כל עדכון /הערה /תקון ניתן לשלוח למייל:
miriam_n@karmiel.muni.il

הנדסה
ניהול ופיקוח מוסדות ציבור וחינוך (קול קורא)
שם החברה
שי דגן השקעות בע"מ
איתם ליעד ניהול והנדסה בע"מ
ארטמאג בע"מ
קידן

אימייל
office@sydgn.co.il
office@eitam-liad.co.il
levr@artmag.co.il
einav@kidan.org

שם החברה
אייל סיליס וחיים אלפסי  -שיח אדריכלים
איתן רונאל -דורית לוי אדריכלים בע"מ
בסט אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ברמלי דנילוב אדריכלים
גדעון שריג -לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון
עירוני
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
גיאוקרטוגרפיה
ד"ר אשר וטורי
דוד דרמון
דינור און אדריכלות
דניאל כהנא תכנון נגיש בע"מ

טלפון
054-6621471
054-8128942
050-3375144
052-3725243

כתובת
הנציב  30תל אביב
רח' המסילה  17נשר
הנפח  ,6ת.ד ,6252 .כרמיאל
טשרנחובסקי  35חיפה

ת.כ

כן

מתכנני ערים
אימייל
haim @siah-arch.com
office@ronel-levy.com
einatbest@gmail.com
misha@bda.co.il

טלפון
054-2213409
054-4354657
058-5880072
054-4696018

כתובת
החרושת  9רמת השרון
הארזים  9ירושלים
קפלנסקי  49גבעתיים
זלוציסטי  ,9תל אביב

Office@g-sarig.co.il
varda@gordon-ltd.co.il
rina@geokg.com
vaturi.asher1@gmail.com
davidarmon@gmail.com
dinur.onn@gmail.com
danny@danka-arc.com

050-6888076
050-6515931
052-4468887
052-2508345
0509-628443
0544-818180
050-7623242

הברזל  24רמת החייל
קרן היסוד  ,15טירת כרמל
מנחם בגין  154ת"א
זמיר  5הוד השרון
הגליל  109חיפה
ת.ד 168 .כמון
תרדיון ,ת.ד ,42 .משגב

ת.כ

052-3373851
052-3659381

שד' הפלי"ם  ,7חיפה
תובל  15רמת גן מיקוד

ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
פוטש אדריכלים ( )2010בע"מ
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
רמה חיטרון וגלי חיטרון ויסבלום
שלמה ובת שבע רונן אדר' ומתכנני ערים
ואזורים
תמי הירש אדריכלים
ג'ויס אורון אדר' בנין
אלכסנדר קליטמן
א.מ אלישע מור אדר' מתכנני ערים

naama@hasadna.co
yaron@yygranot.co.il
gabi-yubateam@bezeqint.net
heziyoseff@gmail.com
doron@yaad-arc.co.il
kfir@lerman.co.il
noa@milosarc.co.il
architects@mansfeldkehat.co.il
iftach@stavarc.co.il
architects@mansfeldkehat.co.il
karin@potash-arch.com
michael@fsj.co.il
office@kkarc.com
hitrama@gmail.com

052-3768700
052-4474500
04-9886919
050-9868657
052-3733722
054-3221789
052-3979983

קיבוץ מזרע
רחוב חורי  ,3חיפה
ת.ד 252 .כרמיאל
מנחם בגין  7רמת גן
יעד ,ד.נ משגב
יגאל אלון  120תל אביב
בן גוריון  59בני ברק

הסדנא -אדריכלים בע"מ
י.י.גרנות אדריכלים בע"מ
יובתים ( ) 1993בע"מ
יחזרקאל כהן  -י.כהן אדריכלים
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מילוסבסקי אדריכלים בע"מ

052-3373851
052-2748169
054-4499520
054-4714054
052-8780242

שד' הפלי"ם  ,7חיפה
פרופ שור  7ת"א
מצדה  7בני ברק
הסביונים  2חיפה
רח' מצפה נוף ,56כרמיאל

sbronen@netvision.net.il
tami@tamihirsh.com
אלוjoyce_o@inter.net.il
alexklit@gmail.com
morelisha@bezeqint.net

052-2583063
054-7405570
052-8345237
052-7391460
054-2279162

בן גוריון  22גבעת שמואל
נחלת יצחק  28תל אביב
אלוף קלמן מגן  3ת"א
נהריה
משה סורוקה ,חיפה

שם החברה
אדם אדריכלות והנדסה אזרחית
אדריכלים V5
איי בי אס אדריכלות ועיצוב פנים
אירית כוכבי אדריכלים בע"מ
איתן רונאל -דורית לוי אדריכלים בע"מ
אס או ארכיטקטורה
בסט אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

אימייל
office@adam-eng.com
Meidadg@v5arch.com
www.abs-arch.co.il
office@irit-kohavi.com
office@ronel-levy.com
bar@soarch.co.il
einatbest@gmail.com

מנספלד קהת אדריכלים בע"מ
סטיו אדריכלים

כן

כן

אדריכלים
טלפון נייד
050-7237051
052-3658752
050-3536200
054-4774193
054-4354657
052-6842020
058-5880072

כתובת
רח' השלושה  2מעלות
כורזין  1גבעתיים
בן גוריון  38ר"ג
בית שמאי  10ת"א
הארזים  9ירושלים
קיבוץ שער העמקים
קפלנסקי  49גבעתיים

ת.כ

ברמלי דנילוב אדריכלים
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
דוד דרמון
דינור און אדריכלות
דניאל כהנא תכנון נגיש בע"מ
הסדנא -אדריכלים בע"מ
י.י.גרנות אדריכלים בע"מ
יובתים ( ) 1993בע"מ

misha@bda.co.il
varda@gordon-ltd.co.il
sleman@datum-eng.com
davidarmon@gmail.com
dinur.onn@gmail.com
danny@danka-arc.com
naama@hasadna.co
yaron@yygranot.co.il
gabi-yubateam@bezeqint.net

054-4696018
050-6515931
052-8899777
0509-628443
0544-818180
050-7623242
052-3768700
052-4474500
04-9886919

יוסף בורשטין אדריכלים
יחזקאל כהן  -י.כהן אדריכלים
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מילוסבסקי אדריכלים בע"מ

mail@burshtein.com
heziyoseff@gmail.com
doron@yaad-arc.co.il
office@feldman-arch.co.il
kfir@lerman.co.il
noa@milosarc.co.il
architects@mansfeldkehat.co.il
iftach@stavarc.co.il
nasa48@hotufi.net
gabi@mebelarch.co.il
karin@potash-arch.com
michael@fsj.co.il
office@kkarc.com
danny@raz-arch.co.il
hitrama@gmail.com
sharong@s-aronson.co.il

054-6389864
050-9868657
052-3733722
052-2801314
054-3221789
052-3979983

זלוציסטי  ,9תל אביב
קרן היסוד  ,15טירת כרמל
רח' המסילה 22א' נשר
הגליל  109חיפה
ת.ד 168 .כמון
תרדיון ,ת.ד ,42 .משגב
קיבוץ מזרע
רחוב חורי  ,3חיפה
ת.ד 252 .כרמיאל
פנחס ספיר  ,8ת.ד ,132 .נס
ציונה
מנחם בגין  7רמת גן
יעד ,ד.נ משגב
המליץ כ תל אביב
יגאל אלון  120תל אביב
בן גוריון  59בני ברק

052-3373851
052-3659381
054-6853424
04-9833704
052-2748169
054-4499520
054-4714054
04-8100578
052-8780242
054-6368264

שד' הפלי"ם  ,7חיפה
תובל  15רמת גן
עינב  ,9כרמיאל
קק"ל  4קרית טבעון
פרופ שור  7ת"א
מצדה  7בני ברק
הסביונים  2חיפה
דוד פינסקי  13חיפה
רח' מצפה נוף ,56כרמיאל
עין כרם -ירושלים

sbronen@netvision.net.il
ofertaor@ta-or.homeip.net
tami@tamihirsh.com
sagiziv1@gmail.com
anat@dym.net
rdarc@barak.net.il

052-2583063
052-3839694
054-7405570
050-7949882
052-2855136
050-8424278

בן גוריון  22גבעת שמואל
יפה נוף  ,40אבטליון
נחלת יצחק  28תל אביב
מעלה גלבוע 1914500
דרך השלום  83/1כרמיאל
יעד ,ד.נ.משגב 20155

מנספלד קהת אדריכלים בע"מ
סטיו אדריכלים
סלובודסקוי אלכסנדר
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
פוטש אדריכלים ( )2010בע"מ
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
רז אדריכלים
רמה חיטרון וגלי חיטרון ויסבלום
שלמה אהרונסון -אדריכלים בע"מ
שלמה ובת שבע רונן אדר' ומתכנני ערים
ואזורים
תא-אור אדריכלים
תמי הירש אדריכלים
שגיא זיו
ענת חסיס
דבי זיגלמן & רינת קינן

כן

כן

נופר דוד אדר' ומתכנני ערים
לרנוביץ שדמי אדר' בע"מ

chaya@nofararchitects.com
office-tlv@ma-com.co.il

054-5522255
052-5306232

נחלת יצחק  32תל אביב
מנחם בגין  114ת"א

חנוך שפירא
איתי מזרחי
אלכסנדר סטיסקין  ARCAארכיטקטורה
ודיזאין
ג'ויס אורון אדר' בנין
א.מ אלישע מור אדר' מתכנני ערים
קרופניק מאירוביץ אדר'

Hanoch@HanochShapira.Com
mizrahi.arch@gmail.com

052-3425963
053-4230551

החרושת  5כרמיאל
מירון  1כרמיאל

כן
כן

alexstiskin@gmail.com
אלוjoyce_o@inter.net.il
morelisha@bezeqint.net
office@krma-arch.com

052-3863317
052-8345237
054-2279162
052-8762234

נתיה ה"לה  1/3כרמיאל
אלוף קלמן מגן  3ת"א
משה סורוקה ,חיפה
גבעתיים

כן

מתכנני נוף
שם החברה
גדעון שריג -לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון
עירוני בע"מ
גלעד  -נבון גליה
גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון
סביבתי בע"מ
דפנה אדלשטיין
טוך סרגוסטי אדריכלות נוף בע"מ
טל רוסמן אדר' נוף
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
יצחק אבולעפיה
ליגמ פרויקטים סביבתיים
מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
מירב רוזן  -אדריכלות נוף
נחלת הכלל
ערן קולודצקי
רז אדריכלים
שלמה אהרונסון -אדריכלים בע"מ
דוד גת אדר' נוף בע"מ

