אדריכלים
שם
מס'
אדריכלות ועיצוב ABS
1
בע"מ אדיר בן פנים
שהם
אורי פדן אדריכלים
2

כתובת
דרך ב"ג  38ר"ג

טלפון
077-3536200

תחום התמחות
נייד
 050-3536200אדריכלות ,עיצוב
פנים בינוי ערים

משנת
2009

קפלן  , 17ת"א

03-5229757

 052-4232123אדריכלות ושימור

2005

סמטת שיזף 268
 ,פרדס חנה
אום אל פחם
30010
גבעת חביבה
3785000
הדוגית  7כפר
ויתקין 4020000

04-6271296

050-2667275

04-8204868

050-2781902

אדריכלות עיצוב
פנים בינוי ערים
אדריכלות מבני
ציבור
אדריכלות ותכנון
ערים
בניינים מאופסי
אנרגיה ,בניה
ירוקה ,עיר חכמה
אדריכלות ובינוי
ערים בניה ירוקה
אדריכלות ובינוי
ערים
אדריכלות ובינוי
ערים
אדריכלות בינוי
ערים ותכנון נוף
אדריכלות ספורט
חינוך ציבורי
אדריכלות ובינוי
ערים
אדריכלות

1996

3

אלכס גרינבאום

4

עומר מחאג'נה

5

פורמה סולימאן
מחאמיד
אלפא פרויקטים ירוקים
בע"מ חן שליטא

7

קנפו כלימור

הסביונים  2חיפה

8

רן בלנדר אדריכלים

9

ערן מבל

10

יעד אדריכלים

11

זהר שגב אדריכלים

הארבעה  18תל
אביב
קק"ל  4קרית
טבעון
מושב יעד ,ד.נ.
משגב 2015500
הנמל  ,19חיפה

12

אליאסף בר אדריכלים
בע"מ
אבירם אדריכלים ניבה
אבירם
י.י .גרנות אדריכלים
בע"מ ירון גרנות

ת.ד ,171 .תמרת
36576
היקינטון  6גבעת
עדה
חורי  ,3חיפה

15

גוטמן אסיף אדריכלים
בע"מ שמאי אסיף
מוניר ווטפה P2C

אחוזת בית  ,3תל
אביב
הגליל  34נצרת

17

צ .מוססקו אדריכל
ומתכנן ערים בע"מ

18

נורית ונדסבורגר

גלגלי הפלדה 20
ת.ד418 .
הרצליה
4610302
האלה  ,5הרצליה

19

אילן צבי אדריכל בע"מ

טשרניחובסקי
 37/13חיפה
3570902

6

13
14

16

052-4344811
077-6150383

04-8243147
050-8575716
04-9835146
04-9088700
04-8104545

054-6340525

04-6542786
04-6899022

050-8697278

04-8611311

 052-4474500אדריכלות ובינוי
ערים ,שימור,
גשרים
אדריכלות ותכנון
ערים
 052-5011611סופר פוזיציה
מידול BIM
אדריכלות ותכנון
ערים

03-5660770
04-6444091
09-7949400

04-8344038

2004
1996
2009

1980
2006
1986
1976
2005
1986
1999
1984

2003
2009
1990

 052-8657227אדריכלות ונגישות

1995

 050-5264594אדריכל ומתכנן
ערים

1988

20

ירי דה לנגה

21

חנוך מדנס אדריכלים

22

אירית כוכבי אדריכלים

23

יוסף בורשטיין אדריכל

24

לוינסקי אדריכלים

25

אורנת שפירא
אדריכלות ותכנון עירוני
נעמה מליס אדריכלות
ובינוי ערים בע"מ
אלטמן אדריכלים פבלו
אלטמן
ויסברז ביזנסקי
אדריכלים

יצחק שדה  40תל
אביב
תפוצות ישראל
6ב גבעתיים
בר כוכבא  ,16בני
ברק 5126107
מגידו  6חיפה

29

גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ
וגשל -לירן דליה לירן

31

גלפז אדריכלות והנדסה
נחמן אטשטיין
הירש רוסמן אביצור

33
34

אייל נחמיאס
רסמי עתאמנה
מהנדסים

קרן היסוד ,15
טירת הכרמל
אתגר  ,5פארק
עסקים טירת
הכרמל
3910301
ההדרים  20כפר
נטר
שד' יהודית ,7
ת"א
מוריה  , 55חיפה
באקה אל גרביה
3010000

