אגף מחשוב
#

שם הספק

כתובת

סוגי פרויקטים

1

מסר תקשוב וייעוץ
טכני לתקשורת בע"מ

שדרות יוסף לישנסקי
 , 27ראשון לציון

2

קו פרויקט יעוץ הנדסי
בע"מ

מנחם בגין  , 48תל אביב

3

חברת קומפלוט ()1983
בע"מ

משה דיין  , 4פתח
תקווה

4

אורהייטק  GISבע"מ

אמיל זולא  , 39פתח
תקווה

כלל הפלטפורמות הקיימות
בGIS CRM
מערכות מידע ייעודיות ברשויות
מקומיות
עיר חכמה
מערכות הנדסיות

5

החברה לאוטומציה
במינהל השלטון
המקומי בע"מ

משה דיין  , 4פתח
תקווה

נושאי תפעול וטכנולוגיה

הנביאים  , 18חיפה

6

אלקלעי מונרוב ושות'

החילזון  , 6רמת גן

מנכ"ל

טל'

יצירת קשר
נייד

מייל

תשתיות פאסיביות
תשתיות אקטיביות
הנחת תשתית חוץ
בינוי חדרי תקשורת ושרתים
IPT
סלולאר
שילוב מע' תקשורת
אינטגרציית עיר חכמה
מערכות שו"ב
מערכות חישה ומנ"מ

יורם ביביש

03-5338855

sharon@meser.org.il 050-3010301

מוקד עירוני

אסתר
גולדהמר

03-6126868

gideon@bdo-kav.co.il 050-7292303

כלל הפלטפורמות הקיימות
בGIS CRM

דפנה רבינוביץ

03-9275157

מערכות הנדסיות

בארי כהן

054-7724795
 מיכל ברק ruthtz@complot.co.ilסמנכל

074-7122222

office@orhitec.com

03-9275218
ששי שילה

נושאי מערכות מידע ,תכנון
1-700-700-656
אסטרטגי ואינטרנט
Big Data
דוקומנטציה והתאמה לרגולציה עופר אלקלעי 054-2479943 03-6125612
בנושא

duduga@ladpc.co.il

info@almo.co.il

אגף כללי ומינהלה
#

שם הספק

כתובת

1

קו פרויקט יעוץ הנדסי
בע"מ

מנחם בגין  , 48תל אביב

2

ארא 1יועצים בע"מ

שחם  , 36פתח תקווה

סוגי פרויקטים
יועץ אירגוני
יועץ אירגוני תפיסה והטמעת
שירות
יועץ אירגוני תפיסה והטמעת
שירות
אבחון פסיכולוגי ואבחון
תעסוקתי
יועץ אירגוני תפיסה והטמעת
שירות

מנכ"ל

טל'
03-6126868

050-7292303

office@enp.co.il

אנית לוין

052-4551135 077-7858687

shay@era-il.com

מצדה  , 7בני ברק
(ב.ס.ר )4

4

סולברג ייעוץ בע"מ

עמל  , 13ראש העין

5

קבוצת גבים ע.ג .בע"מ

משכית  , 8הרצליה
פיתוח

עמרי גפן

כנפי נשרים , 22
ירושלים

יועץ פיננסי

אבי חפץ

כתובת

סוגי פרויקטים

3

6

#
1

א .חפץ ושות' ייעוץ
כלכלי ,
השקעות וגיוס הון
בע"מ
אגף הנדסה
שם הספק

יועץ אירגוני

ורד ייעוץ ולוגיסטיקה יגאל אלון  , 38תל אביב

מייל

אסתר
גולדהמר

לוטם אסטרטגיות
לפיתוח אירגונים
חכ"מ ייעוץ
מוניציפאלי בע"מ

הבנים  , 6כפר מלול

יצירת קשר
נייד

רוני סולימני

09-7454666

|einavg@lotem.co.il

יותם בן חמו

054-8083069 077-9105354

info@hacham.co.il

shlomi@sohlberg.co.i
050-5214599
l

שי סולברג

מנכ"ל
אלון ורד

אגרונום

09-9577980

sharon@gevim.co.il 054-4565677

02-6527712
052-3268328
)(105

טל'

