
 מכרזי זוטאמאגר טבלת רישום ל
 31.12.21עד ליום  15.8.21מיום 

 
 

 
 תחום

 

  
 שם החברה

 
רישיון 

 קבלן

 
 כתובת

 
 טלפון +

 פקס'
 

 
 כתובת מייל

פרחי צפריר   אדריכלות ותב"ע
 אדריכלים בע"מ

בני ברק,  1בן גוריון  
מיקוד  2מגדלי ב.ס.ר 

51201 

03-6142142 
  03-6142141פקס' 

info@fa-za-co.il  

 
גורדון אדריכלים 

ומתכנני ערים 
 בע"מ

טירת  15קרן היסוד  
 3902634הכרמל 

04-6644883 varda@gordon-ltd.co.il  

 09-7741405 , חניאל10החרוב   מילנר דוד 
 

david@milnerarchitects.com 

 
נ. רותם 

 אדריכלים
תל  14שד' מוצקין  

 אביב
03-6470424 

054-4990730 
  

natiro@walla.co.il  

ענבר שמיר  
 אדריכלות ע"מ

פארק  3הרימון  
 מבוא כרמל

04-7705444 Office@inbararc.co.il 
 

 נצרת 6089/24רח'   ריאד פ. חדאד  
 

050-5382368 
04-6567068 

r-haddad@rannet.com  
 

בסט אדריכלים 
 ומתכננים בע"מ

  03-5719302 einatbest@gmail.com  

 חולון 10רח' השחר   באה אדריכלים 
 
 

03-5598933 keren@bea-architects.com 
 

 
 

בני פרייז 
 אדריכלים

 7רח' מנחם בגין  
 רמת גן

03-6120404 office@preiss-arch.co.il 
  

י.י. גרנות 
 אדריכלים בע"מ

 iris@yygranot.co.il 04-8611311 חיפה  3ח'ורי  
  

אורי כהן 
 אדריכלים

אביב -תל 32אלפסי  
66077 

 03-5181913  טל
 050-6310093 נייד

uri@uricohen.com 
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 טלפון +
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 כתובת מייל

 
פרייס פילצר 

  יעבץ אדריכלים
, תל 76אבן גבירול  

 6416204אביב 
03-5228610 einat@ppy-architects.com 

  
ווטר ריבייב 

 בע"מ
  050-440-1119 

04-7793000 
 פקס' 04-7793025

sarah@waterevive.com 

 

מתי תכנון  
 והשבחה

, בית 1נהר הירדן  
 שמש.

02-9900731 
 

liran@bas.design 

  
 בית זקסנברג  אהוד זקסנברג

 15דרך אבא הלל 
 רמת גן

03-6123613 
052-3240434 

efrat@zaks-arch.co.il 

 

באה אדריכלים  
 ובוני ערים

 

, 10רחוב השחר  
 חולון

03-5598933 
054-4310287 

keren@bea-architects.com 

 

פרחי צפריר  
 אדריכלים בע"מ

בני ברק  1בן גוריון  
5120149 

03-6142155 info@fa-za.co.il 

 
 

 054-3300034 תל אביב 6חיסין   יובל כהן
03-6202099 

yuval@cy-r.com 

 
 נופר אדריכלים 

 
 32נחלת יצחק  

 6744824תל אביב 
 
 
 

03-6918585 chaya@nofararchitects.com  

 

ראמי סכראן  
אדריכל ומתכנן 

ערים מורשת 
 נגישות מתו"ס

 

, נוף 21כליל החורש 
 הגליל

054-9291597 arch.ramis@gmail.com 

 

לקשטיין מרגלית  
 אדריכלים 

 

תל  3/6עין חרוד  
 ויפ-אביב 

0508-816350 office@lakstein-margalit.com 
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 כתובת מייל

 
אמר קוריאל 
  מ”אדריכלים בע

 04-8371190’: טל חיפה 67דרך הים  
 04-8371269פקס: 