26
27
28

30

32

כפר הים 4/9
חדרה
העמק  11רמת
השרון
בית שמאי ,10
ת"א 670838
פנחס ספיר  8נס
ציונה ,ת.ד,132 .
מיקוד 7410002
הרצל  17חדרה

 054-7740244אדריכלות ונגישות

1987

03-5402907

 054-7807000אדריכלות

1981

03-6241977

אדריכלות ותכנון
ערים
 054-6389864אדריכלות

2010
2007

04-6202820

 050-9267993אדריכלות

2002

03-5618868

 054-4666386אדריכלות ותכנון
ערים
אדריכלות ותכנון
ערים
 052- 3702713אדריכלות

2000

2006

04-8385716

 054-4611115אדריכלות

1990

04-8580077

אדריכלות ותכנון
ערים
 054-4263811אדריכלות

1977

08-9365299

03-7325177
03-9199921

04-8326599

1996

1996

09-8996371

אדריכלות

1982

077-5456012

אדריכלות

2009

04-8255381
04-6282337

אדריכלות
 050-2231125הנדסה אזרחית
תכנון וניהול

1990
2003

מתכנני ערים
מס'

שם

1

יצחק פרוינד

2

גוטמן אסיף
אדריכלים בע"מ
שמאי אסיף
ערן מבל

4

רונאל  -לוי
אדריכלים
נעמה מליס
אדריכלות ובינוי
ערים בע"מ
גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים
בע"מ