meir@heifetz.co.il

יצירת קשר
נייד

מייל
veredgroup1@gmail.c
052-8789010
om

2

פתילת המדבר

הברוש  , 20צור יגאל

נעם ביבי

bibinoam@gmail.com 052-8490001

3

אביבית בורר
אדריכלית

האם  , 25רמת גן

אביבית בורר

avivit.vivi@gmail.co
054-5919369
m

אדריכלות

4
5
6
7
8

הירש רוסמן אביצור  -שדרות יהודית  , 7תל
אביב
אדריכלים
אלכסנדר ינאי  , 3פתח
אתוס  -אדריכלות
תקווה
תכנון וסביבה בע"מ
רוטשילד , 22
לאה שניאור אדריכלים
מזכרת בתיה
אברבנאל  , 4ראשון
אברמוב אדריכלות
לציון
והנדסה בע"מ

עופר רוסמן
ברק כץ
לאה שניאור
נתן אברמוב

03-5463387

פבלו אלטמן

03-9199921

דר דורית

04-8580077

דוד נופר

03-6918585
03-6102826

גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ
נופר אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ
אורבניקס בע"מ

קרן היסוד  , 15טירת
הכרמל
נחלת יצחק  , 32תל
אביב
ז'בוטינסקי  , 1רמת גן

איריס אפרת

12

גאו-דע ניהול ומידע
מקרקעין ונכסים בע"מ

המלאכה  , 3תל אביב

הדר פרי

13

ערן מבל אדריכלים
ארכיטקטורה ובינוי
ערש

קק"ל  , 4קריית טבעון

14

יוסף בורשטין אדריכל פנחס ספיר  , 8נס ציונה

11

03-7503640
08-9353852

אלטמן אדריכלים

10

052-2360023

natalie@ethosgroup.co.il

אדריכלות

בר כוכבא  , 16בני ברק

9

052-3722043 077-5456012

info@hra.co.il

ערן מבל

04-9835146

יוסף בורשטין

08-9365299

15

אביבית בורר
אדריכלית

16

אלטמן אדריכלים

בר כוכבא  , 16בני ברק

פבלו אלטמן

03-9199921

פי.ג'י.אל .הנדסה
ותכנון תחבורה בע"מ
ארזים מוקה בע"מ

העלייה השניה , 43
אזור
כפר אוריה 20

דב הופמן

03-7914111

תמר מיארה

02-9914439

19

office@gordon050-4260462
itd.co.il
david@nofararchitect
054-5522255
s.com
iris@urbanics.co.il 052-3608692
adela@geo-da.co.il

אדריכלות ומתכנני ערים

האם  , 25רמת גן

18

pablo@altmann.co.il 052-3702713

054-4539432 073-2955000

אביבית בורר

17

lea@shneorarc.com

ורד ייעוץ ולוגיסטיקה יגאל אלון  , 38תל אביב

דרכים לשינוי תב"ע מקומי
העתקת עצים

אלון ורד

mebel@mebelarch.co.il
mail@burshtein.com 054-6389864
avivit.vivi@gmail.co
054-5919369
m
pablo@altmann.co.il 052-3702713
pgl@pgl.co.il
052-2207773
veredgroup1@gmail.c
052-8789010
om

20

קרית התקשורת נוה
יורוברידג' הנדסה בע"מ
אילן ,

21

מינץ הנדסה ממוחשבת צברי  , 5מבשרת ציון

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

להב הנדסת בטיחות
בע"מ
נתן תומר הנדסה -
אן.טי.אי בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה
ותכנון תחבורה בע"מ

