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בעלי תעודות בפנקס המיוחד למורשי נגישות מבנים וסביבתם 
 הקרובה, תשתיות וסביבה לאנשים עם מוגבלות

 
 16.06.19תאריך עדכון: 

 
 מס'

 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 מר רויטמן מיכאל 08.05.07 001 1
 בעל תואר אקדמי

 קשור

-03טל:    5355469 
-054נייד:   6388008 
-03פקס:   6357921  

 .net013mikkiro@ 
  

נגישות מבנים   
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 מר ילין דוד 08.05.07 002 2
 בעל תואר אקדמי

 קשור

-04טל:   6444036 
-04פקס:  6444039 
-050נייד:  7437909 

David_y@abt.co.il 

 א.ב. מתכננים
העמקים, 

קיבוץ יפעת 
30069 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

תורג'מן  יכל רשויאדר 08.05.07 003 3
 אבי

רא"ל  מרדכי    
  8מקלף 

מודיעין מכבים 
 7176805רעות 

 נגישות מבנים
וסביבתם 
 הקרובה

קפלן  יכלית רשויהאדר 08.05.07 004 4
 יונית

-04טל:    8292792 
  0525335325נייד:  

Yonit.kaplan@gmail.com 
 

 25רח' הנוריות 
 36791נשר 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 נוף יכליתאדר 08.05.07 005 5
 רשויה

 מינצקר חנה 

-08טל:   6532024 
-054נייד:  2041366 

hhannamm@mail.com 

 277ת.ד. 
מדרשת בן 

 84990 גוריון

נגישות תשתיות 
 וסביבה

בלום רשוי   נוף יכלאדר 08.05.07 006 6
 אמיר

-04טל:   8339070 
-050נייד:   5277882 

blum.co.il-mb@miller 
 
 

  14התשבי רח' 
 34527חיפה 

נגישות תשתיות 
 וסביבה

אסבאן יכל רשוי אדר 08.05.07 007 7
 שמעון 

  16האחווה    
מונד -תל

4062316 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה יכלית אדר 08.05.07 008 8
  שניאור לאה

-08טל:   9353852 
-050נייד:   5477170 

 27/4רח' אלה 
 מזכרת בתיה

 נגישות מבנים
וסביבתם 

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

-08פקס:  9352775 
s@netvision.net.il-Lea 

 

 הקרובה,  76804
תשתיות 
 וסביבה

 
 
 
 

      

 יכל רשוי אדר 08.05.07 010 10
 גור זאב 

-08טל.:  6496810 
-077פקס:  4177708 
-054נייד:  7829622 

gurzeev@bezeqint.net 
 

, 54בית מס' 
ניר משה 

85370 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 ריכל רשוי אד 08.05.07 011 11
 גונן אריה 

-03טל/פקס:  6492487 
 
 

רח' קדש 
, תל 3ברנע
 69986אביב 

 נגישות מבנים
וסביבתם 
 הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 

גרדשטיין  ריכל רשוי אד 08.05.07 012 12
 אריאל 

-09טל:  8944663 
-09פקס:  8948998 

archiel@zahav.net.il 
 

 18אלמוג  
 צורן-קדימה

6092000 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

איגר  יכלית רשויהאדר 08.05.07 013 13
 מלכה 

-02טל.:  6789914 
Le.architectura@gmail.com 

 

רח' האייל 
77/35 ,

ירושלים 
96955 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

זרובבל  ריכל רשויאד 08.05.07 014 14
 אורי 

-03טל:    5105407  
-03פקס:  5105416 

Uri_z@inter.net.il 
 

רח' כל ישראל 
, נווה 4חברים 

צדק, תל אביב 
65158 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

יגאל רשוי  נוף יכל אדר 08.05.07 015 15
 שטיינמץ 

-08טל/פקס:  9419234 
igalst@bezeqint.net 

 

, 1רח' העמק 
 76610רחובות 

נגישות תשתיות 
 וסביבה

 רשויאזרחי  מהנדס 08.05.07 016 16
 בן צבי אייל

-050נייד:  3435683 
-077פקס:  6260628 

L9901@netvision.net.il 
 

דירה  6עמר -גו
7 

סבא -כפר
44100 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 ציפרוט יכל רשויאדר 08.05.07 017 17
 יהושע

-03טל   -03פקס    5181030
6836446 

zifrut@zifrut.co.il 
 

רח' רב האי 
 -תל 9גאון 
  68132אביב 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
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mailto:L9901@netvision.net.il
mailto:zifrut@zifrut.co.il
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 וסביבה

שטרנפלד יכל רשוי אדר 14.06.07 018 18
 אבי 

-03טל:    5356024 
-03פקס:  5357891 

avi@avisternfeld.com 
 

, 11רח' הורדים 
 גני יהודה

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 יכל רשוי אדר 14.06.07 019 19
 לוטן רמי

-03טל:    5442115 
-03פקס:  5442115 

lotarc@lotarc.com 
 

, 25רח' עקיבא 
תל אביב 

62154 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה,

 יכל רשוי אדר 14.06.07 020 20
 שילה אריה 

-03טל:     5440566 
-050נייד:    5332361 
-03פקס:   6044977 

arch.co.il-office@shilo 
 

 12רח' צידון 
תל אביב 

63508 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 יכלית רשויה אדר 15.08.07 021 21
 וולקוף דליה 

-02טל:    5352725 
-02פקס:  5795716  

delil@volcofs.com 
 

רח' השחם 
26/3 

 מעלה אדומים
98557 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 יכלית רשויהאדר 15.08.07 022 22
 נוסבאום גבריאלה 

-03טל:    5247993 
 03-5241448 :פקס

gaby@gabynossbaum.co.il 

 

 3רח' גרץ 
תל אביב 

63465  

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
 ותשתיות 

מוססקו  יכל רשויאדר 15.08.07 023 23
 צבי 

-09טל:    9583798 
-09פקס:  9514869 

office@mosessco.com 
 

, 418ת.ד. 
 הרצליה

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה,

יכלית רשויה אדר 15.08.07 024 24
 ליפניק אליסה

-052נייד:  3559181 
-09פקס:  7749836 

Alias.accetc@gmail.com 

נגישות מבנים   
וסביבתם 
 הקרובה,

גאס  יכלית רשויה אדר 15.08.07 025 25
 שרה

-074טל:    7880141 
-054נייד:    7717124 
-074פקס:   7880004 

lola@yesenof.co.il 
 

 נוף החב' יפ
 3רח' ביאליק 

 קומה 
 33112חיפה 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

-054נייד:   כהנא דוד יכל רשוי אדר 22.08.07 026 26  13המעלות   4626444
 46583הרצליה 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה,

  יכל נוף רשויאדר 22.08.07 027 27
 חיל יצחק

-04טל:   6276727  
-04פקס:  6276726  

banof.co.il-h@kav-zaki 
 

רח' אלון 
ת.ד.  21התבור 
קיסריה  3110

,38900 

 נגישות סביבה

-050נייד:   יכלית רשויהאדר 22.08.07 028 28 6445111 
kinsky@netvision.net.il 

נגישות מבנים  26רימון 

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

נוה מונסון   קינסקי יעל
60190 

וסביבתם 
 הקרובה,

רטסקו  יכל רשויאדר 22.08.07 029 29
 סרג'ו

-03טל:   6769584 
sergior@013.net 

 
 

רח' אהרונסון 
, רמת גן 43/2

52293 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה,

 רשויה יכליתאדר 22.08.07 030 30
 סבירסקי מלול בתיה

-03טל:    5598933 
-03פקס:  5506213 

architect.com-batia@bea 
 

 10רח' השחר 
 58414חולון 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
 ותשתיות

צפריר  יכל רשוי אדר 22.08.07 031 31
 דורון

 03-6142142   :טל

-03פקס:   6142141 

za.co.il-doron@fa 

 

 1רח' בן גוריון 
 בני ברק 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
 ותשתיות 

פדר  יכלית רשויה אדר 10.09.07 032 32
 ארנה

-03טל:  5495222 
-03פקס:  5473394 
-052נייד:  2893723 

federos@gmail.com 

 

 7רח' טהון 
 רמת השרון

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה

מלזק  יכלית רשויה אדר 10.09.07 033 33
 רג'ינה

-054נייד:  4929290   
-09פקס:  7676835 

 

רח' השלום 
, כפר 6/17
 44377סבא 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה
 וסביבה

 יכלית רשויהאדר 10.09.07 034 34
 סוקולצקי דנה יאנה

-03טל: 6201145  
-03פקס: 6202333 

 19רח' מאז"ה 
פינת עין ורד, 

 תל אביב

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה

 יכל רשוי אדר 10.09.07 035 35
 שקד דניאל 

-03טל:  6447811 
-03פקס:  6447812 
-052נייד:   2808812 

arc@bezeqint.net-Shacked 
 

רח' חנה 
 7/6רובינא 

תל אביב 
69372 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
 תותשתיו

לנדא  ריכל רשוי  אד 04.11.07 036 36
 יעקב

-03טל:  -03פקס:  6492081
6479634 

y@lenda.co.il 
 

רח' ראול 
א'  22ולנברג 

תל אביב 
69716  

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה

 

שילינג  יכל רשוי אדר 04.11.07 037 37
 עמרם

-03טל:  -03פקס:   6135585
6136052 

office@shiling.biz 
 

 31רח' היצירה 
  52521רמת גן 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

 יכלית נוף רשויה אדר 04.11.07 038 38
 אופיר אילנה 

-050נייד:  7209383 
Fmilana.ofir@gmail.com 

 

  5רח' הדרור 
מבשרת ציון 

90805   

 נגישות סביבה

 יכלית נוף רשויהאדר 04.11.07 039 39
 צוביירי אשל נעמה

-08טל'  9702458 
-052נייד:  4720070 

 8/8רח' סביון 
   71700ודיעין מ

גישות תשתיות נ
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

eshel@012.net.il-n 
 
 

 יכלית רשויה אדר 04.11.07 040 40
 גולדשמיד פני

-09טל'  9555381 
-050נייד:  7510104 
-153פקס:  9955538 

Ftg545@gmail.com 

  28ארלוזורוב  
 46448הרצליה 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה
 וסביבה

