
כתובת אימיילטלפוןסוג  עיסוקשם ספק

04-9896017Inbar.iris@gmail.comאדריכלות / נגישותענבר שמיר אדריכלות בעמ1
 03-6120404office@preiss-arch.co.ilאדריכלותבני פרייז אדריכלים בע"מ2
09-8996371office@galpaz-arch.comאדריכלותגלפז אדריכלות והנדסה בע"מ3
03-6202099yuval@cy-r.comאדריכלותי.כהן אדריכלים4
03-6882890arc@tsionov-vitkon.comאדריכלותציונוב ויתקון אדריכלים5
077-7000999levin@levin-arc.co.ilאדריכליםלוין אדריכלים6
manoralon@walla.com-אדריכלות / פרוגרמה / קונסטרוקציהמנור אלון7
08-8526662aviturj5@netvision.net.ilתכנון מזרקות ומפלי מים (הנדסה)אשד מזרקות בע"מ8
pasternak5@barak.net.il-אדריכלות/ ליווי קהילתי ושיתוף ציבור/ תיירותאד' צביקה פסטרנק9

04-60846215600345a@gmail.comאדריכלות/ מדידות / דרכים / תנועה / כבישיםע.ה.ג שירותים הנדסיים10
04-6745143mimar@bezeqint.netאדריכלות / שימורעבד אלרחמאן יאסין11
ashwak151@gmail.com-ניהול פרוייקטים / אדריכלות / בקר הנדסיאשואק עלי12
04-6411646datum@datum-eng.comניהול ופיקוח / אדריכלות / נגישותדאטום מהנדסים בע"מ13
04-6519506ABGOSH@BARAK.NET.ILניהול פרוייקטים / פיקוח ' אדריכלות / תכנון עריםעבד שעבאן14
050-5368536na050536@gmail.comניהול פרוייקטים / אדריכלות / קונסטרוקציהאסדי נאסר15
mosahaco@gmail.com-ניהול פרוייקטים/ פיקוח/ אדריכלות/ קונסטרוקציהמוסא חאכו16
 yas.makhoul@gmail.com-אדריכל נוףיסמין מחול-קובטי17

 04-8391153off.arch.eng@gmail.comאדריכלותאדולפו דודלזק18

09-9545842office@nh-arch.comאדריכלות / שימורנוימן חיינר19
052-6780064judith@ir-va-em.comאדריכלותעיר ואם 20
04-6551378qudsieng.26@gmail.comאדריכלות/ מדידות / דרכים / תנועה / כבישיםרוחי קודסי21
03-6021092sadot.arch@gmail.comאדריכלותחמוטל שדות 22
04-8103182fyehvda@gmail.comאדריכל נוף/ ניגשותיהודה פרחי אדריכלות נוף 23
04-6205858kavgovah@gmail.comאדריכל נוףקו גובה אדריכולת נוף 24

25
דלתא מהנדסים יועצים - מיסרה מתאג'נה 

ניהול פרוייקטים/ פיקוח / חשמל ותאורה / מיזוג אויר / 

ייעוץ אנרגיה
04-6644381mysara.m@gmail.com

04-6516229nhakrosh.eng@gmail.comניהול פרוייקטים /פיקוחאינג' נאיף חכרוש26

27
סי או אר תפעול (ק.פ.) בע"מ

ניהול פרוייקטים / פיקוח / פרוגמה / ייעוץ אחזקה 

ותפעול
08-9316024bari@cor.co.il

kristal_055@yahoo.com-ניהול פרוייקטים / פיקוח / בטיחותניצן קריסטל בטיחות והנדסה28
wiseng2000@gmail.com-ניהול פרוייקטים / פיקוח / קונסטרוקציהבסול מהנדסים ויועצים 29
mahmoud6671@gmail.comניהול פרויקט/פיקוח / חשמל ותאורה / קונסטרוקציהמחמוד אבו בנדורה 30

31
מ.לבאי-שרותי תכנון ופיקוח , כבישים ותשתיות 

פיתוח
04-6769130labay4@gmail.comדרכים / תנועה / כבישים / ניהול פרוייקטים / פיקוח

04-9864006Eiadeng@gmaiol.comמדידות / ייעוץ תנועה ותחבורה / ניהול פרוייקטיםאיאד שנאוי הנדסה אזרחית ומדידות32
04-6554073info@drtabony.comמדידות / ייעוץ תנועה ותחבורה / ניהול פרוייקטיםד"ר טבעוני33
04-6732389tali@edbar.co.ilניהול פרוייקטים /פיקוחאד-בר יועצים בע"מ 34

