
מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרדאיש קשר'שם חב

054-44466696barkan14@zahav.net.ilלא צויןא.י.מ.א

050-5213945pgl@grdel.co.ilגל גרונרמ"ל מהנדסים בע.א.גרונר ד

ט הנדסה.י
יזאן זועבי וטארק 

עומרי
054-6512730ahmad.yteng@gmail.com  office.yteng@gmail.com 

054-4336927mahod@mahod.co.ilלא צויןמ"מהוד הנדסה בע

050-5333841tahan@tahan.co.ilמוטי פרידמ"ן תכנון הנדסי בע.ה.ת

מהנדסים יועצים - לוי שטרק זילברשטיין
מ"בע

04-8553655office@levyshtark.co.ilאברהם לוי

03-6546700nte@nte.co.ilנתן תומרמ" בעN.T.I- נתן תומר הנדסה

03-6488804054-4932822mail@betaeng.netטל-רן ברמ"טל הנדסה בע-ה בר.ט.ב

 P.G.L03-7914111דב הופמןpgl@pgl.co.il

073-2370300office@eshet.eng.comדורון עוזמ"עשת הנדסה בע

תנועה , ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה"ד
מ"ובקרה בע

04-8100085efrat@eliabs.comר אליה בן שבת"ד

08-577566tedem@dedem.co.ilרגב טורסמ"תדם הנדסה אזרחית בע

למדידות והנדסה אזרחית ' חב- א"חלו
מ"בע

052-6780603accounts@halva85.comלא צוין

 052-3937746yarone@ye-eng.co.ilירון עברוןמ"ירון עברון הנדסה בע

052-3860113ekroads@akroads.co.ilאייל קראוסאייל מהנדסי כבישים

077-5503115052-3867697office@ebridge-eng.comנעים זוהרמ"הנדסה בע' יורוברידג

02-6569010052-5328823yossi@ysterneng.comיוסי שטרןשטרן הנדסה. י

03-5336777050-2000377office@or-eng.co.ilאור-ליאור בראור מהנדסים-ליאור בר

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרדאיש קשר'שם חב

08-6288028050-5300714altera@zahav.net.ilאבי מייליךמ"מהנדסים בע (מייליך-אלטר)אלאב 

052-5234301shimrito@gadish.co.ilאן'קובי ג, רוני סריגדיש חברה להנדסה

אביב ניהול
-קובי בן, אורן גרובר

משה
03-9024004tal.venger@avivmcg.com

054-4430003pugachvlad@gmail.com'ולדילן פוגץ'ולד פוגץ

050-5231837dan@grdel.co.ilדן גרונר(דן גרונר)מ "הנדסה ובנין בע. ג.ד.א.ס

08-8650044adamamit@adamamit.comניר סוסינקימ"אדם עמית תשלובת יעוצית בע

054-6785688office@enp.co.ilלא צויןמ"ארז רובשטיין ניהול פרויקטים בע

050-8289360office@lavid.co.ilלא צויןמ"לביד הנדסה בע

050-4433252mosh@aronas.co.ilמ"משה ארונס הנדסה ומחשוב בע

054-4539397yegalr5@gmail.com'בץ' יגאל רבינוביץמהנדס בניין' יגאל רבינוביץ

054-7267706office@pm770.co.ilגדי נדלר ניהול פרויקטים770- גדי נדלר

052-4498738zg@zg-eng.co.il                           noam@zg-eng.co.ilזמיר גתמ"זמיר גת הנדסה וניהול בע

054-6530425citylink@citylink.co.ilלא צויןמ"בע (1994)סיטילניק השקעות 

03-7396722052-3213545yossih@epstein.co.ilאדי קורן ויוסי היללמ"בע (1995)אפשטיין ובניו .א