 יכל רשויאדר 04.11.07 041 41
 נדלסטיצ'ר בנימין

-09טל:  7404981  
-09פקס:  7427567  
-050נייד:    2922777  

b@zahav.net.il-Nadel 
 

 26רח' ישורון 
 הוד השרון

נגישות מבנים 
וסביבתם 
 הקרובה

דגני  יכלית רשויהאדר 19.12.07 042 42
 שושנה

-08 :טל 9979458  
-08פקס:   9979458 
-050נייד:   5280114 

dreizy@gmail.com 
 

 ד.נ. ערבה 
 9תיכונה 
 צוקים

 נגישות תשתיות
 וסביבה

שפיר  יכל רשוי  אדר 19.12.07 043 43
 אורן

-09טל:    8987178 
-052נייד:   3419215 

oshapir@gmail.com 
 

 4רח' הערבה 
 צור משה

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

גוטמן  יכלית רשויהאדר 19.12.07 044 44
 נהיר להר

-03טל:    9621225 
-050נייד:   6860057 

rlahar@bezeqint.net 
  

 108רח' ימית 
 נווה דקלים
 ראשל"צ

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

 רשויה מהנדסת 19.12.07 045 45
 ציקנובסקי

 מילה 

-077פקס:   2259493 
-054נייד:    6308673 

milatsk@gmail.com 
 

 264ת.ד. 
ים -בת

5910201 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

 גב' נורית 19.12.07 046 46
 הולצינגר 

 בעלת תואר אקדמי
 קשור

-09 טל: 7417354 
-09פקס:   7601218 
-054נייד:    4600179 

nurith@sii.org.il 
 

 מבניםנגישות   
 וסביבתם 
 הקרובה

קורוב  מהנדס רשום  19.12.07 047 47
 מטביי 

-08 טל: 9955696 
-050נייד:    7637943 
-08פקס:   9955696 

korobm@arod.moni.il 
 

 6רח' חסידה 
 89079ערד 

 נגישות תשתיות

 רשוי מהנדס 19.12.07 048 48
 סומר עמנואל לאון 

-02 טל: 5633605  
-02פקס:   5660951  

Emsommer@inter.net.il 
  

רח' בוסתנאי 
9/4 

 ירושלים 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

קסלמן רשוי  מהנדס  17.01.08 049 49
 מוטי

-09   טל: 7412307   
-054נייד:    4971979 

 12רח' הגאולה 
הוד השרון 

45272 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 סתיו יכל רשוי  אדר 17.01.08 050 50
 אוסבלדו 

-09 טל: 9565060  
-052נייד:    2461804   

osistav@netvision.net.il 
 

 רח' 
 22משכית 
 הרצליה 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

קוריאל  יכל רשוי אדר 17.01.08 051 51
 אברהם 

-04 טל: 8371190  
-04פקס:   8371190 

coriel@inter.net.il 
   

 רח' 
 67דרך הים 

  34744חיפה 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

בת  יכלית רשויה אדר 17.01.08 052 52
 שבע רונן 

-03 טל: 5321849  
-052נייד:    2583063   

sbronen@netvision.net.il 
 

 47ת.ד. 
 גבעת שמואל

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

 

 מר עמירם 20.02.08 053 53
 שפירא

 

-02טל:    6515267 
-03פקס:   7252664 

  

 7936ת.ד. 
  ירושלים

 גישות מבניםנ
 וסביבתם 
 הקרובה

אנדרי   יכל רשויאדר 20.02.08 054 54
 קרישן

-03טל:    5606257 
-03פקס:   5601960 
-052נייד:    2421665   

criarc@netvision.net.il 
  
 

רח' אחד העם 
 , תל אביב 98

65207  

 גישות מבניםנ
 וסביבתם 
 הקרובה

יגיל  יכל רשויאדר 20.02.08 055 55
 ביץהור

-02ל:   ט 6430227 
-054נייד:  4635678 

yagil@hurvitz.org 
 

 13רח' קליינמן 
ירושלים 

9655221 

 נגישות מבנים
תשתיות 
 וסביבה

 גוליאק יכל רשוי אדר 20.02.08 056 56
 מוריס

-09פקס:    7424070   
-09טל'  7601793  

mauriceg@netvision.net.il 

 286ת.ד. 
רח' החרושת 

19 
  רעננה

 גישות מבניםנ
 וסביבתם 
 הקרובה

אבינועם  יכל רשוי אדר 20.02.08 057 57
 לוין

-08טל:    6466999 
-08פקס:   6466989 

arc.co.il-Levin@levin 
 

 2רח' הגת 
פארק עומר 

84965  

 גישות מבניםנ
 וסביבתם 
 הקרובה

ינאי  יכלית רשויהאדר 31.10.07 058 58
 פיזוב נאוה

-03 טל: 6233766 
-050נייד:    5599754 
-03פקס:    6233700 

Nava_y@abt.co.il 

רח' 
  34פיליכובסקי 

תל אביב 
69341 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

דניאל  יכל רשויאדר 11.03.08 059 59
 כהנא

-04טל:    9990321 
-04פקס:   9991321 

arc.com-danny@danka 
 

 תרדיון
ד.נ. משגב 

20179 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

פרידמן רשוי  מהנדס 11.03.08 060 60
 יעקב

-03טל:    7369772 
-03פקס:  7369773 

jf@jfpe.com 

 117רח' שטרן 
קרית אונו 

55602 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

תשתיות 
 וסביבה

 יכלית רשויה  אדר 29.05.08 061 61
 גרנות יעל

-04טל:    8611311 
-052נייד:   4474501 
-04פקס:  8611322 

yael@yygranot.co.il 
 

 הנביאיםרח' 
18 

 מגדל ארמון
 33501חיפה 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

גרנות  ריכל רשוי אד 08.12.08 062 62
 ירון

-04טל:    8611311 
-052נייד:   4474501 
-04פקס:  8611322 

yaron@yygranot.co.il 

רח' הנביאים 
18 

 מגדל ארמון
 33501חיפה 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

ורשבסקי  ריכל רשוי אד 08.12.08 063 63
 אברהם

-09 טל: 7434946  
-052נייד:  6686395 
-09פקס:  7487197 

Avivar2@gmail.com 

 3391ת.ד. 
 רמות השבים 

45930 

נגישות מבנים 
וסביבתם 
הקרובה, 
תשתיות 
 וסביבה

רשויה נוף יכלית אדר 08.12.08 064 64
 חנה יפה

-04 טל: 8473405  
-050נייד:  5475279  
-04פקס:  8470236 

 
 

 72רח' הנשיא 
  34642חיפה 

 סביבהנגישות 
  

 יכל רשוי אדר 08.12.08 065 65
 רייפר ניר

-03 טל: 5793106 
-03פקס:  5791390 

nir@reifer.co.il 
 

רח' גוש עציון 
11 

גבעת שמואל 
5401011 

 נגישות מבנים
 וסביבתם 
 הקרובה

  הנדסאית 08.01.09 066 66
 תמר לובלסקי

 

 050 -5292752נייד: 
   09 -7482123פקס: 

Tamar.negishut@gmail.com 

 952ת.ד 
כפר חרוצים 

60917 

 נגישות מבנים

 רשויה אדריכלית 27.06.10 067 67
 אסף אורלי

 א'5יעל רח'  
 64372ת"א 

 נגישות

 רשויאדריכל  27.06.10 068 68
 זועבי ראג'ב

-04טל'  6084694 
-04פקס:  6081599 
-050נייד:  5409092 

Ragev_z@017.net.il 
 

 9228ת.ד. 
 16211נצרת 

 נגישות

 רשוי  אדריכל 27.06.10 069 69
 יחיא אכרם-חאג'

-09פקס:  7994930 
-052נייד:  9572388 

 2784ת.ד. 
 טייבה משולש

40400 

 מבנים נגישות
תשתיות 
 וסביבה

 
 

 רשוי מהנדס 27.06.10 070 70
 חביבאללה מונדר

-04טל'  6561690 
-054: נייד 5419238 

 153545419238פקס: 
 

 319ת.ד. 
 עין מאהל 

17902 

 נגישות
 

 נגישות 99738ת.ד.   רשויהמהנדסת  27.06.10 071 71
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 31996חיפה  ורדהבלוט חורי 

 רשומה אדריכלית 27.06.10 072 72
 חקלאי שגית

-050נייד:  4700777  
-077פקס:  3088953 

Sagit.haklay@gmail.com 
 

 5רח' טריטש 
 רמת החייל

אביב -תל
69860 

 נגישות

 מהנדס רשום 27.06.10 073 73
 לויתן אהרון

-052נייד:  7271042 
-09טל'  7440265 

aharon@shimur.org.il 
 

 3הכלנית 
סבא -כפר

44280 

 נגישות

74 
 

 רשויה מהנדסת 27.06.10 074
 כורם נעמי

-050נייד:   8800227 
-04טל'  9990926 

 15349990926פקס: 
eng.com-noami@corem 

 

 453ת.ד. 
 זכרון יעקב

 נגישות

 רשוי מהנדס 27.06.10 075 75
 מוסלם נסים

 2376ת.ד.  
 16201נצרת 

 נגישות

 רשויאדריכל  27.06.10 076 76
 מחאמיד סולימאן

-04טל'  6316669 
-052נייד:  4344811 
-052נייד:  7068614 
-04פקס:  6112882  

archs.com-office@forma 
 

 256ת.ד. 
 אום אל פחם

30010 

 נגישות

 רשויאדריכל  27.06.10 077 77
 מינס אייל

-04טל'  9933826 
-04פקס:  9933874 
-054נייד:  4993826 

eyalmines@gmail.com 

קיבוץ לוחמי 
 הגיטאות 
ד.נ.  גליל 

 מערבי
22803 

 נגישות

78 
 

 רשום מהנדס 27.06.10 078
 מסאד פורסאן

-04טל'  6402064 
-04פקס:  6402064 
-052נייד:  3225139 

forsn@live.com 
 
 

 247ת.ד. 
מוקבלה 
19354 

 נגישות

 רשויאדריכל  27.06.10 079 79
 אס אילינחמ

 29דוד פינסקי  
 34353חיפה 

 נגישות
 
 

 רשויה אדריכלית 27.06.10 080 80
 קרייס ויקטוריה

-04טלפקס: 9886836 
-1534פקס:  9886836 
-054נייד:  5595331 

krais@012.net.il 
 

 27שביל טבת 
כרמיאל 
20100 

 

 נגישות

 רשוי אדריכל 27.06.10 081 81
 רונן נפתלי

-04טל'  8662246 
-054נייד:  2443020 
-04פקס:  8662247 

office@naftaliroenen.co.il 

 48גאולה 
 3604ת.ד. 

