רשימת מציעים 2022
איש קשר

כתובת

מפקח  /מנהל פרויקט בתחום תשתיות
ובנייה

עוז מצר

היוזמה  3טירת הכרמל

1

אי.די.סי.אס בע"מ

קרול ווקסלר

הביטחון  6פתח תקווה

2

ווקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ

רח' אתגר  2טירת הכרמל

3

 TMRניהול פרויקטים רב תחומים
בע"מ

ערן לויטה

4

פרו-ש.י.א הנדסה בניה ותשתיות בע"מ

מאיה פלג

הרצל  63ראשון לציון

5

אי.אס.אל אשל הנדסה בע"מ

אבשלום בן יעקב

האצ"ל  1ראשון לציון

6

דן שטיין הנדסה

דן שטיין לוי

הגלעדים  16אילת

7

אריאל הנדסה אילת

אריאל אלקסלסי

דרך הרים אילת

8

עברי שירותי הנדסה בע"מ

אבי בן ברוך

רוזמרין  2/3אילת

9

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

טל ונגר

העבודה  27ראש העין

 10ברובר אלכסנדר שרותי הנדסה

אלכסנדר ברובר

משעול לימון  8אילת

 11ולדימיר אליאנוב מהנדסים

ולדימיר אליאנוב

ת.ד  1085אילת

 12א.ב תכנון פרויקטים

אבי בן ברוך

רוזמרין  2/3אילת

 13א.בוקריס הנדסה ובניה

אמיר בוקריס

רות המואביה  36אילת

 14ג'קי לוי הנדסה אזרחית

יעקב ג'קי לוי

6006/10אילת

 15טרויה הנדסה ובניה

ארז טורג'מן

משעול המואבים  26אילת

 16משיק ניהול ובקרה בע"מ

שי אבידוב

 17א.אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ

יוסי הלל

רח' יהונתן נתניהו  3ב'
אור יהודה
המפלסים  17ת.ד 3097
פתח תקוה

מיכאל אהרונוביץ

ת.ד  87אילת

 18מיכאל אהרונוביץ מהנדסים ויועצים
 19ראמים פרויקטים בע"מ

אסף אלמוג

משה לוי  11ראשון לציון

 20חורי איוב מהנדס אזרחי

חורי איוב

משעול חלילן  18אילת

 21אדם טובול

אדם טובול

סמ' השיטה  12באר אורה

 22י.ארדיטי מהנדסים בע"מ

יוסי ארדיטי

ת.ד 210 .אילת
עומרים  9פארק תעשיה
עומר

 23א.א.הנדסה אינג' א.אידל בע"מ
 24פשה הנדסה בע"מ
 25גדיש חברה להנדסה בע"מ

רוני סתיו

ת.ד  2243אילת

שמרית עובד

המצודה  31אזור
האזמה  2טירת הכרמל

 26אידאה הנדסה ד.י .בע"מ
 27גלוזמן ויאצ'סלב

גלוזמן ויאצ'סלב

הנבטים  51/2אילת

 28דבלמן פרצלינה

ניר פרצלינה

צלע ההר  21מודיעין
הסיבים ,49ת.ד9590 .
פתח תקווה

 29מוניטאסק בע"מ
איסק אמינוב

זבוטינסקי  9רמת גן

 30י.אמינוב פרויקטים בע"מ
 31בטא פי  -בועז פרנץ

בועז פרנץ

ת.ד  3041כפר סבא

 32קבוצת גרין אנרג'י ג'י.אי.ג'י בע"מ

שגיב שרון

התאנה  11אילת

פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין
33
בע"מ

עמי פורן

בן גוריון  1בני ברק

הדר סלוצקי פיירמן

יהושפט  ,22באילת

אדוארד גילגולין

ת.ד ,2173 .אילת

 34הדר סלוצקי פיירמן
 35אדוארד גילגולין

מנהל פרויקט בתחום היזמות

1

במידה תכנון עירוני פיתוח אסטרטגיה
עיסקית וקהילתית

2

י ק תכנון כלכלי בע"מ

3

רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים
בע"מ

שרון בנד חברוני

דן  17ראש העין

ישראל קורץ

א.ת פולג נתניה 42504

רן וולף

מרדכי אנילביץ  62תל
אביב

4

פרו-ש.י.א הנדסה בניה ותשתיות בע"מ

5

חסינות ניהוול תכנון ופיקוח אבטחה
ובטיחות בע"מ

בצלאל טרייבר

6

תמיר סמוראי בע"מ

תמיר סמוראי

פארק אמת"ל  3ת.ד 1301
אילת

7

בן שושן רוני

בן שושן רוני

הברוש  38אילת

8

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים
בע"מ

ניר פרצלינה

המעיין  4מודיעין

9

גדיש חברה להנדסה בע"מ

שמרית עובד

המצודה  31אזור

רוני סתיו

ת.ד  2243אילת

 11אורון מינגלגרין מרים יעוץ

דוד מינגלגרין

החלוץ  70ירושלים

 12קבוצת איגרא בע"מ

יואב איגרא
מיקי חברוני

ת.ד 4142 .אילת

 10פשה הנדסה בע"מ

מאיה פלג

הרצל  63ראשון לציון
בית יהושוע

הסיבים ,49ת.ד9590 .
פתח תקווה

 13מוניטאסק בע"מ
אלי לוי

ת.ד 7116 .אילת

 14א.ל .אופק יזמות וניהול פרויקטים בע"מ
 15בטא פי  -בועז פרנץ

בועז פרנץ

ת.ד  3041כפר סבא

 16קבוצת גרין אנרג'י ג'י.אי.ג'י בע"מ

שגיב שרון

התאנה  11אילת

 17ערן בארי

ערן בארי

דפדוף  6אילת

עדי גורשניק

אודם  7אילת
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מנהל פרויקטים קשרי קהילה ושיתוף
ציבור

1

במידה תכנון עירוני פיתוח אסטרטגיה
עיסקית וקהילתית

2

מודוס מתכננים עם אנשים בע"מ

3

רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים
בע"מ

4

דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ

אמנון טימר

5

פרו-ש.י.א הנדסה בניה ותשתיות בע"מ

מאיה פלג

הרצל  63ראשון לציון

6

בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ

ניר לבלוביץ

וולפסון  5תל אביב

7

בי.אר קישורים בע"מ (קשרי קהילה)

ליאור בן אליהו

מצדה  7מגדל בסר  4בני
ברק

שרון בנד חברוני

דן  17ראש העין

אמיתי הר לב

אתגר  2טירת הכרמל

רן וולף

מרדכי אנילביץ  62תל
אביב
הברזל  34רמת החייל ת"א

עו"ד רויטל סולוביי

מגדלי בסר  3בני ברק

8

סולוביי  ,משרד עורכי דין

טל ונגר

העבודה  27ראש העין

9

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

 10מבט קדימה ניהול וייזום בע"מ

אמיר סולרסקי

שקולניק  4ראשון לציון

חסינות ניהוול תכנון ופיקוח אבטחה
11
ובטיחות בע"מ

בצלאל טרייבר

בית יהושוע

אריאל יוסף

השומרון  ,37ראשל"צ

ערן בארי

דפדוף  6אילת

עדי גורשניק

אודם  7אילת

 12קבוצת בראשית ניהול ייזום ושיווק נדל"ן
 13ערן בארי
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אדריכל/ית