 052-5671190 
 

curiel2@inter.net.il 

 

שמיר -ענבר 
אדריכלות 

      בע"מ
 

, פארק 3הרימון  
 1925000מבוא כרמל 

04-7705444 , 
04-7705141 

 

Office@inbararc.co.il 

 

 
זנדבנק ברקאי 

  אדריכלים
ברקאי  זנדבנק 

תא דואר  אדריכלים,
 52108רמת גן  ,859

 

054-4737421 ,050-
2887088 

 
 

office@sandbank-barkai.com 

 

 
תכנון  –נופים 

ניהול ועיצוב 
 בע"מ

יקנעם המושבה ,  
רחוב נתיב הנוטרים 

2 
 

077-5337908  office@nfm.co.il 

 

 
 640טורעאן ת.ד.   אדר' עבד שעבאן

16950 
 
 
 

04-6519506 
050-5364345 

archsh83@gmail.com 

 

אדריכלית  
גבריאלה 

נוסבאום / 
מגיסטר 

לאריכיטקטורה 
 ובינוי ערים

 

תל אביב  3 רחוב גרץ 
6 

03-5247993 gaby@gabynussbaum.co.il 

 

 
א. לרמן 

 אדריכלים
אביב -, תל8השרון  

6618501  
03-6914677  office@a-lerman.co.il 

 

mailto:curiel2@inter.net.il
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 תחום

 

  
 שם החברה

 
רישיון 

 קבלן

 
 כתובת

 
 טלפון +

 פקס'
 

 
 כתובת מייל

 03-6094586 
  פקס'

  
י.י. גרנות 

 אדריכלים בע"מ

 iris@yygranot.co.il 04-8611311 חיפה  3ח'ורי  

 

ייעוץ וליווי 
 הידרולוגי

צוק הידרולוגיה 
  וסביבה בע"מ

קרית אונו  64ת.ד.  
551001 

03-5739754 office@hadrology.co.il 

 
קונסטרוקציה, 
 תנועה ותחבורה

אמי מתום 
מהנדסים 

 ויועצים בע"מ
 
 
 

  04-8681161 
052-2985312 

Moran-g@amymetom.co.il 

ראיד ג'ריס  
 מהנדסים

 

, בניין אשל 2ים -פל 
, חיפה 5קומה 

3309502 

04-6810010 office@rj-engineers.co.il 

 

דרך חדשה  
 בתנועה בע"מ

 

ראש העיר  6היצירה  
מיקוד  1359ת.ד. 

4801738 

03-9031866 lizi@neway1.co.il 

 

פי.ג'י. אל הנדסה  
ותכנון תחבורה 

 בע"מ

העלייה השנייה רח'  
 אזור 43

03-7914111 Ayelet.K@pgl.co.il 

 

ניהול 
פיקוח/ביצוע 

 פרויקטים

 1ג100 ע. גילהר הנדסה
 1ג200

קיבוץ יפעת ד.נ עמק 
 יזרעאל 

 303ת.ד. 
 

 

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

גל מיה הנדסה  
 בע"מ

גן נר  402סחלב  
19352 

054-3054657 j7129enny@gmail.com 

mailto:iris@yygranot.co.il
mailto:office@hadrology.co.il
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 תחום

 

  
 שם החברה

 
רישיון 

 קבלן

 
 כתובת

 
 טלפון +

 פקס'
 

 
 כתובת מייל

עג'ואי הנדסה  
 אזרחית בע"מ

  04-6555232 
053-3736187 
 פקס 076-5455244

ajawi@bezeqint.net 

 

 1ג100 ע. גילהר הנדסה 
 2ג100

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

 
גיל הר הנדסה  

 בע"מ
 
 

 058-5204428 , חיפה5גאולי תימן  
054-4214264 

natan.gil.har@gmail.com 
lora.gil.har@gmail.com 

 

, ירושלים 44308ת.ד.   גדי נדלר 
- 9144301               

02-5001362 
054-7267706 

gady@pm770.co.il 

 
 ראמי סכראן 

 
 
 
 

, נוף 21החורשכליל  
 הגליל

 

054-9291597 arch.ramis@gmail.com 

 

אבן ספיר ייזום  
וניהול פרויקטים 

 בע"מ
 
 

בית  32נהר הירדן  
 90057שמש ת.ד. 

