע

שרון סלמן
 ראשון 10117. ד.ת

7500101לציון 
03-533886603-5338855sharon@meser.org.il

03-544273703-6052170talia@ramor.co.ilא" ת14פרופסור שור ויקטור מייבלטמ"רמאור בע

08-6338850050-2761920rptjsp@bezeqint.net אילת210. ד.תיוסי ארדיטימ"ארדיטי מהנדסים בע.י

תאורה ותקשורת, יועץ חשמל/מתכנן

mailto:data@drh-eng.com
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ק חברה לתכנון .א.ו.ר.ה
ויעוץ הנדסי

03-562977003-5618087hoknin@hrvac.co.ilא" ת14האומנים חלי דבח

דבליו מהנדסים .קיו.אי
מ"בע

יואב שאולי 
 קרית 7091. ד.ת

36000טבעון 
04-9591224

052-2983050 | 
04-9591969

yoav.shauli@gmail.com

דניאל וגנר מהנדסים 
יועצים

דניאל וגנר
א " ת8עמק אילון 

6706333
03-739417803-7394180danielw99912@gmail.com

077-9330500077-9330500mb_eng@012.net.il יהוד18אשכנזי מיכאל בניטהמיכאל בניטה מהנדסים

די ביקורת מעליות .אר.פי
מ"בע

מרואן
 רמן גן 7941. ד.ת

5217802
1533-9560744052-2507882

1533-9507244052-4747272lsofi@walla.co.ilלברוב סופיה לברוב הנדסת מעליות

קרסנר מהנדסים -הולץ
מ"בע

03-648820503-6488202holz1@netvision.net.il תל אביב24הברזל שלמה הולץ

בלשה ילון מערכות תשתית 
מ"בע

אליהו צלאל 
. ד. ת31העצמאות 

3133402 חיפה 33600
04-860360104-8603600balasha@bj-is.com

אריה שוורץ מהנדסים 
מ"יועצים בע

שוורץ אריה
 באר 4יהודה הנחתום 

8424902שבע 
08-628592008-281292as@as-eng.com

אביב ניהול הנדסה 
מ"ומערכות מידע בע

טל ונגר
 ראש 27העבודה ' רח

48017העין 
03-902422403-9024004tal.venger@avivamcg.com

יועץ מיזוג אויר/מתכנן

יועץ מעליות/מתכנן

יועץ מים וביוב/מתכנן
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גלפז אדריכלות והנדסה 
מ"בע

דניאל
 20כפר נטר ההדרים 

40593מיקוד 
09-8996374050-8436711office@galpaz-arch.com

אמר קוראל אדריכלים 
מ"בע

04-837126904-8371190curiel@inter.net.il חיפה67דרך הים אברהם קוראל

077-5560838 גבעתיים28רחוב אפק בת שבע רייסרייס אדריכלים
054-7778860 
|077-2009603

bat7reiss@gmail.com

נופר דוד אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

דוד נופר
 32רחוב נחלת יצחק 

אביב- תל 
03-691878703-6918585office@nofarchitects.com

פובזנר .פובזנר ג.ש
אדריכלים

03-524987503-5247389א" ת5רחוב בן עזרא 

ניר רייפר אדריכלים 
מ"ומתכנני ערים בע

ניר רייפר
 גבעת 11גוש עציון 

שמואל
03-579139003-5793106nir@reifer.co.il

אילן פיבקו אדריכלים 
מ"בע

03-6817612052-3360803mail@pivko.com יפו13המגדלור רון ברק

אליהו זהבי זהבי אדריכלים
 משרד 85העצמאות 

7745273 אשדוד 46
08-867870608-8678618info@zahavi-studio.com

קיסילוב קיי אדריכלים 
מ"בע

תאה קיסילוב 
 יפו 6מזל דגים 

יפו- העתיקה תל אביב 
03-683765603-6833698office@kisselov-kaye.com

ערן מבל ארכיטקטורה 
מ"ובינוי ערים בע

04-983370404-9835146 קרית טבעון4ל "קקנציק/ גבי 

גוטמן אסיף אדריכלים 
מ"בע

03-560095303-5660770adi@ygaa.net /  joe@ygaa.net תל אביב3אחוזת בית עדי אסיף

03-562163903-5625440office@al-arch.com תל אביב6מיטב אבי ליזראבי ליזר אדריכלות

ירון גרנות מ"גרנות אדריכלים בע.י.י
 בנין סולל בונה 3חורי 

חיפה
04-861132204-8611311yaron@yygranot.co.il

04-837235504-8385716arch@actcom.co.il חיפה6מגידו אלי ויסברגויסברג ביזנסקי אדריכלים