בעז פרידמן

פל ים  16חיפה

1

מהנדסים מאפ פרו בע"מ

ליאת איינהורן

מבצע קדש  8תל אביב

2

ליאת איינהורן אדריכלות ועיצוב אורגני

גבריאלה נוסבאום

רח' גרף  3תל אביב

3

גבריאלה נוסבאום אדריכלות

ליאור לייטמן

שדרות הר ציון  106תל
אביב

4

אדום אדריכלים בע"מ

ורד מלמד

המלאכה  14רעננה

5

ליואי דבוריינסקי אדריכלים

גדעון כרמון

ת.ד  252כרמיאל

6

יובתים ( )1993בע"מ

טלי יער קוסט

שמעון בן שטח  9תל אביב
יפו

7

יער אדריכלים ומתכנני ערים ()2001
בע"מ

אבי ליזר

מיטב  6תל אביב

8

אבי ליזר אדריכלות

צחי לוסטיג

מבוא השער  4עין כרם
ירושלים

9

שלמה אהרונסון אדריכלים ( )2001בע"מ

נילי חן

משכית  32הרצליה

 11רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

רן בלנדר

הארבעה  28תל אביב

 12פרטים אדריכלים בע"מ

טלי טרון

רח' יגאל אלון  55תל אביב

 13אדריכל רוני זייברט

רוני זייברט

שפינוזה  23ת"א

 14אלונים גורביץ אדריכלים בוני ערים

עדן אלונים

רח' לוי יצחק  7תל אביב

 15אל.אס .לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ

נוי לזרוביץ

מנחם בגין  114תל אביב

 10חן אדריכלים בע"מ

 16גושן אדריכלים

אריאל גושן

שדרות יהודית  29תל אביב

 17רוזן ליננברג אדריכלים

איתי ליננברג

ת.ד 416 .מושב אוצים

 18עירית ודרור אדריכלים

דרור גרשון

החשמונאים  113תל אביב

ארנה גרינברג נוביצקי

שלום עליכם  56תל אביב

אהוד  /עינת

קפלנסקי  49גבעתיים

ירון מגן

בן אביגדור  18תל אביב

 22יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

דורון רוהטין

ד.נ .משגב

 23שגית קרניאל אדריכלית

שגית קרניאל

קדימה 43א חיפה

טלי דגן

שבטי ישראל 26א רמת
השרון

גבי יינצ'יק

קק"ל  4קרית טבעון

 26אמר קוריאל אדריכלים בע"מ

אברהם קוריאל

דרך הים  67חיפה

 27דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ

אלי דרמן

שביל המרץ  5תל אביב

 28גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ

דניאל

כפר נטר ההדרים 20
מיקוד 40593

 29אמר קוראל אדריכלים בע"מ

אברהם קוראל

דרך הים  67חיפה

 30רייס אדריכלים

בת שבע רייס

רחוב אפק  28גבעתיים

דוד נופר

רחוב נחלת יצחק  32תל -
אביב

 19גרינברג נוביצקי בנחורין אדריכלים
 20בסט אדריכלים ומתכנני ערים
 21ירון מגן אדריכלים בע"מ

 24טלי דגן אדריכלות ובינוי ערים
 25ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ

 31נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

רחוב בן עזרא  5ת"א

 32ש.פובזנר ג.פובזנר אדריכלים
 33ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

ניר רייפר

גוש עציון  11גבעת שמואל

 34אילן פיבקו אדריכלים בע"מ

רון ברק

המגדלור  13יפו

 35זהבי אדריכלים

אליהו זהבי

העצמאות  85משרד 46
אשדוד 7745273
מזל דגים  6יפו העתיקה
תל אביב  -יפו

 36קיסילוב קיי אדריכלים בע"מ

תאה קיסילוב

 37גוטמן אסיף אדריכלים בע"מ

עדי אסיף

אחוזת בית  3תל אביב

 38אבי ליזר אדריכלות

אבי ליזר

מיטב  6תל אביב

 39י.י.גרנות אדריכלים בע"מ

ירון גרנות

חורי  3בנין סולל בונה
חיפה

 40ויסברג ביזנסקי אדריכלים

אלי ויסברג

מגידו  6חיפה

משה אלפסי/רועי טל

שוקן  7תל אביב

 41משה אלפסי רועי טל-לבנט אדריכלים

יוסף בורשטין

פנחס ספיר  ,8ת.ד  132נס
ציונה 7410002

 43פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

דורין צפריר

בן גוריון  1בני ברק 51201

 44בסט אדריכלים ומתכנני ערים

אהוד בסט

קפלנסקי  49גבעתיים

 45אדריכלים V5

מידד גנדלר

כורזין  1גבעתיים 5358301

 46רונה כהן אדריכלים בע"מ

מיכאל רונה

תבואות הארץ  ,3תל אביב

 47מתי רוזנשיין אדריכלים בע"מ

מתי רוזנשיין

יד חרוצים  3ירושלים

 42יוסף בורשטין אדריכל

 48אדריכלות JK

יונתן קיש

למרטין  ,31ת"א-יפו
4568183
רח' מנחם בגין  150מגדל
 WEת"א 6492105

 49אליקים אדריכלים ובינוי ערים בע"מ

אלי אליקים

 50מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

נורית מוססקו

משכית  6הרצליה 4610302

 51בר,שיפמן נתן אדריכלים

גלית שיפמן

יד חרוצים  ,6ירושלים

 52דניאל אזרד אדריכלים

דניאל אזרד

שפע טל  ,12ת"א

 53באה אדריכלים ובוני ערים

בתיה  /קרן

רחוב השחר  ,10חולון
5841421

 54יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ

אמנון רכטר

הירקון  169ת"א  -יפו

דן פרייס

אבן גבירול  76ת"א
6416204

 55פרייס פילצר יעבץ אדריכלים

אדריכל/ית בניה ירוקה

1

באה אדריכלים ובוני ערים

2

פרייס פילצר יעבץ אדריכלים

בתיה  /קרן
דן פרייס

רחוב השחר  ,10חולון
5841421
אבן גבירול  76ת"א
6416204

קונסטרוקטור

1

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

2

פרי רבין מהנדסים בע"מ

אנונו רפי

המגינים  53חיפה

רבין שמואל

יד חרוצים  12תל אביב

3

פשה הנדסה בע"מ

רוני סתיו

ת.ד 2243 .אילת

4

עמוס שירן בע"מ

עמוס שירן

יקנעם מושבה 20600

5

י.ארדיטי מהנדסים בע"מ

יוסי ארדיטי

ת.ד 210 .אילת

6

ש.אנגל מהנדסים בע"מ

ניר אנגל

7

ירון אופיר מהנדסים בע"מ

יעל דניאל

8

רימקס יעוץ תכנון והנדסה בע"מ

רן משען

בר כוכבא  23בני ברק
5126002
מעלה השחרור  11חיפה
3328437
ששת הימים  1טירת
הכרמל

9

צבי המלי מהנדסים בע"מ

צבי המלי

יגאל אלון  126ת"א 67443

 10משה רייפר מהנדסים בע"מ

שי רייפר

רחוב גוש עציון גבעת
שמואל

 11גלברג מהנדסים  -ניר גלברג

ניר גלברג

רחוב אלקחי  5ת"א 69497

 12לואיס לבטון ושות' מהנדסים אזרחיים

לואיס לבטון

דרך בית לחם  54ירושלים

 13שלומי שמעוני מהנדסים

שלומי שמעוני

כנרת  ,5אשדוד

ראיד ג'יריס

שד' פל ים  ,2בניין גופר
קומה  ,6חיפה 3309502

מתן זקן

סמטת היין  ,6ירושלים

 16אדוארד גילגולין

אדוארד גילגולין

ת.ד ,2173 .אילת

 17דן שטיין הנדסה

דן שטיין לוי

הגלעדים  16אילת

 14ראיד ג'יריס מהנדסים
 15מתן זקן הנדסה אזרחית וקונסטרוקציה

אדריכל נוף

1

שלמה אהרונסון אדריכלים ( )2001בע"מ

צחי לוסטיג

מבוא השער  4עין כרם
ירושלים

2

אסף ברמן  -נועה ברוט אדריכלי נוף
בע"מ

נועה ברוט

ת.ד 57515 .תל אביב

3

מקום אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"מ

בני שדמי

מנחם בגין  114תל אביב

4

ג'ולי לוי פלד JLאדריכלות נוף

ג'ולי לוי פלד

ת.ד  861כרכור

5

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

דורון רוהטין

ד.נ .משגב

6

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

טל ונגר

העבודה  27ראש העין

7

רם איזנברג עיצוב סביבה

אמנון שביט

בר גיורא  5חיפה

8

דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ

אלי דרמן

שביל המרץ  5תל אביב

9

צורנמל טורנר אדריכלות נוף

מיכל טורנר

הרכבת  22תל-אביב

אמיר בלום

התשבי  14חיפה 3452705

 11אס.די.אס עיצוב פיתוח ונוף ( )1994בע"מ

סילבן שטרית

ביאליק  143רמת גן
5252337

 12שלמה דניאל

שלמה דניאל

כרכום  147רמת רזיאל

אלי מסלובסקי

נתיב הנוטרים  2יקנעם
המושבה

 10מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

 13נופים תכנון ניהול ועיצוב בע"מ

יועץ קרקע וביסוס

1

לביא נטיף אלגביש ( )2014בע"מ

חובב אלגביש

השקמה  3אזור

2

אינג' עלי מצארווה

עלי מצארווה

טייבה 4040000

3

דוד דוד וישי ביסוס מבנים בע"מ

דוד דוד

המלך יהושפט  55הרצליה

4

במפ הנדסה בע"מ

זיו חרס

נגה  18קיסריה

5

ישראל קלר יעוץ לביסוס ושרותים
הנדסיים בע"מ

משה אלזרדו

יוסף בצרי  23קרית אתא

6

זליו דיאמנדי בע"מ

זליו דיאמנדי

רחוב יטקובסקי 36/27
פתח תקוה

7

אגסי רימון מהנדסים בע"מ

אמנון אגסי

צבי זעירא  1משמר השבעה

8

ארם מהנדסים

ד"ר רפאל ירון

משה לוי  11ראשל"צ

9

א.גיאומכניקה בע"מ

אהוד קירשנבוים

הברוש  35בנימינה
3055138

עמוס שירן

יקנעם מושבה 20600

אילן בירנבאום

התע"ש  10ת.ד  2183כפר
סבא 44641

ישי דוד

דרך הים  19גני תקווה

 10עמוס שירן בע"מ
 11שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ
ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים
12
ותשתיות בע"מ