חשמל  ,תאורה ותקשורת

התקשורת  , 7אשדוד
בית הלל  , 20תל אביב

העלייה השניה , 43
אזור
קרית התקשורת נוה
יורוברידג' הנדסה בע"מ
אילן
ז'בוטינסקי  , 1רמת גן
אורבניקס בע"מ
אביב ניהול  -הנדסה ההסתדרות  , 177מפרץ
חיפה
ומערכות מידע מ"מ
ורד ייעוץ ולוגיסטיקה יגאל אלון  , 38תל אביב
אתוס  -אדריכלות
תכנון וסביבה בע"מ
אביב ניהול -
הנדסה ומערכות מידע העבודה  , 27ראש העין
מ"מ

יועצי כבישים

יעוץ סביבה ובניה ירוקה

יועץ לוחות זמנים

עמל  , 13ראש העין

להב הנדסת בטיחות
בע"מ
להב הנדסת בטיחות
בע"מ
אביב ניהול  -הנדסה
ומערכות מידע מ"מ

ההסתדרות  , 177מפרץ
חיפה

בריק נורני בע"מ

העצמאות  , 58אשדוד

התקשורת  , 7אשדוד

נתן תומר

03-6242499

nte@nte.co.il

דב הופמן

03-7914111

pgl@pgl.co.il

אלכס אקרמן 052-3867697 077-5503115

אלכסנדר ינאי  , 3פתח
תקווה

סולברג ייעוץ בע"מ

office@ebridgeאלכס אקרמן 052-3867697 077-5503115
eng.com
julia@mintsיוליה
054-4755111 02-5334112
handasa.com
רוזנהאוז
lahavsafety@gmail.co
עמוס בלאיש 054-6702257 073-7431109
m

יעוץ בטיחות וכיבוי אש

התקשורת  , 7אשדוד
יעוץ נגישות

יועצי איטום

איריס אפרת

03-6102826

יעקב בן משה

03-9024004

אלון ורד

052-3608692

052-8789010

ברק כץ

03-7503640

יעקב בן משה

03-9024004

052-2360023

office@ebridgeeng.com
iris@urbanics.co.il
avivamcg@avivamcg.
com
veredgroup1@gmail.c
om
natalie@ethosgroup.co.il
avivamcg@avivamcg.
com

shlomi@sohlberg.co.i
050-5214599
שי סולברג
l
lahavsafety@gmail.co
עמוס בלאיש 054-6702257 073-7431109
m
lahavsafety@gmail.co
עמוס בלאיש 054-6702257 073-7431109
m
avivamcg@avivamcg.
יעקב בן משה 03-9024004
com
פנחס (פיני)
sherlin@dimri.co.il 054-2529777 08-9939060
נורני

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

משה לוי  , 11ראשון
ארם מהנדסים בע"מ
לציון
קיבוץ יגור
ארם מהנדסים בע"מ
אלכסנדר ינאי  , 3פתח
אתוס  -אדריכלות
ברק כץ
יעוץ אקוסטי
תקווה
תכנון וסביבה בע"מ
כנרת  , 5בני ברק (מגדל
יועצים להכנת תחשיבי חוק עזר אופיר בוכניק
אופיר בוכניק ושות'
ב.ס.ר )3
עופר קוקוס
כמאים
חבצלת החוף  , 7יבנה
אבסולוט בע"מ
נביל טוביא
ניזאר קבני  , 2שפרעם
נביל טוביא
עופר קוקוס
חבצלת החוף  , 7יבנה
אבסולוט בע"מ
הרכבת  , 58תל אביב
קובי זייד
זייד גאומפ בע"מ
דרך העצמאות  , 9חיפה

04-8577444

החומה  , 12ראשון
לציון
אל בישארה  , 60נצרת

נתן שליסנגר

03-9523332

050-4666555

גאד גירוש

04-6080603

052-2572701

הרצל  , 3תל אביב

אריה פישמן

ייעוץ קרקע

שלסינגר מדידות
ומערכות מידע בע"מ
גיאו  -פוינט בע"מ
מדבא  -מדידות
והנדסה בע"מ

48

אורהייטק  GISבע"מ

49

אורהייטק  GISבע"מ

50
51
52
53

להב הנדסת בטיחות
בע"מ
תמך י.ג הנדסה
אזרחית בע"מ
אתגר הנדסה ופיקוח
בע"מ
גאו-דע ניהול ומידע
מקרקעין ונכסים בע"מ

