
 

 
 

 

 2020ספר יועצים 
 

 ניהול פרויקטים
 

 מייל טלפון נייד כתובת שם
ibdo קו פרוייקט רחף
 הנדסי

באקה אל 
 gmp.704ir@gmail.com 04-6776610 054-5564653 גרביה

  03-7396722 03-7396725 אריהקרית  א. אפשטיין ובניו

 054-5716668 בית יצחק א. פלד
054-
5716668 ifrachrickros@gmail.com 

א.ס. שירותי תיאום 
 ופיקוח

 7הנחלים 
 info@as-itd.co.il 09-7739700 050-7547439 בצרה

 א.פ.ר. הנדסה

המייסדים 
זכרון  52

יעקב 
 office@honiginig.com 04-6294973 050-5266371 138ת.ד.

 א.פלד תכנון וייעוץ
 1908ת.ד.

  פרדס חנה
052-
3664357 orenpeled@gmail.com 

     אופק ר.י. הנדסה

 050-5441321 130עלמון  הד הנדסה -אור
050-
5441321 glik_05@bezeqint.co.il 

 אורבניקס בע"מ
התעשייה 

 ury@spheraeng.co.il 04-8202127 058-7165828 נשר 16

 אחים נחום דור שני בעמ

משמר 
 93הירדן 

 office@opr-org.com 03-6488939 052-3000628 תל אביב

אי. שטרן ניהול 
 פרוייקטים

 20התע"ש 
 arie@orhad.com 09-7665999 052-2781360 כפר סבא

 אידאה הנדסה ד.י. בעמ

רחוב מנחם 
תל  48בגין 
 estiebol@-kav.co.il 03-6126868 03-6126168 אביב

 איתי שמע
 25רמז 
 ofek@ofek-eng.co.il 03-5365970  יהוד

 אמיקן
 56הגולן 

  גבעת כוח
054-
2442113 itaishema@gmail.com 

 אפקטביז

 14המלאכה
בנימינה. 

 32ת.ד. 
 054-2112534 קיסריה

04-
62888529 bathen@effectbiz.com 
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 אמריקן ניהול פרוייקטים

 34הברזל 
רמת החייל 

 rzvika@amanet.co.il 03-7659555 052-2743296 תל אביב

 בועז פרידמן

 1זבוטינסקי 
בנין דימול 

  03-6102840  רמת גן

 בילד אסטרטגיה בע"מ

שד 
ההסתדרות 

 shula@istern.co.il 04-8202680 052-2411866 חיפה 88

 ג.מ.פ פרוייקטים בע"מ
רמת החייל 

 shuilan@amanet.co.il 03-7659555  34הברזל

 גופר הנדסה

 1824ת.ד.
פרדס חנה 

 office@goferh.com 04-6379437 054-6489760 כרכור

 גיל חנניה
 3יוסף ספיר 

 office@maof.ws 03-7306665 050-5241415 ר"ג

  בנימינה גליק רונן
052-
6403848 gilhanania@gmail.com 

 דאטום מהנדסים
זלמן שזר 

 zafrir.perricis@gmail.com 04-8260005 054-7420721 חיפה 11

     דקר בניין והנדסה

 חיים יפרח
 15המרוה 
 077-7101214 בנימינה

050-
6218074 boazf@gmail.com 

 כורם הנדסה
זכרון יעקב 

 noami@corem-eng.com 04-9990926 15349994665 453ת.ד. 

 מוטי הוניג
 5וולפסון 
 levlovich@bld.co.il 508442744 050-8432744 תל אביב

 מהנדסים חי בע"ממעוף 
דלית אל 

 adimreeh@gmail.com 04-8367551 054-9774567 כרמל

ג.ד. הנדסה וניהול 
 פרוייקטים

 347האגס 
ברקן 

4482000 054-4402225 03-6423437 Gdengineer16@gmail.com 

 נ.א.ש הנדסה
קלנסוואה 

  3252ת.ד.
050-
3092225 nash.civileng@gmail.com 

 סיטילינק השקעות בעמ
 23המגדל 

 citylink@citylink.co.il 04-9532228 054-6530425 קרית טבעון

 הנדסה ספירה
 22משכית 
 office@nbi1999.co.il 03-5700203 054-6680698 הרצליה

ע.נ.א.מ הנדסה וניהול 
 בעמ

משה דיין 
פתח  16

 doron@do-ico.co.il 03-929999 054-5200999 תקווה

 omrikadosh86@gmail.com  054-3975234 עין הוד עומרי קדוש

 צפריר פרקיס

רחוב 
 2האזמה 

טירת 
 ideaidea@-eng.com 04-8582888 054-5581888 הכרמל

   052-3411400 20העבודה  רון ארנולד

 הנדסה בעמש. דותן 
 39הקמה 

 sharon@dotan-eng.com 04-6098526 054-7780742גבעת עדה/ 
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קיבוץ 
 יזרעאל

 שאדי נאטור
קלנסוואה 

 nash.civileng@gmail.com  050-3092225 3252ת.ד. 

 ניהול ובניהת.ל.א.מ. 
 203הזית 

 054-4707280 עדי
054-
4383801 tomer.tlam@gmail.com 

 תנע ניהול פרוייקטים

משה דיין 
פתח  16

 doron@do-ico.co.il 03-9299999 054-5200999 תקווה

, ופיתוח תופ תכנון 
 הנדסה

דרך בר 
 300יהודה
 eng@top-eng.co.il 04-8215020 054-4209338 חיפה

גואטה ניהול וייעץ -קורן 
 הנדסי

בר כוכבא 
 admin@k-g.eng.com 03-6292010 03-6292019 בני ברק 23

     

 ד"ר אורי שקד
אריאל שרון 

 03-6952555 גבעתיים 4
054-
4235422 office@cece.co.il 

רווה לונדון אדריכליעם 
 ומתקני ערים בע"מ

 12צבי 
 office@ravehalondin.com 03-7522171 03-9747495 רמת גן

 אוסנת אולצוור

 48הרצל 
 643ת.ד. 

 04-6290920 זכרון יעקב
054-
5556718 office@tao-arc.co.il 

ע. גילהר ניהול 
 פרוייקטים

קיבוץ יפעת 
3658300 04-6018970 

054-
6703340 o.gilhar.eng@gmail.com 

 עד ניר ע.פ.בע"מ
 21התמר 

 03-9092999 מגשימים
050-
4315340 ofer@adnir.co.il 

אחים מרגולין הנדסה 
 וייעוץ בע"מ

גוש עציון 
גבעת  7

 03-6323660 שמואל
054-
8013131 Margolin-bros.com 

ב.א.ב תכנון ופיתוח 
 הנדסי 

דרך בר 
 300יהודה 

 04-8215020 חיפה
054-
4209338 Eng@top-eng.co.il 

 קו פרוייקט ייעוץ הנדסי

מנחם בגין 
תל אביב  48

6610801 03-6126868 
050-
7292303 esti@bdo-kav.co.il 

 מדום תובל

פארק 
תעשייה 
תרדיון 

ד.נ.משגב 
ת.ד.  20179

46  052-2665534 04-9991010 Ronisn1010@gmail.com 
 ייעוץ ולוח זמנים

 שלומי בן שבת
רחוב אילת 

 052-7977660 חולון 68
052-
7977660 shlomobenshabat@gmail.com 

 ייעוץ שכר

 דורון יוניסי
בן יהודה 

 02-5400060 ירושלים 23
050-
5400988 doron@andit-int.co.il 

 שחק המומחים לשכר
טכנולוגי גן 

 office@shahak-itd.co.il  02-9999950מלחה 
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ירושלים 
9695101 

  