גיאולוג  /גיאולוגיה הנדסית

1

אדמה מדעי הסביבה והגאולוגיה בע"מ

דרור נחמיאס

אגוז  6אז"ת חבל מודיעין

2

ENG HOLDINGS LTD

עדי גורשניק

אודם  7אילת

מתכנן  /יועץ חשמל תאורה ותקשורת

1

טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ

2

ארד אופיר הנדסה ופרויקטים בע"מ

אבי אופיר

3

סיני יעוץ והנדסת חשמל בע"מ

אורן סיני

משה לוי  11ראשון לציון

4

גבי מזור הנדסת חשמל

גבי מזור

רח' ארלוזורוב  20/18כפר
סבא

5

בוסט פורוורד בע"מ

ורדית ניב

שדה יצחק

6

ספיר י.ז.ח בע"מ

יואב רמתי

המלאכה  1טירת הכרמל

7

חיים סהר

חיים סהר

תפוז  5אילת

8

איי טי אס הנדסה ויעוץ בע"מ

אלון אזולאי

עמל  11ראש העין

9

ד.בר עקובא מהנדסים יועצים (ללא תקשורת)

דוד בר עקיבא

בר כוכבא  8בני ברק

אמיר פוזננסקי

משמר הירדן תל אביב

 11רמי אלוביץ הנדסת חשמל בע"מ

רמי אלוביץ

לוינסון  4פתח תקוה

 12אפ.אמ מוטי פוגל בע"מ

מוטי פוגל

 10א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

 13אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
 14ג.איטקין ע.בלום הנדסת חשמל בע"מ
 15טיקטין תכנון חשמל ( )2003בע"מ
 16מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
 17רמאור בע"מ

מגייד אבו תאאם

בונה אליעזר  5חיפה
סמטת נחל ציחור  13אילת

אריאל מלכה
ערן בלום
אמיר טיקטין
שרון סלמן

יהודה הנחתום  4ב"ש
8424902
ת.ד 600 .כפר סבא
4410402
יד חרוצים  4ירושלים
א.ד.ברגמן  2פארק המדע
רחובות
ת.ד 10117 .ראשון לציון
7500101

ויקטור מייבלט

פרופסור שור  14ת"א

 18י.ארדיטי מהנדסים בע"מ

יוסי ארדיטי

ת.ד 210 .אילת

 19מטרני יעוץ חשמל בע"מ

מרדכי מטרני

הרצל  4ת.ד  230גן יבנה

 20רוני מערכות חשמל

רוני זהרוני

 21נאור בר-נס ניהול פרוייקטים

נאור ברנס

אבני החושן  24/6אילת

בודק חשמל
1

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

יונתן כהן  /שחר בר

דוד סחרוב  11ראשון לציון

מתכנן  /יועץ מיזוג אויר

1

ב.ס מהנדסים

בוריס רבינוביץ

ת.ד  1768אילת

2

א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

אמיר פוזננסקי

משמר הירדן תל אביב

3

ה.ר.ו.א.ק חברה לתכנון ויעוץ הנדסי

חלי דבח

האומנים  14ת"א

4

אי.קיו.דבליו מהנדסים בע"מ

יואב שאולי

ת.ד 7091 .קרית טבעון
36000

5

דניאל וגנר מהנדסים יועצים

דניאל וגנר

עמק אילון  8ת"א 6706333

6

מיכאל בניטה מהנדסים

מיכאל בניטה

אשכנזי  18יהוד

מתכנן  /יועץ מים וביוב

1

ד.ה.ב מד בע"מ

2

לביא נטיף אלגביש ( )2014בע"מ

חובב אלגביש

3

ח.ג.מ מהנדסים יועצים מתכננים ()1980
בע"מ

שמואל בדולח

רח' גיבורי ישראל  7א"ת
פולג נתניה

4

ב.ס מהנדסים

בוריס רבינוביץ

ת.ד  1768אילת

5

אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה

נמרוד חלמיש

6

בלשה ילון מערכות תשתית בע"מ

אליהו צלאל

7

אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ

שוורץ אריה

8

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

9

א.א .אדריכלות והנדסה

 10קבוצת גרין אנרג'י ג'י.אי.ג'י בע"מ

חגי קוצר

גד מנלה  1נתניה
השקמה  3אזור

טל ונגר

הגורן  6פארק תעשיה
עומר
העצמאות  31ת.ד33600 .
חיפה 3133402
יהודה הנחתום  4באר
שבע 8424902
רח' העבודה  27ראש העין
48017

ולדימיר אליסייב

לופית  16/8אילת

שגיב שרון

התאנה  11אילת

חיים אדיבה

 11חיים אדיבה

אנפה  1אילת

מודד

בעז פרידמן

פל ים  16חיפה

1

מהנדסים מאפ פרו בע"מ

רונן אורי

הכשרת הישוב  10ראשון
לציון

2

הלפרין פלוס מדידות והנדסה בע"מ

תופיק זיאד  10נצרת

3

גיאופורמציה בע"מ

פארס ג'השאן

4

אופק צילומי אוויר  1987בע"מ

ארנון גולדנברג

הבונים  22נתניה

5

מאפטופ הנדסה ומדידות בע"מ

סמיר סאלח

כפר משהד

6

אורהייטק ג'י.איי.אס

ברוך בארי כהן

אמיל זולא  39פתח תקווה

7

שריר מודדים מוסמכים

רמי שריר

ספיר  15אילת לויד ג'ורג'
 3תל אביב

8

אלון בן נתן בע"מ

אלון בן נתן

הדייג  16אילת 88000

9

עואד עלא  -מודדים מוסמכים בע"מ

עואד עלא

משעול כוכב  20באר אורה

 10מדבא  -מדידות והנדסה בע"מ

אריה פישמן

הברזל  3תל אביב

 11גיאו  -פוינט בע"מ

ג'אד גירוש

נתניה

מתכנן יועץ מעליות

1

פי.אר.די ביקורת מעליות בע"מ

2

לברוב הנדסת מעליות

לברוב סופיה

3

הולץ-קרסנר מהנדסים בע"מ

שלמה הולץ

מתכנן  /יועץ תנועה

מרואן

ת.ד 7941 .רמן גן 5217802
הקוקיה  , 9ראשל"צ
הברזל  24תל אביב

1

מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ

ישעיה מגל

האיריס  10נופים

2

אלתן הנדסה אזרחית  2002בע"מ

אריה לבנטון

רח' הבונים  2רמת גן

3

אי.די.סי.אס בע"מ

עוז מצר

היוזמה  3טירת הכרמל

4

א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ

רחל ברקן

אלוף דוד  157רמת גן

5

לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים
בע"מ

יובל לוי

ת.ד 9833 .חיפה

6

י.ט הנדסה

קובי כפיר

ת.ד 8810 .נצרת

7

צ'צ'יק מהנדסים אזרחיים בע"מ

צ'צ'יק יחזקאל  /איתי

הכבאים  4רמת גן

8

עברי שירותי הנדסה בע"מ

אבי בן ברוך

רוזמרים  2אילת

9

אילן מרכוס אופק הנדסה בע"מ

אילן מרכוס

החרש  29הוד השרון

 10ארצי הנדסה אזרחית בע"מ

ציון פוסטי

העלייה השניה  43אזור

 11נתן תומר הנדסה אן.טי.אי בע"מ

נתן תומר

בית הילל  20ת"א

 12ש.קרני מהנדסים בע"מ

סיגל עמדו

דיזרעאלי  46א' חיפה

 13דרך הנדסה בע"מ

אלכסנדר רבין

 14אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ

אוסאמה חטיב

ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה
15
תנועה ובקרה בע"מ
 16תדם הנדסה אזרחית בע"מ

החשמונאים  100ת.ד.
52562
יפיע ת.ד 667 .מיקוד
16955

אליה בן שבת  /אפרת פרנקל

התשבי  103חיפה

ירון בן דור

רח' אתגר  2טירת כרמל

סוקר תנועה

1

דיאלוג יעוץ אירגוני מחקר והדרכה בע"מ

סימה אהרוני

הברזל  34רמת החיל ת"א

יועץ בטיחות וגהות

1

לשחק על בטוח בע"מ

2

מוזי ביטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ

בועז יעקובי

ת.ד 14117

דניאל ישראלוב

השדרה המרכזית 15
מודיעין

פאתנה פרהוד

שפרעם ת.ד808 .