02-5344884 
 

office@esapir.com 

 

ניהול אקו ויז'ן  
פרוייקטים 

 סביבתיים בע"מ
 
 

רח' מורדי הגטאות  
 , באר שבע104

052-4021209 omri@eco-vision.net.il 

 

אבן ספיר ייזום  
וניהול 

 פרוייקטים בע"מ
 

בית  32נהר הירדן  
 90057שמש ת.ד. 

 

02-5344884 
 02- 5002883-פ: 

 

office@esapir.com 

 

mailto:ajawi@bezeqint.net
mailto:o.gilhar.eng@gmail.com
mailto:natan.gil.har@gmail.com
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 טלפון +

 פקס'
 

 
 כתובת מייל

אמיק"ן ניהול  
פרוייקטים 

הנדסיים בבנייה 
 בע"מ

, תל 34רח' הברזל  
 אביב יפו

054-5367882 
03-7659615 

mailto:mmoshe@amanet.co.il 

 

 ליאור דיירי 
 

  ראשל״צ,  2619ת.ד  
 

: 03-949428 
: 03-9494270  

 פקס'

Lior@Nsgv.co.il 

 

אדם ניהול  
 פרוייקטים

  052-3691553 adam@a-pm.co.il 

 
מוקארי  

מהנדסים 
 ויועצים

 16930כפר כנא  
 1בנה ביתך 

 358ת.ד. 
 

052-6224000 
04-6898101 
 פקס 04-6898103

mokari_engineering@yahoo.com 

 

 טל רצבי  
קומיוניקשר 

  בע"מ

קריית התקשורת  
נווה אילן ד.נ. הרי 

 90850יהודה 
 

052-4609737 
 פקס'  02-6644887

tal@cmk.co.il 

 

י.מ. קריזל  
 הנדסה בע"מ

, כפר 69הר תבור  
 4453969סבא, 

* 

09-7423535 
 09-7423562 F 

052-2347189 
 

 

kreisel-eng@013net.net 

 

 

 24אלכסנדר ינאי   ירון גולן 
 חיפה

054-5231575 
077-4496729 

yaron@golan-eng.co.il 

 –בר יועצים -אד 
ניהול ופיקוח 

 עבודות הנדסיות
 

 shlomit@adbar.co.il 04-6732389 מושב הזורעים  

גואטה -קורן 
ניהול פיקוח 

, קומה 23בר כוכבא  
 , בני ברק17

03-6292010 admin@k-g-eng.com 

mailto:mmoshe@amanet.co.il
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 כתובת מייל

וייעוץ הנדסי 
 בע"מ

מורד מנאסרה  
 מהנדס אזרחי

נוף  – 25הלולב  
 -הגליל ו

 -   34בן יהודה 
 ירושלים

052-7021172 engmurad@netvision.net.il 

 

חב' אדם ניהול  
 פרוייקטים בע"מ

 מ.א. מרחבים 
 צומת גילת

 ד.נ. הנגב

08-9929471 adam@a-pm.co.il 

 

א.ס.ט טליסמן  
 הנדסה בע"מ

 47חלוצי תעשייה  
 26294חיפה 

04-9121749 ast.eng.office@gmail.com 

 
טי.אם.אר ניהול  

פרוייקטים רב 
 תחומיים בע"מ

 

בית כרמל  2אתגר  
טירת הכרמל 

3903213 

04-8110241 sigal@tmrprojects.co.il 

 