אימייל

טלפון נייד

כתובת

Office@g-sarig.co.il
galiagn@walla.co.il

050-6888076
050-8216256

הברזל  24רמת החייל
רחוב נוף ים  20כמון

finance@landscape.org.il
dafna113@netvision.net.il
office@ts-landscape.co.il
tallandscape@gmail.com
doron@yaad-arc.co.il
abulhfia@netvision.net.il
office@lygm.co.il
office@moria-sekely.co.il
mb@miller-blum.co.il
merav@meravrozen.co.il
office@new-commons.com
efrat.s@erankol.com
danny@raz-arch.co.il
sharong@s-aronson.co.il
gdlandarch@gmail.com

04-8380407
052-2641468
054-7871493
050-2138388
052-3733722
050-9883261
054-3188387
050-4221441
050-5277882
052-3206654
054-6666413
052-5688958
04-8100578
054-6368264
0523-870912

כלנית  7חיפה
רח' עוזיאל  163/6רמת גן
השקדים  ,1קרית טבעון
בן אביגדור  18ת"א
יעד ,ד.נ משגב
מכמנים
קיבוץ הרדוף
מונטיפיורי  42תל-אביב
התשבי  ,14חיפה
חטיבת עציוני  33כרמיאל
קייזרמן  11חיפה
עצמון  314שער אפריים
דוד פינסקי  13חיפה
עין כרם -ירושלים
שדרות ויצמן  ,6רמת השרון

ת.כ

כן

ג'ויס אורון אדר' בנין
מידות ומעשי נוף בע"מ
לניר זהר
נאוה כהן אדר' נוף
קרופניק מאירוביץ אדר'

אלוjoyce_o@inter.net.il
office@middot.co.il
zohar.lanir@gmail.com
office@nava-nof.com
office@krma-arch.com

שם החברה
א .יתד מהנדסים בעמ
א .רוזן  -פיקוח ,ניהול ויעוץ הנדסי
א.פ.ד .מהנדסים בע"מ

052-8345237
050-4976800
054-6822207
04-9972642
052-8762234

אלוף קלמן מגן  3ת"א
כפר גלעדי
מושב בית שמרים
מושב מעונה
גבעתיים

מנהלי פרויקטים

אדבר יועצים
איינשטיין שריר  -ניהול פרויקטים ופיקוח
בניה בע"מ
איתם ליעד ניהול והנדסה בע"מ
אמיק"ן -ניהול פרויקטים הנדסיים בבנייה
בע"מ
אסטרחן תמיר
ארטמאג בע"מ

אימייל
info@yated-eng/com
rosenedi@gmail.com
office@alefpeng.co.il
maxweb-mail-noreply@maxit-2.co.il

טלפון נייד
050-4030566
050-2388811
054-3104303

כתובת
ה באייר  46/5ת"א
רמים , 6כרמיאל
שיזף  ,11כרמיאל

054-5659223

מושב הזורעים

sharir2806@gmail.com
office@eitam-liad.co.il

050-9009887
054-8128942

רח' המסילה  17נשר

rzvika@amanet.co.il
tamir@tastciv.com
levr@artmag.co.il

052-2743206
054-8772226
050-3375144

גרויסמן הנדסה בע"מ
ד.ד הנדסה אזרחית
דאטום מהנדסים בע"מ
דנינו שלמה
יהודה לוי  -פל יל הנדסה בע"מ
ינון גל הנדסה בע"מ
ערבה אי סי אנד טי בע״מ
קליבר מהנדסים בע"מ
אי .אמ .פי .אם הנדסה וניהול פרויקטים
פורן שרים

office@ghe.co.il
davidd@andasa.co.il
sleman@datum-eng.com
danino_1@walla.co.il
yehudalevy1952@gmail.com
yinon@galeng.co.il
eladt@arava-ect.com
mendy@caliberoads.com
office@ampm-eng.com
avimizan@poran-shrem.com

054-3354940
052-6291655
052-8899777
054-4272134
052-3761418
050-8289385
052-8622911
054-2171586
058-5566333
054-2188863

הברזל  34ת"א
קיבוץ סער 2280500
הנפח  ,6ת.ד ,6252 .כרמיאל
השקד  ,12פארק תעשיות חבל
מודיעין
פארק עסקים קיסריה
רח' המסילה 22א' נשר
מגידו  6כרמיאל
מושב עין העמק
חרושת  ,55קריית ביאליק
ככר זאבים  36אילת
מתחם חמזה מינימול בית ג'אן
כפר ירכא
כנרת  5בני ברק

ת.כ
כן
כן

כן

כן

שי דגן השקעות בע"מ
שרון חנניה אלירן
רמא הגליל הנדסה בע"מ
נעמאנה מועדי מהנדסים
צוות תמיר נדלן
פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ
זמר הנדסה וניהול בע"מ
אלכסנדר קליטמן

office@sydgn.co.il
eliran23@bezeqint.net
rma9574391@gmail.com
mufdi@netvision.net.il
tameer.projects@gmail.com
office@f-gazit.co.il
zemereng@netvision.net.il
alexklit@gmail.com

054-6621471
054-2711220
052-8986785
050-5660338
054-8035474
052-2371628
054-6677957
052-7391460

הנציב  30תל אביב
אשכולות  190כרמיאל
ת.ד  5770מעלות תרשיחא
עראבה
ירכא אזור תעשייה
המעפילים  27קרית אתא
ת.ד  41כרמיאל
נהריה

קדם קדמה בע"מ

goldamos@gmail.com

054-6480055

גילון

ניהול פרוייקטים רב תחומיים TMR

sigal@tmrprojects.co.il

054-4764385

טירת הכרמל

אי .שטרן ניהול פרויקטים

shula@istern.co.il

052-2411866

שד' ההסתדרות ,חיפה

אליה אברמוביץ מהנדס בנין

abramovichiliya@gmail.com

054-8169420

רובינשטיין חיפה

קו פרויקט יעוץ הנדסי

yana_w@bdo-opex.co.il

050-7292303

תל אביב

איית חשמל ומיזוג בע"מ

assadiayat@bezeqint.net

050-5290858

הנפח  20כרמיאל

כן

מיובא מהנדסים בע"מ

meuba@walla.com

050-4681656

ארבל  13כרמיאל

כן

שם החברה
איינשטיין שריר  -ניהול פרויקטים ופיקוח
בניה בע"מ
א .רוזן  -פיקוח ,ניהול ויעוץ הנדסי
א.פ.ד .מהנדסים בע"מ

כן

כן

מפקחים

אדבר יועצים
איתם ליעד ניהול והנדסה בע"מ
אמיק"ן -ניהול פרויקטים הנדסיים בבנייה
בע"מ
אסטרחן תמיר
ארטמאג בע"מ

אימייל

טלפון נייד

כתובת

ת.כ

sharir2806@gmail.com
rosenedi@gmail.com
office@alefpeng.co.il
maxweb-mail-noreply@maxit-2.co.il
office@eitam-liad.co.il

050-9009887
050-2388811
054-3104303

רמים , 6כרמיאל
שיזף  ,11כרמיאל

כן
כן

054-5659223
054-8128942

מושב הזורעים
רח' המסילה  17נשר

rzvika@amanet.co.il
tamir@tastciv.com
levr@artmag.co.il

052-2743206
054-8772226
050-3375144

הברזל  34ת"א
קיבוץ סער 2280500
הנפח  ,6ת.ד ,6252 .כרמיאל

גרויסמן הנדסה בע"מ
ד.ד הנדסה אזרחית
דאטום מהנדסים בע"מ
דנינו שלמה
יהודה לוי  -פל יל הנדסה בע"מ
ינון גל הנדסה בע"מ
מודדי הגליל בע"מ
קליבר מהנדסים בע"מ
אי .אמ .פי .אם הנדסה וניהול פרויקטים
שי דגן השקעות בע"מ
צוות תמיר נדלן
אושרי אבן צור
נעמאנה מועדי מהנדסים
פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ
זמר הנדסה וניהול בע"מ
קדם קדמה בע"מ
אי .שטרן ניהול פרויקטים
אליה אברמוביץ מהנדס בנין
איית חשמל ומיזוג בע"מ
מיובא מהנדסים בע"מ

office@ghe.co.il
davidd@andasa.co.il
sleman@datum-eng.com
danino_1@walla.co.il
yehudalevy1952@gmail.com
yinon@galeng.co.il
bashar@surveyors.co.il
mendy@caliberoads.com
office@ampm-eng.com
office@sydgn.co.il
tameer.projects@gmail.com
oshry.e.zur@gmail.com
mufdi@netvision.net.il
office@f-gazit.co.il
zemereng@netvision.net.il
goldamos@gmail.com
shula@istern.co.il
abramovichiliya@gmail.com
assadiayat@bezeqint.net
meuba@walla.com

שם החברה
א.ט .הנדסה
אדם אדריכלות והנדסה אזרחית
אמי  -מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אפלבאום מדידות והנדסה בע"מ
ברלב-ינון
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

אימייל
atmadid@netvision.net.il
office@adam-eng.com
ha-office@amymetom.co.il
medidot2013@gmail.com
office@barlev-yenon.com
office@glotan.co.il
gal@grdel.co.il

054-3354940
052-6291655
052-8899777
054-4272134
052-3761418
050-8289385
052-7003030
054-2171586
058-5566333
054-6621471
054-8035474
054-7682216
050-5660338
052-2371628
054-6677957
054-6480055
052-2411866
054-8169420
050-5290858
050-4681656

השקד  ,12פארק תעשיות חבל
מודיעין
פארק עסקים קיסריה
רח' המסילה 22א' נשר
מגידו  6כרמיאל
מושב עין העמק
חרושת  ,55קריית ביאליק
איריס  14/1נצרת עילית
מתחם חמזה מינימול בית ג'אן
כפר ירכא
הנציב  30תל אביב
ירכא אזור תעשייה
צה"ל  60כרמיאל
עראבה
המעפילים  27קרית אתא
ת.ד  41כרמיאל
גילון
שד' ההסתדרות ,חיפה
רובינשטיין חיפה
הנפח  20כרמיאל
ארבל  13כרמיאל

כן

כן

כן

כן
כן

יועצי תנועה
טלפון נייד
054-5388495
050-7237051
052-3277784
04-8215583/4
052-3906017
052-8604566
050-5213945