אמיל זולא  , 39פתח
תקווה
אמיל זולא  , 39פתח
תקווה

מודדים

03-5623222

054-7589394

office3@bofir.co.il

08-9427224
04-9866773
08-9427224
03-6966667

054-4606701
050-2696326
054-4606701

office@absolute.co.il
office@kirshein.com
office@absolute.co.il
zaidgeomap@geomap.co.i
l
office@dnts.co.il
info@geopoint.me

054-2274444

medva@medva.co.il 050-3875028 03-648-5999

בארי כהן

074-7122222

בארי כהן

074-7122222

office@orhitec.com

עמוס בלאיש
מנהלי פרויקטים

03-7503639

052-2360023

natalie@ethosgroup.co.il

04-9037080

office@orhitec.com

מים וביוב

התקשורת  , 7אשדוד
צפת  , 38באר שבע

רפאל ירון

072-2115996

050-5377711

office@aramengineers.com

lahavsafety@gmail.co
054-6702257 073-7431109
m

דימטרי גיטלין temech13@gmail.com 054-6885992 072-2362323

גיבורי ישראל , 13
נתניה

אורן גלנץ

oren@etgareng.co.il 052-4013636

המלאכה  , 3תל אביב

הדר פרי

adela@geo-da.co.il

מנהלי פרויקטים

054-4539432 073-2955000

54

אביב ניהול  -הנדסה
ומערכות מידע מ"מ

ההסתדרות  , 177מפרץ
חיפה

55

אחים מרגולין הנדסה
וייעוץ בע"מ ()MEC

גוש עציון  , 7גבעת
שמואל

56

עדניר ע.פ .בע"מ

התמר  , 21מגשימים

57

ארז רובינשטיין

רמות מאיר

עופר פריזר
ארז
רובינשטיין

58

סולברג ייעוץ בע"מ

עמל  , 13ראש העין

שי סולברג

59
60
61
62

אביב ניהול -
הנדסה ומערכות מידע העבודה  , 27ראש העין
מ"מ
אביבית בורר
האם  , 25רמת גן
אדריכלית
להב הנדסת בטיחות
התקשורת  , 7אשדוד
בע"מ
ורד ייעוץ ולוגיסטיקה יגאל אלון  , 38תל אביב

מנהלי פרויקטים

יעקב בן משה

03-9024004

אמיר
ראלפרוביץ

יעקב בן משה

avivamcg@avivamcg.
com

03-5323660

054-8010753

yaelb@margolinbros.com

03-9092999

054-4315340

ofifce@adnir.co.il

054-2103000 077-3351046

office@enp.co.il

shlomi@sohlberg.co.i
050-5214599
l
avivamcg@avivamcg.
com

03-9024004

מעצבי פנים
אביבית בורר
מתכנני מיזוג אויר

עמוס בלאיש

נוף ופיתוח

אלון ורד

avivit.vivi@gmail.co
054-5919369
m
lahavsafety@gmail.co
054-6702257 073-7431109
m
veredgroup1@gmail.c
052-8789010
om

תמך י.ג הנדסה
אזרחית בע"מ
עדניר ע.פ .בע"מ

התמר  , 21מגשימים

עופר פריזר

03-9092999

054-4315340

ofifce@adnir.co.il

65

אחים מרגולין הנדסה
וייעוץ בע"מ ()MEC

גוש עציון  , 7גבעת
שמואל

אמיר
ראלפרוביץ

03-5323660

054-8010753

yaelb@margolinbros.com

66

ארז רובינשטיין

רמות מאיר

ארז
רובינשטיין

054-2103000 077-3351046

office@enp.co.il

63
64

67
68

צפת  , 38באר שבע

אביב ניהול -
הנדסה ומערכות מידע העבודה  , 27ראש העין
מ"מ
גיבורי ישראל , 13
אתגר הנדסה ופיקוח
נתניה
בע"מ