054-3354940or@ghe.co.ilלא צויןמ"גרויסמן הנדסה בע

052-8899777datum@datum-eng.comסולימאן עואודהמ"דאטום מהנדסים בע

054-4430410tibi@tibiline.co.ilלא צויןמ"טיבי ליין מהנדסים יועצים בע

052-3366410office@marom-tuval.co.ilמאיר סבגמ"ניהול והשקעות בע, יעוץ- מרום תובל

054-4584739tsk@bezeqint.netמיכאל וייסמןמ"ק הנדסה בע.צ

054-6885992dima@temech-eng.co.il temech13@gmail.comלא צויןמ"ג הנדסה אזרחית בע.תמך י

ל קונספט ניהול פרויקטים אדריכלות .ג
מ"ועיצוב בע

08-6749770054-4333215glankry1@gmail.comגיל לנקרי

 (A.M.P) 08-6736585לא צויןמ"פי הנדסה בע.אמ.איי
info@am-projects.com         manor@am-
projects.com

גיל שמגרמ"בע (אידל.א' אינג)א הנדסה .א
08-9576550/08-

6299883                     
052-8012200office@aahandasa.co.il

072-2215950054-8169459alex@atid-eng.co.ilאלכס טרבינסקי2016עתיד מהנדסים 

073-2370300office@eshet.eng.comדורון עוזמ"עשת הנדסה בע

08-6688833052-8889889tiki@ma-tamar.co.ilתיקי ברקאיקיבוץ עין גדי/תיקי ברקאי

077-101214050-6218074boazfboazf@gmail.comבועז פרידמןבועז פרידמן יעוץ וניהול

ניהול פרויקטים רב   (TMR)ר .אם.טי
מ"תחומיים בע

073-2660095054-4764385eran@tmrprojects.co.ilערן לויטה

03-9775124054-2443649vered.henia@bar-angroup.comלא צויןבראן ישראל

ניהול פרויקטים 

תנועה וכבישים 
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02-5331500050-5399791kapper@tafni-eng.comשמעון קורנפלדמ"תפנית ניהול בניה בע

03-7404747050-8227793office@wechsler.co.ilלא צויןמ"ווקסלר מהנדסים בע

אמיקן ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה 
מ"בע

03-7659505052-2743204rzvika@amanet.co.ilלא צוין

08-6656560054-4667662office@ohadbaruch.co.ilאוהד ברוךאוהד ברוך

02-6515114office@golitsky.comגדליה אוליצקימ"גדליה אוליצקי הנדסה בע

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

רפאל ירוןארם מהנדסים
מרכז 072-2115996
 050-5377711rafiy@aram-engineers.comצפון 04-9037080

LDD03-9265979052-7444758רפי מנדלבאום
office@lddtech.com  
shirlis@lddtech.com

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

A.M.P08-6736585לא צויין
info@am-projects.com  
 manor@am-projects.com

  04-8323102054-3665691yaron@yoe.co.ilירון אופירירון אופיר
 073-2370300052-5522000eshet@eshet-eng.comדורון עוזעשת

 08-8506760052-2701145as.design@outlook.comאלמוג בן זקןאלמוג בן זקן
 03-9245525office@livnieng.comיעקב לבנילבני מהנדסים

09-7741769050-6233126yossiinbar@gmail.comיוסי ענבריוסי ענבר

04-8626290054-2345785rafi@anunu.co.ilאנונו רפימ"אנונו רפי הנדסת מבנים בע

03-5249119office@pr-eng.comשמואל רביןמ"רבין מהנדסים בע-פרי

03-6955255052-2547754limor@engeleng.co.ilלא צוייןמ"ל מהנדסים בע'אנג. ש

04-9040666050-5285913office@zolokov.co.ilגידי זולוקובמ"גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע

06-6241215sharone@pm-zw.co.ilירון שנירמ" בע2016מ .צפריר וינשטיין פ

03-6416992054-8010405mark376@netvision.net.ilניר גלברגגלברג מהנדסים

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

  03-7503636office@ethos-group.co.ilברק כץאתוס
02-6789358050-8383800doron@geo-prospect.comדורון בראוןגאו פרוספקט