 31036חיפה 

 נגישות

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 

 רשוי אדריכל 27.06.10 082 82
 שחאדה נזמי

-04טל'  6569210 
-054נייד:  3066590 
-04פקס:  6467278  

 

 132ת.ד. 
 כפר עין מאהל

17902 

 נגישות

 רשויה אדריכלית 27.06.10 083 83
 תמיר דהן עמית

-04טל'  8336061 
-052נייד:  3929062 

Tamir_am@netvison.net.il 
 
 

 17התשבי 
 34527חיפה 

 

 נגישות
 
 

 רשוי אדריכל 27.06.10 084 84
 אטדג'י מאיר

-03טל'  5731773 
-03פקס:  7311301 
-054נייד:  3064200 

etedgi@gmail.com 
 

 575ת.ד. 
גבעתיים 

53104 

 נגישות

85 
 

 רשוי אדריכל 27.10.11 085
 דן עבודי

-02טל'  6434624 
 0206429280פקס: 
-050נייד:  8502270 

dan_arc@017.net.il 
 

 5שילר 
ירושלים 
96227 

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה

86 
 

 רשויאדריכל  27.10.11 086
 מנו משה

-03טל'  6598311 
-073טל'  2406845 
-054נייד:  2506757 

bmmano@gmail.com 

 8רימון 
 59423בת ים 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

87 
 

 רשויהאדריכלית  27.10.11 087
 איזבלה שמידט

-08טל'  9371116 
-077טל'  7040234 
-050נייד:  6768115 

Bshm1706@gmail.com 

קרן היסוד 
14/10 

 78758אשקלון 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

88 
 

 רשוי מהנדס 27.10.11 088
 הרצל שואעי

-02טל'  6433956 
 0546550912נייד: 

herzelchouai@gmail.com 

פרץ ברנשטיין 
רמת שרת  38

 ירושלים

מבנים נגישות 
 תשתיות
 וסביבה

89 
 

 רשויה מהנדסת 27.10.11 089
 ציליה לוין

-03טל'  9367570 
 0506223268נייד: 

Zila51n@gmail.com 
 

דרך נחשונים 
ת.ד.  106/2
1590 

 40700אריאל 

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה

 

90 
 

 רשום אדריכל 27.10.11 090
 אבו אלחסן חסן

-03טל'  9754907 
-03טל'  9379169 
 0524474938נייד: 

aboelhasan@walla.com 

עבד אל כרים 
 17קאסם 

כפר קאסם 
48810 

 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשויהאדריכלית  27.10.11 091 91
 טורבן ילנה

-054נייד:  6828774 
Lena_tor@walla.com 

 8/2 מזל טלה
ירושלים 
97833 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

92 
 

 רשויה אדריכלית 27.10.11 092
 ונדסבורגר נורית

-09טל'  9515702 
-09טל'  9566296 
-052נייד:  8657227 

 arch@012.net.il-Van 

 5האלה 
 46596הרצליה 

 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 27.10.11 093 93
 נון-צפורה שר בן

-09טל'  7400906 
-09טל'  7410220 
-054נייד:  4894424 

Zipi.bn@gmail.com 
 

 א' 18המעגל 
הוד השרון 

45304 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 

 רשוי מהנדס 27.10.11 094 94
 אלקרינאוי באסם

-08טל'  6231713 
-08פקס:  6231751 
-050נייד:  2463646 

Basen8000@gmail.com 
 

 מס'  17שכ' 
  165בית 
 85357רהט 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 27.10.11 095 95
 ליפשיץ דנה ברכה

-02טל'  6310904 
-052נייד:  3463353 

donna@netvision.net.il 
 

 14לף הצ
ירושלים 
96586 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 8.12.11 096 96
 מוחמד אבו נאצר

-04טל'  6280767 
-04טל'  6280767 
-054נייד:  2031128 

 
 

 1ג'ת 
-באקה אל

 גרביה
30091 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

97 
 
 

 רשוי אדריכל 15.01.12 097
 גיא חן

-02טל'  6481123 
-054נייד:  7567744 

s.co.il-a-mali@g 
 

דרך חברון 
 א'101

 בית הנציב 
ירושלים 
9348001 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 

98 
 
 

098 
 

 רשום אדריכל 15.01.12
 שריף דראושה

-054נייד:  8199153 
Arh.sharef@gmail.com 

 

 133ת.ד. 
 30812עראבה 

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה

 

99 
 
 

 רשויה אדריכלית 15.01.12 099
 תמר ברויד

-09טל'  9567046 
 9567046טל' 
-054נייד:  4956800 

cdarcah@netvision.net.il 
 

 24/8צמרות 
 46436הרצליה 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

100 
 
 

 רשוי מהנדס 15.01.12 100
 עבד אלחפיז ג'באלי

-09טל'  7991008 
-050נייד:  3477766 

sharon.co.il-m-jaberi@v 
 

 1824ת.ד. 
 40400טייבה 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

101 
 
 

  רשויה אדריכלית 15.01.12 101
 רובין פאולינה אירנה

-02טל'  5635688 
-052נייד:  3815372 

negishutir@gmail.com 
 

 ק.ק. 4שמשון 
ירושלים 
93501 

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה
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 02-6662944פקס , 02-6662540טל' 
www.molsa.gov.il |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 

 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 

102 
 
 

 רשוי מהנדס 15.01.12 102
 יוסף קדוסי

-072טל'  2127264 
-052נייד:  2767736 

ykadosi@012.net.il 
 
 

מקור חיים 
30/5 
 247ת.ד. 
 שבע-באר

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה

103 
 
 

 רשויאדריכל  15.01.12 103
 חסון מרזוק

-04טל'  9996163 
-04טל'  9561194 
 0507302009נייד: 

marzuq@gmail.com 
 

 3012ת.ד. 
חיילים 

 משוחררים
סנאן -אבו

24905 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 

104 
 
 

 רשוי מהנדס 15.01.12 104
 איל כהן

-08טל'  6745518 
-050נייד:  5273959 

Teticon.eng@gmail.com 
 

 3עמוס 
אונו -קרית

55516 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 

105 
 
 

 רשוי אדריכל 15.01.12 105
 עמוס בלזיצמן

-077טל'  3355204 
-03טל'  6414650 
-050נייד:  5543871 

amos@mtgroup.co.il 
 

 9דב גרונר 
אביב -תל

69498 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

106 
 
 

 רשוי מהנדס 15.01.12 106
 זורי אוצייטל 

-02טל'  6297369 
-054נייד:  4819703 
-057נייד:  7769891 

 

רח' מזל אריה 
12 

  4דירה 
 פסגת זאב צפון

ירושלים 
97831  

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

107 
 
 

 רשום מהנדס 15.01.12 107
 עמית אסתרי

-08טל'  9470903 
-052נייד:  3854482 

Amit4074@netvison.net.il 
 

 7מילר 
 76284רחובות 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 

108 
 
 

 רשויה אדריכלית 15.01.12 108
 מיכל כרמלי כהן

-02טל'  6297095 
-02טל'  6521625 
-054נייד:  6334288 

mc@inter.net.il-mc 
 
 

 45החלוץ 
ירושלים 
96222 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 

 רשוי אדריכל 15.01.12 109 109
 שי פדר

-03טל'  5495222 
-052נייד:  8384716 

federarch@gmail.com 

 7טהון 
השרון -רמת

47268 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה 

110 
 
 

 רשוי אדריכל 15.01.12 110
 פולי בנסל

-09טל'  7666203 
-03טל'  9666695 
-050נייד:  4504103 

polly@yssafety.co.il 
 

 5דבורה ברון 
ראשון לציון 

75224 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:ykadosi@012.net.il
mailto:marzuq@gmail.com
mailto:Teticon.eng@gmail.com
mailto:amos@mtgroup.co.il
mailto:Amit4074@netvison.net.il
mailto:mc-mc@inter.net.il
mailto:federarch@gmail.com
mailto:polly@yssafety.co.il
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

111 
 
 

 רשוימהנדס  15.01.12 111
 מיכאל קרונין

-04טל'  9982871 
-050נייד:  6950669 

m.cronin46@gmail.com 
 
 

 94ת.ד. 
 194מס' בית 

 20118לבון 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשוי אדריכל 01.02.12 112 112
 יזהר יערי

-077טל'  2090000 
-077טל'  2000888 
-052נייד:  3293661 

izharyaari@gmail.com 
 

 6היקינטון 
 גבעת עדה

37808 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 01.02.12 113 113
 עאמר חלילה

-077טל'  7009690 
-04טל'  6000969 
-050נייד:  5441144 

 

 510אלג'בל 
כפר  753ת.ד. 
 יפיע

 16955נצרת 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 01.02.12 114 114
 אלכסנדר ברגמן

-08טל'  8550327 
-08טל'  8658559 
-052נייד:  2510718 

bral@017.net.il 
 

 15כינרת 
 77700אשדוד 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 01.02.12 115 115
 אריק מלכה

-09טל'  7649228 
-09טל'  7603677 
-050נייד:  3166304 

ericm@ksaba.co.il 
 

  3שי עגנון 
 11דירה 
 43380רעננה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 01.02.12 115 116
 עמרי נחום

-09טל'  9512993 
-077טל'  4005924 
-054נייד:  8007814 

on.com-omry@arch 
 

זיכרון יעקב 
29/10 
 תקווה-פתח

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 22.2.12 117 117
 יוסף וייסביין

-04טל'  6370491 
-052נייד:  8439446 

yossiwb@gmail.com 
 

 4שכונת האלון 
חנה -פרדס
37023 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 22.2.12 118 118
 יעל דניאלי להב

-054נייד:  4354096 
-054פקס:  4354096 

yael@zahav.net.il-La 
 

 37חרצית 
 מודיעין

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

119 
 

 רשום אדריכל 22.2.12 119
 ארז גלבגיסר

-054נייד:  6535178 
Erez.arc@gmail.com 

 

 57הרצל 
 גן-רמת

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס  15.03.12 120 120
 אלפרדו שמחה פלדמן

-02טל'  9921958 
-052טל'  8602957 
-052נייד:  8602957 

simchas@walla.co.il 
 

 ב'5סיני 
 שמש-בית

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

-09 רשויה אדריכלית 15.03.12 121 121 נגישות מבנים רח' משה דיין  7712711

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:m.cronin46@gmail.com
mailto:izharyaari@gmail.com
mailto:bral@017.net.il
mailto:ericm@ksaba.co.il
mailto:omry@arch-on.com
mailto:yossiwb@gmail.com
mailto:La-yael@zahav.net.il
mailto:Erez.arc@gmail.com
mailto:simchas@walla.co.il


 

 

  

  

 

 אגף רישום ורישוי עסקים
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

-052 זנזורי רבקה 2890500 15 
 43580רעננה 

 תשתיות

 וסביבה

 רשוי אדריכל 15.03.12 122 122
 אירוין ויזנטל

02- 5860585 
02- 5860585 

-052נייד:  2630514 
wizental@bezeqint.net.il 

 

ד.נ. מזרח 
 5בנימין 
 90620עלמון 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 15.03.12 123 123
 קפלונוב אלכסנדר

-04טל'  6816692  

-04טל'  6940632 
-054נייד:  4346465 

albin@013.net 
 
 

  11ארנון 
 11מס בית 

 שמונה -קרית

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 

 רשויה אדריכלית 15.03.12 124 124
 שנית רוני

-054נייד:  4213831 
rshanit@gmail.com 

 

מעלה האורן 
 א'1

עילית מוצא 
90820 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 רשוי מהנדס 15.03.12 125 125
 געברי עאטף

-054טל'  6033464 
-02טל'  5836968 
-054נייד:  6033464 

ltd.com-imfo@imclusion 
 

 66035ת.ד. 
 בית חנינה
ירושלים 
91660 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 15.03.12 126 126
 דוויק היתם

-058נייד:  5303336 
dwhaithamg@gmail.com 

 

 78437ת.ד. 
ירושלים 
9181002 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 15.03.12 127 127
 אני מיכאלוסינ