 יועצים בתחום חינוך על יסודי

 אליאס בן אריה

ראול וולברג 
בית זמיר תל 

  אביב
054-
64333605 eba-law@eba-law.co.il 

 הוכמן רמי
 14/22צמרות 
  הרצליה

052-
7206100  

 דודי רנ
 25זבוטינסקי 

  רמת גן
054-
7000187 david@aradv.co.il 

 שלמה בר עוז
 2רחוב הנמל 

  חיפה
052-
3104444 offuce@baroz-law.co.il 

 הרצאות בתחום החינוך

 אורי גדס אילני

ראש פינה 
פתח  23/19
  תקווה

050-
6928030 oriilani@unter.net.il 

 אורן ייעוץ הדרכה
 31החורש 
 gabi.agro2@gmail.com   בנימינה

 איילת סלעי חינוך יער
קרית  12בן צבי 
  טבעון

052-
5327567 familyidtree@gmail.com 

 איתי מלר
תל  14נחל שרה

 itay@start-over.co.il 052-675603  יפו-אביב 

 אסתר כהנא חינוך יער
 3רחוב נילי 

  כרכור
058-
7100268 kika.kahana@gmail.com 

 בראון רן משה
יוסף דילה רינה 

    תל אביב
 moranh@barnir.co.il 03-6102889  קבוצת בר ניר ג'ולי פלד

 די תאטרו
צור  2גרניט 

  יגאל
052-
5829962 dtheatro@gmail.com 

 חניט שגיא אבן חן
 27המתנחלת 

  סביון
052-
9452568 hanitsagi@gmail.com 

 טלי תורגמן
גבעת  1השסק

  עדה
050-
7582214 taliturg75@gmail.com 

 טרבלסי מיכל
יסוד  240ת.ד.

  המעלה
054-
2678699 michaleducation.com 

 ליאת שטיין אקרמן
 13ההרדוף 

  גבעת עדה
050-
2594530 ecoplayart@gmail.com 

 ליפניק ישי
 28הזית 

  בנימינה
050-
3231325 yishailipnick@gmail.com 

לתת פה תכניות מוגנות 
 לילדים

 8/31בן טבאי 
  ירושלים

054-
77203024 office@latetpe.org.il 

 מוטי גלעם
נחלת זבוטינסקי 

  בנימינה 68
054-
4996158 mottigalam@gmail.com 

 מוניסיטי ישראל בעמ
בניין  3הבושם 

  אשדוד 3
052-
7985750 eliran@fishmancpa.co.il 

 מירי מטלון
 20האורנים 

  זכרון יעקב
050-
6984298 mirimatalon449@gmail.com 

 נועה ארנס
 28הזית 

  בנימינה
050-
4261735 noayishai@gmail.com 
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נתיב מערכות ניהול חינוך 
 ורווחה

 1זבוטינסקי 
  רמת גן

054-
9581231 shlomit@nativ.systms.ico.il 

 ספורטקום
 11חיים סירני 

 sales@sportcom.co.il 03-5080555  חולון

 עידן עמיאל
תל  4כצנלסון 

  אביב
054-
8888018 office@newauthority.org.il 

  גבעת עדה ענת לב ארי חינוך יער
052-
5272047 anat@forest-edu.org.il 

עתר רוזנפלד עמותת 
 תודעה

 18התירוש 
  גבעת עדה

052-
3852404 hasbara@todaango.org.il 

 רודני גרי אלן
קרית  607ת.ד. 

 garyrudni2@gmail.com   שמונה

 רון מלצר בחינוך יער
מצפה חרשים 

24954  
054-
4344571 ganei.yaar@gmail.com 

 שי כץ חינוך יער
עין  60ת.ד. 
  עירון

052-
48930015 shaykatz1@gmail.com 

 תודעה (עתר רוזנפלד)
תל  8משה קול 

  אביב
052-
3852404 hasbara@todaango.org.il 

  עמיקם תום וסרמן
052-
3280725 tomikamik@gmail.com 

 דורון קהילה סנדור

ק.  44הרצל 
טבעון ת.ד. 

2096  
054-
4672489 sandor@017.net.il 

 ייעוץ סביבה  אקוסטיקה ותיירות

 אלמליח דני

 17רח ירושלים 
פרדס חנה 

 04-6371195 כרכור
052-
3494616 elmalich@zahav.net.il 

 אלמנט הנדסת סביבה
 7שדרות לכיש 

 073-7314780 קרית גת
052-
8998599 office@elm.co.il 

 אש סתיו פיתוח
 12השניים 
 04-6380907 בנימינה

053-
7737473 dehanavinoam@gmail.com 

     גיל רוזנברג
 decker-haifa@decker.co.il 04-8622031 04-8622032 חיפה 4שפירא  דקר בניין והנדסה

  קיבוץ נחשון דרור ניסן
050-
8674556 dror_n@nachshon.co.il 

 sigal@hareleng.co.il 03-6326203 03-6326202  הראל מהנדסים אזרחיים

 חנוך בורגר
קיבוץ יגור 

3006500 04-8674028 
052-
4776969 office@hbagro.co.il 

 מאיר פריימן
 109דולב 

 meirafreimann@gmail.com  054-8199142 קיסריה

 מילר בלום תכנון סביבתי
 14רחוב תשבי 

 04-8339070 חיפה
050-
5277882 mb@miller-blum.co.il 

 משתלות יהל
אור עקיבא ת.ד. 

11059 04-6362460 
052-
8510918 myahel@bezeqint.net 

 נעמן כסלי יועץ אגרונומי
 10ששת הימים 

 09-7455149 הוד השרון
052-
6024204 caspien7@gmail.com 

 פורטל

בית  20התע"ש
הפעמון כפר 

 09-7654315 סבא
050-
5408559 lishka@portaleco.co.il 
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 רוזנברג איכות חיים
אור  36הגליל 
 03-6341915 יהודה

054-
7889950 gilukly@zahav.net.il 

שדות תכנון תיירות 
 סביבה

גבעת  22חי 
 077-4703752 עדה

052-
8880062 nadav@sadotproj.co.il 

 shaykats@gmail.com  052-4830015 עין עירון שי כץ אגרונום

 יותם אפללו
 25לה גוורביה 

 yotamaflalo@gmail.com  054-6653290 תל אביב
 ייעוץ פנסיוני

 בן ארז
תל  8בני דן 

  אביב
050-
5246590 dan@erez-yoatzim.co.il 

 ריאןעלא 
כאבול ת.ד. 

2137 02-6789427 
050-
6207807 rayan@gmail.co.il 

 מבקר פנים
 23רח בן יהודה  דורון יונסי

 ירושלים
02-5400060 050-

5400988 
doron@audit-int.co.il 

 מטפלים בתנועה
-052  74הברכה  גיל שדמי

2540252 
gilshdmi@gmail.com 

 5רחוב ויצמן  ירון סטיל
 חדרה

 052-
3231044 

 

זכרון  35ההגנה  נעמי שושן
 יעקב

 050-
4088939 

neomishu@gmail.com 

כפר  105ויצמן  פאבל שרייר
 סבא

 054-
7840390 

impact.maga@gmail.com 

 ייעוץ שמאות
מגדיאל 706ת.ד. אבן חן שמאות

 הוד השרון
09-7676516 09-7676517 ecvalue@ecvalue.co.il 

צור  6גרניט  אייל רהב
 יגאל

09-9540054 050-
9910765 

eyal@eyalrahav.co.il 

-050 02-5824212 הר אזר 6האלה  אריאלה אקשטיין
62188086 

arielaek@gmail.com 

 39ברנר  ברזילי בועז
 הרצליה

09-9503774 050-
7427842 

boazbar@012.net.il 

 16בנין כרמלים  ברסלב ובניו
א.ת.חדש טירת 

 הכרמל

04-8244776 053-
5589278 

etzion.breslaw@gmail.com 

תל  1קרליבך  דן ויזינידר
 אביב

03-7165522 054-
8002132 

dan@wizinizer.com 

 35בר אילן  דרור ברלב
 רעננה

 054-
4775319 

dror.barlev@gmail.com 

 4הסדנאות  חזי ברקוביץ
א.ת.הרצליה 

 פיתוח

 054-
7539503 

hezi.berkovich@gmail.com 

פתח  30השחם  טדי אייל הראל
תקווה 

4851726 

03-6093320 050-
7705068 

eyal@teddy.co.il 

-050 04-6380755 בנימינה יוסי אפלבאוםבע"מ
5414925 

yosiap@gmail.com 
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כפר  105ת.ד. ניצן מקובר
 4069200הס 