7

יעד אדריכלים

3

5

6

כתובת
רחוב יפו  145א
חיפה 35251
אחוזת בית  ,3תל
אביב

טלפון
04-8514999

תחום
נייד
התמחות
 050-5252316תכנון ערים

משנת
1990

03-5660770

אדריכלות
ותכנון ערים

2003

קק"ל  4קרית טבעון

04-835146

הארזים  ,9ירושלים
9618110
תפוצות ישראל 6ב
גבעתיים

02-6512145

אדריכלות
ובינוי ערים
 054-4354657אדריכלות
ותכנון ערים
אדריכלות
ותכנון ערים

1986

קרן היסוד ,15
טירת הכרמל

04-8580077

אדריכלות
ותכנון ערים

1977

מושב יעד ,ד.נ.
משגב 2015500

04-9088700

אדריכלות
בינוי ערים
ותכנון נוף

1976

03-7325177

1984
1996

מתכנני נוף
כתובת
ההדסים  14עין כרם
ירושלים 95743

טלפון
02-6433778

תחום התמחות
נייד
 052-3433181אדריכלות נוף

משנת
2002

שם
מס
ענת שדה
1

2

יעקב פוקס
אדריכלי נוף בע"מ

המלאכה  4רעננה

09-7467481

 052-2515619אדריכלות נוף

1970

3

מידות ומעשי נוף

ת.ד 1 .כפר תבור
15241

04-6020604

 050-4976800אדריכלות נוף

4

עומר ינוביץ

5

י .פרחי אדריכל נוף

אברהם סכנין ,10
חיפה
וג'ווד  , 6חיפה

 054-4688298אדריכל נוף
04-8103182

6

קו בנוף בע"מ
צביקה קנוביץ

אלון התבור  ,21פארק
התעשייה קיסריה

04-6276727

 0504-8088290אדריכל נוף,
נגישות ,כבישים
 050-5271420אדריכלות נוף

1996

7

אופירה עציון

החרצית  10אבן יהודה

09-8998411

 054-2288411אדריכלות נוף

1991

8

מילר בלום תכנון
סביבתי בע"מ

התשבי  ,14חיפה
3452705

04-8339070

 050-5277882אדריכלות נוף

1960

9

גדעון שריג -לב
וקסמן אדריכלות
נוף תכנון עירוני
בע"מ

הברזל  ,24רמת
החייל ,ת"א

03-6488585

 052-5340100אדריכלות נוף

1971

10

מרחבים אפרת
שחר
קרני גרשטיין

הכישור  ,1תל אביב

03-5505667

 050-7668161אדריכלות נוף

2009

נחל זויתן  ,818מכבים,
מודיעין

08-9264507

 052-2599249אדריכלות נוף

1992

11

1986

הנדסה אזרחית
משנת
1990

מס'
1

שם
גדעון זולקוב

כתובת
שביל  2יגור

טלפון
04-9040666

2

נתב מהנדסים

שהם  8רמת גן

03-5611150

תחום התמחות
נייד
 050-5285913הנדסה אזרחית
תכנון וניהול
קונסטרוקציה
והנדסה אזרחית

3

רסמי עתאמנה
מהנדסים

באקה אל גרביה
3010000

04-6282337

 050-2231125הנדסה אזרחית
תכנון וניהול

2003

4

סטאר מהנדסים/
בוריס בקלמן

תעשייה ,16
נשר

04-8202120

 052-3489002תכנון קונסטרוקציה

1980

5

דוניו דוד וגיא

הרצל  ,23חדרה

04-6332140

 050-6342375תכנון קונסטרוקציה

1975

2016

קרקע וביסוס
מס'
1

שם
שמואל גפן הנדסת קרקע
בע"מ (אילן בירנבאום)

2

ישראל קלר

כתובת
רח' התע"ש 10
ת.ד 2183 .כפר
סבא 44641
בצרי  , 23ק .אתא

טלפון
09-7667008

04-8401397

נייד

תחום התמחות
יעוץ קרקע וביסוס

משנת
1973

יעוץ קרקע וביסוס

1981

חשמל ותאורה
מס'
1

שם
טיקטין תכנון
חשמל

כתובת
א.ד .ברגמן  , 2פארק
המדע רחובות

טלפון
08-9310500

תחום התמחות
נייד
 050-6874672חשמל ותאורה

משנת
1973

2

דלתא מהנדסים
מיסרה מחאג'נה

אום אל פאחם , 30010
אלבאטן ת.ד506 .

052-4340511

תאורה חשמל
והתייעלות
אנרגטית

2012

3

ג .איטקין
מהנדסים בע"מ
יאיר שנבל
אינג' א .דומן

טשרניחובסקי  35חיפה

04-8332121

הנדסת חשמל

1960

החייל  3רמת השרון

03-5499686

תאורה ,חשמל,
תקשורת ,עיר
חכמה

1973

5

דוד ברהום

היוזמה  ,3ת.ד, 284 .
טירת הכרמל

073-2541234

חשמל תאורה
ותקשורת

1989

6

אריאל מלכה

רחוב עמק דותן  27ב
ת.ד 600 .כפר סבא

077-9300818

חשמל

2009

7

ברגידה
אינטרנשיונל
טריידינג בע"מ
גלית ברגידה
תריח נתיבי אור
וחשמל בע"מ
תומר פרג'ון

רחוב ששת הימים 61
בנימינה

054-4206811

חשמל ותאורה

2001

רח' קרן היסוד ,50
רעננה

050-2807018

חשמל ,תאורה,
תקשורת,
כבישים

2006

9

ברקת י.ר.ד.
הנדסת חשמל
ותאורה בע"מ

רקפת ,ד.נ .משגב
 20175ת.ד217 .

052-5655479

חשמל ,תאורה,
תקשורת ומ"א

2006

10

טופז תכנון
חשמל ותאורה,
מג'יד אבו חאטום
טל מנשה  6חיננית
ארגמן מ.א.י
 2014בע"מ מוטי
אלקובי

04-8124620

חשמל  ,תאורה,
תקשורת

1999

חשמל תאורה
תקשורת

2014

4

8

11

בונה אליעזר  ,5חיפה

050-6779866

בטיחות
מס'
1

שם
שאלתיאל צברי
בטיחות בע"מ

כתובת
נחל קדומים  ,21כפר
חסידים

2

אלון דאוס

3

מומנתקן

הירדן  ,4חדרה
3824240
דוד סחרוב , 11
ראשל"צ

4

אם .אם .אם .יעוץ
הנדסי בע"מ-ניסים
משרקי

משה אביב  ,15אור
יהודה

תחום התמחות
נייד
 054-2251191יעוץ בטיחות
למבנים ,ממונה
בטיחות בעבודה

משנת
2010

טלפון
04-9846515

077-5311259

 050-9902925יעוץ בטיחות אש
למבנים
הנדסת איכות
ובטיחות ,בטיחות
אש ,בטיחות מתקני
משחקים ,חומ"ס