ESD09-7733160050-5200986שמוליק ליפשיןmail@esv-enr.com

אביב ניהול
,אורן גרובר

משה-קובי בן
03-9024004

tal.venger@avivamcg.com
 02-5612574050-6214013mali@svivot.proסביבות פרויקטים

 073-7303083050-6233376galia@gbslaw.co.ilגליה בן שוהםגליה בן שוהם
 08-9704883050-4025245vered.environment@gmail.comורד גיאתורד גיאת

077-3267717058-4037717bartovmichal@gmail.comטוב רוטמן-מיכל ברטוב רוטמן-מיכל בר

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

073-7429590054-6702257lahavsafety@gmail.comל"עמוס המנכלהב הנדסת בטיחות
08-8650044adamamit@adamamit.comניר סוסינקיאדם עמית

אביב ניהול
-קובי בן, אורן גרובר

משה
03-9024004

tal.venger@avivamcg.com 

מ "שמיר אדריכלות בע-ענבר
 04-9896017052-2666975inbar.iris@gmail.comאיריס ענבר(איריס ענבר)

077-7990030054-5441404שחר בר, יונתן כהןלבטח הנדסה
 info@lvth.co.il
gal@lvth.co.il

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

04-9894871office@lavid.co.il יצחק אסבןיצחק אסבן- לביד הנדסה 

052-5655479danim@bareketeng.comדני מסיקהברקת

חיים חדדחיים חדד- חדד מהנדסים 
02-6732028/ 050-

5915222050-5915222hadad@hadadeng.co.il

04-8124620052-6676644office@topazengs.netיב אבו רוטום'מגטופז הנדסה

יוסי אהרוניאהרוני הנדסת חשמל. י' אינג
08-6238774/ 050-

5219038050-5219038edith@y-aharoni.co.il

 08-9135000054-7724470it@tcm.co.ilמשה דהןTCMטכנולוגיות 

ויצמן ליברמןויצמן ליברמן הנדסת חשמל
08-8530750/ 054-

5226917054-5226917vl.mail.eng@gmail.com
077-5503115052-3867697office@ebridge-eng.comנעים זוהרמ"הנדסה בע' יורוברידג

03-6479256dary@yanielecta.co.ilאלדר ילוןמ"יאני בע
04-9913446050-5223268nora@sw-eng.co.ilסלימאן וישאחימ"סלימאן וישאחי מהנדסים יועצים בע

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

050-9395958itziknu@gmail.comאיציק נוריאלאיציק נוריאל

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

נגישות

קרקע

קונסטרוקציה וביסוס מבנים

סביבה

בקרה ומערכות תקשורת, חשמל

מיזוג אויר' מע

הידרולוגיה וניקוז
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08-6460914052-2707240נמרוד חלמישאפיק הנדסה

nimrod@afik-eng.com
 talia@afik-eng.com

073-7903902054-4806196hgm@hgm-eng.co.ilחגמ

H.M.D.I04-8203210054-4807365hmdy@hmdy.co.il- דוד ילוז

  04-8325647050-5206871haifa@lavi-natif.co.ilרמי לביאמ"בע (2014)לביא נטיף אלגביש 

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

08-6513636050-5333841tahan@tahan.co.ilמוטי פרידמ"בע (1985)ן תכנון הנדסי .ה.ת

074-7122222office@orhitec.comמ" בעGISאורהייטק 

ב מדידות ופוטוגרמטריה .ת.מ
04-6372659052-2380928lena@matav-online.comמ"בע (2001)

שלסינגר מדידות ומערכות 
 03-9523332050-4666555office@dnts.co.ilנתן שלסינגרמ"מידע בע

052-6335088/052-5551919nechasim@eshed-n.co.il(0)03-5335668אלברט איתן(מדידה)מ " בע1993אשד ניהול נכסים 
054-6564691igeosite@gmail.comעיסא אטרשגיאוסייט

09-7670772054-4250050yair@ydls.co.ilיאיר דוידובסקימ"דוידובסקי אחזקות בע. י
073-2692222052-3504500עירית פנקסמ"טריג מידע מרחבי בע