כתובת
רקפת  145ד.נ .משגב
רח' השלושה  2מעלות
רחוב יבנה  3חיפה
המסילה  ,22נשר
חסן שוקרי  ,4חיפה
משכית  15הרצליה
היוזמה  2טירת כרמל

ת.כ

לוי שטרק זילברשטיין-מהנדסים יועצים
בע"מ
מ.ע .בדראן מהנדסים בע"מ
נתן פרי הנדסה בעמ
ע .כהנר תכנון ויעוץ הנדסי
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
קליבר מהנדסים בע"מ
שמיס מיכאל הנדסה בע"מ
אביר חדאד
רמא הגליל הנדסה בע"מ
אייל קראוס
בשיר עבד אלראזרק בע"מ

avram@levyshtark.co.il
office@badran.co.il
perieng-1@bezeqint.net
kahaner@zahav.net.il
pgl@pgl.co.il hila@pgl.co.il
mendy@caliberoads.com
mshamis@bezeqint.net
abeer.hd25@gmail.com
rma9574391@gmail.com
ekroads@ekroads.co.il
basheer@basheer.co.il

050-5245916
050-5270325
050-5347162
050-267115
052-6880990
054-2171586
052-2475797
054-3200513
052-8986785
052-6604246
04-6573174

רח' יפו  145א' חיפה
ת.ד 1298 .כאבול
הנדיב  35זכרון יעקב
התעשיה  9נשר
העלייה השנייה  43אזור
מתחם חמזה מינימול בית ג'אן
לולב  9/8נצרת עילת
אלחג'ר  1שפרעם
ת.ד  5770מעלות תרשיחא
בית הדפוס  22ירושלים
נצרת

מתכנני תנועה/
כבישים
שם החברה
א.ט .הנדסה
אדם אדריכלות והנדסה אזרחית
אמי  -מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
ברלב-ינון
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
לוי שטרק זילברשטיין-מהנדסים יועצים
בע"מ
מ.ע .בדראן מהנדסים בע"מ
נתן פרי הנדסה בע"מ
ע .כהנר תכנון ויעוץ הנדסי
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
קליבר מהנדסים בע"מ
קרבן ושות' חברה להנדסה בע"מ
שמיס מיכאל הנדסה בע"מ
שניידר תכנון כבישים ומדידות בע"מ

אימייל
atmadid@netvision.net.il
office@adam-eng.com
ha-office@amymetom.co.il
office@barlev-yenon.com
office@glotan.co.il
gal@grdel.co.il

טלפון נייד
054-5388495
050-7237051
052-3277784
052-3906017
052-8604566
050-5213945

כתובת
רקפת  145ד.נ .משגב
רח' השלושה  2מעלות
רחוב יבנה  3חיפה
חסן שוקרי  ,4חיפה
משכית  15הרצליה
היוזמה  2טירת כרמל

avram@levyshtark.co.il
office@badran.co.il
perieng-1@bezeqint.net
kahaner@zahav.net.il
pgl@pgl.co.il
mendy@caliberoads.com
karban@netvision.net.il
mshamis@bezeqint.net
ronisn1010@gmail.com

050-5245916
050-5270325
050-5347162
050-267115
052-6880990
054-2171586
050-5292297
052-2475797
054-25294228

רח' יפו  145א' חיפה
ת.ד 1298 .כאבול
הנדיב  35זכרון יעקב
התעשיה  9נשר
העלייה השנייה  43אזור
מתחם חמזה מינימול בית ג'אן
הפרחים  ,6רוממה חיפה
לולב  9/8נצרת עילת
ת.ד  46פארק תעשייה תרדיון

ת.כ

ת.ה.ן תכנון הנדסי ( )1985בע"מ
רמא הגליל הנדסה בע"מ
אריה צור מהנדסים בע"מ
אייל קראוס
סבאח הנדסה בע"מ

tahan@tahan.co.il
rma9574391@gmail.com
office@ariezur.com
ekroads@ekroads.co.il
m.m.sabbah11@gmail.com

שם החברה
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

אימייל
office@glotan.co.il

שם החברה
רמא הגליל הנדסה בע"מ
איי.אל.אם.ויי הנדסה ובטיחות בע"מ
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
rma9574391@gmail.com
bettercom7@gmail.com
assadiayat@bezeqint.net

שם החברה
ברלב-ינון
ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ
יעד תכנון מים בע"מ
ליגמ פרויקטים סביבתיים
ע .כהנר תכנון ויעוץ הנדסי
רמא הגליל הנדסה בע"מ
מ .רוזנטל מהנדסים בע"מ

אימייל
office@barlev-yenon.com
Hmdy@Hmdy.co.il
tmy@netvision.net.il
office@lygm.co.il
kahaner@zahav.net.il
rma9574391@gmail.com
office@rme.co.il

שם החברה

אימייל

050-5333841
052-8986785
054-2299490
052-6604246
052-8790339

צבעוני  ,13להבים
ת.ד  5770מעלות תרשיחא
ביאליק  129רמת גן
בית הדפוס  22ירושלים
טורעאן

יועץ ניקוז
טלפון נייד
052-8604566

כתובת
משכית  15הרצליה

ת.כ

יועץ בטיחות
טלפון נייד
052-8986785
054-6775197
050-5290858

כתובת
ת.ד  5770מעלות תרשיחא
נורית  342מושב סלעית
הנפח  20כרמיאל

ת.כ

כן

יועצי/מתכנני
מים ,ביוב וניקוז
טלפון נייד
052-3906017
04-8203210
054-5745949
054-3188387
050-267115
052-8986785
054-7759909

כתובת
חסן שוקרי  ,4חיפה
בר יהודה  ,65נשר
מושב יעד ד.נ משגב
קיבוץ הרדוף
התעשיה  9נשר
ת.ד  5770מעלות תרשיחא
פארק תעשייה בר לב

ת.כ

יועץ חשמל
טלפון נייד

כתובת

ת.כ

א.א תכנון חשמל
ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
ינון גל הנדסה בע"מ
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
ד.ו שילה בע"מ
איית חשמל ומיזוג בע"מ

eli_hash@netvision
danim@bareketeng.com
office@topazengs.net
yinon@galeng.co.il
meirav@sw-eng.co.il
d.v.shila@gmail.com
assadiayat@bezeqint.net

שם החברה
גיאוקרטוגרפיה
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
ויאפלן תכנון.חברה.סביבה בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי

אימייל
rina@geokg.com
michael@fsj.co.il
viaoffice@viaplan.co.il
yana_w@bdo-opex.co.il

שם החברה

אימייל

שם החברה
איי בי אס אדריכלות ועיצוב פנים
דניאל כהנא תכנון נגיש בע"מ
וייסביין יוסף
ויקטוריה קרייס
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ

אימייל
www.abs-arch.co.il
danny@danka-arc.com
yossiwb@gmail.com
vk@krais.co.il
mb@miller-blum.co.il

052-2973073
052-5655479
052-6676644
050-8289385
050-9293952
054-9847774
050-5290858

מושב יעד ד.נ-משגב
רקפת ,ד.נ .משגב
בונהאליעזר  ,5חיפה
חרושת  ,55קריית ביאליק
החרושת  8עכו
האתגר  1טירת הכרמל
הנפח  20כרמיאל

כן

פרוגרמטור
לצרכי ציבור
טלפון נייד
052-4468887
054-4499520
054-4902743
050-7292303

כתובת
מנחם בגין  154ת"א
מצדה  7בני ברק
המלאכה  6בנימינה
תל אביב

ת.כ

מהנדס מבנים
מסוכנים
טלפון נייד

כתובת

ת.כ

יועצי נגישות
טלפון נייד
050-3536200
050-7623242
04-6370491
054-5595331
050-5277882

כתובת
בן גוריון  38ר"ג
תרדיון ,ת.ד ,42 .משגב
אלון  4פרדס חנה
כרמיאל
התשבי  ,14חיפה

ת.כ

כן

נעמי כורם
שק"ל שירותים קהילתים לאנשים עם
צרכים מיוחדים
רמא הגליל הנדסה בע"מ
איי.אל.אם.ויי הנדסה ובטיחות בע"מ

adi@corem-eng.com

052-6097394

ת.ד  453זכרון יעקב

avir@shekel.org.il
rma9574391@gmail.com
bettercom7@gmail.com

052-8390550
052-8986785
054-6775197

יד חרוצים  11ת.ד53105 .
ת.ד  5770מעלות תרשיחא
נורית  342מושב סלעית

שם החברה
א.א תכנון חשמל
ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
ינון גל הנדסה בע"מ
לואיס גלביס
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
ערבה אי סי אנד טי בע״מ
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
eli_hash@netvision
danim@bareketeng.com
office@topazengs.net
yinon@galeng.co.il
office-legalvis@partner.net.il
meirav@sw-eng.co.il
eladt@arava-ect.com
assadiayat@bezeqint.net

שם החברה
ערבה אי סי אנד טי בע״מ
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
eladt@arava-ect.com
assadiayat@bezeqint.net

שם החברה
אופק צילומי אוויר
אורהייטק  GISבע"מ
אפלבאום מדידות והנדסה אזורית בע"מ
זייד גאומפ ( )1960בע"מ
ישראל פומרניץ

אימייל
bard@ofek-air.com
office@orhitec.com
medidot2013@gmail.com
zaid-geomap@geomap.co.il
pdana@actcom.co.il

יועצי תאורה
טלפון נייד
052-2973073
052-5655479
052-6676644
050-8289385
050-6402893
050-9293952
052-8622911
050-5290858

כתובת
מושב יעד ד.נ-משגב
רקפת ,ד.נ .משגב
בונהאליעזר  ,5חיפה
חרושת  ,55קריית ביאליק
ירדן  92/1יקנעם עילית
החרושת  8עכו
ככר זאבים  36אילת
הנפח  20כרמיאל

ת.כ

כן

יועץ אנרגיה
ומערכות חכמות
טלפון נייד
052-8622911
050-5290858

כתובת
ככר זאבים  36אילת
הנפח  20כרמיאל

ת.כ

מודדים
טלפון נייד
054-2007778
054-2000158
04-8215583/4
054-2229666
050-5375634

כתובת
הבונים  ,22נתניה
אמיל זולא  39פ"ת
המסילה  ,22נשר
העצמאות  9חיפה
הפרחים  27כרמיאל