09-7961884 054-
3191117 

makovern@gmail.com 

הרברט סמואל  פנינה נוי
 חדרה 40

04-6345132 050-
5475520 

office@pninanoy.co.il 

סמ' אלברט  שי חזן
רמת גן 

5228901 

077-5362450 050-
5360450 

shay1177@017.net.il 
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 ייעוץ סביבתי , אגרונום
-050 08-6752469 משען 25משק  אופיר כהן

5269763 
ofirgan@ofirgan.co.il 

פרדס  27רח' ירושלים  אלמליח דני
 חנה כרכור

04-6371195 052-
3494616 

elmalich@zahav.net.il 

-050 קיבוץ נחשון דרור ניסן
8674556 

 dror_n@nachshon.co.il 

-072 248מושב גבעתי ת.ד.  חמו גלמית בע"מ
2215000 

052-
6333979 

nava@pashutyarok.co.il 

חנוך בורגר 
 אגרונומיה

-052 04-8662572 קיבוץ יגור
4776969 

office@hbagro.co.il 

הוד  10ששת הימים  נעמן כסלי
 השרון

09-7455149 052-
6024204 

caspien7@gmail.com 

פורטל ייעוץ ותכנון 
 אקולוגי בע"מ

-09 09-7654315 כפר סבא 20התע"ש 
7654314 

lishka@portal.co.il 

-054 03-6341915 אור יהודה 36הגליל  רוזנברג איכות חיים
7889950 

giluckly@zahav.net.il 

 60עין עירון ת.ד. שי כץ
37910 

052-
4830015 

052-
4830015 

shkatz1@gmail.com 

 תשתיות מים וביוב , הנגשה
קרית 17רחוב המפלסים  א. אפשטיין ובניו

 אריה
03-7396722 03-

7396725 
telaviv@epstein.co.il 

-03 03-7396722 קרית אריה א. אפשטיין ובניו
7396725 

epstain.co.il 

-057 04-6380907 בנימינה 12השניים  א.ש.סתיו פיתוח בעמ
7737473 

dahan756@017.net.il 

אינטרפק טכנולוגיות 
 מתקדמות בע"מ

-054 03-9334436 אלעד 153ת.ד. 
3450125 

yaakov@infratek.co.il 

ב.ת. סגליס מהנדסים 
 בע"מ

בית ינאי כפר הנוער 
 4029800הדסה נעורים 

077-
3488880 

054-
3266557 

bts2office@gmail.comj 

-077 בנימינה 15המרוה  בועז פרידמן
7101214 

050-
6218074 

boazfboazf@gmail.com 

גרין תשתיות 
 ואחזקות בעמ

-077 90805 5שד החושן 
2104656 

054-
8002528 

green.tsh@gmail.com 

ד.נ. איתנות תאגידית 
 בע"מ

-052 זכרון יעקב 38החצב 
5255615 

052-
5255615 

nirnaveh@gmail.com 

-054 04-8203210 נשר 65דרך בר יהודה  ה.מ.ד הנדסה בע"מ
4807365 

hmdy@hmdy.co.il 

וינשטיין צפריר פ.מ. 
 בע"מ 2016

תל אביב  6רחוב וילסון 
תל אביב  14195ת.ד. 

6114101 

03-6241215 04-
6241216 

zw@zwwv.com 

 7רחוב גיבורי ישראל  ח.ג.מ
 נתניה

073-
7903902 

09-
8649805 

hgin@hgm-eng.co.il 

ח.ג.מ. מהנדסים 
 יועצים מתכננים

 7רחוב גיבורי ישראל 
 נתניה

073-
7903902 

054-
4233030 

hgm@hgm-eng.co.il 

ח.פאהום ושות' 
שירותים הנדסאיים 

 בע,מ

-050 04-8513050 חיפה 14הבנקים 
2008803 

fahom@kfahoum.co.il 
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שיפריס מהנדסת י. 
 יועצים

-054 04-8650396 חיפה 6כיאט 
5230383 

alon@shifris.co.il 

צק  26בעלי מלאכה  יוסי פניני
 פוסט חיפה

04-7204031 04-
8204032 

office@yosipnini.com 

-077 רמת גן 3רחוב שלם  מרום תובל
4600788 

077-
5560684 

office@marom-tuval.co.il 

 -בוכנר  -סירקין
קורנברג מהנדסים 

 יועצים בע"מ

קרית  14רחוב אימבר 
פתח  7562אריה ת.ד. 

 תקווה

03-9239003 03-
9239004 

office@sbk-eng.co.il 

-053 שמשית 6שני  סתיו אברהם
7548364 

053-
7548364 

stav.abra@gmail.com 

-054 04-8233484 טירת כרמל 3היוזמה  עדה ברונפמן
5377888 

ada-bronfman@ada-
bronfman.co.il 

מסד, ד.נ.גליל תחתון  ענבל הנדסה
14990 

04-6778733 053-
7549289 

eliavwater@gmail.com 

-052 03-6352103 קרית אונו 38הנשיא  עפר קארו
8319559 

ofer@aquarius.co.il 

-050 04-8458630 קיבוץ אושה פיתוח אחר בעמ
5337090 

yairdev@nana.co.il 

פלגי מים חברה 
 לפיתוח מקורות מים

מתחם מ.א.מגידו 
1812000 

04-9893078 04-
9893231 

office@p-ma.co.il 

-052 נהריה 935ת.ד. צלח צבי
2962058 

  

-054 03-9220033 פתח תקוונה 64דנמרק  רזניק
2055566 

rk3eng@gmail.com 

-050  פרדס חנה 6/14התפוז  אייל בן עזרי
5447331 

sh375@walla.com 

 12לאונרדו דוינצ'י  אמנון באום
 חיפה

 052-
2707366 

amnonb@netvision.net.il 

-050  מעלה עירון בהאה נגישות
7100057 

bahuu2512@hotmail.com 

גיל שגיא בע"מ 
,תשתיות מים וביוב 

 מתכנני בית אב

-052 קיבוץ אייל
5255615 

04-
6245830 

north-office@handasi.co.il 

ירכא בית התאומים  גריט מהנדסים
 שכונה צפונית

 050-
2464310 

gritengineer@gmail.com 

 yossiwb@gmail.com  04-6370491 פרדס חנה 4רחוב אלון  וייסבן יוסף
-052  כפר סבא 69הר תבור  י.מ. קריזל

2347189 
kreisleng@013.net.il 

-054 ראשל"צ 2 השדה לימור גרייזמן
9989697 

 limor@lg_nagish.co.il 

-050  התלתן בנימינה מגידיש משה
5277424 

 

ד.נ.  41עין העמק ת.ד.  פל ים הנדסה בע"מ
 מגידו

9592278-04  -052
3761418 

Yehudalevy1952@gmail.com 

-050 04-6380198 בנימינה 30קורל  פרץ יצחק
5342866 

 

א.ת.שילת  87ת.ד.  קן התור
73188 

08-9768107   
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-050 צפת 18נוף הבשן  ש.פ.י. בטיחות
3021347 

 sfy.betihut@gmail.com 

ת.ל.מ. מהנדסים 
 בע"מ(ג.ש.) 