2012
2003

03-5568485

 052-3632990תכנון בטיחות אש,
בטיחות

1998

03-9625552

נגישות
שם
מס'
נורית ונדסבורגר
1

כתובת
האלה  ,5הרצליה

2

ירי דה לנגה

3

י .פרחי אדריכל נוף

כפר הים 4/9
חדרה
וג'ווד  ,6חיפה

4

פורמה סולימאן

גבעת חביבה

טלפון

04-8103182

תחום התמחות
נייד
 052-8657227אדריכלות ונגישות

משנת
1995

 054-7740244אדריכלות ונגישות

1987

 0504-8088290אדריכל נוף,
נגישות ,כבישים

1986

 052-4344811אדריכלות ,תכנון
ערים ונגישות

1996

מערכות רטובות
מס'
1

שם
אילון טוביס
מהנדסים
יועצים בע"מ
הידרומורל-
פולק שמואל
בע"מ
בלשה ילון
מערכות
תשתית בע"מ
ערן הראל
איל שלו

5

סירקין בוכנר
קוקנברג
פלגי מים בע"מ

2

3

4

6

כתובת
לסקוב  7א חיפה

טלפון

רח' ירושלים  39ת.ד895 .
 ,קרית אונו

03-6356858

תחום התמחות
נייד
 050-5337098אינסטלציה ,מ"א
ובריכות שחיה

משנת
1985

הידרולוגיה וניקוז

1989

ת.ד 33600 .חיפה
3133402

04-8603600

 052-8393605תכנון מים ביוב
וניקוז

1999

מושב בית חנניה ,83
3780700

04-6264133

אימבר  ,14פתח תקוה

03-9239003

 050-5365200הידרולוגיה ,ביוב
וניקוז ,שפכים
תעשייתיים
 050-2299843מים ביוב וניקוז

1999

יקנעם מושבה  ,ת.ד,205 .
מיקוד 20600

04-9893231

תשתיות מים ביוב
וניקוז

1999
1973

תנועה
מס'
1

שם
גרונר דאל
מהנדסים בע"מ

כתובת
יוזמה  2טירת הכרמל

טלפון
04-8559111

תחום התמחות
נייד
 050-5213945תכנון תנועה
וכבישים

משנת
1977

2

ד"ר אליה בן שבת

התשבי  103חיפה

04-8100085

3

דיאלוג סימה
אהרוני

הברזל  ,34רמת החייל
ת"א

03-7659559

תכנון תנועה
וכבישים
 052-5838573סקרי תחבורה
וספירת תנועה

2002

4

נעם ליבנה הנדסה

ברנדיס  3חיפה

04-8373763

5

לוי שטרק מהנדסים
יועצים
אוסאמה חטיב

יפו  145א  ,חיפה

04-8553655

 050-5262880תנועה  ,כבישים
ותכן מיסעות
 050-2245916תנועה וכבישים

1991

ת.ד 667 .יפיע 11695

04-6470483

 054-5530823תנועה וכבישים

2002

7

מסאר מהנדסים
בע"מ אשרף
מסאריה

ת.ד 3393 .טייבה
40400

09-7996525

 052-4484874תנועה כבישים
וניקוז

1998

8

שרים הנדסה ,חסן
עאזם

ת.ד 4188 .טייבה
4040000

 052-5720430תנועה

2006

9

ג הנדסה אזרחית
תנועה ותחבורה
בע"מ ,סאג'י ג'אבר

ת.ד 58 .טייבה 40400

09-7991018

 052-7344111תנועה וכבישים

2004

11

אמי מתום

רח' יבנה  ,3ת.ד.
 4579חיפה 3104402

04-8681111

 052-3277785תנועה וכבישים

1973

12

דאל הנדסה בע"מ

יגאל אלון  ,55תל
אביב

03-6366444

 050-5512797תנועה וכבישים

1977

13

יורוברידג' הנדסה

לב העיר  ,14מודיעין

14

י.ט .הנדסה

ת.ד ,8810 .נצרת

0775503115
04-8244132

 050-5860970תנועה וכבישים

2007

 054-6512730תנועה וכבישים

2012

15

דקר בניין והנדסה

המסגר  ,42תל אביב

03-6993900

תנועה וכבישים,
קונסטרוקציה

1988

16

א.ס.ט טליסמן
הנדסה בע"מ

הקסטל  ,22אור
עקיבא

04-6991669

17

צבי נווה

שד' ההסתדרות 177
מפרץ חיפה

04-8725001

6

 054-2198982תכנון כבישים
ותנועה ,הידרולוגיה
וניקוז
 052-2259328תכנון כבישים
ותשתיות