ת.כ

כן

מ.ע .בדראן מהנדסים בע"מ
מ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה ( )2001בע"מ
מודדי הגליל בע"מ
קליבר מהנדסים בע"מ
ת.ה.ן תכנון הנדסי ( )1985בע"מ
אינטרטאון בע"מ
חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ
בשיר עבד אלראזרק בע"מ
טריג מידע מרחבי בע"מ

office@badran.co.il
lena@matav-online.com
bashar@surveyors.co.il
mendy@caliberoads.com
tahan@tahan.co.il
office@inter-town.co.il
elad@hetz-hazafon.co.il
basheer@basheer.co.il
liorh@trig-geo.com

שם החברה
אמי  -מתום
דנינו שלמה
ז.ש.א שורק מהנדסים יועצים בע"מ

אימייל
ha-office@amymetom.co.il
danino_1@walla.co.il
tal@sorek.co.il

זויה בדר בז מהנדסים
ירון אופיר מהנדסים בע"מ
מ.ע .בדראן מהנדסים בע"מ
מילוסבסקי אדריכלים בע"מ
קרבן ושות' חברה להנדסה בע"מ
זמורוד חסן
רמא הגליל הנדסה בע"מ
נעמאנה מועדי מהנדסים
מיובא מהנדסים בע"מ

boris.hayat@gmail.com
yael.daniel@yoe.co.il
office@badran.co.il
noa@milosarc.co.il
karban@netvision.net.il
eng.zmorod@gmail.com
rma9574391@gmail.com
mufdi@netvision.net.il
meuba@walla.com

שם החברה
א.ט .הנדסה

אימייל
atmadid@netvision.net.il

050-5270325
052-2380928
052-7003030
054-2171586
050-5333841
052-3890497
050-3332238
04-6573174
052-3504500

ת.ד 1298 .כאבול
ברקת  10קיסריה
איריס  14/1נצרת עילית
מתחם חמזה מינימול בית ג'אן
צבעוני  ,13להבים
המלאכה  6בנימינה
הסדנה ,טירת הכרמל
נצרת
פתח תקווה

יועץ מבנה
וקונסטרוקציה
טלפון נייד
052-3277784
054-4272134
052-3771825
054-6099089
054-3665691
050-5270325
052-3979983
050-5292297
050-6309577
052-8986785
050-5660338
050-4681656

כתובת
רחוב יבנה  3חיפה
מגידו  6כרמיאל
שדרות גולומב  19חיפה
חטיבת הראל 34/2
מעלה השחרור  11חיפה
ת.ד 1298 .כאבול
בן גוריון  59בני ברק
הפרחים  ,6רוממה חיפה
ג'וליס
ת.ד  5770מעלות תרשיחא
עראבה
ארבל  13כרמיאל

ת.כ
כן

כן

כן

יועצי תשתיות
ופיתוח
טלפון נייד
054-5388495

כתובת
רקפת  145ד.נ .משגב

ת.כ

ברלב-ינון
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי
מיובא מהנדסים בע"מ

office@barlev-yenon.com
pgl@pgl.co.il
yana_w@bdo-opex.co.il
meuba@walla.com

052-3906017
052-6880990
050-7292303
050-4681656

חסן שוקרי  ,4חיפה
העלייה השנייה  43אזור
תל אביב
ארבל  13כרמיאל

כן

יועצי איכות
הסביבה
שם החברה
ערבה אי סי אנד טי בע״מ

אימייל
eladt@arava-ect.com

טלפון נייד
052-8622911

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
תכנונית למשרד ולבית בע"מ
אקוסטאר מקבוצת תכנונית בע"מ
אמפיביו בע"מ
מידות ומעשי נוף בע"מ

idanc@portaleco.co.il

052-6679696

כתובת
ככר זאבים  36אילת
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא

office@ecostar.co.il
amit@amphibio.co.il
office@middot.co.il

054-8044170
050-5720577
050-4976800

הכרמל  34קרית טבעון
היסמין  1רמת אפעל ר"ג
כפר גלעדי

שם החברה
איל רהב
גיל סגל בע"מ
דן ויז'ניצר בע"מ
זייד את זייד שמאים בע"מ
יחזקאל יוסף
נועה לביא
דן בן חיים
זיו האפטBDO -

אימייל
eyal@eyalrahav.co.il
shamaut1@zahav.net.il
dan@wizfin.com
reneta@motyzaid.co.il
heziyoseff@gmail.com
noalavi@gmail.com
nbh100@gmail.com
AnaelleI@bdo.co.il

שם החברה

אימייל

ת.כ

שמאים
טלפון נייד
050-9910765
050-5576442
054-8002132
054-2274455
050-9868657
054-5844990
03-6055111
050-7179369

כתובת
גרניט  ,6כוכב יאיר-צור יגאל
רוטשילד  ,57כפר-סבא
קרליבל  1תל אביב
חסן שוקרי 3
מנחם בגין  7רמת גן
הפרדס ,גן השומרון
המרד  29ת"א
מנחם בגין ,תל אביב

ת.כ

יועצי מתכנני
מיזוג אוויר
טלפון נייד

כתובת

ת.כ

ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל
ינון גל הנדסה בע"מ
ערבה אי סי אנד טי בע״מ

danim@bareketeng.com
yinon@galeng.co.il
eladt@arava-ect.com

052-5655479
050-8289385
052-8622911

רקפת ,ד.נ .משגב
חרושת  ,55קריית ביאליק
ככר זאבים  36אילת

מעצבי פנים
שם החברה
אדריכלים V5
איי בי אס אדריכלות ועיצוב פנים
הסדנא -אדריכלים בע"מ
סטיו אדריכלים
רז אדריכלים
דבי זיגלמן & רינת קינן
שרון חנניה אלירן

אימייל

טלפון נייד

כתובת

ת.כ

www.abs-arch.co.il
naama@hasadna.co
iftach@stavarc.co.il
danny@raz-arch.co.il
rdarc@barak.net.il
eliran23@bezeqint.net

050-3536200
052-3768700
052-3659381
04-8100578
050-8424278
054-2711220

בן גוריון  38ר"ג
קיבוץ מזרע
תובל  15רמת גן מיקוד
דוד פינסקי  13חיפה
יעד ,ד.נ.משגב 20155
אשכולות  190כרמיאל

כן

שם החברה
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
פתילת המדבר
אמפיביו בע"מ
דר' רקפת הדר גבאי
מידות ומעשי נוף בע"מ

אימייל
mb@miller-blum.co.il
office@ptilat-hamidbar.co.il
amit@amphibio.co.il
dryy@zahav.net.il
office@middot.co.il

שם החברה
א .גיאומכניקה בע"מ
ישראל קלר יעוץ לביסוס ושרותים הנדסיים
בע"מ

אגרונומים
טלפון נייד
050-5277882
052-8490001
050-5720577
054-9107292
050-4976800

כתובת
התשבי  ,14חיפה
צור יגאל הברוש 20
היסמין  1רמת אפעל ר"ג
בנימין  9צור הדסה
כפר גלעדי

ת.כ

יועצי קרקע
אימייל
udi@soil.co.il

טלפון נייד
052-4275007

כתובת
הברוש  35בנימינה

office@klar.co.il

050-7263300

בצרי  23ק.אתא

ת.כ

חזן הנדסת ביסוס בע"מ
גרמי גיאוטכניקה בע"מ

office@hazzanb.com
yoav@garmigeo.co.il

שם החברה
יעד תכנון מים בע"מ

אימייל
tmy@netvision.net.il

שם החברה
לברוב הנדסת מעליות
מובמנט תנועה אנכית בע"מ

אימייל
lsofi@walla.co.il
office@movement-eng.co.il

שם החברה
ויטל רוזנברג אדריכלים
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
תמי הירש אדריכלים
אמפיביו בע"מ

אימייל
michal@vital-baron.com
doron@yaad-arc.co.il
tami@tamihirsh.com
amit@amphibio.co.il

שם החברה
אמי  -מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
לוי שטרק זילברשטיין-מהנדסים יועצים
בע"מ
נתן פרי הנדסה בע"מ
אייל קראוס

050-5216895
054-5610064

חסן שוקרי  3חיפה
יודפת

יועצי
אינסטלציה
טלפון נייד
054-5745949

כתובת
מושב יעד ד.נ משגב

ת.כ

יועצי מעליות
טלפון נייד
052-4747272
050-8898041

כתובת
ראשון לציון
שקנאי  5א' הון השרון

ת.כ

יועצים לבניה
ירוקה
טלפון נייד
050-7651731
052-3733722
054-7405570
050-5720577

כתובת
אשכולית  ,19/15פרדס חנה
יעד ,ד.נ משגב
נחלת יצחק  28תל אביב
היסמין  1רמת אפעל ר"ג

ת.כ

יועץ רמזורים
אימייל
ha-office@amymetom.co.il

טלפון נייד
052-3277784

כתובת
רחוב יבנה  3חיפה

avram@levyshtark.co.il
perieng-1@bezeqint.net
ekroads@ekroads.co.il

050-5245916
050-5347162
052-6604246

רח' יפו 145א' חיפה
הנדיב  35זכרון יעקב
בית הדפוס  22ירושלים

ת.כ

מהנדסי בניין
שם החברה

אימייל

טלפון נייד

גרויסמן הנדסה בע"מ
ד.ד הנדסה אזרחית
דנינו שלמה
ינון גל הנדסה בע"מ
ירון אופיר מהנדסים בע"מ
מ.ע .בדראן מהנדסים בע"מ
מילוסבסקי אדריכלים בע"מ
ק.ד מהנדסים
קרבן ושות' חברה להנדסה בע"מ
זמורוד חסן
רמא הגליל הנדסה בע"מ
צוות תמיר נדלן
נעמאנה מועדי מהנדסים
מיובא מהנדסים בע"מ

office@ghe.co.il
davidd@andasa.co.il
danino_1@walla.co.il
yinon@galeng.co.il
yael.daniel@yoe.co.il
office@badran.co.il
noa@milosarc.co.il
office@kirmadery.co.il
karban@netvision.net.il
eng.zmorod@gmail.com
rma9574391@gmail.com
tameer.projects@gmail.com
mufdi@netvision.net.il
meuba@walla.com

054-3354940
052-6291655
054-4272134
050-8289385
054-3665691
050-5270325
052-3979983
052-4732932
050-5292297
050-6309577
052-8986785
054-8035474
050-5660338
050-4681656

שם החברה
אופק צילומי אוויר
אורהייטק  GISבע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
מניב הכנסות
שיאון -עפר גורדון
אלכסנדר קליטמן
אינטרטאון בע"מ
טלדור מערכות מחשבים בע"מ
חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ

אימייל
bard@ofek-air.com
office@orhitec.com
pgl@pgl.co.il
amit@meniv.co.il
lironz@c-on.com
alexklit@gmail.com
office@inter-town.co.il
carmite@taldor.co.il
elad@hetz-hazafon.co.il

כתובת
השקד  ,12פארק תעשיות חבל
מודיעין
פארק עסקים קיסריה
מגידו  6כרמיאל
חרושת  ,55קריית ביאליק
מעלה השחרור  11חיפה
ת.ד 1298 .כאבול
בן גוריון  59בני ברק
ת.ד 39996 .ת"א
הפרחים  ,6רוממה חיפה
ג'וליס
ת.ד  5770מעלות תרשיחא
ירכא אזור תעשייה
עראבה
ארבל  13כרמיאל

ת.כ

כן

כן

יועצי GIS
טלפון נייד
054-2007778
054-2000158
052-6880990
054-2152554
052-3679060
052-7391460
052-3890497
050-6467691
050-3332238

כתובת
הבונים  ,22נתניה
אמיל זולא  39פ"ת
העלייה השנייה  43אזור
מושב בן עמי
קומבה  10ב חדרה
נהריה
המלאכה  6בנימינה
הרוקמים  26חולון
הסדנה ,טירת הכרמל

ת.כ

יועצי קרינה
שם החברה
רזאור הנדסה ויעוץ בע"מ
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
Liran@razore.co.il
assadiayat@bezeqint.net

שם החברה
שמואל לוין
אופיר זאבי

אימייל
shmuellevin@gmail.com
libi@zeeviarc.co.il

שם החברה
אלכסנדר קליטמן
מניב הכנסות

אימייל
alexklit@gmail.com
amit@meniv.co.il

שם החברה
א.מ אלישע מור אדר' מתכנני ערים
נאוה כהן אדר' נוף
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
איתן רונאל -דורית לוי אדריכלים בע"מ

אימייל
morelisha@bezeqint.net
office@nava-nof.com
mb@miller-blum.co.il
office@ronel-levy.com

טלפון נייד
054-9755777
050-5290858

כתובת
לוד
הנפח  20כרמיאל

ת.כ

יועץ מקוואות
(שיטת חב"ד)
טלפון נייד
050-7275906
052-3805897

כתובת
זאב וילנאי באר שבע
יצחק אלחנן  3חיפה

ת.כ

יועצי מערכות
מחשוב הנדסיות
טלפון נייד
052-7391460
054-2152554

כתובת
נהריה
מושב בן עמי

ת.כ

יועצי בתי עלמין
טלפון נייד
054-2279162
04-9972642
050-5277882
054-4354657

כתובת
משה סורוקה ,חיפה
מושב מעונה
התשבי  ,14חיפה
הארזים  9ירושלים

ת.כ

ענף גזברות ,כספים וביקורת
שם החברה
אופיר בוכניק ושות

יועצים כלכליים
אימייל

טלפון נייד

כתובת

office@bofir.co.il
israelk77677@gmail.com

054-7589394
054-4309808

כנרת  5בני ברק
פולג ,נתניה

סומך חייקין KPMG
שחף שירותים חשבונאים פיננסים בע"מ
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
איתן שדה רואה חשבון
דן ויז'ניצר בע"מ
קופרברג ,עזרא ושות'
עמירים שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים
בע"מ
הלוי דוויק בע"מ
טאו כלכלה ופיננסים בע"מ
ברסקי את ברגר רו"ח
רו"ח ברלב ושות'
רון פישמן ושות'
שחק המומחים לשכר בע"מ
זיו האפטBDO -
יעקב זיצר ושו"ת ,רו"ח

benjaminfeldman@KPMG.com
dina@shahaf-f.co.il
efi@bonuss.co.il
sade58@bezeqint.net
dan@wiznizer.com
office@kuperberg.co.il

052-8444413
054-3191113
053-7257011
053-7297647
054-8002132
050-6721399

הארבעה  17ת"א
אלוף הרב גורן  109ראש העין
יגאל אלון  ,65תל אביב
העמקים  3קריית ביאליק
קרליבך  1ת"א
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן

zohar@amirim-bakara.co.il
Arnon.Rund@hdfk.co.il
amir@taoeco.co.il
nivb@bbag.co.il
yali@barlev.co.il
ira@fishmancpa.co.il
office@shahak-ltd.co.il
AnaelleI@bdo.co.il
zitser@zitser.co.il

050-8880011
050-5204903
050-5691300
050-2997670
052-8402992
052-5342592
02-9999950
050-7179369
050-7313313

חשמונאים  100תל אביב
כנפי נשרים  ,15ירושלים
הסתדרות  106חולון
שארית ישראל  37ת"א
בר כוכבא  21בני ברק
הבושם  3/3אשדוד
גן טכנולוגי מלחה ירושלים
מנחם בגין ,תל אביב
מעלה השחרור  17חיפה

שם החברה
אופיר בוכניק ושות
קופרברג ,עזרא ושות'
דן ויז'ניצר בע"מ
איתן שדה רואה חשבון

אימייל
office@bofir.co.il
office@kuperberg.co.il
dan@wiznizer.com
sade58@bezeqint.net

י.ק תכנון כלכלי בע"מ

ת.כ

יועצים
להתייעלות
כלכלית
טלפון נייד
054-7589394
050-6721399
054-8002132
053-7297647

כתובת
כנרת  5בני ברק
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן
קרליבך  1ת"א
העמקים  3קריית ביאליק

ת.כ

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
הלוי דוויק בע"מ
י.ק תכנון כלכלי בע"מ

efi@bonuss.co.il
Arnon.Rund@hdfk.co.il
israelk77677@gmail.com

053-7257011
050-5204903
054-4309808

יגאל אלון  ,65תל אביב
כנפי נשרים  ,15ירושלים
פולג ,נתניה

סומך חייקין KPMG
רון פישמן ושות'
משה קטן

benjaminfeldman@KPMG.com
ira@fishmancpa.co.il
moshe.katan1@gmail.com

052-8444413
052-5342592
054-900-3388

הארבעה  17ת"א
הבושם  3/3אשדוד
גורדון  39רעננה

יועץ בקרת שכר
לעובדי שמירה
וניקיון
שם החברה
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ

אימייל
erel@barnir.co.il

טלפון נייד
052-2893014

כתובת
ז'בוטינסקי  ,1רמת גן

סומך חייקין KPMG
אופיר בוכניק ושות
איתן שדה רואה חשבון
רון פישמן ושות'
שחק המומחים לשכר בע"מ
יעקב זיצר ושו"ת ,רו"ח

benjaminfeldman@KPMG.com
office@bofir.co.il
sade58@bezeqint.net
ira@fishmancpa.co.il
office@shahak-ltd.co.il
zitser@zitser.co.il

052-8444413
054-7589394
053-7297647
052-5342592
02-9999950
050-7313313

הארבעה  17ת"א
כנרת  5בני ברק
העמקים  3קריית ביאליק
הבושם  3/3אשדוד
גן טכנולוגי מלחה ירושלים
מעלה השחרור  17חיפה

ת.כ

רו"ח מבקר
(מונציפאלי)
שם החברה
ברסקי את ברגר רו"ח
אופיר בוכניק ושות
מידד ,הלוי ושות' רואי חשבון

אימייל
arie@bbag.co.il
office@bofir.co.il
erel@barnir.co.il

טלפון נייד
050-2997670
054-7589394
052-2893014

כתובת
שארית ישראל  ,37תל אביב
כנרת  5בני ברק
ז'בוטינסקי  ,1רמת גן

סומך חייקין KPMG
איתן שדה רואה חשבון
רון פישמן ושות'

benjaminfeldman@KPMG.com
sade58@bezeqint.net
ira@fishmancpa.co.il

052-8444413
053-7297647
052-5342592

הארבעה  17ת"א
העמקים  3קריית ביאליק
הבושם  3/3אשדוד

ת.כ

כלכלן ביקורת
(מונציפאלי)
שם החברה
אופיר בוכניק ושות

אימייל
office@bofir.co.il

טלפון נייד
054-7589394

כתובת
כנרת  5בני ברק

סומך חייקין KPMG
איתן שדה רואה חשבון
שחף שירותים חשבונאים פיננסים בע"מ
רון פישמן ושות'

benjaminfeldman@KPMG.com
sade58@bezeqint.net
dina@shahaf-f.co.il
ira@fishmancpa.co.il

052-8444413
053-7297647
054-3191113
052-5342592

הארבעה  17ת"א
העמקים  3קריית ביאליק
אלוף הרב גורן  109ראש העין
הבושם  3/3אשדוד

ת.כ

יועצים לענייני
דיני עבודה
וחישובי שכר
(מונציפאלי)
שם החברה
איתן שדה רואה חשבון
שחף שירותים חשבונאים פיננסים בע"מ

אימייל
sade58@bezeqint.net
dina@shahaf-f.co.il

טלפון נייד
053-7297647
054-3191113

כתובת
העמקים  3קריית ביאליק
אלוף הרב גורן  109ראש העין

סומך חייקין KPMG
שחק המומחים לשכר בע"מ

benjaminfeldman@KPMG.com
office@shahak-ltd.co.il

052-8444413
02-9999950

הארבעה  17ת"א
גן טכנולוגי מלחה ירושלים

ת.כ

יועצי ביטוח
שם החברה
בי.אי.אר.סי בע"מ  -צבי בר

אימייל
zvi_bar@birc-insurance.com

טלפון נייד
050-5270230

כתובת
ז'בוטנסקי  33רמת גן

קוניאק -שטרן יועצים לביטוח וניהול סיכונים

ron@be-sure.co.il

054-4574418

תל אביב

ת.כ

יועצים למיצוי
הכנסות
ממשרדי
ממשלה ורמ"י
שם החברה
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
שחף שירותים חשבונאים פיננסים בע"מ
אופיר בוכניק ושות

אימייל
erel@barnir.co.il
dina@shahaf-f.co.il
office@bofir.co.il

טלפון נייד
052-2893014
054-3191113
054-7589394

כתובת
ז'בוטינסקי  ,1רמת גן
אלוף הרב גורן  109ראש העין
כנרת  5בני ברק

סומך חייקין KPMG
איתן שדה רואה חשבון
טאו כלכלה ופיננסים בע"מ
רון פישמן ושות'
משה אברהם

benjaminfeldman@KPMG.com
sade58@bezeqint.net
amir@taoeco.co.il
ira@fishmancpa.co.il
avmoshe@gmail.com