טירת  2רחוב היוזמה 
 הכרמל

04-8509595 050-
2002388 

yafitb@telem.co.il 

6626770-04 נצרת עילית 7/3היסמין  אי.אס קיו תשתיות   office@esq-eng.com 
9894871-04 יקנעם 7המצע  לביד הנדסה בע"מ  -050

8289360 
office@lavid.co.il 

8577567-04 טירת הכרמל 2האתגר  טי.אמ.ר  -054
476385 

eran@tmrprojects.co.il 

 ייעוץ כלכלי
 65רח יגאל אלון  א.ר.א.ב. בונוס בע"מ

 ביתטויוטה תל אביב
03-5788899 03-

5788896 
arik@bonuss.co.il 

 -אוהד עוזרי אישי
 יועצים בע"מ

גבעת  4/2רח המרגנית 
ת.ד.  9091700זאב 
436 

02-5361310 052-
3487200 

ohadozeri.ishi@gmail.com 

אורבינקס תכנון 
 כלכלה 

 -052
3645422 

-03
7526182 

zvi@urbanics.co.il 

-052 03-6102828 רמת גן 1ז'בוטינסקי  אורבניקס
6746530 

nir@urbanics.co.il 

-054 09-9555698 כפר יונה 4נחל דלתון  אלי זכר
5226135 

oli@foodex.info 

אנ.אס.אי.ייעוץ 
 ומימון

-052 03-6238060 רעננה 44קלאוזנר 
2921115 

eran@nse-il.com 

גלעד מנו השקעות 
 בע"מ

-073 רמת גן 5חרות  
7372228 

050-
9934569 

office@monofin.co.il 

-054 03-7168522 תל אביב 1קרליבך  דן ויזינדר בעמ
8002132 

dan@wiznizer.com 

חזי ברקוביץ שמאות 
 וייעוץ כלכלי

 4רחוב הסדנאות 
,א.ת.הרצליה 12868ת.ד.

 פיתוח

09-9728808 054-
7539503 

hezi.berkovich@gmail.com 

חכ"מ ייעוץ 
 מוניציפאלי

077- בני ברק 7מצדה 
9105358 

-054
8083069 

info@hacham.co.il 

חכ"מ יעוץ 
 מוניציפאלי

-077 בני ברק 7מצדה 
9105354 

054-
8083069 

yotam@hotmail.co.il 

עמק  8נחל אלכסנדר  טלדר יעוץ ובקרה
 חפר

077-
5080467 

052-
5551840 

vered@taldor-itd.co.il 

מושב בני עטרות  רני פינצי
60991 

 -050
6204479 

finziran@gmail.com 

שחף שירותים 
 חשבונאים פיננסיים

 109אלוף הרב גורן 
 4806842ראש העין 

   

 ייעוץ חשמל
א.ב. נועם 

 אלקטרוניקה בעמ
-054 03-5560893 58813חולון  3תמנע 

4671406 
arik@abe.co.il 

אברהם קראדי ובניו 
 בעמ

-04 04-6360629 4אור עקיבא הדס 
6101502 

avramkaradi@walla.com 

-077 רעננה 8/4הפלמ"ח אם גי' לייטנינג בע"מ
4331033 

054-
4999169 

ifat@lihghtning.co.il 

ברקת י.ר.ד הנדסת 
 חשמל ותאורה בע"מ

 20175רקפת ד.נ. משגב 
 217ת.ד. 

052-
5655479 

052-
5655479 

danim@bareketeng 
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בני  30רח ברוך הירש  ג.ב. מהנדסים
 120224ברק 

03-5789498 03-
5789498 

gb_office@013net.net 

-07 טירת הכרמל 3היוזמה  דוד ברהוב
32541234 

052-
7031234 

 

   04-8630555 חיפה 9התשבי  דן שרון
-050 חפצי בה הרצליה זאב אבידן

5459525 
  

חשמל ותקשורת 
 ש.ש.א בעמ

עמק  38גשר עהעץ 
 חפר

04-6344111 054-
3333777 

shlomo@saaltd.co.il 

טופז חברה להנדסת 
 חשמל ותאורה בע"מ

-052 04-8124620 חיפה 5בונה אליעזר 
6676644 

office@topazengs.net 

טי.אם .ר ניהול 
 פרוייקטים בע"מ

) 1(בית כרמל 2אתגר 
 3903213טירת כרמל 

073-
2660095 

073-
2660042 

eran@tmrprojects.co.il 

-052 04-8661070 חיפה 9רחוב התשבי  ניצוץ הנדסת חשמל
3564274 

info@nitzotz.co.il 

עמיר ברנר עיצוב 
 תאורה בע"מ

קדימה  3917ת.ד.
60920 

09-8995567 09-
8995819 

a_brener@zahav.net.il 

-050 09-6356384 כפר דרום רז הנדסת חשמל בעמ
5205176 

 

תכי נתיבי אור וחשמל 
 בע"מ

-050 09-7716677 רעננה 50קרן היסוד 
2807018 

office@tryengs.net 

7306663-03 רמת גן 3יוסף ספיר  מעוף מהנדסים   -050
7306665 

office@maof.ws 

 
 התייעלות אנרגטית

-ליווי -גלאביס יועץ
 תכנון

 04-9507824 050-
6402893 

legavis@zahav.net.il 

תל  25לה גווארדיה  יותם אפללו
 4אביב כניסה ב דירה 

 054-
6653790 

yotamaflalo@gmail.com 

 ניהול רווחה
-052  סביון 27המתנחלת  חןחנית שגיא אבן 

9452568 
hanitsoggi88@gmail.com 

מוניסטי ישראל 
 בע"מ

 3בניין  3הבושם 
 446אשדוד ת.ד. 

08-8658504 052-
7985750 

eliran@fishmancpa.co.il 

050-  א רמת גן9אצל  מיכל טל
5464469
  

tlmichal@zahav.net.il 

נתיב מערכות ניהול 
 ורווחה

-054 04-9581231 רמת גן 1ז'בוטינסקי 
4250233 

shlomit@nativ.systems 

אשדוד  3הבושם  רון פישמן ושות'
 446ת.ד.

8658540-08  -052
5342592 

ron@fishmancpa.co.il 

 ייעוץ טכני
-052  גני תקווה 8רבאון  א.ר.א. ביעוץ טכני

8748205 
 

-054  תל אביב 8/8מאיר יערי  גלאור ייעוץ טכני
4268886 

zvieik1@gmail.com 

    קלאנסווה 278ת.ד. נאטור ייעוץ טכני
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 ייעוץ משפטי

09- התע"ש כפר סבא אלון אשר
76807687 

2658515-052  alonaa@netvision.net.il 

תל  27מונטיפיורי  אסיף יעל
 אביב 

-03
56669911 

6488086-052  yael@ssc-law.co.il 

 25קרן היסוד  אריאל רובין
 ירושלים

-02
6223255 

7219285-050  brubin@zanab.net.il 

     בארי קפיטל בע"מ
בראש סומך חברת 

 עו"ד
תל  94יגאל אלון 

 אביב
 052-3649562 eitan@barash-somech.co.il 

ברק גיט 
 מיסטריאל

בני  13בן גוריון 
 ברק 

-03
6081757 

6628111-054  michal@barak-git.co.il 

04-  דן נחליאלי 
8668860 

 yoamash@bin-ada.co.il 

הררי טויסטר 
 ושות'

רמת גן  2בן גוריון 
  1מגדל ב.ס.ר 

-03
7553800 

4836666-052  rotemg@htlaw.co.il 

ויינברגר ברטנטל 
 ושות'

03- בני ברק 5כנרת 
6130875 

2302680-052  office@mani.co.il 

 3שד רוטשילד  לזר  -חייקין דרור
מגדל פסגות קומה 

 מתל אביב 8

-03
6091101 

2302691-052  office@hdl-law.co.il 

 14דרך אבא הילל  כהן ויליצ'ניק
 5250607רמת גן 

 5852508-054  cw@cwalw.co.il 

דרך מנחם בגין  ל.עמידור
תל אביב  148

64921 

-03
6912265 

6479991-050   

03- רמת גן 2בן גוריון  לנדאו יהודיין 
7554470 

  

ת.ד.  4י.ד. ברקוביץ לפידות
תל אביב  33111
61330 

-03
6935300 

-052
44900000 

 

 34/3כף החיים  מרגלית בוטרמן
ביתר עילית 

90500 

 3121991-050  Margalitbu.law@gmail.com 

סטריקובסקי גל 
 ושות'

תל  41רוטשילד 
 אביב

-03
5252650 

6615990-052  reut@stgal.co.il 

 17מעלה השחרור  עו"ד דן ארטן
 חיפה

04-
8699505 

052-2845233 dan@clia-law.co.il 

עופר שפיר ושות' 
 משרד עורכי דין

-08 רחובות 10פלאוט 
9311111 

054-4232132 shafir@shafir-law.co.il 

 6רח' נחל דליות  עידית גזית
 453הוד השרון 

09-
7438451 

054-4908489 iditgazit@gmail.com 

פוליאקוב ולגזיאל 
שבבו משרד 

 עורכי דין

-04 חיפה 2הנמל 
8404412 

054-4608808 gafnit@plslaw.co.il 

פריש, שרבר, 
 ריינרץ ושות'

 9רחוב מוטה גור 
פתח  3363ת.ד. 