072-2786004ak.lawoffice.il@gmail.comייעוץ משפטיעו"כ אלון קוחלני35

רשימת מאגר מתכננים ויועצים כפר כמא

אדריכלות 

ניהול פרויקטים ופיקוח

ייעוץ משפטי



כתובת אימיילטלפוןסוג  עיסוקשם ספק

רשימת מאגר מתכננים ויועצים כפר כמא

אדריכלות  02-5725986margalitbu.law@gmail.comייעוץ משפטימרגלית בוטרמן עו"ד36
08-93202667bina@binaltd.com ייעוץ משפטי/גבייהבינה - ניהול ותפעול מערכות גביה בע"מ37
08-9302622Info@nrlaw.co.ilייעוץ משפטיניר רוקח ושות' -משרד עורכי דין38
 09-8651120shachar@sav-law.comייעוץ משפטישחר ארביב ושות'39

04-8556633yaser@j-law.co.ilייעוץ משפטייוסף ישורון40
04-8404412office@plslaw.co.ilייעוץ משפטיפוליאקוב ולגזיאל שבבו41
03-6962837yaronlaw@017.net.ilייעוץ משפטיעו"ד ירון נאור 42
36124567Hemi@lapidor.co.ilייעוץ משפטילפידור ושות 43



כתובת אימיילטלפוןסוג  עיסוקשם ספק

רשימת מאגר מתכננים ויועצים כפר כמא

אדריכלות 
04-8584545Reneta@motyzaid.co.ilשמאות / יעוץ כלכלי / חשבונאותזייד את זייד שמאים בעמ44
aluz@zahav.net.ilיעוץ כלכלי / חשבואנות /יעוץ וליווי תקציביעוזי אלנתן45
03-9388300dina@shahaff.co.ilיעוץ כלכלי / חשבונאותעוזי אלנתן46
04-8640491sacharcpa@bezeqint.netיעוץ כלכלי / חשבואנותרוט את שאהין בע"מ47
08-8658504ron@fishmancpa.co.ilיעוץ כלכלי / חשבונאותרון פישמן ושות רו"ח48
02-6789427rayan@rayan.co.ilיעוץ כלכלי / חשבונאותעלאא ריאן עו"ד49
04-35623222office@bofir.co.ilייעוץ כלכלי / חשבונאותאופיר בוכניק ושות'50
04-6355740alemiloay@gmail.comייעוץ כלכלי / חשבונאותאעלימי את קאסם51
suhail@jscpa.co.ilייעוץ כלכלי / חשבונאותסוהיל ג'בארה52
054-425-0233shlomit@nativ.systemsייעוץ כלכלי / חשבונאותנתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה53
03-6102828erel@barnir.co.ilייעוץ כלכלי / חשבונאותמידד הלווי ושות 54
02-8052221esther@esabag.comייעוץ כלכלי / חשבונאותאסתר סבג רו"ח ושות55

074-7122222office@orhitec.comמדידותאורהייטק GIS בע"מ56
077-4518726office@kav-medida.co.ilמדידהקו מדידה57
04-6741262bakerya75@gmail.comמדידות / גיאולוגיהיאסין בכר - משרד הנדסה ומדידות58
04-6602660geo.traffix@gmail.comמדידות/ דרכים / תנועה / כבישיםגיאו טרפקס - עבד אלרחמן רשיד59
04-6573174basheer@basheer.co.ilמדידות / דרכים/תנועה/כבישיםבשיר עבד אלראזק בע"מ60
ashmoz1@gmail.comמדידותבכר את אשמוז - משרד תכנון הנדסה ומדידות61
04-6702606yasmenmr@bezeqint.netמדידות / שמאות / דרכים / תנועה /כבישיםמטר עומר וואיל62
04-6527636rgm@rgm.co.ilמדידותר.ג.מ גיאודזיה והנדסה בע"מ63