דימטרי גיטלין temech13@gmail.com 054-6885992 072-2362323

ניהול ופיקוח על הביצוע

יעקב בן משה
אורן גלנץ

03-9024004

avivamcg@avivamcg.
com
oren@etgareng.co.il 052-4013636

69
70

מרום תובל  -יעוץ
ניהול והשקעות בע"מ
אלכסנדר ינאי  , 3פתח
אתוס  -אדריכלות
תקווה
תכנון וסביבה בע"מ
התמר  , 21מגשימים
עדניר ע.פ .בע"מ

מאיר סבג

שלם  , 3רמת גן

054-5812250 077-4600788

office@maromtuval.co.il
natalie@ethosgroup.co.il
ofifce@adnir.co.il

ברק כץ

03-7503640

052-2360023

עופר פריזר

03-9092999

054-4315340

72

אחים מרגולין הנדסה
וייעוץ בע"מ ()MEC

גוש עציון  , 7גבעת
שמואל

אמיר
ראלפרוביץ

03-5323660

054-8010753

yaelb@margolinbros.com

73

ארז רובינשטיין

רמות מאיר

ארז
רובינשטיין

054-2103000 077-3351046

office@enp.co.il

71

74

אביב ניהול -
הנדסה ומערכות מידע העבודה  , 27ראש העין
מ"מ

75

גאו-דע ניהול ומידע
מקרקעין ונכסים בע"מ

76
77
78
79
80
81
82
83

פי.ג'י.אל .הנדסה
ותכנון תחבורה בע"מ
אתגר הנדסה ופיקוח
בע"מ
מרום תובל  -יעוץ
ניהול והשקעות בע"מ

ניהול ותאום התכנון

המלאכה  , 3תל אביב
העלייה השניה , 43
אזור
גיבורי ישראל , 13
נתניה

03-9024004

הדר פרי

054-4539432 073-2955000

דב הופמן

03-7914111

אורן גלנץ

שלם  , 3רמת גן

קרית התקשורת נוה
יורוברידג' הנדסה בע"מ
אילן ,
העלייה השניה , 43
פי.ג'י.אל .הנדסה
אזור
ותכנון תחבורה בע"מ
להב הנדסת בטיחות
התקשורת  , 7אשדוד
בע"מ
דליה עסיס שמאות
היצירה  , 7רעננה
מקרקעין
ראול ולנברג  2רמת
יניב רפאל  -שמאי
החייל  ,תל אביב
מקרקעין