 תקווה

03-
9239010 

03-9239015 info@fsrlaw.co.il 
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קפלן אלון גור 
 עורך דין

בית לזרוב  11תובל 
 רמת גן

03-
6005225 

03-6005220 tlv-office@kaplanalon.co.il 

 7מעלה השחרור  רביב רוזנברג
 חיפה

04-
8265777 

052-3493737 raviv@isrr-law.co.il 

 85מדינת היהודים  רובין שמואלביץ
 12קומה  Gבניין
הרצליה  4013ת.ד.

 4614001פיתוח 

09-
9569555 

050-9704824 law-@ru-sh.co.il 

בסיס עורכי  -רוזן
 דין ונוטוריון

מגדל  94יגאל אלון 
 תל אביב 1אלון 

03-
6868800 

054-4908090 office@jurist.co.il 

און -שביט בר
גלאון ויתקון 

 ושות' עורכי דין

 52דרך מנחם בגין 
 תל אביב

03-
7912800 

03-7912801 office@sbilaw.com 

 23רחוב בר כוכבא  שירלי תומר
ברק וי טוואר בני 

 11קומה 

03-
6133994 

054-6585817 shirly.tomer@shirly.tomerlaw.com 

שפר עופר ושות' 
 משרד עו"ד

-08 רחובות 10פלאוט 
9311111 

054-4232132 shafir@shafir-law.co.il 

 תרגומים ותמלול
-077 רעננה 7התעשייה  בבל תרגומים

5497508 
050-8570555 office@babel-translations.com 

וורק -גולד 
 תרגומים

מרכז  6מוהליבר 
 ברוך פתח תקווה

072-
2502326 

052-8074939 translation@goldworkgroup.com 

ליאורה 
 רובינשטיין

קריית  2החבצלת 
 אונו

03-
7360401 

054-8181872 liora_r@netvision.net.il 

 ייעוץ נגישות
גבעת  9/4כפר הים  דלנגה ירי

 אולגה 
 7740244-054  Yeri.del@gmail.com 

פרדס  4רחוב אלון  וייסביין יוסף
 3713230חנה 

04-
6370491 

052-8439446 yossiwb@gmail.com 

פרדס  6/14התפוז  חזן שי
 חנה

04-
6269744 

050-5447331 sh375@walla.com 

זכרון יעקב  כורם הנדסה
מיקוד  453ת.ד.

3095301 

04-
9990926 

15349994665 noami@corem-eng.com 

יד חרוצים  שק"ל
 ירושלים11

-02
6720157 

8390550-052  avir@shekel.org.il 

 ייעוץ פנסיוני
 2137כאבול ת.ד.  עלאא ריאן

 2496300מיקוד 
02-
6789427 

050-6207807 rayan@rayan.co.il 

-050 תל אביב 8בני דן  דן ארז יועצים
5246590 

050-5246590 dan@erez-yoatzim.co.il 

 ייעוץ ארגוני
הוד  2גורדון  אלון שליט

 השרון
 054-4223634 alonshalit@013.net 

ארגון ומדעי  -אמן
ניהול יועצים 

 בע"מ

רמת  34הברזל 
 אביב החייל תל

03-
7659504 

052-3691195 zanat@amanet.co.il 
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 14ההדסים  בני שדה
 ירושלים

02-
6433779 

052-2755456 benysade@gmail.com 

 14ההדסים  גני שדה
 ירושלים

 2755459-052  benysade@gmail.com 

 23רחוב בן יהודה  דורון יוניסי
 מדרחוב ירושלים

02-
5400060 

050-5400988 doron@andit-int.co.il 

רמת  34הברזל  דיאלוג
 החייל תל אביב

03-
7659559 

 

2650545-052  dialogue@amanet.co.il 

-03 תל אביב 34בורלא  דר גלעד ארנון
5291130 

054-8100200 gilad@gilad-arnon.com 

כוורת יועצים 
 בע"מ

 7המאירי אביגדור 
תל אביב יפו 

6941307 

050-
3221193 

050-3221192 yael@kvrt.org.il 

לוטם אסטרטגיות 
לפיתוח ארגונים 

 בעמ

-09 כפר מלל 6הבנים 
7454666 

052-3887720 lotem.lotem@gmail.com 

 2יחזקאל קויפמן  פרטיזן
 תל אביב 5ת.ד.

-03
5623091 

4548990-054  zanat@amanet.co.il 

 15עץ האגוז  צחי דותן
 בנימינה

04-
6380780 

054-6014444 tzachidotan@gmail.com 

קבוצת גבים גיתית 
 בריל

 8רחוב משכית 
הרצליה פיתוח 

מיקוד  12563ת.ד.
4673308 

09-
9577980 

09-9577320 office@gevim.co.il 

שיאון שירותי 
ייעוץ ארגון 

 וניהול

ב  10קומבה 
חדרה  30092ת.ד.

3800102 

04-
6336070 

052-3679060 ofer@c-co.com 

וצילום אוירמדידות   
zoom out  יגאל

 ניסים
מושב ריחן בית 

102 
 050-7103483 yiegal1984@gmail.com 

אפלבאום מדידות 
והנדסה אזרחית 

 בע"מ

-04 נשר 22המסילה 
8215583 

050-5351335 medidot2013@gmail.com 

 23רחוב בר כוכבא  גטניו ושות'
בני ברק מיקוד 

5126002 

03-
7541000 

052-8208939 danaka@datamap.com 

טק תשתיות -די
 בע"מ

פרדסיה  334ת.ד.
4281500 

09-
8944942 

052-2625927 office@d-tech-inf.co.il 

א  145דרך יפו  זייד אלדד
 3525114חיפה 

04-
8260444 

050-2604404 eldad@e-zaid.co.il 

חלוקי נחל 
 פתרונות בעמ

-03 רמת גן 5החילזון 
6938266 

03-6938263 neta@barash-sh-s0mcch.co.il 

-08 גדרה 17קק"ל חן פרחי
9493047 

050-7299629 chen7@kalimioren.com 

מאיה מ.י. איתור 
ומיפוי תשתיות 

תת קרקעיות 
 בע"מ

-03 קיבוץ חורשים
9030636 

052-2504897 office@maya-tam.com 
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-03 פ"ת 49הסיבים  מילגם
9112222 