077-7551729Office@dangur.co.ilקונסטרוקציהאיתי דנגור הנדסת בניין בע"מ64
077-7990030chen@lvth.co.ilקונסטרוקציה / בטיחות / נגישות / רישוי עסקיםלבטח הנדסה ובטיחות בעמ65
052-6878200randyhako@gmail.comקונסטרוקציהרנדי חאכו HR הנדסה66

amitzur5@hotmail.com-ביטוחעמיצור כחלון 67
09-7429657yoav@lzt.co.ilביטוחליצאטו ביטוחים68
09-9540054eyal@eyalrahav.co.ilשמאות מקרקעין / כלכלת נדל"ןאיל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדלן69
 03-6203870ori.salinger@gmail.comשמאותסלינג'ר שמאות מקרקעין וייעוץ70

04-6894030rmanaa@outlook.comשמאותרוחי מנאע71
04-9536303yosefm31@zahav.net.ilשמאותא.מור כלכלה ושמאות מקרקעין72

קונסטרוקציה

ביטוח ושמאות

ייעוץ כלכלי

מדידות



כתובת אימיילטלפוןסוג  עיסוקשם ספק

רשימת מאגר מתכננים ויועצים כפר כמא

אדריכלות 

73
04-8244132ahmad.yteng@gmail.comדרכים / תנועה / כבישים / מים וביוב (איסטלציה)י.ט הנדסה

74
להב הנדסת בטיחות בע"מ

דרכים / תנועה / כבישים / מים וביוב (איסטלציה) 

/חשמל ותאורה / קונסטרוקציה / בטיחות / מיזוג 
אוויר

073-7429590lahavsafety@gmail.com

04-9122143samer@samerzoabi.comדרכים / תנועה / כבישיםסאמר זועבי75
03-6344411office@rameng.netדרכים / תנועה / כבישיםרעמ - הנדסת כבישים ותנועה76
04-6746910tameam@017.net.ilדרכים / תנועה / כבישיםתמים יאסין 77
054-3200513abeer.hd25@gmail.comדרכים / תנועה / כבישיםעביר חדאד78

79
ashrafaburesh@gmail.com-אקוסטיקה / מערכת תקשורת /הגברה תאורה מסכיםלארא הפקות

03-5013130Keller.july@gmail.comאקולוגיה /אקוסטיקהד"ר יולי קלר80

03-5568485mmconsultingcom@gmail.comנגישות / בטיחותאם.אם.אם יעוץ הנדסי בע"מ81
04-6402064forsan@live.comנגישות / קונסטרוקציה / בטיחותפורסאן מסאד82

83
04-9804522farid.H.ing@gmail.comחשמל ותאורה / מערכות תקשורת / בטיחותפריד חסין - מהנדס חשמל ובטיחות

04-6701353Saeedatrash@gmail.comנגישות / בטיחותאטרש סעיד84
04-9846515shealti@netvision.net.ilבטיחותש.ד שאלתיאל צברי בטיחות בעמ85
 nazih.kh1962@gmail.com-נגישותחטיב נז'יה86

a.aladien@gmail.comנגישות / בטיחות / אקוסטיקה / מדידותפנתרי הנדסה87
04-6766060Akrmnapso@gmail.comנגישות / בטיחות / אקוסטיקה / מדידותא.ר. בטיחות אכרם88

ibrabu@bezeqint.netמיזוג אוויר /מים וביובאברהים אבו תאיה89

04-6931663etarabeih@gmail.comביסוס קרקע/טרביה איאד90
nadav@sadotproj.co.il-איכות הסביבה / אקולוגיהשדות - תכנון תיירות סביבה91
04-8124620office@topazengs.netחשמל ותאורהטופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ92
 lsofi@walla.co.il-מעליות / ייעוץ מעליותלברוב הנדסת מעליות93
04-6778455mweng1@gmail.comביסוס קרקעמ.ו הנדסה94
95ITS 077-3003663מערכות תקשורת / חשמל ותאורהאיי טיי אס הנדסה וייעוץ בע"מInfo@its-eng.co.il
04-6575920office@od-eng.comחשמל ותאורה /בקר הנדסיא.ד הנדסת חשמל96
073-3508001marketing@yozmot-sviva.comאיכות הסביבה / אקולוגיה/ביסוס קרקעיוזמות למען הסביבה והקהילה97

שונות

דרכים / תנועה / כבישים

תכנון אקוסטי 

בטיחות ונגישות

תשתיות מים וביוב