יעקב בן משה

avivamcg@avivamcg.
com

מאיר סבג

pgl@pgl.co.il
oren@etgareng.co.il 052-4013636

054-5812250 077-4600788

אלכס אקרמן 052-3867697 077-5503115
עפר ,דרכים ותיאום
דב הופמן
קונסטרוקציה

עמוס בלאיש

שמאי לטבלאות איזון

שמאות מקרקעין

adela@geo-da.co.il

03-7914111

office@maromtuval.co.il
office@ebridgeeng.com
pgl@pgl.co.il

lahavsafety@gmail.co
054-6702257 073-7431109
m

דליה עסיס

052-2735449

dalia@assisd.net

יניב רפאל

054-2266781 072-2505119

yyrr@zahav.net.il

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

#

גיל סגל בע"מ
דליה עסיס שמאות
מקרקעין
פי.ג'י.אל .הנדסה
ותכנון תחבורה בע"מ

רוטשילד  , 57כפר סבא
היצירה  , 7רעננה

העלייה השניה , 43
אזור
קרית התקשורת נוה
יורוברידג' הנדסה בע"מ
אילן ,
אלכסנדר ינאי  , 3פתח
אתוס  -אדריכלות
תקווה
תכנון וסביבה בע"מ
העלייה השניה , 43
פי.ג'י.אל .הנדסה
אזור
ותכנון תחבורה בע"מ
להב הנדסת בטיחות
התקשורת  , 7אשדוד
בע"מ
להב הנדסת בטיחות
התקשורת  , 7אשדוד
בע"מ
נתן תומר הנדסה -
בית הלל  , 20תל אביב
אן.טי.אי בע"מ
העלייה השניה , 43
פי.ג'י.אל .הנדסה
אזור
ותכנון תחבורה בע"מ
קרית התקשורת נוה
אילן ,
יורוברידג' הנדסה בע"מ
ד.נ הרי יהודה
אגף שפע ואחזקה
שם הספק

שמאות מקרקעין

כתובת

1

מינץ הנדסה ממוחשבת צברי  , 5מבשרת ציון

2

ורד ייעוץ ולוגיסטיקה יגאל אלון  , 38תל אביב

גיל סגל
דליה עסיס
דב הופמן

3

פתילת המדבר

052-2735449
03-7914111

אלכס אקרמן 052-3867697 077-5503115
תכנון אקוסטי לתב"ע מקומי

ברק כץ

03-7503640

דב הופמן

03-7914111

תכנון תנועה לתב"ע
עמוס בלאיש
עמוס בלאיש

תנועה

סוגי פרויקטים
יועץ תאורת רחובות
יועץ חשמל ותאורה

dalia@assisd.net
pgl@pgl.co.il

תיעול וניקוז

052-2360023

office@ebridgeeng.com
natalie@ethosgroup.co.il
pgl@pgl.co.il

lahavsafety@gmail.co
054-6702257 073-7431109
m
lahavsafety@gmail.co
054-6702257 073-7431109
m

נתן תומר

03-6242499

nte@nte.co.il

דב הופמן

03-7914111

pgl@pgl.co.il

אלכס אקרמן 052-3867697 077-5503115

office@ebridgeeng.com

מנכ"ל
יוליה
רוזנהאוז

טל'
02-5334113

יצירת קשר
נייד
054-4755112

מייל
julia@mintshandasa.com

אלון ורד

veredgroup1@gmail.
052-8789010
com

נעם ביבי

bibinoam@gmail.com 052-8490001

יועץ גינום אגרונום
הברוש  , 20צור יגאל

09-7467544

shamaut5@gmail.com 050-5576442

4

אשד מזרקות בע"מ

החניכים  , 44אשדוד

מצדה  , 7בני ברק
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי
(מגדל ב.ס.ר )4
כנרת  , 5בני ברק (מגדל
אופיר בוכניק ושות'
5
ב.ס.ר )3
אגף משאבי אנוש
#
1
2
3

4

שם הספק
א.ברניר שרותי מינהל
בע"מ
אלקלעי מונרוב ושות'

יועץ אינסטלציה בנושא מזרקות אבי תורג'מן
יועץ בנושא פינוי אשפה איכות
סביבה

כתובת

סוגי פרויקטים

ז'בוטינסקי  , 1רמת גן

בודק שכר  -בדיקת תלושים
לעובדי קבלן

החילזון  , 6רמת גן

יועץ לנושא חריגות שכר ותנאי
שכר
כנרת  , 5בני ברק (מגדל
אופיר בוכניק ושות'
ב.ס.ר )3
בודק שכר  -בדיקת תלושים
לעובדי קבלן
יועץ לנושא חריגות שכר ותנאי
א.ר.א.ב בונוס בע"מ יגאל אלון  , 65תל אביב
שכר
אגף מנהל חינוך

#

שם הספק

כתובת

סוגי פרויקטים

1

קבוצת גבים ע.ג .בע"מ

משכית  , 8הרצליה
פיתוח

שינוי תהליכים בארגון

2

כרמי אינטרלב בע"מ

3

רון פישמן ושות' רו"ח
נתיב מערכות ניהול
חינוך ורווחה
לשכה משפטית

4

#

שם הספק

050-5256367

noitzur@gmail.com

08-8526662

יותם בן חמו

054-8083069 077-9105354

info@hacham.co.il

אופיר בוכניק

03-5623222

054-7589394

office3@bofir.co.il

מנכ"ל

טל'