053-8809714 shiri.shlomo@gmail.com 

דלית אל  פוטו מאפ בע"מ
מיקוד  6612כרמל

3005600 

04-
8395202 

052-5525189 halabi@halabi.co.il 

קובי זייד מדידות 
 ופרצלציה

טירת  69הרצל 
 כרמל

04-
8584545 

054-2274444 s_zaid@netvision.net.il 

שניידר תכנון 
כבישים ומדידות 

 בע"מ

תעשייה הר פארק 
ציון ד.נ.משגב 

 46ת.ד.  20179

04-
9991010 

054-2294228 ronisn1010@gmail.com 

גטניו ושות' 
מודדים מוסמכים 

 בע"מ

בני  83בר כוכבא 
 ברק

-03
7541011 

8208939-052  danka@datamap.com 

 רו"ח
א. ברניר שירותי 

 מנהל בע"מ
רמת  1זבוטינסקי 

 גן
03-
6102828 

052-2893014 erel@barnir.co.il 

א.ר.א.ב. בונוס 
 בע"מ

 65רחוב יגאל אלון 
 תל אביב

03-
5788899 

050-5344195 arik@bonuss.co.il 

-03 ברקבני  5כנרת  אופיר בוכניק
5623222 

054-7589394 office@bofir.co.il 

אמיר כרמי רואי 
 חשבון

 1שדרות שזר 
 ירושלים

02-
6502919 

054-3972594 amir@carmicpa.com 

גולדיאן אריק 
 רואה חש בון

 65רחוב יגאל אלון 
 תל אביב

03-
5788899 

050-5344195 arik@bonuss.co.il 

דנה חשבונאות 
 ייעוץ בע"מ

 12בעלי המלאכה 
 חיפה

04-
9118777 

050-5231955 roni@calnacc.com 

הורוביץ עידן סבו 
 טבת וכהן טבח

רמת  11מנחם בגין 
 52681גן 

-03
5665006 

3561758-052   

ו.ר.ד חשבונאות 
 וניהול בע"מ

 -03
9699915 

 rina@veredwaysler.ci.il 

מגדל  7רחוב מצדה  זוריק ולדר
 26קומה  4ב.ס.ר 

 5126237בני ברק 

077-
9105354 

077-3179190 info@hacham.co.il 

8800986-052  בני ברק 9מצדה  זוריק ולדר  zodik@gmail.com 
חגי גולדברג 

 ושות' רואי חשבון
-02 68כנפי נשרים 

6545666 
02-6547667 goldberg@goldbergcpa.co.il 

יהושע ושות' רואי 
 חשבון

רמת  33זבוטינסקי 
 גן

03-
5379528 

052-6020277 nir@ym-cpa.co/il 

 12בעלי המלאכה  יוסף עבדו
מיקוד  25206ת.ד. 

3125401 

04-
9118777 

050-5574153 yosef@clanacc.co 

א  17רחוב שוהם  יעקב סרצוק
 34679חיפה 

חיפה  44808ת.ד.
31447 

04-
8344619 

050-5233514 serzuk@gmail.com 

מידד הלוי ושות' 
 רואי חשבון

רמת  1ז'בוטינסקי 
 גן

03-
6102828 

052-2893014 erel@barnir.co.il 

רון פישמן ושות' 
 רואי חשבון

 3בניין  3הבושם 
 446אשדוד ת.ד. 

08-
8658504 

052-5342592 ron@fishmancpa.co.il 
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 109הרב גורן  בע"משחף 
 ראש העין

03-
9388300 

054-3191113 dina@shahaf-f.co.il 

 13מאיר אריאל  שטיינר רוזנפלד
 כפר סבא

-09
7717927 

8187300-052   

 אדריכלים תכנון ערים ותכנון נוף
VS03 גבעתיים 1כורזין  אדריכלים-

7237300 
052-3659752 meiclaclg@vsarch.com 

א. פלד תכנון 
 וייעוץ

פרדס  1908ת.ד.
 חנה

052-
3664357 

 orenpel@gmail.com 

א.ג.אוזן 
אדריכלים ובוני 

 ערים

 46שד מוריה 
 חיפה

04-
8348705 

054-4311155 arc@ige.co.il 

אב אדריכלות נוף 
ותכנון סביבה 

 בע"מ

א  19רחוב הכרמל 
 קרית טבעון

077-
4080414 

054-6963978 office@bo-landccape.co.il 

-03 תל אביב 6מיטב  אבי לייזר
5625440 

054-4883222 office@al-arch.com 

אדום אדריכלים 
 בע"מ

שדרות הר ציון 
 תל אביב 106

076-
5480006 

050-6849654 lior@adomarg.com 

 jiאדריכלות נוף 
think nature 

-04 כרכור 861ת.ד. 
6230659 

054-5970234 studio@ji-think-nature.com 

אדריכלות נוף 
סרגוסי  -טוך

 בע"מ

ק.  1השקדים 
 טבעון

04-
6415717 

054-7871493 office@ts-landscape.co.il 

-054 , רעננה4השרון  און אדריכלים
2255479 

054-2255437 oren@2on-arc.com 

 643ת.ד.  48הרצל אוסנת אולדוור
 זכרון יעקב

04-
6290920 

054-5556718 office@tao-orc.co.il 

-054 קיבוץ משמרות אורית סקר
2929334 

054-2929334 orit.sacker@gmail.com 

קרית  18יזרעאלי  אליחי סימנהאוס
 טבעון

052-
8894009 

 info@simenhouse.co.il 

אמר קוריאל 
 אדריכלים

04- חיפה 67דרך הים 
8371190 

7701124-052  curietz@inter.net.il 

 29שדרות יהודית  אריאל גושן
 תל אביב

03-
7261444 

052-5068800 ariel@goshen-orch.com 

את' אדם קולמן 
 בע"מ

פרדס  1/3לבונה
 חנה כרכור

072-
4010985 

050-6204057 adamkolman@gmail.com 

תל  129יגאל אלון  ברנד אדריכלים
 6744326אביב 

03-
6960601 

054-4519566 smadar@brandarchitects.co.il 

גורדון אדריכלים 
ומתכנני ערים 

 בע"מ

 15קרן היסוד 
טירת כרמל 

3902634 

04-
8580077 

04-8580066 office@gordon-itd.co.il 

גיורא גור 
 אדריכלים

בית  67יגאל אלון 
תל  Bטויוטה בנין 

 6744317אביב 

04-
8510878 

 office@gioragur.com 

גיורא גור ושות' 
 אדריכלים בע"מ

חיפה  1הגפן 
 9436ת.ד.

04-
8510878 

04-8510918 office@gioragur.com 
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גלי זיו אדריכלית 
 נוף

 46רחוב השעורים 
 גבעת עדה

054-
2564118 

054-2564118 galiziv.garden@gmail.com 

גלפז אדריכלות 
 והנדסה בע"מ

כפר  20ההדרים 
 נטר

09-
8996371 

050-8436711 office@galpaz-orch.com 

דוד נופר 
אדריכלים ומתכנני 

 ערים בע"מ

תל  32נחלת יצחק 
 6744824אביב 

03-
6918585 

054-5522255 david@nofararcritects.com 

דוקוב פולק 
 אדריכלים בעמ'