3

פאתנה פרהוד נסראללה

יונתן כהן  /שחר בר

דוד סחרוב  11ראשון לציון

4

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

דוד סחרוב  11ראשון לציון

5

מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

רענן הרשקוביץ

6

שחר ברקאי יעוץ והדרכת בטיחות בע"מ

זיו דנציגר

מושב אילניה גליל תחתון
מיקוד 15255

7

סייפטיגיא הנדסת בטיחות בע"מ

שרון זאווי

המתכת  4נוף הגליל

8

שפילברג אילנה שירותי הנדסה בטיחות
ונגישות

אילנה שפילברג

בתרן  3אילת

9

חיים אדיבה

חיים אדיבה

אנפה  1אילת

יועץ נגישות מתו"ס

1

גבריאלה נוסבאום אדריכלות

גבריאלה נוסבאום

רח' גרף  3תל אביב

2

בן גל אדריכלות ונגישות

יוליה גורביץ בן גל

בוסתן הגליל ת.ד1062 .

3

שפילברג אילנה שירותי הנדסה בטיחות
ונגישות

אילנה שפילברג

בתרן  3אילת

4

אירנה רובין אדריכלית נגישות מתו"ס

אירנה רובין

ת.ד  10587ירושלים

5

ויסברג ביזנסקי אדריכלים

אלי ויסברג

מגידו  6חיפה

6

פאדיה סבאג חורי

פאדיה

נחל זרחן  1/8אילת

7

מהלב המרכז הישראלי לנגישות
בתקשורת

רוית קרדי

יגאל אלון  155ת"א

8

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

יונתן כהן  /שחר בר

דוד סחרוב  11ראשון לציון

9

באה אדריכלים ובוני ערים

 10אדריכלות והנדסה R.S
 11הדר סלוצקי פיירמן

בתיה  /קרן
קארן סלוצקי פיירמן
רביבו רחלי
הדר סלוצקי פיירמן

רחוב השחר  ,10חולון
5841421
מרכז שלום פלאזה
משרד  2017א'
יהושפט  ,22באילת

יועץ אקוסטיקה

1

סאונדרייז

סיימון שפיר

א.ת .משגב ת.ד 45

2

אהרון ויקס יועץ לאקוסטיקה

אהרון ויקס

רח' אבטליון  12רמת גן

מתכנני ערים

1

ליאת איינהורן אדריכלות ועיצוב אורגני

ליאת איינהורן

מבצע קדש  8תל אביב

2

במידה תכנון עירוני פיתוח אסטרטגיה
עיסקית וקהילתית

שרון בנד חברוני

דן  17ראש העין

3

יובתים ( )1993בע"מ

גדעון כרמון

ת.ד  252כרמיאל

4

יער אדריכלים ומתכנני ערים ()2001
בע"מ

טלי יער קוסט

שמעון בן שטח  9תל אביב
יפו

5

מודוס מתכננים עם אנשים בע"מ

אמיתי הר לב

אתגר  2טירת הכרמל

6

רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים
בע"מ

רן וולף

מרדכי אנילביץ  62תל
אביב

7

רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

רן בלנדר

הארבעה  28תל אביב

8

אורבניקס בע"מ

איריס אפרת

ז'בוטינסקי  1רמת גן

9

אדריכל רוני זייברט

רוני זייברט

שפינוזה  23ת"א

 10אלונים גורביץ אדריכלים בוני ערים

עדן אלונים

רח' לוי יצחק  7תל אביב

 11בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ

ניר לבלוביץ

וולפסון  5תל אביב

 12גושן אדריכלים

אריאל גושן

שדרות יהודית  29תל אביב

 13פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

דניאלה פז ארז

רח' המנופים הרצליה
פיתוח

 14בסט אדריכלים ומתכנני ערים

אהוד  /עינת

קפלנסקי  49גבעתיים

 15יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

דורון רוהטין

ד.נ .משגב

גאו  -דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים
16
בע"מ

המלאכה  3תל אביב
טלי דגן

שבטי ישראל 26א רמת
השרון

 18ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ

גבי יינצ'יק

קק"ל  4קרית טבעון

 19אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

טל ונגר

העבודה  27ראש העין

 20דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ

אלי דרמן

שביל המרץ  5תל אביב

 21אבי ליזר אדריכלות

אבי ליזר

מיטב  6תל אביב

 17טלי דגן אדריכלות ובינוי ערים

 22אירית דרור אדריכלים אורבנים

אירית  /דרור

החשמונאים  113תל אביב

 23אדום אדריכלים בע"מ

ליאור לייטמן

שדרות הר ציון  106תל
אביב

נועה ברוט

ת.ד 57515 .תל אביב

 25פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

דורין צפריר

בן גוריון  ,1בני ברק 51201

 26צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

תמיר בן שחר

חיפה

בסט אדריכלים ומתכנני ערים  /אהוד
27
בסט

אהוד בסט

קפלנסקי  49גבעתיים
5360525

 28מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

נורית מוססקו

משכית  6הרצליה 4610302

 29דניאל אזרד אדריכלים

דניאל אזרד

שפע טל  ,12ת"א

 30באה אדריכלים ובוני ערים

בתיה  /קרן

אסף ברמן  -נועה ברוט אדריכלי נוף
24
בע"מ

 31פרייס פילצר יעבץ אדריכלים

דן פרייס
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עדי גורשניק

רחוב השחר  ,10חולון
5841421
אבן גבירול  76ת"א
6416204
אודם  7אילת

מהנדס מבנים מסוכנים  /יועץ חיזוק
מבנים

1

שלומי שמעוני מהנדסים

2

ראיד ג'יריס מהנדסים

שלומי שמעוני

כנרת  ,5אשדוד

ראיד ג'יריס

שד' פל ים  ,2בניין גופר
קומה  ,6חיפה 3309502

יועץ אנרגיה ומערכות חכמות

1

בוסט פורוורד בע"מ

ורדית ניב

שדה יצחק

2

סביבות פרויקטים סביבתים

עדי אריכא

יד חרוצים  10ירושלים

3

מוניטאסק בע"מ

4

נאור בר-נס ניהול פרוייקטים

הסיבים ,49ת.ד9590 .
פתח תקווה

שמאים

נאור ברנס

אבני החושן  24/6אילת

1

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

קרן אור נגר

2

פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

דניאלה פז ארז

דרך מנחם בגין  48תל
אביב
רח' המנופים הרצליה
פיתוח

שמאות מקרקעין

1

עידן אזולאי שמאי מקרקעין בע"מ

עידן אזולאי

האנפה  1חנות  63מרכז
מור ,אילת

מתכנן עיצוב פנים

1

ליאת איינהורן אדריכלות ועיצוב אורגני

2

ליאור בן שיטרית אדריכלים

ליאור בן שטרית

3

גבריאלה נוסבאום אדריכלות

גבריאלה נוסבאום

רח' גרף  3תל אביב

4

שגית קרניאל אדריכלית

שגית קרניאל

קדימה 43א חיפה

5

בסט אדריכלים ומתכנני ערים  /אהוד
בסט

אהוד בסט

קפלנסקי  49גבעתיים
5360525

6

אדריכלים V5

מידד גנדלר

כורזין  1גבעתיים 5358301

7

אדריכלות JK

יונתן קיש

למרטין  ,31ת"א-יפו
4568183

8

מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

נורית מוססקו

משכית  6הרצליה 4610302

9

בר,שיפמן נתן אדריכלים

גלית שיפמן

יד חרוצים  ,6ירושלים

משה נתן ואביבית זהר סטודיו
10
לאדריכלות ועיצוב

משה נתן  /אביבית זהר

 11אדריכלות והנדסה R.S

קארן סלוצקי פיירמן
רביבו רחלי

 12הדר סלוצקי פיירמן

יועץ בניה ירוקה

ליאת איינהורן

מבצע קדש  8תל אביב
ארליך  10תל אביב יפו

הדר סלוצקי פיירמן

הבלן  ,3פארק אמת"ל,
אילת
מרכז שלום פלאזה
משרד  2017א'
יהושפט  ,22באילת

חגי קוצר

גד מנלה  1נתניה

1

ד.ה.ב מד בע"מ

ד.נ .משגב

2

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

דורון רוהטין

ז'בוטינסקי  1רמת גן

3

אורבניקס בע"מ

אירית אפרת

אגרונום  /סוקר עצים

1

שלמה דניאל

2

פתילת המדבר בע"מ

שלמה דניאל

כרכום  147רמת רזיאל

נועם ביבי

נוף הרים  16צור יגאל

יועץ מערכות רמזורים

1

לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים
בע"מ

יובל לוי

ת.ד 9833 .חיפה

יועץ תשתיות ופיתוח

1

א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ

2

צ'צ'יק מהנדסים אזרחיים בע"מ

3

מוניטאסק בע"מ

רחל ברקן

אלוף דוד  157רמת גן

צ'צ'יק יחזקאל  /איתי

הכבאים  4רמת גן
הסיבים ,49ת.ד9590 .
פתח תקווה

כמאים עורכי כתבי כמויות ואומדנים

1

שירותי הנדסה ושירותי ייעוץ טכני  -הנדסי

גרינברג מאיר

אהרון דב פוקס  6בני ברק

2

כמה kama

דולב הרשקוביץ

ת.ד 863 .אילת

3

בטא פי  -בועז פרנץ

בועז פרנץ

ת.ד  3041כפר סבא

יועץ סביבתי  /איכות הסביבה

1

א.ב.י נוביק שחף תכנון סביבתי בע"מ

אבי נוביק

ת.ד  392מושב אליקים

2

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

יוסי פורטל

התע"ש  20כפר סבא

3

אדמה אפיון ושיקום אתרים בע"מ

אורי אמית

גורודיסקי  ,31רחובות

4

ווטר ריבייב בע"מ

יעל בן צבי

רח' יהודה הנשיא משק 60
מושב ציפורי

יועץ מיגון

1

ק.א.מ.נ יעוץ מיגון בע"מ

דיקלה סלומון מיכאל
נייברגר

עליית הנוער  42ת"א

יועץ לפיתוח עסקי  /כלכלי

1

במידה תכנון עירוני פיתוח אסטרטגיה
עיסקית וקהילתית

2

י ק תכנון כלכלי בע"מ

ישראל קורץ

3

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

קרן אור נגר

4

פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

דניאלה פז ארז

5

יואב שטרן ליווי עסקי ופיננסי

יואב שטרן

האדמונית  6א' חדרה

6

רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי

רן שטוק

יגאל אלון  159תל אביב

7

שפילברג עוזי  -יעוץ עסקי  /כללי

שפילברג עוזי

בתרן  2אילת

8

אורבניקס בע"מ

אירית אפרת

ז'בוטינסקי  1רמת גן

9

רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים
בע"מ

רן וולף

מרדכי אנילביץ  62תל
אביב

 10אורון מינגלגרין מרים יעוץ

דוד מינגלגרין

החלוץ  70ירושלים

 11מבט קדימה ניהול וייזום בע"מ

אמיר סולרסקי

שקולניק  4ראשון לציון

יואב איגרא
מיקי חברוני

ת.ד 4142 .אילת

 12קבוצת איגרא בע"מ

שרון בנד חברוני

דן  17ראש העין
א.ת פולג נתניה 42504
דרך מנחם בגין  48תל
אביב
רח' המנופים הרצליה
פיתוח

הסיבים ,49ת.ד9590 .
פתח תקווה
קריית עתידים בניין מס' 4
רמת החייל ת"א

 13מוניטאסק בע"מ
 14ישראל רובין ושות' רואי חשבון*

ישראל רובין

 15צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

תמיר בן שחר

חיפה

 16אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון

אופיר בוכניק

כנרת  , 5בני ברק

דוד דונס

המגדל  ,23קרית טבעון

עדי גורשניק

אודם  7אילת

 17סיטילינק השקעות בע"מ
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יועץ להתייעלות כלכלית

1

י ק תכנון כלכלי בע"מ

ישראל קורץ

א.ת פולג נתניה 42504

2

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

קרן אור נגר

דרך מנחם בגין  48תל
אביב

3

יואב שטרן ליווי עסקי ופיננסי

יואב שטרן

האדמונית  6א' חדרה

4

רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי

רן שטוק

יגאל אלון  159תל אביב

5

ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

רינה וייסלר

רוטשילד  95ראשון לציון

6

סביבות פרויקטים סביבתים

עדי אריכא

יד חרוצים  10ירושלים

7

קבוצת איגרא בע"מ

8

מוניטאסק בע"מ

9

ישראל רובין ושות' רואי חשבון *

 10אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון
 11עמוס מ.ח מעוף יעוץ ניהול ומסחר בע"מ
ENG HOLDINGS LTD 12

יואב איגרא
חברוני

ישראל רובין

מיקי

ת.ד 4142 .אילת
הסיבים ,49ת.ד9590 .
פתח תקווה
קריית עתידים בניין מס' 4
רמת החייל ת"א