-03טל'  9697861 
-077טל'  2006853 
-052נייד:  2246846 

Mikisivan106@walla.com 
 

 8/4הנציב 
ראשל"צ 

75259 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשוימהנדס  17.04.12 128 128
 סלומון רוני

-052נייד:  3048811 
salomoneng@gmail.com 

 

משה צבי סגל 
34 

ירושלים 
9728972 

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה

 

 רשוי אדריכל 17.04.12 129 129
 איתן ענבר

-04טל'  6350019 
-054נייד:  4433731 

Inbar.eytan@gmail.com 
 

 ד.נ. מנשה
 37862שקד 

 נגישות מבנים
 תשתיות
 וסביבה

 

130 130 17.04.12 
 

 רשויה אדריכלית
 יפית קוג'מן

-072טל'  2722100 
-052נייד:  5309994 

yafit@nirel.com 
 

 ב'32מאירוביץ 
 ראשל"צ

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 

 רשוי אדריכל 17.04.12 131 131
 צרפתי ארז

-052נייד:  2683440 
 

שד'  ירושלים 
85 

 גן -רמת

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:wizental@bezeqint.net.il
mailto:albin@013.net
mailto:rshanit@gmail.com
mailto:imfo@imclusion-ltd.com
mailto:dwhaithamg@gmail.com
mailto:Mikisivan106@walla.com
mailto:salomoneng@gmail.com
mailto:Inbar.eytan@gmail.com
mailto:yafit@nirel.com


 

 

  

  

 

 אגף רישום ורישוי עסקים
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 רשוי אדריכל 17.04.12 132 132
 חאזם יונס

-04טל'  6356660 
-054נייד:  4259414 

hazem@netvision.net.il 
 

 486ת.ד. 
ערערה עארה 

30026 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 רשוימהנדס  17.04.12 133 133
 יוסף קובטי

-052נייד:  3520210 
Copti_y@sii.org.il 

 

קיוסו אלברט 
8 

-תל 4דירה 
 אביב 
 68134יפו 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשוי מהנדס 17.04.12 134 134
 מוחמד עטון

-02טל'  6297278 
-02טל'  6537281 
-052נייד:  6762156 

 צור בחר
 73490ת.ד. 

ירושלים 
97415 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשויהמהנדסת  17.04.12 135  135
 ורדה שריר

-03טל'  5742668 
-052נייד:  2712927 

Varda.sharir@bezeqint.net 
 

 14/37רימלט 
 52281גן -רמת

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 רשומה מהנדסת 08.05.12 136 136
 רינה גוטמן

-08טל'  8545322 
 8544907טל' 
-054נייד:  2868120 

שבט ראובן 
3/49 

 77632אשדוד 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוםמהנדס  08.05.12 137 137
 סויקה ערן

-054נייד:  6727035 
Soika35@gmail.com 

 

קיבוץ מרחביה 
96 

 קיבוץ מרחביה 
19100 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 08.05.12 138 138
 אנדרסון-טלי כהן

-03טל'  6320596 
-054נייד:  6887280 

talary@zahav.net.il 
 

 09השלום 
מונוסון -יהוד

56211 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה 

 רשוי אדריכל 08.05.12 139 139
 לילינטל עודד

-02טל'  6297671 
-02טל'  5361896 
-057נייד:  7769471 

lilintal@smile.net.il 
 
 

שבט בנימין 
44/1 

גבעת זאב 
90917 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

140 140 08.05.12 
 

 רשוי מהנדס
 עבאסי עומר

-02טל'  6296804 
-02טל'  6277834 
-052נייד:  2400811 

omarabb@hotmail.com 
 

 19382ת.ד. 
ירושלים 
91193 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 21.06.12 141 141
 אבו עואד ראפת

-04טל'  6985569 
-050נייד:  7212484 

Ya.eng.r@gmail.com 
 
 

 1493ת.ד. 
בוקעאתא 

12437 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

-04טל'  רשוי מהנדס 21.06.12 142 142 נגישות מבנים  רח' ראשי  9987011

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:hazem@netvision.net.il
mailto:Copti_y@sii.org.il
mailto:Varda.sharir@bezeqint.net
mailto:Soika35@gmail.com
mailto:talary@zahav.net.il
mailto:lilintal@smile.net.il
mailto:omarabb@hotmail.com
mailto:Ya.eng.r@gmail.com
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

-054נייד:  מנדי חמזה 2171586 
calibermendy@gmail.com 

 

ג'ן -כפר בית
24990 

תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 21.06.12 143 143
 דן קשינסקי

-03טל'  6959771 
-09טל'  9571558 
-054נייד:  2112125 

dan.co.il-dank@ar 
 

 9סמילנסקי 
 46361הרצליה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויהמהנדסת  21.06.12 144 144
 אושפיז  ויגל אריאלה

-03טל'  6959771 
-03טל'  6131410 
-054נייד:  2121124 

dan.co.il-arielau@ar 
 

  9תרע"ד 
 52503גן -רמת

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 21.06.12 145 145
 איריס גוראל

-04טל'  8100247 
-052נייד:  5465509 

irisgurel@013net.net 
 

החשמונאים 
17 

 3372339חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 21.06.12 146 146
 חוסרי המאם

-04טל'  6315446 
-050נייד:  9485336 

hammam@walla.com 
 

 7672ת.ד. 
 ג'בל קאאוש
אום אל פחם 

30010 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 19.07.12 147 147
 ראמיג'מאמעה 

-04טל'  6551292 
-050נייד:  2033210 

Rami.eng1@gmail.com 
 

 1337ת.ד. 
 מראח גוזלאן

 16955יפיע 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 19.07.12 148 148
 קאייד אבופריח

-054טל'  4679050 
-08טל'  9910708 
-050נייד:  5344935 

 מס' 4שכונה 
 25בית 
 529ת.ד. 
 85357רהט 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 9.09.12 149 149
 ראמי אחמד

-04טל'  6557810 
-050טל'  8912990 
-050נייד:  6243015 

Rami.ahmd@gmail.com 
 

 301אלג'בל 
 736ת.ד. 
 16955יפיע 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 31.10.12 150 150
 אחמד מהדי אבוריא

-04טל'  6747957 
-052נייד:  2462889 

mhdi@zahav.net.il 
 

 2757ת.ד. 
 30810סכנין 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 רשויאדריכל  10.12.12 151 151
 מרגו לימור אלתרמן

-03טל'  5444004 
-08טל'  9205259 
-054נייד:  3292978 

sp.co.il-mail@al 
 

 138הזית 
מושב כפר 

 שמואל
99788 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 13.12.12 152 152
 אורית כהן

-04טל'  6990297 
-054נייד:  4997438 

 201מצפה נוף 
 20115אמירים 

נגישות מבנים 
תשתיות 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:calibermendy@gmail.com
mailto:dank@ar-dan.co.il
mailto:arielau@ar-dan.co.il
mailto:irisgurel@013net.net
mailto:hammam@walla.com
mailto:Rami.eng1@gmail.com
mailto:Rami.ahmd@gmail.com
mailto:mhdi@zahav.net.il
mailto:mail@al-sp.co.il
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 9139102, 39255 .ת.ד,  ירושלים, קריית הממשלה, 5, בנק ישראל בנין ג'נרי

 02-6662944פקס , 02-6662540טל' 
www.molsa.gov.il |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 

 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

Urit_guy@bezeqint.net 
 

 וסביבה

 רשום כלאדרי 13.12.12 153 153
 לנצמן דור

-04טל'  8576192 
-052נייד:  2696633 

Dorlan.arch@gmail.com 
 

שכונת הרחבה 
33 

מושב מגדים 
30875 

מבנים נגישות 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 13.12.12 153 154
 אבו סאלח עלי

-04טל'  6745303 
-04טל'  6742039 
-052נייד:  8511351 

aliabus@013net.net 
 
 

 מערבות 
 30810סח'נין 

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 01.01.13 155 155
 רבקה פפה

-077טל'  2175393 
-052נייד:  6644763 

 

 3הנביא נחום 
 77464אשדוד 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 01.01.13 156 156
 אלקרינאוי פאוזי

-08טל'  9914820 
-050נייד:  5506388 

Fauzikr.eng@gmail.com 
 

 מס'  18שכ' 
  182בית 

  85357רהט  

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 01.01.13 157 157
 גרביס יבגני

-08טל'  8650044 
-03טל'  9368369 
-050נייד:  7243990 

eugen@agamit.com 
 

 11/3הסביונים 
 44700אריאל 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 01.01.13 158 158
 נעם אונגיל

 077- 5540059  
-052נייד:  2422883 

ongilnoam@gmail.com 
 

הכנסת הגדולה 
14 
אביב -תל

62917 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 01.01.13 159 159
 יהונתן מוסן לוי

-03טל'  6200255 
-050נייד:  7444495 

Yml.arc@gmail.com 
 

 17הס משה 
-תל 3דירה 
 אביב

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 17.01.13 160 160
 איגור שסטר

-09טל'  9591666 
-09טל'  9517152 
-052נייד:  4207946 

igors@herzliya.muni.il 
 

 3דירה  5חברון 
 הרצליה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויאדריכל  5.2.13 161 161
 דרור ברבר

-02טל'  5791891 
-050נייד:  9115577 

 

 ב' 11רח' ורד 
מבשרת ציון 

90805 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשומהאדריכלית  5.2.13 162 162
 מיכל שטרום

-03טל'  5331161 
-050נייד  8855018 

h.co.il-Michal@n 
 

 5רח' החרושת 
אור יהודה 

60375 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוימהנדס  5.2.13 163 163
 עלי סבאג

-077טל'  8123334 
-052נייד:  3278740 

קרן היסוד 
קריית  11/1

נגישות מבנים 
תשתיות 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:Urit_guy@bezeqint.net
mailto:Dorlan.arch@gmail.com
mailto:aliabus@013net.net
mailto:Fauzikr.eng@gmail.com
mailto:eugen@agamit.com
mailto:ongilnoam@gmail.com
mailto:Yml.arc@gmail.com
mailto:igors@herzliya.muni.il
mailto:Michal@n-h.co.il


 

 

  

  

 

 אגף רישום ורישוי עסקים
 9139102, 39255 .ת.ד,  ירושלים, קריית הממשלה, 5, בנק ישראל בנין ג'נרי

 02-6662944פקס , 02-6662540טל' 
www.molsa.gov.il |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 

 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 
eng.com-as@hermon 

 
 

 11534שמונה 
 5447ת.ד. 