 04-
8582888 

054-5582888 idea@idea-eng.com 

-054 9/4כפר הים  דקלנגה ירי
7740244 

 yeri.del@gmail.com 

היינר יפתח את 
 נוימן

-09 קיסריה 11תרשיש 
9545842 

052-2433042 sharon@nh-arch.com 

פרדס  4רחוב אלון  וייסביין יוסף
 3713230חנה 

04-
6370491 

052-8439446 yossiwb@gmail.com 

חזקיה אדריכלות 
 פיננסית בע"מ

תל  48מנחם בגין 
 אביב

03-
9466626 

052-3950095 office@meyzi.co.il 

-04 קיבוץ מעגן מיכאל טובי כהן
6243868 

052-3234919 toby@mmm.org.il 

טל פרידמן 
ראודניץ מעשה 

 שימור

חצרות האיכרים 
 עתלית 17

072-
2446869 

054-4444693 mshimur@gmail.com 

חיפה ת.ד.  6ווגאד יהודה פרחי
 חיפה 6056

04-
8103182 

054-8088290 fyehuda@gmail.com 

י.ג. גרנות 
 אדריכלים בע"מ

בניין סולל  3חורי 
 בונה חיפה

-04
8611311 

4474500-052  yaron@yygranot.co.il 

 
ב'  19השיבולים  יורי קנבסקי

 בנימינה
052-
5621092 

052-5621092 ph2005i@gmail.com 

א'  145רחוב יפו  יצחק פרוינד
 35251חיפה 

04-
8514999 

050-5252316 itzhak@ifreund.co.il 

בנין סולל בונה  ירון גרנות
 חיפה 3רחוב חורי 

04-
8611311 

052-4474500 yaron@yygranot.co.il 

ישראל קלר ייעוץ 
לביסוס ושירותים 

 הנדסיים בע"מ

 800ת.ד.  23בצרי 
 קרית אתא

04-
8401397 

04-8401398 office@klar.co.il 

 
תל  114מנחם בגין  לזרוביץ שדמי

 6701309אביב 
03-
5003952 

052-5306232 office@lsa-arch.com 

לרנר פלד 
 אדריכלים

מגל ד.נ. חפר 
3884500 

 4927959-054  tal@lerner-peled.com 

מידות ומעשי נוף 
 בעמ

תבור כפר  1ת.ד.
15241 

04-
6020604 

050-4976800 office@middot.co.il 

מילר בלום תכנון 
 סביבתי בע"מ

רחוב התשבי 
 3452705חיפה 14

03-
8339070 

050-5277882 mb@miller-blum.co.il 

 משה לנר אדריכלי
 נוף

טירת  2יוזמה 
 39101כרמל 

04-
8577439 

050-2619195 office@laner-arch.co.il 

ב  6תפוצות ישראל  נעמה מליס
 גבעתיים

03-
7325177 

03-7325173 office@malis.co.il 
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-077 10הנגר  נתי זיו
8101616 

050-8615395 office@natiziv.co.il 

 -סביבות ייעוץ
 אהוד בר לבב

 10יד חרוצים 
 ירושלים

02-
5612574 

052-3051225 matl@su.vot.co.il 

סטיו אדריכלים 
 שותפות ללא ישומ

רמת  15רחוב תובל 
 גן

03-
6134006 

052-3659381 iftach@sfavasc.co.il 

עמותת מרחב 
התנועה לעירוניות 

 בישראל

תל  33שד' יהודית 
 אביב

03-
6042916 

052-7008620 gal@miu.org.il 

עמית ברק 
 אדריכלות נוף

-052 עין השופט
4447851 

 bamit301066@gmail.com 

קרית  40הבונים  עמית נמליך
 טבעון

052-
6674141 

052-6674141 amit@amitnemlich.com 

קיבוץ משמר  ענבר שמיר
 1923600העמק 

04-
9896017 

04-9898920 inbar.iris@gmail.com 

ערן מבל 
ארכיטקטורהובינוי 

 ערים

קרית  4קק"ל 
 טבעון

04-
9835146 

04-9833704 gabi@mebe1arch.co.il 

פלאנט תכנון 
 עירוני

כפר  5משה שרת 
 סבא

   

פלור אריה הנדסה 
 אזרחית הע"מ

כפר  3765ת.ד. 
 נטר

09-
8997260 

050-5202898 fellner@netvision.net.il 

פרון אדריכלים 
 שרון פרון

-03 יפו 8רזיאל דוד 
6167706 

054-4965193 office@peron-arc.com 

קדרון לשניאק 
קלוס אדריכלים 

 בע"מ

 5רחוב האתגר 
אזור תעשייה טירת 

 כרמל

04-
8577884 

054-3020265 gadi@klk-arc.co.il 

קנפו כלימור 
 אדריכלים

-04 חיפה 2הסביונים 
8243147 

04-8255466 office@kkac.com 

חיפה  6רחוב יונתן  ראש פסגה
35012 

04-
8122466 

050-9146041 kumove@mkumove.com 

רוגינסקי 
אדריכלות 

 אורבנית בע"מ

-074 חיפה 5אבו סינא 
7030919 

052-5782919 office@roginski.co.il 

רוה לונדון 
אדריכלים ומתכנני 

 ערים

-03 רמת גן 12צבי 
7522171 

054-9747495 office@ravehlondon.com 

רוזנטל אדריכלים 
 ומכנני ערים חיפה

-04 חיפה 22מנים הנא
8510366 

050-5664076 oded@o-rozental.co.il 

שלמה/ בת שבע 
 אדריכלים -רונן

גבעת  22בן גוריון 
 47שמואל ת.ד.

5410001 

03-
5324876 

052-2583063 sbronen@netvision.net.il 

תדם הנדסה 
 אזרחית בע"מ

פארק  2רחוב אתגר 
תעשייה טירת 

כרמל בנין כרמל 
3903213 

04-
8577566 

04-8577567 tedem@tedem.co.il 

נופר דוד 
אדריכלים ומתכנני 

 ערים בע"מ

תל  32נחל יצחק 
 6744824אביב 

-054
552225 

6918585-03  office@nofararchitects.com 
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פלאנט תכנון 
 עירוני

כפר  5שרת משה 
 סבא

   

  



 יעוץ בתחום מתקני משחק ,שילוט וגינון
קיסריה עיצוב 

 בנוף
-04 הקיסריה 70ת.ד.

6263006 
054-323323 info@caerion.co.il 

-09 נתניה 53הרצל  פרברן קדימה בעמ
8614960 

052-6388134 fibran@zahav.net.il 

צ.פ. המרכז 
 הישראלי לריהוט

ראש  6היצירה 
 העין

03-
9388189 

057-8522250 buloty@yahoo.com 

04- בנימינה 7הגורן  אורלי גבעתי 
6389343 

4644924-054  givatyd@gmail.com 

פסגות ד.נ.מזרח  מתקני פסגות 
 9062400בנימין 

-02
6335474 

8822041-050  tzipi@m-ps.co.il 

רמת  5אוסקין  אלו את ניצן
 השרון 

-03
5400440 

8184010-054  helen@elo-nit.co.il 

גרין פוינט הדשא 
 סינטטי

משען  25משק 
79302 

-08
6759505 

5269763-050  greenpoint@greenpoint.co.il 

משען  25משק  אופיר כהן
79302 

-08
6759505 

5269763-050  ofirgan@ofirgan.co.il 

 יעוץ מחשוב ותקשורת
-03 פתח תקווה 25בזל  קומפלוט

9275111 
052-5656108 hagair@complot.co.il 

 100זבוטינסקי  א. גולן תקשורת
 פתח תקווה

03-
9210707 

03-9210190 office@golangroup.co.il 

עמק חפר גשר  סיקסק מחשוב
 34העץ 

04-
6248299 

 info.sik-sak.co.il 

ת.ד.  39אמיל זולא  אור הייטק
 פתח תקווה 3532

074-
7122222 

074-7122233  

פרדס  5דרך הבנים  מרכז הסלולר
 חנה

04-
6273754 

050-7102222 merkaz.hacellolar@gmail.com 

בר טכנולוגיות 
ד.ש. בע"מ 

 מחישוב

03- רעננה 16דוכיפת 
9229103 

6689500-054  doron@bartech.co.il 

טריפל טי 
טכנולוגיות 

 מיחשוב בע"מ

פתח  9מוטה גור 
 תקווה

-03
9472022 

4452042-054  ofer@tripelet.co.il 

של זיפקום תמיכה 
 פרוייקטים

פארק  23המלאכה 
 אפק ראש העין

-03
9196196 

2525202-054  nili@zipcom.co.il 

 24בן עמי ת.ד.  מניב הכנסות
2280900 

-04
9823027 

2152554-054  amit@meniv.co.il 

04- חיפה 6יונתן  ראש פיסגה
8122466 

9146041-050  kumove@walla.com 

סולוטק אקספסי 
 בע"מ

אור  5יוני נתניהו 
 יהודה

-03
6787223 

4468859-054  orenr@solutech.co.il 

שיאון שירותי 
 ייעוץ מידע

ת.ד. ב'  10קומבה 
 חדרה 30092

-04
6336070 

3679060-052  ofer@c-on.com 

03- חולון ראובן פרדס
5597585 

2433464-052  reuven@pardes.com 

תשתיות מידע 
 וטכנולוגיות

 14משה לוין 
 ראשל"צ

-072
2504385 

2504385-052  ezvadyu@gmail.com 
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 הפקות אירועים
 elik_05@bezeqint.co.il 050-5441321  130עלמון  גליק רונן

 a-brener@zahav.net.il 054-8180364  קדימה 3917ת.ד.  עמיר ברנר
, מיקוד 349ת.ד.  התיאטרון העברי

