
 

 
 

 ולתשתיות   לבנייה  המהנדסים   איגוד  חברי  קונסטרוקטורים 
 
 
 

 מהנדס  'מס עבודה   אזור חיים   קורות
 רשוי 

 שם  'טל 'מס ל "דוא

 אלוק   גיל  gilaluk@gmail.com 250-1196642 08990022 מרכז   -שרון  לחץ כאן 
 כהן   אייל eyalk.erk@gmail.com 250-2122040 40200612 הארץ   כל 

 אוחנה  אלעד  eng.eladoh@gmail.com 252-1565266 14222226 מרכז לחץ כאן 

 נמירובסקי   איליה ilya@il-engineers.com 251-5522415 48808049 דרום   -  מרכז לחץ כאן 

 סלומון   זיו  ziv@ziv-eng.co.il 252-2001415 440229 מרכז לחץ כאן 

 שפי   צבי  zvi@zvi-shef.com 2512225012 45144 מרכז לחץ כאן 

 שטרית   קובי kobishishka@gmail.com 250-9282221 01190882 מודיעיין  לחץ כאן 
 ברט   יוסף  barth.engineering@gmail.com 251-1229285 42420 הארץ   כל 
 קרני   ירון  yaron@engkarny.com 251-9228088 29510 מרכז -שרון  
 דרעי   ריקרדו  ricoderi@gmail.com 252-2985060 22222546 מרכז 

  20518 הארץ   כל 
rma9574391@gmail.com 

 גדבאן   שריף  250-2629825

 ביאר   אמיר amirbiar@gmail.com 251-0602248 1220812 הארץ   כל לחץ כאן 

 דניאלי   משה madanieli@ariel.ac.il 251-1868522 429422 מרכז לחץ כאן 
 צברי   אליהו e.zabari.eng@gmail.com 250-2594922 446222 מרכז 

 קירמה  יפעת yifat@KirmaDery.co.il 250-1820620 2082012 הארץ   כל לחץ כאן 
 וייס   אלון alon.bruce@gmail.com 252-9641825 22052802 חולון   - חדרה 
 גל   דורי dorigal.eng@gmail.com 250-2242922 46845012 הארץ   כל 
 האני   אמיל אבו emile2@bezeqint.net 252-5198226 6659 הארץ   כל 

 אנונו   רפי rafi@anunu.co.il 251-0215825 428590 הארץ   כל לחץ כאן 
 נסיר   אחסן nseer1@gmail.com 251-1218469 425242 צפון  

 קדר   אמיר  office@kedmor.co.il 22-9444888 24140 הארץ כל לחץ כאן 

 פטרי   מיכה micha@kedmor.co.il 22-9444888 2066185 הארץ   כל כאן   לחץ 

 מור   רז office@kedmor.co.il 22-9444888 25222 הארץ   כל כאן   לחץ 

 פינטו  יצחק  Pintoing.eng@gmail.com 250-0122250 8952 ודרום   מרכז לחץ כאן 

 גרושקו   יואל office@grouchko-eng.com 250-2194220 421894 ירושלים  לחץ כאן 

 שבודיאש   דמיטרי  dsh@taieb-eng.co.il 250-2245511 15614 ומרכז  דרום  לחץ כאן 
 רבין   שמואל shmuel@pr-eng.com 251-1251022 2925 דן   גוש  

 מלכה   משה info@yehadim.co.il 252-0162229 96428 הארץ   כל כאן   לחץ 

 נוב 'בבג   אריאל office@yss.co.il 22-5281211 426204 הארץ   כל לחץ כאן 

 שרעבי   איתי  office@yss.co.il 22-5281211 446085 הארץ   כל לחץ כאן 

 פרסובסקי   דייגו office@yss.co.il 22-5281211 22426615 הארץ   כל כאן   לחץ 

      

 

 

 להכללת   הסכימו   באיגוד ואשר   החברים  קונסטרוקציה   מהנדסי  כלולים   ברשימה
 .ברשימה  שמם 

 .מהנדסים   איגוד  מטעם  הצעה  או   הפנייה  ,המלצה   ברשימה  לראות  אין
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