 וסביבה

 רשוי מהנדס 5.2.13 164 164
 ח'יר אל דין ראמז 

-04טל'  9971910 
-050נייד:  5410238 

ramizeng@gmail.com 
 

, כפר 193ת.ד. 
 25155חורפיש 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 נוף רשוי אדריכל 6.3.13 165 165
 רועי קופר

-03טל'   5252130 
-054נייד:  2391277 

roycooper@gmail.com 
 

אלכסנדר ינאי 
4 

אביב -תל
62382 

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 7.4.13 166 166
 עדוי עבד אל סאלם

-04טל'   6202062 
-054נייד:  5221696 

Engabed34@gmail.com 
 

 2129ת.ד. 
 16950טורעאן 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 29.04.13 167 167
 סמדר קלדרון

-073טל'  2590265 
-052נייד:  5413169 

Smadarc9@walla.co.il 
 

 9צלילי חנינא 
אביב -תל

67530 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 29.04.13 168 168
 רובינסקי אט גבריאלה

-04טל'  8580077 
-050נייד:  4591248 

gruvinsky@yahoo.com 
 

 50פינסקר 
 3271541חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 09.05.13 169 169
 סאהר אגבאריה

-052נייד:  8715934 
Ag.saher@gmail.com 

 

 37ת.ד. 
 מוצמוץ 
עירון מעלה 
30920 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 27.05.13 170 170
 סביצקי אולג

-03טל'  9523313 
-08טל'  8641585 
-052נייד:  3254806 

Oleg.savizki@gmail.com 
 

 45/23כנרת 
 אשדוד

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום אדריכל 27.05.13 171 171
 קעדאן מחמוד

-050נייד:  6912925 
Mahk19@gmail.com 

 

 1997ת.ד. 
באקה 

אלגרבייה 
30100 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 19.06.13 172 172
 זבידאת נאדר

-04טל'  6941847 
-050נייד:  4070718 

zbieat@yahoo.com-Eng 
 

 1אלחזין 
 30810סכנין 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 19.06.13 173 173
 אופק אסתר

-02טל'  5906055 
-052נייד:  2727267 

 

מבוא הגומא 
16/6 

 מעלה אדומים
98537 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

-02טל'  רשוי מהנדס 19.06.13 174 174 נגישות מבנים  10/4האזוב   6297246

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:as@hermon-eng.com
mailto:ramizeng@gmail.com
mailto:roycooper@gmail.com
mailto:Engabed34@gmail.com
mailto:Smadarc9@walla.co.il
mailto:gruvinsky@yahoo.com
mailto:Ag.saher@gmail.com
mailto:Oleg.savizki@gmail.com
mailto:Mahk19@gmail.com
mailto:Eng-zbieat@yahoo.com


 

 

  

  

 

 אגף רישום ורישוי עסקים
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 02-6662944פקס , 02-6662540טל' 
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

-02טל'  טפליצקי ולדימיר 5909270 
-057נייד:  7639194 

tpvladimir@jerusalem.nuni.il 
 
 

 מעלה אדומים 
98533 

תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 19.06.13 175 175
 מוראד אדריס

-04טל'  6730105 
-04טל'  6730728 
-050נייד:  2767303 

Edrees.eng@gmail.com 
 
 

-בועינה
 16924נוגידאת 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 
 

 רשוי מהנדס 19.06.13 176 176
 גנאים פאלח

-04טל'  6743466 
 0505285228נייד: 

gsaleh@gmail.com 
 
 

 1אלברכה 
 30810סכנין 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 03.07.13 177 177
 סיגל כרמון קינן

-054טל'  7591035 
-077טל'  5404905 

sigalkeynan@gmail.com 
 
 

 1הרצל 
 36012טבעון 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשומה מהנדסת 03.07.13 178 178
 נטליה איבשין

-04טל'  6951198 
-050נייד:  7422532 

Nat02011975@gmail.com 
 

שד' מנחם בגין 
35/1  

 קרית שמונה 
11631 

 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 
 
 

 רשומה מהנדסת 10.07.13 179 179
 חורי רחאל נרדין

-04טל'  8357994 
-077טל'  7507171 
-057נייד:  7548934 

Nardin.khory@gmail.com 
 
 

שד' הציונות 
 א'96

 35375חיפה 
 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 15.07.13 180 180
 רמזי עואד

04- 9058900 
04- 9551130 

-054נייד:  7705067 

 

דרה הארבעה 
24 

  10דירה 
  24660עכו 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 28.07.13 181 181
 אפרת הייבלום פלוק

-077טל'  7006345 
-052נייד:  3359144 

Efrat.fluk@gmail.com 
 
 

 72התשבי 
 חיפה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 28.07.13 182 182
 אהרון דינור

-04טל'  9845732 
-050נייד:  6620373 

dinurarch@gmail.com 
 

ניר עציון 
30808 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 רשוי מהנדס 28.07.13 183 183
 חנא נקארה

-04טל'  8535934 
-052נייד:  4417941 

hananakk@zahav.net.il 
 

 119הציונות 
 34374חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 28.07.13 184 184
 יצחק-יעל בן

-03טל'  6059166 
-050נייד:  6439696 

yaelibitz@gmail.com 
 

 10אלקחי 
אביב -תל

69497 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוםאדריכל  19.08.13 185 185
 עומר יוסרי

-04טל'  9975538 
-052נייד:  5626700 

 

 5034ת.ד. 
-מעלות

תרשיחא 
21550 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום אדריכל 19.08.13 186 186
 שלמה ברוך

-077טל'  3536101 
-054נייד:  3020145 

Shlomo.barukh@gmail.com 
 

משעול הגדי 
5/2 

מגדל העמק 
23000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשומהמהנדסת  19.08.13 187 187
 צור-מרב אבן

-04טל'  6723780 
-04טל'  6793732 
-050נייד:  5667728 

Merav5556@walla.com 
 
 

 47רקפת 
 14220טבריה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 27.08.13 188 188
 אתם עאסיח

-03טל'  9389173 
-03טל'  9383252 
-050נייד:  8922023 

hatemasi@walla.co.il 
 
 

 3אלרודה 
 49ת.ד. 
ברא -כפר

45863 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 27.08.13 189 189
 אלכסנדר אייזנברג

-054נייד:  6733118 
alexe@ptikva.org.il 

 

 6/16הירקונים 
 תקוה-פתח

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי  אדריכל 21.11.13 190 190
 פרנס יצחק

-03טל'  6780679 
-050נייד:  4400844 

arch.co.il-itzik@gcp 
 

אוסקה שינדלר 
16 
אביב -תל

69350 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשומה אדריכלית 21.11.13 191 191
 בן אריה יהודית

-04טל'  8356164 
-050נייד:  5751891 

Emanuel.benarie@gmail.com 
 

 13דן 
קרית ביאליק 

270660 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 27.11.13 192 192
 מוצ'ניק אביגדור

-08טל'  9931930 
-052נייד:  2291268 

Avigdor_m@012.net.il 
 
 

 20לימון 
 87787נתיבות 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

-03טל'  רשוימהנדס  04.03.14 193 193 נגישות מבנים הרב חיים חורי  5579200

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

-050נייד:  מיכאלי משה 6204296 
moshemi@moin.gov.il 

 

 א28
 71282לוד 

תשתיות 
 וסביבה

 

 רשוי מהנדס 04.03.14 194 194
 פירן מאיר

-03טל'  5054541 
-052נייד:  2758297 

piran@bezeqint.net 
 

 9אילון פנחס 
 חולון

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 04.03.14 195 195
 לוי אילן

-03טל'  6047860 
-052נייד:  4571264 

office@ilanlevy.co.il 
 

 6קהילת ריגא 
אביב -תל

69400 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 רשוי מהנדס 04.03.14 196 196
 דימשיץ גריגורי

-054נייד:  2022864 
Grish45@walla.com 

 

דירה  6הגר"א 
27 

 חן-רמת
 נתניה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 04.03.14 197 197
 לרנר ידין

-050נייד:  2133311 
yadinlerner@013.net 

 

 110המכבים 
 60850שוהם 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 04.03.14 198 198
 קפלן אנטולי

-052נייד:  9573838 
Kaplan.anatoly@gmail.com 

 
 

א 11 חס"מ
 2דירה 

רחובות 
7621649 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 31.03.14 199 199
 גלית אנגור

-077טל'  4426004 
-053נייד:  8268226 

Galitengor@gmail.com 

שדרות 
  151/7ירושלים 
אשקלון 
7865604  

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 שויהר אדריכלית 24.04.14 200 200
 דרסלרהדרה 

-03טל'  6292670 
-054נייד:  4514114 

hadarap@gmail.com 
 

 21דיזנגוף 
אביב  -תל

6428203 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 24.04.14 201 201
 בינה נורית רחל

-052נייד:  3930063 
Nurit.b@gmail.com 

 

 33הרצל 
 ראשון לציון

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשומה אדריכלית 24.04.14 202 202
 גיטליס שרית

-03טל'  5055006 
-054נייד:  7741112 

sarit@saritgitlis.com 
 

תמרי  נחמיה
10/26 
 5840400חולון 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויאדריכל  24.04.14 203 203
 גלנור דוד

-03טל'  6887001 
-052נייד:  3776795 

auch.com-david@pelleg 
 

 50רותם 
כפר יונה 

40300 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 24.04.14 204 204
 גדבאן שריף

-04טל'  9574391 
-052נייד:  8986785 

samb@017.net.il 
 

 776ת.ד. 
 כפר חרפיש

 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 
 

 רשום אדריכל 05.06.14 205 205
 דניאל בראון

-03טל'  5217057 
-052נייד:  2329766 

Danielbaron64@gmail.com 
 

גבעת ישעיהו 
148 

גבעת ישעיהו 
99825 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 22.6.14 206 206
 און-אורן בר

-03טל'  7325155 
-054נייד:  3100107 

avch.com-oren@barel 
 

 5יהודה 
דגן -בית

50200 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 22.06.14 207 207
 טומשין-יעל שילון

-054נייד:  6414110 
gtomashin@hotmail.com 

 

 3המעפילים 
 רעננה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 09.07.14 208 208
 יבגני אטינגר

-03טל'  9437103 
-050נייד:  7747128 

U7066@amidhr.co.il 

 15662ת.ד. 
ראשל"צ 
7505601 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 09.07.14 209 209
 דורון אבקסיס

-054נייד:  8111976 
Ledoron@gmail.com 

 

תנועת המרי 
37/4 

קרית אונו 
55286 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 16.09.14 210 210
 מעודי יניב

-03טל'  7634953 
-050נייד:  6217042 

yauivmaudi@gmail.com 
 

הנשיא הראשון 
 19דירה  52

 76302רחובות 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 16.09.14 211 211
 גרניצא שרגא

-03טל'  5054030 
-050נייד:  6340033 

shraga@sgmang.co.il 
 

שיר השירים 
110 

 44814אלקנה 
 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 רשוי אדריכל 16.09.14 212 212
 ישפה מתי

-04טל'  6921696 
-054נייד:  5912057 

 48י"א 
 13211צפת 

נגישות מבנים 
 תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 16.09.14 213 213
 דוקוב רחל

-04טל'  8582888 
-054נייד:  5582888 

en6.com-Rachel@inea 
 

 30בני ברית 
 34750חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 רשויה אדריכלית 29.12.14 214 214
 מרגלית סוכוי

 0שלוחה  04-8580852טלפון: 
 04-8580896פקס: 

]s.com-margalit@margalit 

 44מרגלית 
 חיפה

מבנים נגישות 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה מהנדסת 17.12.14 215 215
 אוה ילוז