אופיר בוכניק

כנרת  , 5בני ברק

חנן עמוס

החרש  10אילת

עדי גורשניק

אודם  7אילת

יועץ לענייני דיני עבודה ובקרת שכר

1

רוזנבלום הולצמן רואי חשבון

יוסי ארנסט

מצדה  7בני ברק

2

ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

רינה וייסלר

רוטשילד  95ראשון לציון

3

אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון

אופיר בוכניק

כנרת  , 5בני ברק

כלכלן ביקורת

1

ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

רינה וייסלר

רוטשילד  95ראשון לציון

2

ישראל רובין ושות' רואי חשבון *

ישראל רובין

קריית עתידים בניין מס' 4
רמת החייל ת"א

3

אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון

אופיר בוכניק

כנרת  , 5בני ברק

4

ENG HOLDINGS LTD

עדי גורשניק

אודם  7אילת

יועצי מיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה
ורמ"י

דניאלה פז ארז

רח' המנופים הרצליה
פיתוח
ז'בוטינסקי  1רמת גן

1

פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

2

נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה

איתן היימן

3

אורבניקס בע"מ

אירית אפרת

ז'בוטינסקי  1רמת גן

4

ישראל רובין ושות' רואי חשבון *

ישראל רובין

קריית עתידים בניין מס' 4
רמת החייל ת"א

5
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עדי גורשניק

אודם  7אילת

יועץ תמ"א

דניאלה פז ארז

רח' המנופים הרצליה
פיתוח

עו"ד רויטל סולוביי

מגדלי בסר  3בני ברק
השומרון  ,37ראשל"צ
אודם  7אילת

1

פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

2

סולוביי  ,משרד עורכי דין

3

קבוצת בראשית ניהול ייזום ושיווק נדל"ן

אריאל יוסף

4
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עדי גורשניק

יועץ אירגוני

טלי קולמן

אפעל  6פתח תקווה

1

פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ

רן שטוק

יגאל אלון  159תל אביב

2

רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי

3

דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ

אמנון טימר

4

ישראל רובין ושות' רואי חשבון

ישראל רובין

5

ENG HOLDINGS LTD

עדי גורשניק

הברזל  34רמת החייל
תל אביב
קריית עתידים בניין מס' 4
רמת החייל ת"א
אודם  7אילת

יועץ לגיוס משאבים וגיוס הון

1

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

קרן אור נגר

2

ישראל רובין ושות' רואי חשבון *

ישראל רובין

3

עמוס מ.ח מעוף יעוץ ניהול ומסחר בע"מ

4

ENG HOLDINGS LTD

דרך מנחם בגין  48תל
אביב
קריית עתידים בניין מס' 4
רמת החייל ת"א

חנן עמוס

החרש  10אילת

עדי גורשניק

אודם  7אילת

יועץ מערכות מחשוב הנדסיות

1
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עדי גורשניק

אודם  7אילת

ניהול אסטרטגיה יחסי ציבור ושיווק

1

גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מ

2

איי טים קשרי קהילה בע"מ

3

ספוט גרופ בע"מ

גל בייסברג
נדב אברמוביץ

מנחם בגין  , 55ת"א

אודי שכטר

האפרק  5אילת

יועץ לניהול מערכות מידע

1

ערן בארי

2
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ערן בארי

דפדוף  6אילת

עדי גורשניק

אודם  7אילת

בקרת הבטחת איכות

1

בטא פי  -בועז פרנץ

2

לבטח איכות במבנים ותשתיות בע"מ

3

חיים אדיבה

בועז פרנץ

ת.ד  3041כפר סבא

יונתן כהן  /שחר בר

דוד סחרוב  ,11ראשון
לציון

חיים אדיבה

אנפה  1אילת

בקרת תכנון מבנים

1

נאור בר-נס ניהול פרוייקטים

נאור ברנס

אבני החושן  24/6אילת

שימור מבנים

1
2

לואיס לבטון ושות' מהנדסים אזרחיים
אדריכלות JK

מתכנן  /יועץ חצרות טבעיות

לואיס לבטון

דרך בית לחם  54ירושלים

יונתן קיש

למרטין  ,31ת"א-יפו
4568183

1

שלמה דניאל

2

ווטר ריבייב בע"מ

שלמה דניאל

כרכום  ,147רמת רזיאל

יעל בן צבי

רח' יהודה הנשיא משק 60
מושב ציפורי

תכנון חברתי עירוני

1

ENG HOLDINGS LTD

עדי גורשניק

אודם  7אילת

שרותי ייעוץ וניהול מיזמים בתחום
התחדשות עירונית

1

קבוצת בראשית ניהול ייזום ושיווק נדל"ן

2

סיטילינק השקעות בע"מ

3

ENG HOLDINGS LTD

אריאל יוסף

השומרון  ,37ראשל"צ

דוד דונס

המגדל  ,23קרית טבעון

עדי גורשניק

אודם  7אילת

ייעוץ אסטרטגי

1

צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

תמיר בן שחר

חיפה

2

אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון

אופיר בוכניק

כנרת  , 5בני ברק

3

גורן עמיר יועצים בע"מ

אלון קרקו

רח' בני אפרים 247

4

סיטילינק השקעות בע"מ

דוד דונס

המגדל  ,23קרית טבעון

5

ENG HOLDINGS LTD

עדי גורשניק

אודם  7אילת

יועץ כלכלי ומימוני

1

אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון

2

עמוס מ.ח מעוף יעוץ ניהול ומסחר בע"מ

אופיר בוכניק

כנרת  , 5בני ברק

חנן עמוס

החרש  10אילת

3

ENG HOLDINGS LTD

עדי גורשניק

אודם  7אילת

יועץ בתחום השיווק לפרסום דיגיטל
מדיה ותקשורת

1
2

גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
ספוט גרופ בע"מ

גל בייסברג
אודי שכטר

האפרק  5אילת

הפקת אירועים

1

ספוט גרופ בע"מ

אודי שכטר

האפרק  5אילת

דואר אלקטרוני

נייד

office@edcs.co.il
office@wechsler.co.il

050-8227793

פקס

טלפון

04-8671753

04-2671140

03-9090926

office@tmrprojects.co.il

073-2660093

073-2660095

maya@pro-sie.com

03-9676995

03-9676996

info@esleng.co.il

054-9797054

dansteineng@gmail.com

054-7856363

ariele2906@gmail.com

054-6781841

avi@ivrieng.com

054-3099300

153-54-3099300

tal.venger@avivamcg.com

052-5269881

03-9024224

broveralex@bezeqint.net

052-2709472

elyanovvladimir78@gmail.com

050-5305044

08-6318203

avi.arch19@gmail.com

054-3099300

153-543099300

amirbukris@gmail.com

054-6414941

08-6331255

l260839@bezeqint.net

050-9591533

077-4452234

troya.eng@gmail.com

052-8398080

08-6340355

shaiavidov@gmail.com

054-2045622

03-5334904

yossih@epstein.co.il

03-9417877

03-7396725

03-7396722

armisha63@gmail.com

052-8399842

153-8-6336612

asaf.reemim@gmail.com

050-7732400

03-6293148

ayobkh@gmail.com

053-7227601

153-537-227601

adam_tbl@yahoo.com

052-6057145

rptjsp@bezeqint.net

050-2761920

office@aahandasa.co.il
ronypasha@gmail.com

08-6338850
08-6199884

054-4318916

shimrito@gadish.co.il
idea@idea-eng.com

054-5581888

slava.gluzman@gmail.com

053-6226755

nir@inproject.co.il

054-3344111

info@munitask.co.il

08-6199883

08-6199883