אראל מודד

03-6102828

moranh@barnir.co.il 052-2893014

עופר אלקלעי

03-6125612

054-2479943

יצירת קשר
נייד

מייל

info@almo.co.il

אופיר בוכניק

03-5623222

054-7589394

office3@bofir.co.il

אריק גולדיאן

03-5788899

050-5344195

Sarit@bonuss.co.il

מנכ"ל

טל'

יצירת קשר
נייד

מייל
sharon@gevim.co.il

09-8992899

amiram@interlab.co.il 052-8200014

אנקור  , 14רמת השרון ציוד למעבדות ולמוסדות חינוך עמירם טלמון
הבושם  , 3אשדוד

תקציבי חינוך

רון פישמן

08-8658504

052-5342592

ז'בוטינסקי  , 1רמת גן

כלכלת החינוך

איתן הימן

04-9581231

moranh@barnir.co.il 054-4250233

כתובת

סוגי פרויקטים

מנכ"ל

טל'

יצירת קשר
נייד

מייל

1

2
3
4
5

#

1

2

3

ראול ולנברג  2רמת
החייל  ,תל אביב
יניב רפאל  -שמאי
מקרקעין
מבוא הרכס  43הר אדר
 ,ירושלים
כנפי נשרים  - 13בית
פרל טביב משרד עו"ד
ענבר  ,ירושלים
ויינברגר ברטנטל ושות' כנרת  , 5בני ברק (מגדל
ב.ס.ר )3
– עו"ד
שדרות רוטשילד  , 3תל
חייקין דרור  -לזר
אביב
משרד עו"ד ונוטריון
יגאל שגיא ושות'
עמינדב  , 17תל-אביב
משרד עורכי דין
גזברות
שם הספק

כתובת

שמאי לנזקי רכוש

יניב רפאל

054-2266781 072-2505119

yyrr@zahav.net.il

יועץ ביטוח

בינימין לוין

02-4422426

054-338009

office@pt-law.co.il

עמיחי ויינברג

03-6130875

חייקין ברוך

03-6091101

יגאל שגיא

03-5624282

מנכ"ל

טל'

יועצים משפטיים בתחום
המוניציפאלי
יועצים משפטיים בתחום
המוניציפאלי
יועץ ביטוח

סוגי פרויקטים

Amichayw@muni.co.il

052-2302691

limor@hdl-law.co.il
mazkirut@ysagilaw.c
o.il

יצירת קשר
נייד

יועץ לבדיקת שומות וחיובים
בנושא ארנונה ,אגרות והיטלים
מצדה  , 7בני ברק
יועץ לבדיקת החזרים בנושא
יותם בן חמו 054-8083069 077-9105354
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי
(מגדל ב.ס.ר )4
חלף היטל שבחה
יועץ למקסום הכנסות ממשרד
החינוך
יועץ לבדיקת שומות וחיובים
בנושא ארנונה ,אגרות והיטלים
כנרת  , 5בני ברק (מגדל יועץ לבדיקת החזרים בנושא
אופיר בוכניק 054-7589394 03-5623222
אופיר בוכניק ושות'
ב.ס.ר )3
חלף היטל שבחה
יועץ למקסום הכנסות ממשרד
החינוך
יועץ לבדיקת שומות וחיובים
בנושא ארנונה ,אגרות והיטלים
אריק גולדיאן 050-5344195 03-5788899
א.ר.א.ב בונוס בע"מ יגאל אלון  , 65תל אביב
יועץ לבדיקת החזרים בנושא
חלף היטל שבחה

מייל

info@hacham.co.il

office3@bofir.co.il

Sarit@bonuss.co.il

mebel@me