2011
2001

1998

1999

תנועה
18

הנדסה אזרחית
מיכאל רובינוב

תחכמוני  9/16נתניה
4261109

19

נמרוד הנדסת
תנועה

ת.ד ,1105 .שקד
37862

04-6350367

 050-2002307תכנון תנועה
וכבישים

1999

 054-4983701תכנון תנועה
וכבישים

2004

תכנון מיסעות
מס'
1

שם
יותם הנדסה בע"מ

כתובת
יוזמה  ,2טירת הכרמל

טלפון
04-8570091

תחום התמחות
נייד
 054-5660350תכנון מיסעות

משנת
2002

מנהלי פרויקטים בינוי ותשתיות
מס'

שם

כתובת

1

אבני דרזניק מירון

2

אד-בר ,עזרא
אדלשטיין

עין חנוך  5גני
תקוה
מושב הזורעים
15205

טלפון
03-6355742

נייד

תחום התמחות

 054-5597115ניהול ופיקוח

04-6211864

משנת
2005
1990

3

אביב ניהול הנדסה
ומערכות מידע בע"מ

העבודה  ,27ראש
העין

03-9024004

 052-5269881ניהול ופיקוח

1988

4

י.ת.ב בע"מ

ת.ד , 68 .כפר יונה

09-8987007

 052-4479193ניהול ופיקוח

1972

5

שפירא מרכוס
גרינברג מהנדסים
בע"מ

חסן שוקרי ,13
חיפה 31250

04-8666714

 052-6340563ניהול ופיקוח

1992

6

צפריר פרקיס

זלמן שז"ר ,11
חיפה

 054-7420721ניהול ופיקוח

2014

7

ספיר הנדסה אזרחית
ובטחונית ניהול
פרוייקטים

צבי ארקין ,24
גדרה 7045824

08-6580893

 050-2761371ניהול ופיקוח

1989

8

גרנד הנדסת גשרים
ומבנים בע"מ

יוזמה  ,2טירת
הכרמל

04-8581999

פיקוח תשתיות
והקמה

2000

9

דומרק בע"מ

נחום חת  , 5חיפה

04-8500808

 05-5360570ניהול ופיקוח

2000

10

גיאוכום בע"מ

יוזמה  ,2טירת
הכרמל

04-8581999

בקרה וניהול
פרוייקטים
תשתית

1993

11

דאטום מהנדסים
בע"מ

ת.ד 132 .כפר כנא

04-6419957

 052-8899777ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1998

12

גוני הנדסה בע"מ

העמל  ,22רמת
השרון

03-5470696

 054-4240351ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1991

13

עדניר ע.פ .בע"מ

התמר ,21
מגשימים

03-9092999

 054-4315340ניהול עבודות
בינוי

2005

מנהלי פרויקטים בינוי ותשתיות
14

מ .דבי הנדסה וניהול

אבא אבן  ,16א.ת.
הרצליה פיתוח

09-9547183

 054-8383373ניהול בינוי
ופיתוח

1983

15

א.ס .שירותי תיאום
ופיקוח ניהול בניה
בע"מ
פליישר דורון
מהנדסים בע"מ

המלאכה ,14
נתניה

09-7734700

052-4611343

1986

כהן אוסקר ,7
חדרה

04-6226328

 050-4982890ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

2009

17

י .מ .קריזל הנדסה
בע"מ

הר תבור  ,69כפר
סבא

09-7423535

 052-2531603ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1997

18

ש.ז.ר ניהול והנדסה

19

תופ הנדסה בע"מ

ויצמן  54/9כפר
סבא
ת.ד ,25162 .חיפה
3125101

 054-2496939יעוץ ניהול
ופיקוח
 054-4209338תכנון ניהול
פיקוח

1999

16

04-8215020

1987

20

איתם הנדסה
אזרחית וניהול
פרוייקטים 1996
בע"מ

יבנה  ,3ת.ד.
 ,4579חיפה
3104402

04-8681111

 052-3277795ניהול פרוייקטים

1996

21

מ.יוקלה ושות'