03-3762400050-6218074office@mapvo.co.ilמ"מהנדסים מאפ פרו בע

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

03-6872787053-2244973kaplan@azic.co.ilכ.י.צ.א

077-5503115052-3867697אלכס אקרמן'יורוברידג
office@ebridge-eng.com
alex_a@ebridge-eng.com

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

08-9318800054-2141012nava.arc@gmail.comאמיר רוטבהרטנאוה סיימון

077-8101616050-8615395office@natiziv.co.ilנתי זיונתי זיו

 077-4080414052-8531900b.o.landscape@gmail.com(רות)אב אדריכלות נוף 

054-4502131studio@s--r.coמתניה זק

צביקה פסטרנקצבי מנחם פסטרנק
050-7844154
052-3669744

Pasternak5@barak.net.il

02-6433778052-3433181anatsade@netvision.net.ilענת שדה(ענת שדה)מורד אדריכלות נוף 

04-8339070050-5277882mb@miller-blum.co.ilמ"מילר בלום תכנון סביבתי בע

02-5331500050-5399791שמעון קורנפלדמ"תפנית ניהול בניה בע
kapper@tafnit-eng.com
tafnit@tafnit-eng.com

050-7529640omriamar2@gmail.comעומרי עוז עמרעומרי עוז עמר

08-6900182050-5700659sharonheffer@gmail.comשרון חפר חייקיןשרון חפר חייקין

02-6419143054-7606332aronson@s-aronson.co.ilברברה אהרונסוןמ"בע (2001)שלמה אהרונסון אדריכלים

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

03-9102208054-3139311rothbart@zahav.net.ilאמיר רוטהברטאמיר רוטבהרט

03-6233777050-8292979יעקב בוגיןב מתכננים.א
bogin@abt.co.il
 hely@abt.co.il 

גיאוקרטוגרפיה המכון למחקר 
03-7682222052-4468887office@gevim.co.ilרינה דגנימ"מרחבי בע

08-6210000office@fe-arc.co.ilפישר יעקבמ"פישר אלחנני אדריכלים בע

 08-6749770054-4333215glankry1@gmail.comגיל לנקריל קונספט.ג

03-5625440054-4883222office@al-arch.comאבי ליזראבי ליזר

מ "שמיר אדריכלות בע-ענבר
 04-9896017052-2666975inbar.iris@gmail.comאיריס ענבר(איריס ענבר)

03-9199921052-3702713pablo@altmann.co.ilפבלו אלטמןאלטמן

09-8996371050-8436711office@galpaz-arch.comמ "גלפז אדריכלות והנדסה בע

02-5950099054-6563756avib@geo-bengur.co.ilאבי בן גורמ"גיאו בן גור אדריכלות בע

03-7158820050-5455060מיכל בן שושןמ"לרמן אדריכלים בע.א
office@a-lerman.co.il
sec-gal@lerman.co.il

03-5241371md@adnof.co.ilמיכאל דואנימ"אדריכלי נוף בע- עד 

04-8577115052-3373851architects@mansfeld-kehat.co.ilמיכאל מנספלדמ "אדריכלים מנספלד קהת בע

077-8101616050-8615395office@natiziv.co.ilנתי זיונתי זיו

מ"ארכיטקטורקה ובינוי ערים בע
04-9835146050-5268746gabi@mebelarch.co.ilערן מבל(ערן מבל) 

03-6833698054-7353381office@kisselov-kaye.comתאה קיסלובקיסלוב  קיי אדריכלים

04-8243147office@kkarc.comמ "קנפו כלימור אדריכלים בע

יעקב רכטר אמנון רכטר 
03-5249115054-4221123office1@rechter-arc.comאמנון רכטרמ"אדריכלים בע

04-8344038050-526494ilanzarch@gmail.comאילן צביאילן צבי

08-6430287050-7626453office@ac-arc.designאביחי כהןאביחי כהן

D.N.A 058-5557007רונית לבוביץ שוחט אדריכלות ועיצובdna.ronit@gmail.com

מטלורגיה

אדריכלי נוף

אדריכלים

מודדים וגיאודזיה

שילוט
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03-6499515054-4232337שמואל שילהיעקובסון אדריכלים, שילה, פיטלסון
office@fsj.co.il
shmuel@fsj.co.il