הנדסה, בנייה, 
 תשתיותפיתוח 

 22עמק בית שאן   יובל קאהן
 מודיעין

054-5530511 h.kamuyot@gmail,com 

תכנון כבישים, 
תנועה, תחבורה 

 וניקוז

אוסאמה חטיב 
 הנדסה בע"מ

  04-6470107 
 פקס' 04-6470483

054-5530823 
 

office@osama.co.il 

 

גרונר ד.א.ל  
 מהנדסים בע"מ

 2רח' היוזמה  
 טירת הכרמל

052-8025361 
04-8559111 

zah@grdel.co.il 

 
דרך הנדסה  

 בע"מ
 077-2121101 הרצליה 2166ת.ד.  

077-2123116 
data@drh-eng.com 

 
 
 

חיפה  14רח' הבנקים   ח. פאהום ושות'
 46+ רח' תופיק זיאד 

 נצרת 

04-8513050 
 פקס 04-8513054

hifa@kfahoum.co.il 
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 כתובת מייל

 
 

א.ד. שירי ברלב 
בע"מ תכנון 

 כבישים
 

 shiri@shiribarlev.co.il 0528991674 חיפה 1שער פלמר  

 

תדם הנדסה  
 אזרחית

פארק  2רח' אתגר  
תעשייה טירת כרמל 

3903213 

04-8577566 
 פקס' 04-8577567

050-7953789 
 

yaron@tedem.co.il 

 

פי.ג'י.אל הנדסה  
 ותכנון תחבורה

 43רח' העליה השניה  
  49ת.ד.  אזור

 
 

03-7914111 Ayelet.K@pgl.co.il 

 

א נוף הגליל 8ברוש   בדיעה שחברי 
מיקוד  2141ת.ד. 

1751169 

050-2008807 badea.shahbari.f@gmail.com 

 

  
גבריאל לוטן 

 מהנדסים בע"מ

, ת.ד: 15משכית  
, מיקוד: 12048
 , הרצליה46766

 

077-4518726    lilach@kav-medida.co.il 

מיכאל שמיס  
 הנדסה בע"מ

 

 yshamis@bezeqint.net 04-6470982 נוף הגליל 8/9לולב  

 

,  77שדרות הנשיא   אליה הנדסה 
 חיפה

04-8100085 anna@eliabs.com 

 
אינג' חנא אבו  

 חנא
 eng.abuhanna@gmail.com 052-6742620 7נוף הגליל יסמין  

 

mailto:shiri@shiribarlev.co.il
mailto:yaron@tedem.co.il
mailto:Ayelet.K@pgl.co.il
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 כתובת מייל

אמי מתום  
מהנדסים 

 ויועצים בע"מ
 
 

 

 4579ת.ד.  3רח' יבנה  
 חיפה

04-8681161 
052-2985312 

moran-g@amymetom.co.il 

 

 מדידות
קרקעי ומיפוי 

 וימי

גיאו דאטה 
הנדסה מיפוי 

 ומקרקעין בע"מ

יקנעם  4נחל הבשור  
 עילית

 –מנכ"ל החברה 
050-6218186 
077-6214865 

 

liati@gd-srv.co.il 

 

 052-4063063   גיאו פוינט בע"מ 
04-6080603 
 פקס 04-6082794

 

 

shira@geopoint.me 

 

 
 

שי זכריה 
 תשתיות בע"מ

אבן  55העצמאות  
 יהודה

0776039010 
 0775362756פקס:

 

office@shayitur.co.il 

לידר הנדסה  
 וייעוץ

 

 2497300דיר חנא  
 18688ת.ד. 