052-8444413
053-7297647
050-5691300
052-5342592
054-6699226

הארבעה  17ת"א
העמקים  3קריית ביאליק
הסתדרות  106חולון
הבושם  3/3אשדוד
הבנאי  6מודיעין מכבים רעות

ת.כ

רואה חשבון
שם החברה
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
ברסקי את ברגר רו"ח
אופיר בוכניק ושות
חגי גולדברג ושות' רואי חשבון
איתן שדה רואה חשבון
מידד ,הלוי ושות' רואי חשבון
קופרברג ,עזרא ושות'

אימייל
erel@barnir.co.il
arie@bbag.co.il
office@bofir.co.il
odayan@goldbergcpa.co.il
sade58@bezeqint.net
erel@barnir.co.il
office@kuperberg.co.il

טלפון נייד
052-2893014
050-2997670
054-7589394
050-4130438
053-7297647
052-2893014
050-6721399

כתובת
ז'בוטינסקי  ,1רמת גן
שארית ישראל  ,37תל אביב
כנרת  5בני ברק
כנפי נשרים  68ירושלים
העמקים  3קריית ביאליק
ז'בוטינסקי  ,1רמת גן
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן

סומך חייקין KPMG
רו"ח ברלב ושות'
רון פישמן ושות'

benjaminfeldman@KPMG.com
yali@barlev.co.il
ira@fishmancpa.co.il

052-8444413
052-8402992
052-5342592

הארבעה  17ת"א
בר כוכבא  21בני ברק
הבושם  3/3אשדוד

ת.כ

יעקב זיצר ושו"ת ,רו"ח

zitser@zitser.co.il

050-7313313

מעלה השחרור  17חיפה

עו"ד ביקורת
(מונציפאלי)
שם החברה

אימייל

טלפון נייד

כתובת

סומך חייקין KPMG

benjaminfeldman@KPMG.com

052-8444413

הארבעה  17ת"א

ת.כ

יועצי מס/מיסוי
שם החברה
איתן שדה רואה חשבון

אימייל
sade58@bezeqint.net

טלפון נייד
053-7297647

כתובת
העמקים  3קריית ביאליק

סומך חייקין KPMG

benjaminfeldman@KPMG.com

052-8444413

הארבעה  17ת"א

ת.כ

מבקר
(מונציפאלי)
שם החברה
איתן שדה רואה חשבון

אימייל
sade58@bezeqint.net

טלפון נייד
053-7297647

כתובת
העמקים  3קריית ביאליק

סומך חייקין KPMG
אופיר בוכניק ושות

benjaminfeldman@KPMG.com
office@bofir.co.il

052-8444413
054-7589394

הארבעה  17ת"א
כנרת  5בני ברק

ענף בטחון ובטיחות
שם החברה
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ

ת.כ

יועץ עיר חכמה
אימייל
yoram@meser.org.il

טלפון נייד
050-3010301

כתובת
ת.ד 10117 .ראשון לציון

ת.כ

ד"ר אשר וטורי
מניב הכנסות

052-2508345
054-2152554

זמיר  5הוד השרון
מושב בן עמי

מעלות צפון בע"מ 31
חלוקי נחל פתרונות לעיר

vaturi.asher1@gmail.com
amit@meniv.co.il
uri.kushnir@31degreesnorth.co
m
sharon@barash-somech.co.il

054-5424074
052-3649562

יהודה המכבי  15א קרית אונו
יגאל אלון  94תל אביב

שם החברה
הלוי דוויק בע"מ

אימייל
Arnon.Rund@hdfk.co.il

שם החברה
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
סולובר פיתרונות לקומוניקציה בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי

אימייל
yoram@meser.org.il
avifreif@solver.co.il
yana_w@bdo-opex.co.il

טלפון נייד
050-3010301
054-4806550
050-7292303

שם החברה
אישי -יועצים בע"מ

אימייל
office.eysy@gmail.com

טלפון נייד
052-3487200

יועץ לעריכת
מכרזי שמירה
ואבטחה
טלפון נייד
050-5204903

כתובת
כנפי נשרים  ,15ירושלים

ת.כ

יועץ לענייני
מוקד עירוני
כתובת
ת.ד 10117 .ראשון לציון
ת.ד  823אור יהודה
תל אביב

ת.כ

יועץ בטחון
כתובת
המלאכה  23ראש העין

ת.כ

יועץ בטיחות ומניעת אש
שם החברה
מוזי בוטון
שלומי אלדי
איי.אל.אם.ויי הנדסה ובטיחות בע"מ
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
Office@mozi.co.il
aladi84@gmail.com
bettercom7@gmail.com
assadiayat@bezeqint.net

טלפון נייד
08-9731011
052-6702175
054-6775197
050-5290858

ענף מערכות מחשוב ומוקד

כתובת
השדרה המרכזית  15מודיעין
הרימון  1מושב נטועה
נורית  342מושב סלעית
הנפח  20כרמיאל

ת.כ

כן

טלפוניה

שם החברה
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים

אימייל
yoram@meser.org.il
SigiE@sensecom.co.il

טלפון נייד
050-3010301
052-4498577

שם החברה
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ

אימייל
yoram@meser.org.il

טלפון נייד
050-3010301

שם החברה
מלי יעוץ ארגוני בע"מ
חלוקי נחל פתרונות לעיר

אימייל
52543089@012.net.il
sharon@barash-somech.co.il

טלפון נייד
052-2543089
052-3649562

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

כתובת
ת.ד 10117 .ראשון לציון
החרושת  30אור יהודה

ת.כ

יועץ לרכישת ציוד מחשב
כתובת
ת.ד 10117 .ראשון לציון

ת.כ

יועץ בתחום תקני ISO
כתובת
השקמה  77פרדסיה
יגאל אלון  94תל אביב

ת.כ

יועץ מחשוב ומערכות
תקשורת
כתובת

ת.כ

מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
סולובר פיתרונות לקומוניקציה בע"מ
מניב הכנסות
שלמה בן חיים

yoram@meser.org.il
avifreif@solver.co.il
amit@meniv.co.il
shlomo@sbhsa.co.il

050-3010301
054-4806550
054-2152554
058-6802111

שם החברה
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ

אימייל
yoram@meser.org.il

טלפון נייד
050-3010301

שם החברה
qpoint
חלוקי נחל פתרונות לעיר

אימייל
sigie@qpoint.co.il
sharon@barash-somech.co.il

טלפון נייד
054-2200965
052-3649562

ת.ד 10117 .ראשון לציון
ת.ד  823אור יהודה
מושב בן עמי
ראש פינה

יועצי תשתיות תקשורת
כתובת
ת.ד 10117 .ראשון לציון

ת.כ

אבטחת מידע -דוקומנטציה
והתאמת רגולציה ,מניעת זליגת
מידע מעגלי אבטחת מידע

ענף תברואה

כתובת
החרושת  30אור יהודה
יגאל אלון  94תל אביב

ת.כ

יועץ סביבתי

שם החברה
סולובר פיתרונות לקומוניקציה בע"מ

אימייל
avifreif@solver.co.il

טלפון נייד
054-4806550

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

idanc@portaleco.co.il

052-6679696

כתובת
ת.ד  823אור יהודה
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא

ת.כ

יועץ תכנית אב לטיפול
בפסולת
כתובת
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

idanc@portaleco.co.il

052-6679696

שם החברה
תכנונית למשרד ולבית בע"מ
אקוסטאר מקבוצת תכנונית בע"מ

אימייל

טלפון נייד

כתובת

office@ecostar.co.il

054-8044170

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

idanc@portaleco.co.il

052-6679696

הכרמל  34קרית טבעון
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא

שם החברה
תכנונית למשרד ולבית בע"מ
אקוסטאר מקבוצת תכנונית בע"מ
הלוי דוויק בע"מ

אימייל

טלפון נייד

כתובת

office@ecostar.co.il
Arnon.Rund@hdfk.co.il

054-8044170
050-5204903

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
זיו האפטBDO -

idanc@portaleco.co.il
AnaelleI@bdo.co.il

052-6679696
050-7179369

הכרמל  34קרית טבעון
כנפי נשרים  ,15ירושלים
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא
מנחם בגין ,תל אביב

ת.כ

יועצי מחזור
ת.כ

יועצים מקצועיים לעריכת
מכרזים לפינוי אשפה

מומחה בתחום פיקוח
סביבתי

ת.כ

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

idanc@portaleco.co.il

052-6679696

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורד מערכות מונציפליות בע"מ

idanc@portaleco.co.il
talia@hatama.co.il

052-6679696
053-4202424

כתובת
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא

ת.כ

יועץ ניקיון
כתובת
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא
שד' בן צבי  65תל אביב

תושב
כרמיאל

יועץ לעריכת מכרזים
לטיאוט רחובות
שם החברה

אימייל

טלפון נייד

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
תכנונית למשרד ולבית בע"מ
אקוסטאר מקבוצת תכנונית בע"מ
הלוי דוויק בע"מ

idanc@portaleco.co.il

052-6679696

כתובת
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא

office@ecostar.co.il

054-8044170

הכרמל  34קרית טבעון

Arnon.Rund@hdfk.co.il

050-5204903

כנפי נשרים  ,15ירושלים

ת.כ

ענף חינוך
יועצי בקרה פיננסיים
למוסדות חינוך
שם החברה

אימייל

טלפון נייד

כתובת

ת.כ

נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
שחף שירותים חשבונאים פיננסים בע"מ
ויאפלן תכנון.חברה.סביבה בע"מ

shlomit@nativ.systems
dina@shahaf-f.co.il
viaoffice@viaplan.co.il

054-4250233
054-3191113
054-4902743

שם החברה
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
רון פישמן ושות'

אימייל
shlomit@nativ.systems
ira@fishmancpa.co.il

טלפון נייד
054-4250233
052-5342592

שם החברה
רון פישמן ושות'

אימייל
ira@fishmancpa.co.il

טלפון נייד
052-5342592

שם החברה
רון פישמן ושות'

אימייל
ira@fishmancpa.co.il

טלפון נייד
052-5342592

ז'בוטינסקי  ,1רמת גן
אלוף הרב גורן  109ראש העין
המלאכה  6בנימינה

יועצי ניהול עצמי
כתובת
ז'בוטינסקי  ,1רמת גן
הבושם  3/3אשדוד

ת.כ

יועצים אקדמאיים
כתובת
הבושם  3/3אשדוד

ת.כ

יועצי בקרה פיננסיים
למוסדות חינוך
כתובת
הבושם  3/3אשדוד

ת.כ

ענף תרבות ,הפקה ואירועים
יועצי בטיחות באירועים
שם החברה

אימייל

טלפון נייד

כתובת

ת.כ

איית חשמל ומיזוג בע"מ

assadiayat@bezeqint.net

050-5290858

שם החברה
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
assadiayat@bezeqint.net