08-9318800054-2141012nava.arc@gmail.comנאוה סיימון

03-6096961050-5608844michel@iuclea.co.ilמיכל יוקלהמיכל יוקלה אדריכלים- סטודיו מיא 

08-6270689054-8098738hila@marash.co.ilרם מרשמרש אדריכלים

 03-5598933054-4310287keren@bea-architects.comבתיה מלול סרביסקיבאה אדריכלים

03-5493828054-6922718arcbashi@zahav.net.ilבשי יוסףבשי אדריכלים 

 02-6481123054-7567744mail@g-a-s.co.ilמ "געש אדריכלים ויועצים בע

077-5496289054-4662084info@geotectura.comיוסי קורי(יוסף קורי)גאוטקטורה 

03-6814285054-4989696studio@ronfleisher.co.ilרון פליישר(רון פליישר)גולן הדרי אדריכלים 

03-5271665052-8345237ויס אורון'גמ "ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע'ג
joyce_o@inter.net.il

D.M.R מ"תכנון ופיתוח ערים ואזורית בע
ר רונית"ד

03-6475137054-4367111dmr@dmr.co.ilמרטון-  דוידוביץ 

054-7003093fridabendavid@gmail.comפרידה בן דודפרידה בן דוד

09-7949400050-5400281office@mosessco.comנורית מוססקומ "מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע. צ

03-6912112054-2194219office@akmp.co.ilעדה כרמימ"אדריכלים בע, עדה כרמי מלמד

050-8437800dekel@goodovitch.comדקל גודוביץדקל גודוביץ

03-6812027054-4300777mail@pivko.comאילן פיבקומ"אילן פיבקו אדריכלים בע

050-4215515ohana.arie@gmail.comאריה אוחנה אריה אוחנה ' אדר

צביקה פסטרנקצבי מנחם פסטרנק
050-7844154
052-3669744

Pasternak5@barak.net.il

03-5719302050-8550071ehudpbest@gmail.comאהוד בסטבסט אדרכילים ומתכנני ערים

03-5324876sbronen@netvision.net.ilבת שבע רונן שלמה ובת שבע רונן

03-5186226052-2339993office3@segrearch.comאנריקו סגרהאנריקו סגרה אדריכלים

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

03-9102208054-3139311rothbart@zahav.net.ilאמיר רוטהברטאמיר רוטבהרט

  03-7503636office@ethos-group.co.ilברק כץאתוס

03-9229999odelya@tenna.co.ilדורון קופמןדורון קופמן

גיאוקרטוגרפיה המכון למחקר 
03-7682222052-4468887office@gevim.co.ilרינה דגנימ"מרחבי בע

אביב ניהול
-קובי בן, אורן גרובר

משה
03-9024004

tal.venger@avivamcg.com 

03-6102826052-3608692iris@urbanics.co.ilאיריס אפרתמ "אורבניקס בע

מ "שמיר אדריכלות בע-ענבר
 04-9896017052-2666975inbar.iris@gmail.comאיריס ענבר(איריס ענבר)

03-9199921052-3702713pablo@altman.co.ilפבלו אלטמןאלטמן

073-2955500053-6719670keren_l@geo-da.co.ilגאודע

02-5950099054-6563756avib@geo-bengur.co.ilאבי בן גורמ"גיאו בן גור אדריכלות בע

08-6270689054-8098738hila@marash.co.ilרם מרשמרש אדריכלים

מ"ארכיטקטורקה ובינוי ערים בע
04-9835146050-5268746gabi@mebelarch.co.ilערן מבל(ערן מבל) 

03-6833698054-7353381office@kisselov-kaye.comתאה קיסלובקיסלוב  קיי אדריכלים

03-6499515054-4232337שמואל שילהיעקובסון אדריכלים, שילה, פיטלסון
office@fsj.co.il
shmuel@fsj.co.il