0502009265 leader.eng.a@gmail.com 
 

  
אופק צילומי 

 אוויר

 054-2007778 נתניה 22הבונים  
074-7490727 

bard@ofek-air.com 
 

 פאדי סאפיה 
 
 

 052-2266447 נצרת 
04-6555847 

Fa1089@walla.CO.IL 
 

mailto:moran-g@amymetom.co.il
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 כתובת מייל

אפלבאום  
מדידות תנועה 

 וכבישים

, נשר 22רח' המסילה  
36885 

04-8215583 04-
8215584 

medidot2013@gmail.com 
 

גיאו פורמציה  
 בע"מ

 10רח' תאופיק זיאד  
ת.ד.  1616101נצרת 
50188 

04-6319332 
 פקס 04-6319331

info@geoformation.co 
 

 , נצרת 8064  .ת.ד  גסאן מזאוי 
16000 

04-6566475 
050-5589133 

mgassan@zahav.net.il 
 

מודדי הגליל  
 בע"מ

 14/1רח' איריס  
 נוף הגליל

 

4-6561660 basma @surveyors.co.il 
 

 קו מדידה 
 

, ת.ד: 15משכית  
, מיקוד: 12048
 , הרצליה46766

077-4518726 lilach@kav-medida.co.il 

גבריאל לוטן  
 מהנדסים בע"מ

 

 , ת.ד:15משכית  
, מיקוד: 12048
 , הרצליה46766

077-4518726 lilach@kav-medida.co.il 

אינסטלציה וכיבוי 
 אש

קופלוביץ פ.מ 
 מהנד'סים בע"מ

 33מנוחה ונחלה  
 רחובות

052-3238991 
08-9455265 

meytal@p-ma.co.il 

 
גלבוע מהנדסים  

 יועצים
 

 3רח' משכית  
 הרצליה פיתוח

054-7724991 
072-2795849 

yasmin@s-gilboa.co.il 

 

ולדי פלטניקוב  ייעוץ בטיחות אש
ייעוץ בטיחות 

 אש והנדסה

 , חולון68ביאליק  
 

054-3025897 
 

Vladi@SafetyV.co.il 

 

איי אל אם וויי  
 הנדסה ובטיחות

 

, מושב 342נורית  
 סלעית, 
 .4588500מיקוד: 

054-6775197 bettercom7@gmail.com 

 

 רפואהשירותי 
 בריאות וסיעוד

מדיסקופ הדרכה 
 ושירותי רפואה

  054-9777087 office@mediscope.co.il 
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 תחום

 

  
 שם החברה

 
רישיון 

 קבלן

 
 כתובת

 
 טלפון +

 פקס'
 

 
 כתובת מייל

תכנון לתב"ע 
 ומבני ציבור

תפוזים 
 אדריכלים בע"מ

 

נוף  16רח' עצמון  
 11886הגליל ת.ד. 

04-6898108 
 

tapozim.arc@gmail.com 

 

חגית לוסטיג  
 אדריכלית

 241ת.ד.  15וורמיזה  
 6264214תלח אביב 

052-2776612 
 

hagit@lr-group.com 

 
בילדסטאר  בנייה

הנדסה ובנייה 
 בע"מ

 5רח' ירושלים  1ג100
 עפולה

04-8226131 
050-3203755 

 

office@buildstar.co.il 

 

 16/36רח' עצמון  2ג100 סאראי הצפון 
 11886 נוף הגליל

04-6989108 
 פקס 04-6898116

 
 

meshpatit.m@gmail.com 

 

 ערן סבג נגישותיועץ 
 לימור גרייזמן

  052-3366410 esabag123@gmail.com 

 
 גיא פולונסקי מיזוג אוויר

EnergyFlow 
156החותרים ת.ד.    