08-6326514
03-6083020

03-6083026

04-8583888

04-8582888

03-9112223

03-9112229
03-5702643

office@aminov.co.il
betafi2021@gmail.com

052-6442754

sharon.engineers@gmail.com

052-2205248
03-6167030

office@poran-shrem.com
sfh.arch@gmail.com

054-5513016

eduardgilgulinarava@gmail.com

054-4582185

08-6315300

sharon.bandh@gmail.com

054-2553131

03-9383002

israelk77677@gmail.com

054-4309808

077-3180603

ran@ranwolf.co.il

054-2321501

maya@pro-sie.com

03-9676995

03-9676996

08-6342012

08-6342013

office@inproject.co.il

08-9177050

08-6688780

shimrito@gadish.co.il

03-6083020

03-6083026

traiver@hpsinut.com

050-6299872

tamir@shmuraim.com
bsronny@gmail.com

050-5368918

ronypasha@gmail.com

054-4318916

08-6326514

david@mingelgrin.com

050-6495717

02-6411276

contact@igragroup.com

08-6372839

08-6376161

info@munitask.co.il

03-9112223

03-9112229

elico64@gmail.com

050-8780000

betafi2021@gmail.com

052-6442754

sharon.enjineers@gmail.com

052-2205248

beerieran1@gmail.com

053-7332344

adi@enghol.com

050-9966656

sharon.bandh@gmail.com

054-2553131

office@modus.org.il

08-6343070

03-9383002
153-4-9112633

04-8122080

tamnon@amanet

03-7659630

03-7659559

maya@pro-sie.com

03-9676995

03-9676996

03-6033570

072-2211599

ran@ranwolf.co.il

levlovich@bld.co.il
lior@bncr.co.il

054-2321501

050-8442744

revital@solovey-law.co.il

03-7565334

tal.venger@avivomcg.com

052-5269881

03-9024224

amirsolarski@gmail.com

054-7009008

1533-9678459

traiver@hpsinut.com

050-6299872

ariel@bereshitgroup.co.il

052-6134408

beerieran1@gmail.com

053-7332344

adi@enghol.com

050-9966656

03-9651727

office@mapro.co.il
leeatp@gmail.com

03-7565333

03-3762400
054-7780207

gaby@gabynussbaum.co.il

03-5061677
03-5241448

03-5247993

private.adom@gmail.com

050-6849654

076-5480007

076-548006

vered@ld-architects.com

052-3308859

09-7746728

09-7744472

gidi-yubateam@bezeqint.net

050-4851717

04-9883867

04-9886919

yaar@yaar.net

03-518788

03-5187766

office@al-arch.com

03-5621639

03-5625440

aronson@s-aronson.co.il

02-6436825

02-6419143

nili@ncarch.com

050-8666827

09-9547087

ran@blander.co.il

050-8575716

03-6868003

tali@prateam.co.il

03-5371553

03-6870465

office@seibert.co.il

03-5279707

03-5225988

072-2203444

072-2203555

03-5003959

03-5003952

ido@al-goor.co.il
office@lsa-arch.com

054-4828177

ariel@goshen-arch.com

052-5068800

37261445

info@r-l-arch.co.il

09-8351076

09-8351026

arch@iritdror.co.il

03-6022478

03-6041378

gnba@netvision.net.il

02-6241005

02-6230060

ehudpbest@gmail.com

03-5718991

03-5719302

yaron@ym-arch.co.il

054-7874090

office@yaad-arc.co.il

03-5080158
04-9909990

04-9088700
02-5791216

sagit@sagitkarniel.co.il

054-4688364

02-5791217

talydagan@gmail.com

054-4782864

153-35497447

gabi@mebelarch.co.il

04-9833704

04-9835146

curiel@inter.net.il

04-8371269

04-8371190

153-74-7024158

074-7024158

office@dwe-arc.com
office@galpaz-arch.com

050-8436711

curiel@inter.net.il

09-8996374
04-8371269

04-8371190

077-5560838

077-2009603

03-6918787

03-6918585

03-5249875

03-5247389

nir@reifer.co.il

03-5791390

03-5793106

mail@pivko.com

03-6817612

052-3360803

info@zahavi-studio.com

08-8678706

08-8678618

office@kisselov-kaye.com

03-6837656

03-6833698

adi@ygaa.net / joe@ygaa.net

03-5600953

03-5660770

office@al-arch.com

03-5621639

03-5625440

yaron@yygranot.co.il

04-8611322

04-8611311

arch@actcom.co.il

04-8372355

04-8385716

bat7reiss@gmail.com
office@nofarchitects.com

054-7778860

office@lavantarch.com

052-3460830 רועי

054-9372912 משה

mail@burshtein.com

08-936349

08-9365299

info@fa-za.co.il

03-6142141

03-6142142
03-5719302

ehudpbest@gmail.com

050-8550071

03-5718991

v5@v5arch.com

052-3658752

03-6188325

office@coarch.co.il

050-2572795

03-6447481

03-6470424

02-6715332

02-6717142

office@mra.co.il
j-kisch@zahav.net.il

052-3511924

03-5180536

office@eliakim-arch.com

03-6206002

03-6206001

michrazim@mosessco.com

09-9514869

09-7949400

info@ybgsna.com

02-6740675

02-6740674

office@danielazerrad.com

052-3659382

072-2211809

keren@bea-architects.com

03-5506213

03-5598933

office1@rechter-arch.com

03-5224123

03-5249115

office@ppy-architects.com

03-5234018

03-5228610

keren@bea-architects.com

03-5506213

03-5598933

office@ppy-architects.com

03-5234018

03-5228610

rafi@anunu.co.il
office@pr-eng.com

054-2345785

04-8626291
35223575

03-5249119

ronypasha@gmail.com

054-4318916

08-6326514

amoshiran@gmail.com

054-2507878

077-4701772

rptjsp@bezeqint.net

050-2761920

08-6338850

mail@engeleng.co.il

03-6950444

03-6955255

yael.daniel@yoe.co.il

04-8323286

04-8323102

rimex@015.net.il

050-7229288

04-8217332

hemly@hemly.co.il

054-4231306

03-6855331

office@reifer.co.il

03-5791390

03-5793106

mark376@netvision.net.il

03-6426463

03-6416992

account@labatonengineers.com

02-6731669

02-6731107/3

office@eng-shlomi.co.il

077-4144205

077-4144204

04-6091366

04-9021122

raed@rj-engineers.co.il

052-8799970

zm@alumni.technion.ac.il

054-5931070

eduardgilgulinarava@gmail.com

054-4582185

dansteineng@gmail.com

054-7856363

08-6315300

aronson@s-aronson.co.il

02-6436825

02-6419143

noa@asif-arc.com

072-2411227

072-2411207

office.tlv@ma-com.co.il

03-5003959

03-5003950

studio@ji-think-nature.com

04-8548828

04-6230659

office@yaad-arc.co.il

04-9909990

04-9088700

tal.venger@avivomcg.com
office@reed.co.il

052-5269881

03-9024224
04-8679194

04-8679193

office@dwe-arc.com

153-74-7024158

074-7024158

office@tstr.co.il

03-5273617

03-5273632

mb@miller-blum.co.il

04-8339980

04-8339070

sds@sylvanof.co.il