08-6210000office@fe-arc.co.ilפישר יעקבמ"פישר אלחנני אדריכלים בע

D.M.R מ"תכנון ופיתוח ערים ואזורית בע
ר רונית"ד

03-6475137054-4367111dmr@dmr.co.ilמרטון-  דוידוביץ 

09-7949400050-5400281office@mosessco.comנורית מוססקומ "מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע. צ

03-6814285054-4989696studio@ronfleisher.co.ilרון פליישר(רון פליישר)גולן הדרי אדריכלים 

03-5719302050-8550071ehudpbest@gmail.comאהוד פרץבסט אדרכילים ומתכנני ערים

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

  03-7503636office@ethos-group.co.ilברק כץאתוס

02-6789358050-8383800doron@geo-prospect.comדורון בראוןגאופרוספקט-דורון בראון

 04-8580044052-3336063amashiah@netvision.netמשיח. שימ"יועצים לאקוסטיקה בע- משיח . ש

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

03-5236633054-6735373שמחה לוסטינגשמחה לוסטינג
office@lustig.co.il 
 efrat@lustig.co.il

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

08-8650044adamamit@adamamit.comניר סוסינקימ"אדם עמית תשלובת יעוצית בע

03-5596433058-4969887'טראץ (אהובה)לובוב מ"חבוליס כלכלה והנדסה בע
chvoles@gmail.com
ahuvatr@gmail.com

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

04-6288924ziv@bmp-eng.co.ilמאיר ארילוןמ"במפ הנדסה בע

אקוסטיקה

מעליות

כמאי

אי יציבות קרקע/ בולענים 

שמאי מקרקעין

מתכנני ערים
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מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

08-8604054050-7688967eysim@walla.comאייל שמחהאייל שמחה

077-9162693054-4834480avilod1@gmail.comמ "סיון בע- אייר 

דני כורדימ"דני כורדי שמאי מקרקעין בע
08-6487707 /050-

7730800050-7730800dannyk@kodady.co.il

הדר מירוםהדר מירום
04-9553909/ 054-

5640655054-5640655hadar@hmirom.co.il

072-2505119054-2266781yyrr@zahav.net.ilיניב רפאליניב רפאל

077-2005065054-5844990noalavi@gmail.comנועה לביאנועה לביא

03-9620068050-7374897shimonies@013net.netשמעוני ערןשמעוני ערן

עודד לויעודד לוי
/ 050-763715503-

5611444050-7637155oded@zc-eng.co.il

עמיר סיון דור סיון שמאים
09-9552037/ 054-

4228278amirsivanltd@gmail.com

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

P.G.L03-7914111דב הופמןpgl@pgl.co.il

074-7122222office@orhitec.comמ" בעGISאורהייטק 

073-2955500053-6719670keren_l@geo-da.co.ilגאודע

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

054-4584739tsk@bezqint.netמיכאל וייסמןק הנדסה.צ

054-7780742sharon@dotan-eng.comשרון דותןמ"דותן הנדסה בע. ש
02-6515114office@golitsky.comגדליה אוליצקימ"גדליה אוליצקי הנדסה בע

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

D.N.A 058-5557007רונית לבוביץ שוחט אדריכלות ועיצובdna.ronit@gmail.com

054-6752054orbenifla@gmail.comאור בן נפלאאור בן נפלא

03-5186226052-2339993office3@segrearch.comאנריקו סגרהאנריקו סגרה אדריכלים

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

LDD03-9265979052-7444758רפי מנדלבאום
office@lddtech.com  
shirlis@lddtech.com

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

מייל להתקשרותטלפון ניידטלפון משרד' מסאיש קשרשם חברה

הטמעת הרפורפה/יעוץ בנושא רישוי בנייה

שימור מבנים

אגרונומים ועורכי נספחי עצים בוגרים

 גיאוגרפיותGISמערכות מידע 

יועץ בניה ירוקה

גיאולוגיה

מנהלי אבטחת איכות

עיצוב פנים
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