לבנט -משה אלפסי רועי טל
אדריכלים

 תל אביב7שוקן רועי טל/משה אלפסי 
054-9372912 

משה
052-3460830 

רועי
office@lavantarch.com

אדריכל
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יוסף בורשטיןיוסף בורשטין אדריכל
 132ד .ת, 8פנחס ספיר 
7410002נס ציונה 

08-93634908-9365299mail@burshtein.com

ישראל קלר יעוץ לביסוס 
מ"ושרותים הנדסיים בע

משה אלזרדו
 קרית 23יוסף בצרי 

אתא
04-840139804-8401397office@klar.co.il

זליו דיאמנדימ"זליו דיאמנדי בע
רחוב יטקובסקי 

 פתח תקוה36/27
03-575769403-5756517office@zelio.co.il

אמנון אגסימ"אגסי רימון מהנדסים בע
 משמר 1צבי זעירא 

השבעה
077-5621730050-9224001office@agasi-rimon.co.il

03-6293148050-5377711rafiy@aram-engineers.comצ" ראשל11משה לוי ר רפאל ירון "דארם מהנדסים

אהוד קירשנבויםמ"גיאומכניקה בע.א
 בנימינה 35הברוש 

3055138
03-601372104-6013720udi@soil.co.il

20600077-4701772054-2507878amoshiran@gmail.comיקנעם מושבה עמוס שירןמ"עמוס שירן בע

שמואל גפן הנדסת קרקע 
מ"בע

אילן בירנבאום
 2183ד . ת10ש "התע

44641כפר סבא 
09-765316709-7667008office@geffeneug.co.il

08-6326514054-4318916ronypasha@gmail.com אילת2243. ד.תרוני סתיומ"פשה הנדסה בע

20600077-4701772054-2507878amoshiran@gmail.comיקנעם מושבה עמוס שירןמ"עמוס שירן בע

08-6338850050-2761920rptjsp@bezeqint.net אילת210. ד.תיוסי ארדיטימ"ארדיטי מהנדסים בע.י

ניר אנגלמ"אנגל מהנדסים בע.ש
 בני ברק 23בר כוכבא 

5126002
03-695044403-6955255

mail@engeleng.co.il

יועץ קרקע וביסוס

קונסטרוקטור
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mailto:office@klar.co.il
mailto:office@zelio.co.il
mailto:office@agasi-rimon.co.il
mailto:rafiy@aram-engineers.com
mailto:udi@soil.co.il
mailto:amoshiran@gmail.com
mailto:office@geffeneug.co.il
mailto:ronypasha@gmail.com
mailto:amoshiran@gmail.com
mailto:rptjsp@bezeqint.net
mailto:mail@engeleng.co.il


יעל דניאלמ"ירון אופיר מהנדסים בע
 11מעלה השחרור 

3328437חיפה 
04-832328604-8323102

yael.daniel@yoe.co.il
רימקס יעוץ תכנון והנדסה 

מ"בע
רן משען

 טירת 1ששת הימים 
הכרמל

04-8217332050-7229288
rimex@015.net.il

צבי המלי מ"צבי המלי מהנדסים בע
א " ת126יגאל אלון 

67443
03-6855331054-4231306

hemly@hemly.co.il

שי רייפרמ"משה רייפר מהנדסים בע
רחוב גוש עציון גבעת 

שמואל
03-579139003-5793106

office@reifer.co.il

ניר גלברגניר גלברג- גלברג מהנדסים 
א " ת5רחוב אלקחי 
69497

03-642646303-6416992
mark376@netvision.net.il

רמי שרירשריר מודדים מוסמכים
 אילת לויד 15ספיר 

 תל אביב3' ורג'ג
03-5611647054-6898951sharir.1944@gmail.com

88000077-3205030077-3205030alonmoded@gmail.com אילת 16הדייג אלון בן נתןמ"אלון בן נתן בע