ארלוזורוב  111תל
אביב

03-6096961

 050-5334421ניהול פרוייקטים

1981

22

עתיד מהנדסים

ב.ס.ר  3מצדה ,5
בני ברק

072-2215950

 052-3064192ניהול ופיקוח
תשתיות

2016

23

ערן לויטהט אמ.אר
ניהול פרוייקטים רב
תחומיים בע"מ

אתגר  ,2טירת
הכרמל

073-2660095

 054-4764385ניהול פרוייקטים
תשתיות

2014

24

גדעון זולקוב

שביל  2יגור

04-9040666

 050-5285913הנדסה אזרחית
תכנון וניהול

1990

25

רסמי עתאמנה
מהנדסים

באקה אל גרביה
3010000

04-6282337

 050-2231125הנדסה אזרחית
תכנון וניהול

2003

מנהלי פרויקטים בינוי ותשתיות
26

מאיק מהנדסים בע"מ

התמרים  , 10בית
יצחק

09-8615001

 052-8882608ניהול פרוייקטים
בינוי

2011

27

אילן חדד שרותי
הנדסה בע"מ

הפרדס  ,16רמת
השרון

03-9106600

ניהול פרוייקטים
בינוי

1993

28

מ .ברנע הנדסה
ובניה

בניין  ,15מת"מ

04-8550669

 052-3200210ניהול פרוייקטים
בינוי

1987

29

רפאל מנוף

רח' הבונים , 69
קרית טבעון

04-9535951

 050-5272468ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1996

30

גל מאיר

אתגר  1טירת
הכרמל

04-8571003

 054-4334478ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1977

31

אורהד

תע"ש  20כפר סבא

09-7665999

 052-2288066ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1989

32

לודן תשתיות ובינוי

גרניט  ,6קרית
אריה  ,פ"ת

03-9182090

 054-2025131ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1993

33

לביד הנדסה יעקב
שקד

רח' המדע ,5
יקנעם 20692

04-9894871

 050-8289360ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1995

34

גדיש

המצודה  ,31אזור

03-6083026

 050-9000671ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1979

35

אפשטיין ובניו
1995בע"מ

המפלסים  17ת.ד.
 3097פ"ת

03-7396722

 052-2505300ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

1995

36

לוג ניהול פרוייקטים
בע"מ

הכישור  ,1ת"א

03-5121551

ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

2013

37

עג'אוי הנדסה
אזרחית

רח' סאפוריה 3
נצרת

04-6555232

 052-3736180ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

2002

38

רום ש.ר .הנדסה רוני
שוייצר

שד' אבא חושי 145
 ,חיפה

 054-4853868ניהול פרוייקטים

2012

39

ס.א.ד.ג הנדסה ובניה
בע"מ

יוזמה  2טירת
הכרמל

 050-5231837ניהול פרויקטים
תשתיות
כבישים ומסילות

1993

04-8559111

מנהלי פרויקטים בינוי ותשתיות
40

אלדור יעוץ הנדסי

משה לוי  7ראשל"צ

41

ארז רובינשטיין ניהול
פרוייקטים בע"מ

ת.ד 180 .רמות
מאיר 7683200

077-3351046

42

אמיק"ן אילן שפריר

הברזל  ,34רמת
החייל ,תל אביב

03-7659506

 052-2807545ניהול ופיקוח על
פרוייקטים
בבניה

43

אידאה הנדסה

היוזמה  2טירת
הכרמל

04-8582888

 054-5503888ניהול ופיקוח
בינוי ותשתיות

1999

44

אבני  ,דרזניק  ,מירון

45

פרו-שיא אדי זלינגר

עין חנוך  5גני
תקוה
הרצל  ,63ראשל"צ

03-6355742

46

וקסמן גוברין שטרן

47

ת.ג.ל סלווה
קופילוביץ

ההסתדרות 88
חיפה
יוזמה  4טירת
הכרמל

ניהול ופיקוח
בינוי ותשתיות
ניהול ופיקוח
בינוי ותשתיות
ניהול ופיקוח
בינוי ותשתיות
 050-8890060ניהול פרוייקטים
תחבורה

2005

48

אורי אברבנאל

ת.ד 1027 .קרית
טבעון

04-9526266

 050-7331838ניהול ופיקוח
בינוי ותשתיות

2011

49

אייל רוטברט

המגשימים 20
פתח תקוה

03-9044071

 054-3125419ניהול ופיקוח
מבנים

1995

03-5078139

03-9676996
04-8202680
04-8569045

 054-6511952ניהול פרוייקטים
בינוי ותשתיות

2008

 054-6785688ניהול ופיקוח

2007

1992

1996
1994
1999