טלפון נייד
050-5290858

הנפח  20כרמיאל

כן

יועצי הגברה ותאורה
כתובת
הנפח  20כרמיאל

ת.כ
כן

ענף רישוי עסקים ונכסים
סוקרים
שם החברה
גיאוקרטוגרפיה
דיאלוג -יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ

אימייל
rina@geokg.com
gyarden@amanet.co.il

טלפון נייד
052-4468887
054-7074433

שם החברה
שרון בן ארי
משה קטן
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
003alltheway@gmail.com
moshe.katan1@gmail.com
assadiayat@bezeqint.net

טלפון נייד
050-6235901
054-900-3388
050-5290858

שם החברה
שרון בן ארי
משה קטן

אימייל
003alltheway@gmail.com
moshe.katan1@gmail.com

טלפון נייד
050-6235901
054-900-3388

כתובת
מנחם בגין  154ת"א
הברזל  34ת"א

ת.כ

יועצים לליוי והדרכה
לעסקים
כתובת
האלון  15חרות
גורדון  39רעננה
הנפח  20כרמיאל

ת.כ

כן

יועצי פיתוח לעסקים
כתובת
האלון  15חרות
גורדון  39רעננה

ת.כ

יועץ רישוי עסקים
שם החברה
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
assadiayat@bezeqint.net

טלפון נייד
050-5290858

כתובת
הנפח  20כרמיאל

ת.כ
כן

ענף דוברות
עיצוב
שם החברה
גליה ארז -מיתוג עיצוב שילוט
פאר &לוין תקשורת
אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מ

אימייל
galia@galia.co.il
abigail@plpr.co.il
Office@ofirpr.co.il

טלפון נייד
052-3483673
052-6593665
052-8805596

שם החברה
י.מ.י אופרטיבה בע"מ
פאר &לוין תקשורת
אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מ
ניר הירשמן

אימייל
yoni@operativa.co.il
abigail@plpr.co.il
Office@ofirpr.co.il
nir@nirshman.com

טלפון נייד
052-80000325
052-6593665
052-8805596
050-6205384

שם החברה
פאר &לוין תקשורת
אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מ

אימייל
abigail@plpr.co.il
Office@ofirpr.co.il

טלפון נייד
052-6593665
052-8805596

כתובת
הרצוג  28גבעתיים
השלושה  2תל אביב
המייסדים  6קריית טבעון

ת.כ

יועץ פרסום ותקשורת
כתובת
רוטשילד  45ת"א
השלושה  2תל אביב
המייסדים  6קריית טבעון
מודיעין

ת.כ

ניהול מדיות חברתיות עבור
הרשות
כתובת
השלושה  2תל אביב
המייסדים  6קריית טבעון

ת.כ

ענף משפטי
משפט מנהלי וחוקטי
כתובת
ראול וולנברג  ,22רמת החייל תל
אביב
,בית ב.ס.ר  1דרך בן גוריון 2
רמת גן
רחוב אלבישארה  50נצרת

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

אליאס בן אריה

eba-law@eba-law.co.il

0528883696

הררי טוייסטר
לפידות עורכי דין

htlaw@htlaw.co.il
rina@la-lawyers.co.il

03-7553800
052-4490000

בן ארי ,פיש סבן ושות'

all@bf-law.co.il

04-8371505

חייקין דרור לזר
עפר שפיר משרד עורכי דין
ברק גיט מסטריאל עורכי דין

office@hdl-law.co.il
shafir@shafir-law.co.il
info@barak-git.co.il

03-6091101
08-9311111
03-6081757

רח' מעלה השחרור  ,15חיפה
מגדל ״פסגות״ שדרות רוטשילד
רח' פרופ' 3
מנחם פלאוט ,10
רחובות
רח' דוד בן גוריון  ,13בני ברק

כהן וילצ'יק ושות' משרד עורכי דין
בראש סומך עו"ד -שרון אור לב
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'
שלמה בר עוז ,עו"ד

cw@cwlaw.co.il
eitan@barash-somech.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com
shlomo@baroz-law.co.il

03-6119000
052-3649562
050-5518518
03-6913998
052-3104444

דרך אבא הלל  ,14בנין עוז רמת גן
יגאל אלון  94תל אביב
שדרות המגינים חיפה
תל אביב
חיפה

שם החברה
בן ארי ,פיש סבן ושות'

אימייל
all@bf-law.co.il

טלפון נייד
04-8371505

כתובת
רח' מעלה השחרור  ,15חיפה

לפידות עורכי דין

rina@la-lawyers.co.il

052-4490000

הררי טוייסטר

htlaw@htlaw.co.il

03-7553800

רחוב אלבישארה  50נצרת
,בית ב.ס.ר  1דרך בן גוריון 2
רמת גן

ת.כ

דיני עבודה בשלטון המקומי
ת.כ

רח' פרופ' מנחם פלאוט ,10
רחובות
מגדל ״פסגות״ שדרות רוטשילד
3
מדינת היהודים  85הרצליה
פיתוח
יגאל אלון  94תל אביב
שדרות המגינים חיפה
תל אביב
חיפה

עפר שפיר משרד עורכי דין

shafir@shafir-law.co.il

08-9311111

חייקין דרור לזר

office@hdl-law.co.il

03-6091101

רובין -שמואלביץ עורכי דין
בראש סומך עו"ד -שרון אור לב
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'
שלמה בר עוז ,עו"ד

uri@ru-sh.co.il
eitan@barash-somech.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com
shlomo@baroz-law.co.il

09-9569555
052-3649562
050-5518518
03-6913998
052-3104444

שם החברה
אמסטר רן־יה משרד עורכי דין

אימייל
office@aradv.co.il

טלפון נייד
072-2706405

הררי טוייסטר
לפידות עורכי דין

htlaw@htlaw.co.il
rina@la-lawyers.co.il

03-7553800
052-4490000

אליאס בן אריה

eba-law@eba-law.co.il

0528883696

חייקין דרור לזר

office@hdl-law.co.il

03-6091101

עפר שפיר משרד עורכי דין
בן ארי ,פיש סבן ושות'

shafir@shafir-law.co.il
all@bf-law.co.il

08-9311111
04-8371505

כתובת
דרך ז'בוטינסקי  33רמת גן
,בית ב.ס.ר  1דרך בן גוריון 2
רמת גן
רחוב אלבישארה  50נצרת
ראול וולנברג  ,22רמת החייל תל
אביב
מגדל ״פסגות״ שדרות רוטשילד
3
רח' פרופ' מנחם פלאוט ,10
רחובות
רח' מעלה השחרור  ,15חיפה

כהן וילצ'יק ושות' משרד עורכי דין
בראש סומך עו"ד -שרון אור לב
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'
שלמה בר עוז ,עו"ד

cw@cwlaw.co.il
eitan@barash-somech.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com
shlomo@baroz-law.co.il

03-6119000
052-3649562
050-5518518
03-6913998
052-3104444

דרך אבא הלל  ,14בנין עוז רמת גן
יגאל אלון  94תל אביב
שדרות המגינים חיפה
תל אביב
חיפה

חוזים ומכרזים

דיני מקרקעין

ת.כ

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

אליאס בן אריה

eba-law@eba-law.co.il

0528883696

כהן וילצ'יק ושות' משרד עורכי דין
לפידות עורכי דין

cw@cwlaw.co.il
rina@la-lawyers.co.il

03-6119000
052-4490000

הררי טוייסטר
ל .עמידור

htlaw@htlaw.co.il
office@amidor.co.il

03-7553800
03-6912265

חייקין דרור לזר

office@hdl-law.co.il

03-6091101

עפר שפיר משרד עורכי דין
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'
שלמה בר עוז ,עו"ד

shafir@shafir-law.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com
shlomo@baroz-law.co.il

08-9311111
050-5518518
03-6913998
052-3104444

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

אליאס בן אריה

eba-law@eba-law.co.il

0528883696

הררי טוייסטר
לפידות עורכי דין
בן ארי ,פיש סבן ושות'

htlaw@htlaw.co.il
rina@la-lawyers.co.il
all@bf-law.co.il

03-7553800
052-4490000
04-8371505

חייקין דרור לזר

office@hdl-law.co.il

03-6091101

עפר שפיר משרד עורכי דין
ברק גיט מסטריאל עורכי דין
ל .עמידור

shafir@shafir-law.co.il
info@barak-git.co.il
office@amidor.co.il

08-9311111
03-6081757
03-6912265

כתובת
ראול וולנברג  ,22רמת החייל תל
אביב

ת.כ

דרך אבא הלל  ,14בנין עוז רמת גן
רחוב אלבישארה  50נצרת
,בית ב.ס.ר  1דרך בן גוריון 2
רמת גן
דרך מנחם בגין  ,148תל אביב
מגדל ״פסגות״ שדרות רוטשילד
3
רח' פרופ' מנחם פלאוט ,10
רחובות
שדרות המגינים חיפה
תל אביב
חיפה

מיסוי מונצ' ,ארנונה
והיטלים
כתובת
ראול וולנברג  ,22רמת החייל תל
אביב
,בית ב.ס.ר  1דרך בן גוריון 2
רמת גן
רחוב אלבישארה  50נצרת
רח' מעלה השחרור  ,15חיפה
מגדל ״פסגות״ שדרות רוטשילד
3
רח' פרופ' מנחם פלאוט ,10
רחובות
רח' דוד בן גוריון  ,13בני ברק
דרך מנחם בגין  ,148תל אביב

ת.כ

יגאל אלון  94תל אביב
שדרות המגינים חיפה
תל אביב
חיפה

בראש סומך עו"ד -שרון אור לב
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'
שלמה בר עוז ,עו"ד

eitan@barash-somech.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com
shlomo@baroz-law.co.il

052-3649562
050-5518518
03-6913998
052-3104444

שם החברה
אמסטר רן־יה משרד עורכי דין

אימייל
office@aradv.co.il

טלפון נייד
072-2706405

חייקין דרור לזר
לפידות עורכי דין
בן ארי ,פיש סבן ושות'

office@hdl-law.co.il
rina@la-lawyers.co.il
all@bf-law.co.il

03-6091101
052-4490000
04-8371505

כתובת
דרך ז'בוטינסקי  33רמת גן
מגדל ״פסגות״ שדרות רוטשילד
3
רחוב אלבישארה  50נצרת
רח' מעלה השחרור  ,15חיפה