-04טל'  9839488 
-052נייד:  4439854 

 evayallouz@gmail.com 
 

קיבוץ שער 
העמקים 
36588 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 17.12.14 216 216
 כנות -מיכל קורן

-04טל'  6706389 
 9787669נייד: 

kanotmi@gmail.com 

 ב'15רימונים 
קרית טבעון 

3604215 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:Danielbaron64@gmail.com
mailto:oren@barel-avch.com
mailto:gtomashin@hotmail.com
mailto:U7066@amidhr.co.il
mailto:Ledoron@gmail.com
mailto:yauivmaudi@gmail.com
mailto:shraga@sgmang.co.il
mailto:Rachel@inea-en6.com
mailto:margalit@margalit-s.com
mailto:evayallouz@gmail.com
mailto:kanotmi@gmail.com
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 
 
 

 
 

 רשוםאדריכל  29.12.14 217 217
 יאיר חממי

-02טל'  9400178 
 0505729949נייד: 

yairhamami@gmail.com 
 

רחלים 
4482700 

 נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 05.01.15 218 218
 ז'אק סחליה

-03טל'  6814205 
-054נייד:  4688412 

sahalia@013.net.il 
 

 72/6אבן סינא 
 41037ת.ד. 
 אביב יפו -תל

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 07.01.15 219 219
 אבו שאח מוסטפא

-09טל'  8348483 
-050נייד:  3213000 

Mosta4u@hotmail.com 
 

 5746ת.ד. 
קלנסווה  

40640 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 07.01.15 220 220
 מיכאל חרנוביץ'

-054נייד:  6728299 
michaelh@rishonlezion.mun.il 

 

קידוש השם 
13/7 

ראשל"צ 
7530316 

 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 07.01.15 221 221
 שאדי חזאן

-04טל'  9564730 
-054נייד:  4553545 

Arch.shadihazzan@gmail.com 
 

 340ת.ד. 
אבו סנאן 

24905 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 07.01.15 222 222
 ג'רייס נזאר

-04טל'  9563868 
-052נייד:  2362260 

Nizar.eng@gmail.com 
 

 2136ת.ד. 
כפר יאסיף 
2490800 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 07.01.15 223 223
 גאנם זוהיר

-04טל'  9973246 
-050נייד:  6091015 

 1211ת.ד. 
כפר חורפיש 

25155 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 03.02.15 224 224
 בלה נודלמן

-052נייד:  5212398 
Belia1151@gmail.com 

 

יצחק 
אלטשירל 

כניסה  103/3
 א' 

 גילה ירושלים

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 03.02.15 225 225
 אדלשטיין זהבה

-02טל'  9946607 
-050נייד:  5511842 

ziviarc@gmail.com 
 

מבצע נחשון 
64  

 44828עלי 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשומהאדריכלית  03.02.15 226 226
 הולנדר ליאת

-08טל'  9264942 
-054נייד:  9983878 

lalahol@gmail.com 
 

מגדל הלבנון 
4/2 

מודיעין מכבים 
 71709רעות 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

-02טל'  רשום אדריכל 03.02.15 227 227 מבנים נגישות  37/4בורכוב  5670080

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:yairhamami@gmail.com
mailto:sahalia@013.net.il
mailto:Mosta4u@hotmail.com
mailto:michaelh@rishonlezion.mun.il
mailto:Arch.shadihazzan@gmail.com
mailto:Nizar.eng@gmail.com
mailto:Belia1151@gmail.com
mailto:ziviarc@gmail.com
mailto:lalahol@gmail.com
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

-052נייד:  רוחם משה 5949992 
Arch.moshe@gmail.com 

 

 ירושלים
 

תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 03.02.15 228 228
 רבינוביץ יורי

-050נייד:  4062533 
urabinovich@012.net.il 

 

 3/9עורבני 
יעקב -זכרון

30900 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית נוף 01.03.15 229 229
 דפנה תמיר

-052נייד:  8406937 
aphna_t@netvision.net.ild 

 
 

 2הנוטר 
השרון -רמת

47210 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויהמהנדסת  20.04.15 230 230
 מירי רפאלי

-054נייד:  2307272 
miriraf@gmail.com 

 

 ד.נ. אבטח
 מושב בני דרום

79250 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויהמהנדסת  20.04.15 231 231
 ויקטוריה 
 קנטורוביץ

-077טל'  8107211 
-050נייד:  4025547 

viktosha@013.net 
 

 106/3דרך הים 
 34748חיפה 

 נגישות מבנים
תשתיות 
 וסביבה

 רשומה אדריכלית 20.04.15 232 232
 אפרת אלמליח

-09טל'  7467446 
-052נייד:  7995391 

Efrat.arc@gmail.com 
 
 

 6הברוש 
עץ אפרים 

44816 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 20.04.15 233 233
 פדרמן תומר

-08טל'  9400677 
-050נייד:  7644477 

info@fta.co.il 
 

 8רמת סמל 
ציונה -נס

74089 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 18.05.15 234 234
 רן ארד

 

-050נייד:  3321427 
aradran@gmail.com 

 

 9 הידיד
השרון -הוד

45222 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 02.06.15 235 235
 רועי הטל

-03טל'  5711198 
-054נייד:  4973088 

Rog.hatal@mailpoalim.co.il 
 

 18טבנקין 
 גן-רמת

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 רשום מהנדס 14.06.15 236 236
 גיא עברון 

-054נייד:  7723701 
Guyevron7@gmail.com 

 

 39ת.ד. 
 קיבוץ גלאון

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 14.06.15 237 237
 יחיאל גיל קליימן

-054נייד:  9102159 
kleimangil@gmail.com 

 

 26/7שיינפיין 
סבא -כפר

4465205 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 14.06.15 238 238
 גיא אביטן

-08טל'  9237074 
-052נייד:  2729229 

cenggv@gmail.com 
 

 1/9 הנשיא
 7120601לוד 

 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 14.06.15 239 239
 דה לנגה ירי

-054נייד:  7740244 
Yeri.del@gmail.com 

 

 14/1כפר הים 
 חדרה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
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mailto:Rog.hatal@mailpoalim.co.il
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 רשומה אדריכלית 14.06.15 240 240
 ביתן רויטל

-053נייד:  7447171 
Arch.bitan@gmail.lom 

 

 183ת.ד. 
קרית גת 
82064 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 14.06.15 241 241
 דנה רותי

-09טל'  9515022 
-054נייד:  7945254 

danarutty@gmail.com 
 

 12הכרמל 
 46443הרצליה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 07.07.15 242 242
 יפים פולוקשט

-03טל'  9066252 
-053נייד:  7785813 

efimp@shomron.org.il 
 

 5/1החרמון 
 אריאל

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 07.07.15 243 243
 שירלי קויבסקי קנת

-054נייד:  7660980 
shirbil@gmail.com 

 74דרך הקורא 
כפר מונאש 

42875 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 07.07.15 244 244
 רדואן אבו ריא

-04טל'  6747228 
-052נייד:  3211029 

Radwan10.eng@gmail.com 
 

 1487ת.ד. 
סחנין 

3081000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

  רשום אדריכל 07.07.15 245 245
 אונגר אילן

-052: נייד 2431398 
adrihalut@gmail.com 

 להבות הבשן
1212500 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

246 
 

 רשוימהנדס  28.07.15 246
 אלעוקה סאמי

-050נייד:  2799260 
alaokh@walla.com 

 172מס'  3שכ' 
 ערערה בנגב

8491100 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 
 

247 
 

 רשוי אדריכל 28.07.15 247
 משולם קיסלניק

-03טל'  5203287 
-052נייד:  4560624 

kiselnik@gmail.com 
 

אהרון כצנלסון 
, פתח תקוה 14

49721 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

248 
 

 רשוימהנדס  28.07.15 248
 חיים זילברמן

-053נייד:  2502555 
Haimxx70@gmail.com 

מגורי חיים כהן 
, נתניה 10

4246200 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

249 
 

 רשויה אדריכלית 28.07.15 249
 ילנה קופטייבסקי

-050נייד:  7346967 
Lenakopt@gmail.com 

 18חיים  לסקוב
אביב -תל

64736 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

250 
 

 רשוי אדריכל 28.07.15 250
 נתן פלדמן

-03טל'  5284460 
-052נייד:  2801314 

arch.co.il-Nathan@feldman 
 

 145רמת חן 
 גן-רמת

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 14.10.15 251 251
 קמחי-עידית ערמון

-052נייד:  2792939 
iditak@gmail.com 

 ג'133דרך הים 
 3474838חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

-077טל'  רשום אדריכל 14.10.15 252 252 נגישות מבנים  10הגליל  7887821
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

-052נייד:  גבריאל ברלינר 6470743 
imgabi@gmail com 

 

תשתיות  חיפה
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 14.10.15 253 253
 סילביה ליבוביץ לשם

-03טל'  9305612 
-054נייד:  4328811 

lessilvg@gmail.com 
 

 14מגדים 
ראש העין 
4807314 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשומה אדריכלית 14.10.15 254 254
 סליה דיאנה יונג

-04טל'  8335895 
-050נייד:  6247419 

Jorge.celia.yong@gmail.com 
 

 שד' אבא חושי
22/145 
 חיפה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוםמהנדס  14.10.15 255 255
 ראס יזיד אבו

-04טל'  8357752 
-054נייד:  6858433 

y.a.r999@gmail.com 

 208/8רח' 
מדאח 

 אלג'וזלאן
 16955יפיע 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה אדריכלית 14.10.15 256 256
 שלומית דיכטולד

-04טל'  8597858 
-054נייד:  4400557 

sadnarch@netvision.net.il 
 

 א'8שונמית 
 34562חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 14.10.15 257 257
 יצחק אילוז

-04טל'  6920897 
-052נייד:  3345644 

Itsikil.il@gmail.com 
 

 29החרוב 
 ראש פינה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויה מהנדסת 14.10.15 258 258
 ערין סעד

-04טל'  6590728 
-052נייד:  4333674 

 500רח' 
מוקיימלה 
1935400 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 08.11.15 259 259
 סמיר סעד

-04טל'  6565530 
-054נייד:  5596822 

Samir@samirsaad.info 
 

 2500ת.ד. 
נצרת עילית 

16124 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 13.12.15 260 260
 מוהנד מסארוה

-052נייד:  3593931 
 

 4119ת.ד. 
טייבה 

המשולש 
40400 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 13.12.15 261 261
 חאג יחיא דיא

-052נייד:  8414172 
Diaa82@gmail/com 

 7002ת.ד. 
 40400טייבה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 רשויה מהנדסת 13.12.15 262 262
 מרינה פלדמן

 

-04טל'  8356875 
-053נייד:  7548135 

marina@haifa.muni.il 
 

ששת הימים 
 א45

 26250חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוימהנדס  27.12.15 263 263
 סאלח חיאדרה

-050נייד:  8889007 
Salih_0473@walla.com 

 