מודדים - עואד עלא 
מ"מוסמכים בע

עואד עלא
 באר 20משעול כוכב 
אורה

053-3363033alaawad75@gmail.com

צורנמל טורנר אדריכלות 
נוף

03-527361703-5273632office@tstr.co.ilאביב- תל22הרכבת מיכל טורנר

מילר בלום תכנון סביבתי 
מ"בע

אמיר בלום
 חיפה 14התשבי 

3452705
04-833998004-8339070mb@miller-blum.co.il

אס עיצוב פיתוח .די.אס
מ"בע (1994)ונוף 

סילבן שטרית
 רמת גן 143ביאליק 

5252337
03-648543903-6486535sds@sylvanof.co.il

מודד

אדריכל נוף
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י נוביק שחף תכנון .ב.א
מ"סביבתי בע

153-77-3358720050-5322185avi@seagull-env.com מושב אליקים392ד .תאבי נוביק

פורטל ייעוץ ותכנון 
מ"אקולוגי בע

09-765431409-7654315idanc@portaleco.co.il כפר סבא20ש "התעיוסי פורטל 

גרינברג מאיר משרד טכני 
לבניין

גרינברג מאיר
 בני 6אהרון דב פוקס 

ברק
03-570777703-6193670meirgri@zahav.net.il

מ"נ יעוץ מיגון בע.מ.א.ק
דיקלה סלומון מיכאל 

נייברגר
dikla@kamnltd.comא" ת42עליית הנוער 

אדמה מדעי הסביבה 
מ"והגאולוגיה בע

דרור נחמיאס
ת חבל " אז6אגוז 

מודיעין
03-977397603-9739911adama@adam-ma.co.il

04-837235504-8385716arch@actcom.co.il חיפה6מגידו אלי ויסברגויסברג ביזנסקי אדריכלים

054-7956156fadya.skh@gmail.com אילת1/8נחל זרחן פאדיהפאדיה סבאג חורי

מהלב המרכז הישראלי 
לנגישות בתקשורת

03-5710680א" ת155יגאל אלון רוית קרדי
050-7512371 | 

03-7180300
ravit@mehalev.com

03-6700199 | 052-2898581מיכאל 

תכנון אקולוגי, תכנון סביבתי

יועץ מיגון

גיאולוג

יועץ נגישות

mailto:avi@seagull-env.com
mailto:idanc@portaleco.co.il
mailto:meirgri@zahav.net.il
mailto:dikla@kamnltd.com
mailto:adama@adam-ma.co.il
mailto:arch@actcom.co.il
mailto:fadya.skh@gmail.com
mailto:ravit@mehalev.com


80804-6249283052-6009718safety.ff@gmail.com. ד.שפרעם תפאתנה פרהודפאתנה פרהוד נסראללה

לבטח הנדסה ובטיחות 
מ"בע

אביב שחם
 ראשון 11דוד סחרוב 

לציון
077-7990040077-7990030info@lvth.co.il

מומנתקן הנדסת איכות 
מ"ובטיחות בע

רענן הרשקוביץ
 ראשון 11דוד סחרוב 

לציון
03-9519397054-9779312raanah@momenteken.com

שחר ברקאי יעוץ והדרכת 
מ"בטיחות בע

זיו דנציגר
מושב אילניה גליל 

15255תחתון מיקוד 
054-4277627shaharbarkai@gmail.com

שירותי הנדסה ושירותי 
הנדסי- ייעוץ טכני 

גרינברג מאיר 
 בני 6אהרון דב פוקס 

ברק
03-570777703-6193670meirgri@zahav.net.il

כמאי

יועץ בטיחות

mailto:safety.ff@gmail.com
mailto:info@lvth.co.il
mailto:raanah@momenteken.com
mailto:shaharbarkai@gmail.com
mailto:meirgri@zahav.net.il