כהן וילצ'יק ושות' משרד עורכי דין
פדרבוש בן סימון

cw@cwlaw.co.il
o ffice@tfbs-law.co.il

03-6119000
072-3380-892

הררי טוייסטר

htlaw@htlaw.co.il

03-7553800

עפר שפיר משרד עורכי דין
בראש סומך עו"ד -שרון אור לב
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'
שלמה בר עוז ,עו"ד

shafir@shafir-law.co.il
eitan@barash-somech.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com
shlomo@baroz-law.co.il

08-9311111
052-3649562
050-5518518
03-6913998
052-3104444

דרך אבא הלל  ,14בנין עוז רמת גן
רחוב עזה  ,52תל אביב-יפו
,בית ב.ס.ר  1דרך בן גוריון 2
רמת גן
רח' פרופ' מנחם פלאוט ,10
רחובות
יגאל אלון  94תל אביב
שדרות המגינים חיפה
תל אביב
חיפה

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

אליאס בן אריה

eba-law@eba-law.co.il

0528883696

הררי טוייסטר

htlaw@htlaw.co.il

03-7553800

ליטיגציה מסחרית/אזרחית
ת.כ

תכנון ובניה
כתובת
ראול וולנברג  ,22רמת החייל תל
אביב
,בית ב.ס.ר  1דרך בן גוריון 2
רמת גן

ת.כ

ל .עמידור
בן ארי ,פיש סבן ושות'

office@amidor.co.il
all@bf-law.co.il

03-6912265
04-8371505

חייקין דרור לזר
לפידות עורכי דין
ברק גיט מסטריאל עורכי דין

office@hdl-law.co.il
rina@la-lawyers.co.il
info@barak-git.co.il

03-6091101
052-4490000
03-6081757

כהן וילצ'יק ושות' משרד עורכי דין

cw@cwlaw.co.il

03-6119000

עפר שפיר משרד עורכי דין
בראש סומך עו"ד -שרון אור לב
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'

shafir@shafir-law.co.il
eitan@barash-somech.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com

08-9311111
052-3649562
050-5518518
03-6913998

שם החברה
לפידות עורכי דין
ביאזי ,חסקי ,מנדלסון ושות'
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'

אימייל
rina@la-lawyers.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com

טלפון נייד
052-4490000
03-9283010
050-5518518
03-6913998

שם החברה
אורטל חמדני עו"ד
בראש סומך עו"ד -שרון אור לב
ניסים את כהן ניסן משרד עורכי דין
גדעון פישר ושות'
שלמה בר עוז ,עו"ד

אימייל
ortal.golan@gmail.com
eitan@barash-somech.co.il
zohar@law-offices.co.il
eden@fisher-lawfirm.com
shlomo@baroz-law.co.il

טלפון נייד
054-4418426
052-3649562
050-5518518
03-6913998
052-3104444

דרך מנחם בגין  ,148תל אביב
רח' מעלה השחרור  ,15חיפה
מגדל ״פסגות״ שדרות רוטשילד
3
רחוב אלבישארה  50נצרת
רח' דוד בן גוריון  ,13בני ברק
דרך אבא הלל  ,14בנין עוז רמת גן
רח' פרופ' מנחם פלאוט ,10
רחובות
יגאל אלון  94תל אביב
שדרות המגינים חיפה
תל אביב

ליטיגציה בתביעות נזיקין
כתובת
רחוב אלבישארה  50נצרת
בלוך  2תל אביב
שדרות המגינים חיפה
תל אביב

ת.כ

תאגידים עירוניים

ענף שירותים חברתיים

כתובת
ארבל  5א גן יבנה
יגאל אלון  94תל אביב
שדרות המגינים חיפה
תל אביב
חיפה

ת.כ

יועצים בתחום הקהילה
שם החברה
ד"ר אתי בהם טביב
דיאלוג -יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ
מעלות צפון בע"מ 31
משה קטן
נורית גרוס
יוסי רוזנברג

אימייל
gyarden@amanet.co.il
uri.kushnir@31degreesnorth.co
m
moshe.katan1@gmail.com
eti_b@karmiel.muni.il
zkmysr@gmail.com

טלפון נייד
052-5405780
054-7074433

כתובת
גילון 20103
הברזל  34ת"א

054-5424074
054-900-3388
054-6626892
050-6278581

יהודה המכבי  15א קרית אונו
גורדון  39רעננה
לח"י  ,15טירת הכרמל
משגב

ת.כ

יועצים לטיפול במשפחות
שם החברה
ד"ר אתי בהם טביב
נורית גרוס

eti_b@karmiel.muni.il

טלפון נייד
052-5405780
054-6626892

אימייל

שם החברה
דיאלוג -יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ
משה קטן

אימייל
gyarden@amanet.co.il
moshe.katan1@gmail.com

טלפון נייד
054-7074433
054-900-3388

שם החברה
גוונים -ישמו זוהר רוזנפלד
רונית ניצן
נורית גרוס
ענת קסלר

אימייל
gvanimr@gmail.com
ronitnizan@gmail.com
eti_b@karmiel.muni.il

טלפון נייד
050-2057198
052-5238255
054-6626892
054-2230158

כתובת
גילון 20103
לח"י  ,15טירת הכרמל

ת.כ

הדרכה בעבודה
סוציאלית/ייעוץ ארגוני
כתובת
הברזל  34ת"א
גורדון  39רעננה

ת.כ

הנחיית קבוצות /סדנאות
כתובת
ורדית  9קצרין
צה"ל ,כרמיאל
לח"י  ,15טירת הכרמל
כרמיאל

ת.כ
כן
כן

גישור
שם החברה
יוסי רוזנברג

אימייל
zkmysr@gmail.com

טלפון נייד
050-6278581

רשות מקומית כללי

כתובת
משגב

ת.כ

יועצים ארגוניים
כתובת
אפעל  ,6פתח תקוה
הברזל  34ת"א
משכית  8הרצליה פיתוח
ת.ד  823אור יהודה
הברזל  34תל אביב
האלון  15חרות
עין איילה
גורדון  39רעננה

שם החברה
פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
דיאלוג -יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ
קבוצת גבים ע.ג .בע"מ
סולובר פיתרונות לקומוניקציה בע"מ
אמ"ן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
שרון בן ארי
אלדר זמיר
משה קטן

אימייל
hadassg@pilat.co.il
gyarden@amanet.co.il
office@gevim.co.il
avifreif@solver.co.il
zanat@amanet.co.il
003alltheway@gmail.com
ronen@eldar-zamir.co.il
moshe.katan1@gmail.com

טלפון נייד
054-7501020
054-7074433
054-465677
054-4806550
052-3691195
050-6235901
050-5315216
054-900-3388

שם החברה
אמ"ן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ

אימייל
zanat@amanet.co.il
uri.kushnir@31degreesnorth.co
m

טלפון נייד
052-3691195

כתובת
הברזל  34תל אביב

054-5424074

יהודה המכבי  15א קרית אונו

סומך חייקין KPMG
שרון בן ארי
משה קטן
קו פרויקט יעוץ הנדסי

benjaminfeldman@KPMG.com
003alltheway@gmail.com
moshe.katan1@gmail.com
yana_w@bdo-opex.co.il

052-8444413
050-6235901
054-900-3388
050-7292303

רחוב הארבעה  17תל אביב
האלון  15חרות
גורדון  39רעננה
תל אביב

ת.כ

יועץ לבניית תוכניות עבודה

מעלות צפון בע"מ 31

ת.כ

יועצי גינון
שם החברה

אימייל

טלפון נייד

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
דבי לרר תכנון נוף וניהול פרויקטים ע"מ

idanc@portaleco.co.il
debi.lehrer@gmail.com

052-6679696
052-3355679

שם החברה
רון פישמן ושות'

אימייל
ira@fishmancpa.co.il

טלפון נייד
052-5342592

שם החברה
האוניברסיטה הפתוחה
אמ"ן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
רון פישמן ושות'
משה קטן
איית חשמל ומיזוג בע"מ

אימייל
mirifa@openu.ac.il
zanat@amanet.co.il
ira@fishmancpa.co.il
moshe.katan1@gmail.com
assadiayat@bezeqint.net

טלפון נייד
054-2424360
052-3691195
052-5342592
054-900-3388
050-5290858

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

כתובת
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא
המושב  71כרכור

ת.כ

יועצי הסעות תלמידים
כתובת
הבושם  3/3אשדוד

ת.כ

יועץ להדרכה והשתלמויות
כתובת
דרך האוניברסיטה  1רעננה
הברזל  34תל אביב
הבושם  3/3אשדוד
גורדון  39רעננה
הנפח  20כרמיאל

ת.כ

כן

יועצי תאורת LED
כתובת

ת.כ

יועצים מקצועיים להכנת
מכרזים לשילוט ופרסום
חוצות
שם החברה
הלוי דוויק בע"מ
רון פישמן ושות'
מוניטאסק בע"מ
זיו האפטBDO -

אימייל
Arnon.Rund@hdfk.co.il
ira@fishmancpa.co.il
Amit.Bronstein@milgam.co.il
AnaelleI@bdo.co.il

טלפון נייד
050-5204903
052-5342592
050-6587119
050-7179369

שם החברה

אימייל

טלפון נייד

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

idanc@portaleco.co.il

052-6679696

שם החברה
ד"ר אשר וטורי

אימייל
vaturi.asher1@gmail.com

טלפון נייד
052-2508345

שם החברה
אשד מזרקות בע"מ

אימייל
aviturj5@netvision.net.il

טלפון נייד
050-5256367

כתובת
כנפי נשרים  ,15ירושלים
הבושם  3/3אשדוד
פתח תקווה
מנחם בגין ,תל אביב

ת.כ

יועצי מתקני משחק
כתובת
התע"ש  20בית הפעמון כפר
סבא

ת.כ

יועץ חזות עיר ושפת רחוב
כתובת
זמיר  5הוד השרון

ת.כ

יועץ מתקני מים ובריכות
כתובת
החניכים  2אשדוד

ת.כ

יועץ תקשורת סלולרית
שם החברה
סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים

אימייל
SigiE@sensecom.co.il

טלפון נייד
052-4498577

כתובת
החרושת  30אור יהודה

ת.כ