30500 
052-
6380953 

 htheater@bezeqint.net 

 שילוט
-04 מרחביה 16ת.ד. מור שלטי איכות

6523888 
050-4310605 info@morshilut.co.il 

צ.פ. המרכז 
 הישראלי לשילוט

ראש  6היצירה 
 העין

03-
9388189 

057-8522250 buloty@yahoo.com 

בית  5מנחם בגין  מ.ג.ע.ר. בע":מ
 דגן

03-
9546032 

050-6007442 michrazim@wagr.co.il 

 יעוץ הדברה
אופיר קדימה 

 בעמ 2001
קדימה  29כצנלסון 

60920 
09-
8999780 

050-8818770  

 יעוץ מיגון ובטחון
טרילדור סורגים 

 מתקפלים בעמ
-03 יהוד 24אלטלף

9030030 
050-6700188  

אוהד עוזרי נקיון 
 ובטחון

ראש  23המלאכה 
 העין

03-
9397858 

052-3487200 office.eysy@gmail.com 

ג  21יגיע כפיים  טנדו טכנולוגיות
קרית  3963ת.ד. 

 אריה פ"ת

03-
9230667 

050-5479988 tandu@tandu.co.il 

קרית  3חבצלת  רונלד מנחימוב
 שמונה

 054-6577984 ronaldm614@gmail.com 

סקיונט ייעוץ 
 בטחון ואבטחה

-08 יבנה 32צאלון 
9721722 

050-7707272 kobi@securet.co.il 

 ייעוץ תנועה
 60ת.ד. 2היוזמה  בעמא.ח.ר תכנון 

 טירת כרמל
077-
9215555 

050-5347159  

אוהד עוזרי 
 א.ש.יועצים בע"מ

ראש  23המלאכה 
 העין

03-
9397858 

052-3487200 office@matop.co.il 

-04 בנימינה 7הגורן  אורלי גבעתי
6389343 

054-4644924 office.eysy@gmail.com 

כפר קרע  699ת.ד.  אחלאם יעקב
30075 

077-
4661509 

052-7724445 givatyd@gmail.com 

נצרת  7/3היסמין  אי.אס.קיו להנדסה
 עלית

04-
6626770 

04-6626770 ahlam.yakub@gmail.com 

ראש  23המלאכה  אילן מור
 העין

03-
9397858 

050-5923277 office@esq-eug.com 

תל  25לה גוורדיה  אפללו יותם
 אביב

  054-6653290 office.eysy@gmail.com 

ברקאי ש. בטיחות 
 בע"מ

-04 אילנייה
9019798 

  yotamaflalo@gmail.com 

ג.ד. הנדסה וניהול 
 פרוייקטים 

-03 ברקן 347האגס 
6423437 

054-4402225 office@sbarkai.co.il 

הראל מהנדסים 
 אזרחיים בע"מ

-03 יהוד 4דרך החורש 
6326202 

03-6326203 gdengineer16@gmail.com 

 sigal@hareleng.co.il 052-8439446   פרדס חנה 4אלון  וייסבן יוסף
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פרדס  6/14התפוז  חזן שי
 חנה

04-
6269744 

050-5447331 yossiwb@gmail.com 

קרית התקשורת  יורוברידג'
 נווה אילן

077-
5503115 

052-3867697 sh375@walla.com 

 22ארלוזורוב  יורם צימט
 קרית אתא

04-
8446721 

054-4446722 office@ebridge-eng.com 

כפר סבא זליוונסקי  יצחק לירן
 16דירה  5

09-
8941440 

050-2750999 zimetry@gmail.com 

זכרון יעקב ת.ד.  כורם הנדסה בע"מ
מיקוד  453

3095301 

  15349994665 lirang@bezekint.net 

לוי שטרק 
זילברשטיין 

מהנדסים יועצים 
 בע"מ

א  145דרך יפו 
 9833חיפה ת.ד.

04-
8553655 

050-5292294 noami@corem-eng.com 

מורן הנדסת 
 דרכים

רמת  13312ת.ד.
החייל תל אביב יפו 

6113201 

077-
4020510 

053-2502710 office@levyshtark.co.il 

מיקוד  15ת.ד. מחאמיד עבד.א 
3001000 

052-
6844553 

  office@mr-eng.co.il 

נתניה רחוב  מיכאל רובינוב
 9/16תחכמוני 

09-
7733645 

050-2002307 abed.fatah02@gmail.com 

 קלאנסווה, ת.ד. נ.א.ש הנדסה
3252 

  050-3092225 ruvinovruchael@gmail.com 

אבן  92העצמאות  ניצן קריסטל
 יהודה 

077-
4640355 

052-4640355 nash.civileng@gmail.com 

נמרוד הנדסת 
 תנועה בע"מ

חריש  1090ת.ד.
3786100 

04-
6350367 

054-4984983 kristal_055@yahoo.com 

 עביר חדאד
ארכבישוף אל 

 שפרעם 1חג'אר 
054-
3200513 054-3200513 abehad@walla.co.il 

פי גי אל הנדסה 
ותכנון תחבורה 

 בע"מ

רחוב העלייה 
אזור  43בשניה 

 49ת.ד. 
03-
7914112 03-7914111 pgl@pgl.co.il , hila@pgl.co.il 

פלור אריה 
 כפר נטר 3765ת.ד. אזרחית בע"מ

050-
5202898 09-8997260 

 

fellener@netvtiston.net.il 
ר. יעל הנדסה 

 (רוזנפלד)
ת.ד.  2דרך העמק 

 מפעלי העמק 73
052-
5361581 04-6041720 roads@yael-eng.co.il 

 רון ארנולד
בנימינה  70עבודה 
30500   052-3411420 ronarnold1@walla.com 

רונן המרכז 
לבטיחות הישראלי 

 חיפה 37יגאל אלון  וגהות בע"מ
053-
5263471 077-3463471 info@i-safety.co.il 

 שי יקואל
כרכור  31הנחל 

37067 
050-
8770029 04-6231521 shay3271@gmail.com 

שניידר תכנון 
כבישים ומדידות 

 בע"מ

פארק תעשייה הר 
ציון ד.נ.משגב 

 46ת.ד.  20179
054-
2294228 04-9991010 ronisn1010@gmail.com 

 שק"ל
 11יד חרוצים 

 ירושלים
052-
8390550 02-6720157 avir@shekel.org.il 
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 ששוני שלומי
א' 31בורוכוב 

 קרית טבעון
052-
8742808   shlomo@sassoni.co.il 

אנדריא הנדסת 
 office@andria.co.il 052-8965956   נצרת 50841ת.ד. תנועה 

 מנסארההנד 
אום אל פאחם ת.ד. 

3367    052-6479098 hend.manasra@gmail.com 
רונן המרכז 

 הישראלי
-077 חיפה 37יגאל אלון 

3463471 055-8822401 inpo@i-safety.co.il 
 shahr@sbarkai.co.il 054-2558792  15255אילינה שחר ברקאי 

ע. כהנר תכנון 
 וייעוץ

050-5267115 04-
8210408 

 eytan@nativ.svysterug 

נתיב מערכות 
 ניהול 

 04-
9581231 

4250233-054  nimrod1@ccc.net.il 

04- חיפה 3יבנה  אמי מתום תנועה
3277784 

8681111-04   

Ha-office@amymetom.co.il 
תדם הנדסה 

 אזרחית 
טירת  2אתגר 
 כרמל

-04
8577566 

7953789-050  yaron@tedem.co.il 

רונן המרכז 
הישראלי לבטיחות 

 חיפה 37יגאל אלון  וגהות בע"מ
053-
5263471 077-3463471 info@i-safety.co.il 
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