 14376ת.ד. 
 30810סכנין 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

-054טל'  רשוימהנדס  27.12.15 264 264 נגישות מבנים  1327ת.ד.  3166140

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:lessilvg@gmail.com
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mailto:Samir@samirsaad.info
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mailto:Salih_0473@walla.com


 

 

  

  

 

 אגף רישום ורישוי עסקים
 9139102, 39255 .ת.ד,  ירושלים, קריית הממשלה, 5, בנק ישראל בנין ג'נרי

 02-6662944פקס , 02-6662540טל' 
www.molsa.gov.il |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 

 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

-050נייד:  תיסיר אבו ריא 7387444 
engtaiser@gmail.com 

 

תשתיות  30810סכנין 
 וסביבה

 רשומהאדריכלית  27.12.15 265 265
 רני שאול

-077טל'  4414354 
-052נייד:  6026649 

Rani.shauk@gmail.com 
 

 50עורי צפון 
 אלקנה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשומה אדריכלית 27.12.15 266 266
 אושר טובלי

-08טל'  6367115 
-050נייד:  9955344 

osher@eilat.mvn.il 
 

 32דירה  2דקר 
 88241אילת 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 27.12.15 267 267
 אייל צפר

-054נייד:  4940277 
eyal@rosh.org.il 

 

 26הרצל 
 ראש העין

 נגישות מבנים
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 27.12.15 268 268
 יואל גרפי

-09טל'  7724376 
054- 4542115 

yoelgr@netvision.net.il 
 

 29הטללים 
 רעננה

 נגישות מבנים
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 27.12.15 269 269
 נאסר אבו עטא

-04טל'  6304920 
-052נייד:  4439487 

nasirabuata@gmail.com 
 

 555ראק אלעי
כפר קרע 
3007500 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 27.12.15 270 270
 חאלד בראנסי

-09טל'  7992981 
-052נייד:  6172902 

b@zahav.net.il-Aisha 
 

 4803ת.ד. 
 40400טייבה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 24.01.16 271 271
 איאד עואד

 052-8240590נייד: 
mawad@retvision.net.il 

 
 

 651ת.ד. 
 צפונית 
 30811טמרה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 24.01.16 272 272
 יוסרי אבראהים

-052טל'  8698222 
-050נייד:  2657333 

Yosry1975@gmail.com 
 

 1188ת.ד. 
 24963כאבול 

 נגישות מבנים
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי אדריכל 15.02.16 273 273
 ילין הרן

-04טל'  9848100 
-054נייד:  5618468 

Arch.yelin@gmail.com 
 

קיבוץ יגור 
30065 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי תמהנדס 22.02.16 274 274
 סחר פאיד

-04טל'  6555818 
-050נייד:  6247373 

smfnaz@gmail.com 
 

 4115 ת.ד.
 א'37מס' בית 

 16063נצרת 

 נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 22.02.16 275 275
 מרג'יה נאיל

-04טל'  6555433 
-050נייד:  2526370 

Nym1274@gmail.com 
 

 243ת.ד. 
 רח' ראשי 

 16955יפיע 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:engtaiser@gmail.com
mailto:Rani.shauk@gmail.com
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mailto:Aisha-b@zahav.net.il
mailto:mawad@retvision.net.il
mailto:Yosry1975@gmail.com
mailto:Arch.yelin@gmail.com
mailto:smfnaz@gmail.com
mailto:Nym1274@gmail.com
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 
 

 רשוי אדריכל 01.03.16 276 276
 כפרי יורם

 

-04טל'  6499295 
050- 5951119 

Kafri.arch@gmail.com 
 

 מושב
און -רם

1920500 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוי מהנדס 01.03.16 277 277
 ברכאת חוסאם

-050נייד:  3004181 
h.barakat81@gmail.com 

 

השכונה 
 הירוקה
 20200שפרעם 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 01.03.16 278 278
 שקיר לואי

-04טל'  6985901 
-052נייד:  3096543 

lwayfh@gmail.com 
 

 3139ת.ד. 
 רמת הגולן

 מג'דל שמס 
12483 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום מהנדס 01.03.16 279 279
 ספדי מאג'ד 

-04טל'  6949296 
-050נייד:  5211578 

sfadymajd@gmail.com 
 

 151ת.ד. 
 רמת הגולן

מג'דל שמס 
12483 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשום אדריכל 29.03.16 280 280
 גומעה יוסף

-054נייד:  4264098 
yarc@gmail.com2000 

 

  670ת.ד. 
טייבה 

4040000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשומה 02.05.16 281 281
 נאוה בז'ה

-08טל'  6570402 
-052נייד:  5856478 

nava@ecoarc.co.il 

  85משק 
מושב באר 

מלכה 
8551700 

 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 02.05.16 282 282
 אחמד מגארבה

 0505771677נייד: 
ahm.mgh@gmail.com 

 

 7065ת.ד. 
 16453נצרת 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 מהנדס רשוי 02.05.16 283 283
 אלכסנדר בליאצקי

-03טל'  5776332/3 
-050נייד:  2301550 

alexb@bbm.org.il 
 

דרך ירושלים 
6/91  

 76631רחובות 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 02.05.16 284 284
 יוסי שטיינברג

-050נייד:  6247488 
Steinberg.yossi@gmail.com 

 

לאה -בוכמן
 79/3אמנו 

 71724מודיעין 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 02.05.16 285 285
 שירי פרץ מלעי

-054נייד:  9200322 
Shiri.gr2@gmail.com 

 

 34שמיהו לוין 
 5841632חולון 

מבנים  תנגישו
תשתיות 
 וסביבה

 רשוינוף אדריכל  02.05.16 286 286
 יחיאל כהן

-02טל'  9905617 
 0505460865נייד: 

Yechielceh45l.org.il 
 

 67עיר שמש 
 אביב-תל
 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 02.05.16 287 287
 מגי פניגשטיין

-050נייד:  8422480 
magifeni@gmail.com 

 17/6נחל בזק 
מודיעין 

נגישות מבנים 
תשתיות 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:Kafri.arch@gmail.com
mailto:h.barakat81@gmail.com
mailto:lwayfh@gmail.com
mailto:sfadymajd@gmail.com
mailto:yarc@gmail.com
mailto:nava@ecoarc.co.il
mailto:ahm.mgh@gmail.com
mailto:alexb@bbm.org.il
mailto:Steinberg.yossi@gmail.com
mailto:Shiri.gr2@gmail.com
mailto:magifeni@gmail.com
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 7170153 
 

 וסביבה

 אדריכלית רשויה 02.05.16 288 288
 ג'יסלה קנחלי

-04טל'  9593230 
-052נייד:  2365961 

canjalli@begegint.net 
 

 35אביטל 
יקנעם עילית 

2060735 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 02.05.16 289 289
 ישראל עטר

-08טל'  9942206 
-052נייד:  8389254 

Atar.israel@gmail.com 
 

 117משה"ב א' 
 80200נתיבות 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 02.05.16 290 290
 עלאדין אבו עיד

-052נייד:  6225591 
a.aladien@gmail.com 

 

 42ת.ד. 
 14970חמאם 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 21.06.16 291 291
 רענן רופא

-04טל'  8719087 
-052נייד:  8785453 

arch.co.il-rroffe@rroffe 
 

 ב'20החורש 
 30500בנימינה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 21.06.16 292 292
 חוסיין ח'טיב

-04טל'  9885576 
-050נייד:  7289272 

H.ramidar@gmail.com 
 

 8דיר אל אסד 
דיר אל אסד 

20188 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 21.06.16 293 293
 אבשלום גוט

-03טל'  6392004 
-052נייד:  6477095 

Avshalom.gott@gmail.com 
 

 74כרמל 
 קרית נטפים

 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 03.07.16 294 294
 מוחמד חאג'

-04טל'  6716459 
-050נייד:  6247417 

hamodyhaj@gmail.com 
 

 283ת.ד. 
 30055ראמה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 11.09.16 295 295
 נס-עינב בר

-03טל'  7247150 
-054נייד:  6699443 

einavbn@gmail.com 
 

מגדל המנורה 
מודיעין  6

7179037 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 22.09.16 296 296
 חוה שיטרית

-08טל'  9407493 
-050נייד:  5474884 

Hava.shetrit@gmail.com 
 

 19/26בילו 
ציונה -נס

74061 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 22.09.16 297 297
 מאהר סכס

-04טל'  8559111 
-054נייד:  4608041 

sakasmahir@gmail.com 
 

 כפר יאסיף
24908 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 01.11.16 298 298
 מיכאל אזולאי

-054נייד:  7916493 
azumicha@gmail.com 

 

 11איינשטיין 
אשדוד 

7766074 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 01.11.16 299 299
 אסא שיש

-04טל'  6288586 
-050נייד:  2314699 

  5הגורן 
 בנימינה

נגישות מבנים 
תשתיות 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:canjalli@begegint.net
mailto:Atar.israel@gmail.com
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mailto:Avshalom.gott@gmail.com
mailto:hamodyhaj@gmail.com
mailto:einavbn@gmail.com
mailto:Hava.shetrit@gmail.com
mailto:sakasmahir@gmail.com
mailto:azumicha@gmail.com
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

shaishassa@gmail.com 
 

 וסביבה

 מהנדס רשוי 01.11.16 300 300
 דוד טל

 

-073טל'  3357430 
-050נייד:  4039619 

talda@rafael.co.il 
 

 3/10סנונית 
 קרית אתא

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 01.11.16 301 301
 ואאל עגאוי

-04טל'  6555232 
-052נייד:  3736180 

Waellll@walla.com 
 

 שכונת הורדים
 16000נצרת 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 אדריכל רשום 07.11.16 302 302
 עזיז מנאע

-04טל'  9989838 
-054נייד:  4671531 

Az544671531@hotmail.com 
 

 222ת.ד. 
מג'ד אל כרום 

20190 

 נגישות מבנים
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדסת רשויה 06.12.16 303 303
 זהבה שוקר

-02טל'  5367131 
-050נייד:  5694790 

Zehava_s@012.net.il 
 

 2מבוא התומר 
  18ת.ד. 

גבעון החדשה 
9090100 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 ס רשוידמהנ 06.12.16 304 304
 דני עברי

-054נייד:  7534349 
Ev2206@yahoo.com 

 

 פסח חברוני 
118/52 
 ירושלים

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 14.12.16 305 305
 ארשייד שאדי

-073טל'  7518475 
-054נייד:  9389489 

 Sh.a.handasa@gmail.com 

  8021רח' 
 9מס' בית 

 16410נצרת 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 08.01.17 306 306
 פאהום סאמר

-04טל'  6567011 
-052נייד:  2826468 

samer@tvision.net.il 
 

 4089ת.ד. 
 16000נצרת 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 08.01.17 307 307
 רבינוביץ יהודה

-03טל'  9324397 
-054נייד:  6408593 

Arik769@gmail.com 
 

 ערוגות הבושם
9 

 אלקנה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 08.01.17 308 308
 לוי ינון

-050נייד:  3026169 
yinodgn@gmail.com 

 

 1התאנה 
שערי תקווה 

44810 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה  08.01.17 309 309
 פוגל אורלי

-04טל'  8524955 
-050נייד:  7203243 

Orlyf100@gmail.com 
 

שד' אבא חושי 
 א'22

 5478624חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 08.01.17 310 310
 אביטן עמיחי

-054נייד:  4323232 
amichai.engineer@gmail.com 

 

 14270ת.ד. 
אשדוד 

7766643 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 25.01.17 311 311
 אומיה חוסין

-050נייד:  7891102 
hanna.muni.il-Umaya_eng@deir 

 

 18695ת.ד. 
חנא -דיר

24973 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 מהנדס רשוי 02.02.17 312 312
 אליהו כפיר

-04טל'  6065866 
-052נייד:  9558181 

kfir@maianot.co.il 
 

שדי תרומות 
14 

שדי תרומות 
10835 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 22.02.17 313 313
 קבהא בכר

-052נייד:  4412473 
bkabaha@gmail.com 

 

 7סהלה עין אל 
 7ת.ד. 