03-6485439

03-6486535

153-77-5337908

077-5337908

03-558424

03-7584777

office@terrasot.com

050-2180755

office@nfm.co.il

office@lavi-natif.co.il
alimas@bezeqint.net

052-5472000

office@david-david.co.il
ziv@bmp-eng.co.il

09-7991521
09-9555972

054-6292828

09-9588808

04-6288925

office@klar.co.il

04-8401398

04-8401397

office@zelio.co.il

03-5757694

03-5756517

office@agasi-rimon.co.il

077-5621730

050-9224001

rafiy@aram-engineers.com

03-6293148

050-5377711

udi@soil.co.il

03-6013721

04-6013720

amoshiran@gmail.com

054-2507878

office@geffeneug.co.il
office@db-soil.co.il

adama@adam-ma.co.il

077-4701772
09-7653167

052-5992601

09-7667008
077-5017971

03-9773976

03-9739911

adi@enghol.com

050-9966656

office@topazengs.net
ophir.avi@gmail.com

04-8124625
054-4320364

oren@sinai-eng.co.il

098-948948
03-9523537

mazor.gaby@gmail.com

050-3376290

office@boostforward.biz

054-4633635

sapir@sapireng.com

04-8124620

03-9523933

09-7677893

04-8622338

hsar@walla.co.il

053-7783722

08-6340008

alon@its-eng.co.il

052-3052828

053-7940324

04-8622337

admin@barakiva.com

03-6193997

03-6158600

office@apr-eng.com

03-4702357

03-6488939

ramelo@bezeqint.net

03-9211887

03-9221067

fogel-m@zahav.net.il

08-6209475

08-6284940

ariel@arielmalka1.com

09-7661394

077-9300818

eran@e-blum.com

02-6735258

02-6735062

offick@tiktin.com

08-9463905

08-9310500

sharon@meser.org.il

03-5338866

03-5338855

talia@ramor.co.il

03-5442737

03-6052170

rptjsp@bezeqint.net

050-2761920

office@meterani.com

08-6338850
08-6744787

r.maharahot@gmail.com

050-6945603

naor@nessproject.com

054-5226677

08-9584600

077-7990040

077-7990030

08-6375475

08-6323180

office@apr-eng.com

03-4702357

03-6488939

hoknin@hrvac.co.il

03-5629770

03-5618087

04-9591224

04-9591969

danielw99912@gmail.com

03-7394178

03-7394180

mb_eng@012.net.il

077-9330500

077-9330500

hagai@dhvmed.com

09-8853901

09-8923210

office@lavi-natif.co.il

03-558424

03-7584777

hgm@hgm-eng.co.il

09-8649805

073-7903902

08-6375475

08-6323180

tali@afik-eng.com

08-6460915

08-6460914

balasha@bj-is.com

04-8603601

04-8603600

as@as-eng.com

08-6285920

08-281292

tal.venger@avivamcg.com

03-9024224

03-9024004

service@lvth.co.il

052446@gmail.com

yoav.shauli@gmail.com

052446@gmail.com

050-2444427

052-2983050

050-2444427

vlel180680@gmail.com

050-2617773

sharon.enjineers@gmail.com

052-2205248

sanvik.engineers@gmail.com

054-2097974

office@mapro.co.il
mail@hf-mapping.co.il

03-3762400
052-3961252

03-9626874

03-9627082

04-6319331

04-6319332

09-8650086

09-8653065

office@maptop.co.il

04-6516617

04-6412436

office@orhitec.com

074-7122233

074-7122222

sharir.1944@gmail.com

03-5611647

054-6898951

alonmoded@gmail.com

077-3205030

077-3205030

info@geoformation.co
ofek@ofek-air.com

050-5677083

alaawad75@gmail.com

053-3363033

medva@medva.co.il

050-3875028

03-6487272

info@geopoint.me

052-2572701

04-6082794

052-2507882

1533-9560744

lsofi@walla.co.il
holz1@netvision.net.il

03-6485999

052-4747272
03-6488205

03-6488202

magal.road@gmail.com

054-5455882

arie@eltan-eng.co.il

03-5750127

03-5751755

office@edcs.co.il

04-8671753

04-2671140

barkan14@zahav.net.il

054-4466696

03-5743217

office@levyshtrak.co.il

04-8553654

04-8553655

office.yteng@gmail.com

077-4703465

04-8244132

chechik.eng@gmail.com
avi@ivrieng.com

052-2721518 0546470161

03-6779662

054-3099300

153-54-3099300

ilan@imaa-eng.co.il
arzi.baam@gmail.com

09-7706001
050-7616167

09-7706000

03-6227876

nte@nte.co.il

03-6242490

03-6546700

office@karni-eng.co.il

04-8251095

04-8244468

data@drh-eng.com

077-2121105

077-2121101

osama@osama.co.il

054-5530823

efrat@eliabs.com
yaron@tedem.co.il

050-7953789

asima@amanet.co.il

byaakobi@gmail.com
danielisr@mozi.co.il

052-3702766

04-6470107
04-8370781

04-8100085

04-8577567

04-8577566

03-7659630

03-7659559

072-2732070
08-9731010

08-9731066

safety.ff@gmail.com

04-6249283

052-6009718

service@lvth.co.il

077-7990040

077-7990030

raanah@momenteken.com

03-9519397

054-9779312

shaharbarkai@gmail.com

054-4277627

sharon@safetyguy.co.il

shpilberg64@gmail.com

050-7989632

sanvik.engineers@gmail.com

054-2097974

gaby@gabynussbaum.co.il
bengal02@gmail.com

052-3959927

shpilberg64@gmail.com

050-7989632

negishutir@gmail.com

052-3815372

arch@actcom.co.il

04-6578823

04-6576555

03-5241448

03-5247993

02-5791604
04-8372355

fadya.skh@gmail.com
ravit@mehalev.com

04-8385716
054-7956156

050-7512371

03-5710680

03-7180300

service@lvth.co.il

077-7990040

077-7990030

keren@bea-architects.com

03-5506213

03-5598933

rachelir'arc@gmail.com

052-6062704

sfh.arch@gmail.com

054-5513016

info@soundrise.co.il

054-5734664

04-6063941

viks@zahav.net.il

03-6704063

03-6721414

leeatp@gmail.com

054-7780207

03-5061677

sharon.bandh@gmail.com

054-2553131

03-9383002

gidi-yubateam@bezeqint.net

050-4851717

04-9883867

04-9886919

03-518788

03-5187766

153-4-9112633

04-8122080

yaar@yaar.net
office@modus.org.il
ran@ranwolf.co.il

054-2321501

ran@blander.co.il

050-8575716

03-6868003

iris@urbanics.co.il

03-7526182

03-6102826

office@seibert.co.il

03-5279707

03-5225988

072-2203444

072-2203555

ido@al-goor.co.il

054-4828177

levlovich@bld.co.il

050-8442744

arie@goshen-arch.com

052-5068800

37261445

office@pazgroup.co.il

09-9700801

09-9700800

ehudpbest@gmail.com

03-5718991

03-5719302

office@yaad-arc.co.il

04-9909990

04-9088700

keren_l@geoda.co.il

073-2955001

talydagan@gmail.com

054-4782864

gabi@mebelarch.co.il
tal.venger@avivomcg.com
office@deve-arc.co.il
office@al-arch.com