 
050-7773630 office@energyflow.co.il 

 
פילו אש  ותעלות מיגון אש

 המקורית בע"מ
  050-2050752 

 פקס 08-6332431
opal@pilo-esh.co.il 

 
ייעוץ לביקורת 

 פנים
 רו"ח יעל אשל

 
 

 yaelesh.cpa@gmail.com 054-9983881 מושב רם און 

 

עו"ד אלון  
 קוחלני

, קומה 9רח' הפטיש  
ג', א.ת. גיל עמל, הוד 

45108השרון   
 

072-2786004 
 

054-4664990 

ak.lawoffice.il@gmail.com 

 

דוד אלחנתי  אדרכלות נוף
אדרכלות נוף 

 בע"מ

קיבוץ רמות מנשה  
1924500 

04-9895705 
077-5070540 

clazar@la-nof.co.il 

 

mailto:tapozim.arc@gmail.com
mailto:hagit@lr-group.com
mailto:office@buildstar.co.il
mailto:meshpatit.m@gmail.com
mailto:esabag123@gmail.com
mailto:office@energyflow.co.il
mailto:opal@pilo-esh.co.il
mailto:yaelesh.cpa@gmail.com
mailto:ak.lawoffice.il@gmail.com
mailto:clazar@la-nof.co.il


 
 תחום

 

  
 שם החברה

 
רישיון 

 קבלן

 
 כתובת

 
 טלפון +

 פקס'
 

 
 כתובת מייל

מילר בלום תכנון  
 סביבתי בע"מ

 

  050 5277882 
052 5785959 
04 8339070 

mb@miller-blum.co.il/ 

 

 יועצים/ספקים
 תכנון בתחומי

 תאורה ,חשמל
 ותקשורת

ספיר הנדסת 
 חשמל

1פינת המלאכה    
 טירת הכרמל

 8622337-04           
8622338-04  

sapir@sapireng.com 

 ITSהילה טוויג  
הנדסה וייעוץ 

 בע"מ

פארק  11עמל  
תעשייה אפק ת.ד. 

ראש העין 1723  

077-3003663 
054-4923820 

hila@its-eng.co.il 

חברת סלימאן  
וישאחי 

מהנדסים 
 ויועצים

 

ת.ד   עכו 8החרושת  
2451710 מיקוד   425  

04-9913446  info@sw-eng.co.il 

 
sami.w@sw-eng.co.il 

 

בדרך  נעים 
הנדסת 

פרויקטים 
    ומערכות

 

לוד,  27ההסתדרות  
 .7139914מיקוד 

073-7530020 
 

Engnaim2@gmail.com 

 

מערכות פינוי עשן 
 ממבנים

 

SHEVTECH   09-8944415 
052-5000941 

 

yafa@shevtech.com 

רבית -פרי קונסטרוקציה
 מהנדסים בע"מ

-, תל12יד חרוצים  
 אביב

03-5249119 
 

office@pr-eng.com 

 
אמי מתום  

מהנדסי ויועצים 
 בע"מ

 4579ת.ד.  3רח' יבנה  
 חיפה

04-8681161 
052-2985312 

moran-g@amymetom.co.il 
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 תחום

 

  
 שם החברה

 
רישיון 

 קבלן

 
 כתובת

 
 טלפון +

 פקס'
 

 
 כתובת מייל

ייעוץ ותכנון 
 אקוסטי

 

א.עדי 
אקוסטיקה 

 בע"מ,

חדרה 17האומן    04-8348350 
052-7741055 

reut@a-adi.co.il 

ייעוץ להכנת 
 מכרזים הנדסיים

 סכראןראמי 
 

, נוף 21כליל החורש 
 הגליל

054-9291597 arch.ramis@gmail.com 

 

 22עמק בית שאן   קהן יובל 
 מודיעין

054-5530511 H.KAMUYOT@GMAIL.COM 

 
תכנון וייעוץ וליווי 

 הידרולוגי
הידרולוגיה צוק 

 וסביבה בע"מ
8שדה יצחק    

 קרית אונו
03-5739754 office@hydrology.co.il 

 

התקנת דשא 
 סינטטי

אשדוד 48המתכת   דשא עוז  052-8690003 nurit@desheoz.co.il 

 
שרון זליגר  נגישות

 NBAשמואל, 
ת.ד.  4רח' הנבטים  

פתח תקוה  6748  
054-7766369 
03-6529292 

Sharon@biznagish.co.il 
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