153-35497447
04-9833704

052-5269881

04-9835146

03-9024224
153-74-7024158

074-7024158

03-5621639

03-5625440

arch@iritdror.co.il

03-6022478

03-6041378

076-5480007

076-548006

noa@asif-arc.com

072-2411227

072-2411207

info@fa-za.co.il

03-6142141

03-6142142

private.adom@gmail.com

050-6849654

tamir@c-bs.co.il

054-640100

04-8551510

04-8551511

ehudpbest@gmail.com

050-8550071

03-5718991

03-5719302

09-9514869

09-7949400

michrazim@mosessco.com
office@danielazerrad.com

052-3659382

072-2211809

keren@bea-architects.com

03-5506213

03-5598933

office@ppy-architects.com

03-5234018

03-5228610

077-4144205

077-4144204

04-6091366

04-9021122

03-9112223

03-9112229

adi@enghol.com

050-9966656

office@eng-shlomi.co.il
raed@rj-engineers.co.il

052-8799970

office@boostforward.biz

054-4633635

adi@svivot.pro

054-6455623

info@munitask.co.il
naor@nessproject.com

054-5226677

keren-orl@bdo.co.il

03-6382539

03-6389317

office@pazgroup.co.il

09-9700801

09-9700800

idanappraiser@gmail.com

052-3025533

08-6333522

leeatp@gmail.com

054-7780207

03-5061677

lbs.arch@gmail.com

052-585680

gaby@gabynussbaum.co.il

03-5241448

03-5247993

sagit@sagitkarniel.co.il

054-4688364

02-5791217

02-5791216

ehudpbest@gmail.com

050-8550071

03-5718991

03-5719302

v5@v5arch.com

052-3658752

03-6188325

j-kisch@zahav.net.il

052-3511924

03-5180536

michrazim@mosessco.com

09-9514869

09-7949400

info@ybgsna.com

02-6740675

02-6740674

0523572395m@gmail.com

052-3572395 משה
050-7797702 אביבית

rachelir,arc@gmail.com

052-6062704

sfh.arch@gmail.com

054-5513016

08-8505051

hagai@dhvmed.com

09-8853901

09-8923210

office@yaad-arc.co.il

04-9909990

04-9088700

iris@urbanics.co.il

03-7526182

03-6102826

office@terrasot.com

050-2180755

noam@ptilat-hamidbar.co.il

052-8490001

office@levyshtrak.co.il

barkan14@zahav.net.il
chechik.eng@gmail.com

077-3182086

04-8553654

054-4466696

03-5743217

052-272151 0546470161

03-6779662

04-8553655

info@munitask.co.il

03-9112223

03-9112229

meirgri@zahav.net.il

03-5707777

03-6193670

kama.eilat@gmail.com

052-6440030

betafi2021@gmail.com

052-6442754

avi@seagull-env.com

050-5322185

idanc@portaleco.co.il
uria@adama-israel.co.il

09-7654314
054-4632776

09-7654315

08-8569889
04-6568923

sarah@waterevive.com

dikla@kamnltd.com

153-77-3358720

052-2898581 מיכאל

03-6700199

sharon.bandh@gmail.com

054-2553131

03-9383002

israelk77677@gmail.com

054-4309808

077-3180603

keren-orl@bdo.co.il

03-6382539

03-6389317

office@pazgroup.co.il

09-9700801

09-9700800

yoav@yoavstern.co.il

077-6177700

077-6177700

tamar@ranstock.com

03-6957834

03-6957833

03-7526182

03-6102826

shpilberc@bezeqint.int

050-7516992

iris@urbanics.co.il
ran@ranwolf.co.il

054-2321501

david@mingelgrin.com

050-6495717

02-6411276

amirsolarski@gmail.com

054-7009008

1533-9678459

contact@igragroup.com

08-6372839

08-6376161

info@munitask.co.il

03-9112223

03-9112229

accounting@rdcpa.co.il

073-2011011

073-2011000

tamir@c-bs.co.il

054-640100

04-8551510

04-8551511

ofir@bofir.co.il

054-7589394

03-6241298

03-5623222

04-9532229

04-9532228

citylink@citylink.co.il
adi@enghol.com

050-9966656

israelk77677@gmail.com

054-4309808

077-3180603

keren-orl@bdo.co.il

03-6382539

03-6389317

yoav@yoavstern.co.il

077-6177700

077-6177700

tamar@ranstock.com

03-6957834

03-6957833

rina@veredwaysler.co.il

03-9699790

03-9699915/6

contact@igragroup.com

08-6372839

08-6376161

info@munitask.co.il

03-9112223

03-9112229

accounting@rdcpa.co.il

073-2011011

073-2011000
03-5623222

adi@svivot.pro

054-6455623

ofir@bofir.co.il

054-7589394

03-6241298

hanan@hanan-amos.com

052-6175999

08-6861281

adi@enghol.com

050-9966656

rhcp@rhcpa.co.il

03-6091113

03-6092020

rina@veredwaysler.co.il

03-9699790

03-9699915/6

03-6241298

03-5623222

rina@veredwaysler.co.il

03-9699790

03-9699915/6

accounting@rdcpa.co.il

073-2011011

073-2011000

03-6241298

03-5623222

office@pazgroup.co.il

09-9700801

09-9700800

shlomit@nativ.system

04-9885934

04-9581231

iris@urbanics.co.il

03-7526182

03-6102826

accounting@rdcpa.co.il

073-2011011

073-2011000

office@pazgroup.co.il

09-9700801

09-9700800

revital@solovey-law.co.il

03-7565334

03-7565333

ofir@bofir.co.il

054-7589394

ofir@bofir.co.il

054-7589394

adi@enghol.com

050-9966656

adi@enghol.com

050-9966656

ariel@bereshitgroup.co.il

052-6134408

adi@enghol.com

050-9966656

03-9651727

talic@pilat.co.il

03-7679236

03-7679236

tamar@ranstock.com

03-6957834

03-6957833

tamnon@amanet.co.il

03-7659630

03-7659559

accounting@rdcpa.co.il

073-2011011

073-2011000

keren-orl@bdo.co.il

03-6382539

03-6389317

accounting@rdcpa.co.il

073-2011011

073-2011000

adi@enghol.com

050-9966656

hanan@hanan-amos.com

052-6175999

adi@enghol.com

050-9966656

adi@enghol.com

050-9966656

gal@galmomc.com

052-5555445

info@mybazz.co.il

050-5658080

spotgroupltd@gmail.com

052-8889009

08-6861281

03-9563942

beerieran1@gmail.com

053-7332344

adi@enghol.com

050-9966656

betafi2021@gmail.com

052-6442754

service@lvth.co.il
sanvik.engineers@gmail.com

054-2097974

naor@nessproject.com

054-5226677

account@labatonengineers.com
j-kisch@zahav.net.il

052-3511924

077-7990040

077-7990030

02-6731669

02-6731107/3
03-5180536

office@terrasot.com

050-2180755
04-6568923

sarh@waterevive.com

adi@enghol.com

050-9966656

ariel@bereshitgroup.co.il

052-6134408

citylink@citylink.co.il

03-9651727
04-9532229

04-9532228

adi@enghol.com

050-9966656

tamir@c-bs.co.il

054-640100

04-8551510

04-8551511

ofir@bofir.co.il

054-7589394

03-6241298

03-5623222

alon@goren-amir.co.il

050-7715511

03-5251312

citylink@citylink.co.il

04-9532229

04-9532228

03-5623222

adi@enghol.com

050-9966656

ofir@bofir.co.il

054-7589394

03-6241298

hanan@hanan-amos.com

052-6175999

08-6861281

adi@enghol.com

050-9966656

gal@galmomc.com

052-5555445

spotgroupltd@gmail.com

052-8889009

spotgroupltd@gmail.com

052-8889009