 30023בסמה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 01.03.17 314 314
 ארלנק מאירה

-02טל'  9992673 
-054נייד:  4704125 

Erlank.meira1@gmail.com 
 

 129ת.ד. 
שריגים 

9983500 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 14.03.17 315 315
 אבו טריף בשיר

-04טל'  6474440 
-054נייד:  3038096 

Basheng82@gmail.com 
 

 6033צפונית 
 2496700ירכא 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויאדריכל  08.06.17 316 316
 יצחק מאיר רוזנברג

 0504012023נייד: 
etzabona@gmail.com 

 

 29ת.ד. 
אלעזר 

9094200 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשומה 21.06.17 317 317
 שלומית טייב

-052עבודה  6146460 
 0509440844נייד: 

Shlomit.taieb@gmail.com 
 

 5זבולון המר 
גבעת שמואל 

5442313 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשומה 21.06.17 318 318
 סבי כהן

-052נייד:  6616174 
s@hotmail.com-Gemini 

 

 13/8הרב נריה 
ראשל"צ 

75751 
 

נגישות מבנים 
 תשתיות
 וסביבה

 מהנדסת רשויה 29.06.17 319 319
 דלאלקראקרה  ענאן

 

-054נייד:  4797949 
dalalanan@gmail.com 

 

 11דרור 
 97ת.ד. 
 24235עכו 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 29.06.17 320 320
 יפים אייזנברג

-053נייד:  4867022 
Efim.kisenber@gmail.com 

 

שד' הפרחים 
35 

 71908מודיעין 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 29.06.17 321 321
 מירב זילברשטין גלילי

-054נייד:  7346230 
meiravgalilli@gmail.com 

 

 שימקין 
 31רמת בגון 

 3475014חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 29.06.17 322 322
 ראמי סכראן

-054נייד:  9291597 
Arch.ramis@gmail.com 

 

כליל החורש 
21 

 22816ת.ד. 
נצרת עילית 

1709845 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשום 29.06.17 323 323
 ערן שקים

-052נייד:  2859472 
Chakim.arch@gmail.com 

 

 11רב אשי 
 אביב-תל

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 06.07.17 324 324
 יעקב צורי

-04טל'  8308418 
-052נייד:  3954595 

 21חביבה רייך 
קרית ביאליק 

נגישות מבנים 
תשתיות 

http://www.molsa.gov.il/
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 אגף רישום ורישוי עסקים
 9139102, 39255 .ת.ד,  ירושלים, קריית הממשלה, 5, בנק ישראל בנין ג'נרי

 02-6662944פקס , 02-6662540טל' 
www.molsa.gov.il |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 

 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 mehandes@rekhasim.moni.il 
 

 וסביבה 2707642

 מהנדס רשוי 06.07.17 325 325
 עוסמאן חג'יר

-052נייד:  9404069 
Ossman191@yanoo.com 

 

 181/1אלנבי 
 חיפה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 06.07.17 326 326
 ג'מיל שקור

-052נייד:  6584409 
Jb.handasa@gmail.com 

 

 108הגליל 
סכנין 

3081000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 06.07.17 327 327
 אלינור שורץ טל

-052נייד:  3242804 
elinortal@012.nat.il 

 

 5ברקן 
 כפר סבא

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשום 16.07.17 328 328
 מוחמד עותמאן

-053נייד:  7517014 
Othman.m@walla.co.il 

 

דרך מעלה 
 9החמישה 
 90845אבו גוש 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום  25.07.17 329 329
 יוסף לביא

-052נייד:  6180054 
yosilavi@gmail.com 

 

 אלכסנדר
 טבעון 12זייד 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל נוף רשוי 10.08.17 330 330
 מיכאל סייג

-04טל'  8203717 
-052נייד:  6931693 

Miki.sa1@gmail.com 
 

  3ת.ד. 
נס עמים 
2280100 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 10.08.17 331 331
 ספורי אבראהים

-052נייד:  4743654 
Bsaaam.eng@wotuail.com 

 25אלבסליה 
 715ת.ד. 

שפרעם 
2020000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 17.09.17 332 332
 תמר ברגמן

-052נייד:  4002889 
tmrbregman@gmail.com 

 

 24השחר 
מזור 

73160000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדסת רשומה 17.09.17 333 333
 שני חפץ

-054נייד:  5774556 
Shanigil324@gmail.com 

 

 22החי"ל 
נטעים 

7687000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 10.12.17 334 334
 פראס ח'לאילה

-050נייד:  5441010 
Khalayla@gmail.com 

 18467ת.ד. 
חנא -דיר

24973 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 10.12.17 335 335
 עפרה שמא

-052נייד:  3926726 
ofrashemo@gmail.com 

 

בן ציון ישראל 
 גבעתיים 1

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 10.12.17 336 336
 הלית לוי

-050נייד:  6996797 
Hillit.arch@gmail.com 

 66/3החייל 
גן -רמת

5266570 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 10.12.17 337 337
 אסתר ניר חייט

-052נייד:  3990682 
Ee_nir@zahav.net.il 

 

 12החרוב 
 2244ת.ד. 

זכרון יעקב 
3090538 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
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 אגף רישום ורישוי עסקים
 9139102, 39255 .ת.ד,  ירושלים, קריית הממשלה, 5, בנק ישראל בנין ג'נרי

 02-6662944פקס , 02-6662540טל' 
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 אדריכלית רשויה 10.12.17 338 338
 יעל ירקוני

-050נייד:  6298256 
yles@zahav.net.il 

 19ברקת 
 60850שוהם 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 16.01.18 339 339
 נבל בנגלס ברנדה

-052נייד:  4368649 
brendabenglas@gmail.com 

 

 46נחל דן 
 טל שחר

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשומה 16.01.18 340 340
 ענו נורה

-050נייד:  5934477 
ortona.arch@gmail/com 

 

 59המלך ג'ורג' 
 9דירה 

ירושלים 
2496125 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשום 21.02.18 341 341
 זידאן ליית

-050נייד:  2257500 
Arch.layth@gmail.com 

 

 3137ת.ד. 
 כפר ימה

 38828זמר 

גישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשוםאדריכל  21.02.18 342 342
 ורניק מאור

-050נייד:  4588868 
maoruernik@gmail.com 

 

דרך נמיר 
 121/16מרדכי 

אביב יפו -תל
6250741 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 21.02.18 343 343
 טליסה אריאל

-050נייד:  2853839 
arielta@bezeqint.nat 

ג כניסה 3אורן 
2 

קריית ים 
2906106 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 21.02.18 344 344
 הרי גולדשטיין

-054נייד:  6099207 
harrygol@013.net.il  

 

, 20ויצו 
כרמליה חיפה 

3440020 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהרשו תמהנדס 18.03.18 345 345
 ערין נאטור

-052נייד:  8262057 
Tabouny_areen@hotmail.com 

 2640ת.ד. 
 רח' ראשי

 16100נצרת 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 18.03.18 346 346
 בילאל זיאדאת 

-052נייד:  8137180 
blalzidub@hotmuil.com 

 

 מוקיבלה
 19354 
 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדסת רשומה 18.03.18 347 347
 דאהר-ערין חנא

-052נייד:  6427768 
hanna@hotmail.com-Arin 

 

 27יצחק שדה 
 חיפה

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 18.03.18 348 348
 מחמוד מנסור

-04 טל' 8330696 
-054נייד:  3329246 

arcmansur@gmail.com 
 

 950משהד 
 16967משהד 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 רשויאדריכל  18.03.18 349 349
 אחמד אבועיד

-054נייד:  3462646 
a.a.eid77@gmail.com 

 

 2091ת.ד. 
 20128מג'אר 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשומה 18.03.18 350 350
 הדס וייסמן

-052נייד:  5177703 
Hadas33@gmail.com 

 

 30התקווה 
-פרדס חנה

 כרכור

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

-050נייד:  מהנדס רשוי 08.04.18 351 351 נגישות מבנים  511ת"ד  5548717
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 אגף רישום ורישוי עסקים
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

ערערה בנגב  lutfi@walla.co.il לוטפי אבו ג'אמע
84911 

תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 08.04.18 352 352
 אמנון מור

-054נייד:  4919069 
Mor_amnon@yahoo.com 

נחלת בנימין 
 א'23
 אביב-תל
 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 17.04.18 353 353
 אלהיג'א-מוחמד אבו

-054נייד:  9221557 
Mohammad.abu.1985@gmail.c0 

 

 717ת.ד. 
האוכב אבו 

אלהיג'א 
20185 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 02.05.18 354 354
 קאסם אגבאריה 

-052נייד:  4593551 
egbariakas@yahoo.com 

 

 130ת.ד. 
 עין ג'ראר

אום אל פחם 
3001000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 21.05.18 355 355
 סולימאן נסאר

-050נייד:  6243020 
Soliman.nasar@gmail.com 

 

 2136ת.ד. 
טורעאן 
1695000 

 נגישות מבנים
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 21.05.18 356 356
 נר מעוז

-054נייד:  8381019 
Maoz.ner@gmail.com 

 10יאיר 
 ראשל"צ

 נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 

 אדריכל רשום 28.05.18 357 357
 יובל לוי

 0547532212נייד: 
Ylevi5@gmail.com 

 

 9עת הזמיר 
 7דירה 

 מעלה אדומים

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 05.06.18 358 358
 עבד אללטיף מנסור

-052נייד:  2426727 
abed78@gmail.com 

 

 3356ת.ד. 
 טייבה משולש

4040000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 27.06.18 359 359
 אלכסיי בלנדין

-054נייד:  8110091 
bi.alex102@gmail.com 

 

  18הסנה 
 31מס' בית 
אשקלון 
7832520 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 27.06.18 360 360
 ריצ'רד פרדריך אייזיקס

-052נייד:  4773310 
Richis1111@gmail.com 

 

 114ארבל 
מושב בית 

 7314500עריף 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 27.06.18 361 361
 ערן גבע

-050נייד:  2110379 
Erange2875@gmail.com 

 

 7גונן 
יקנעם עילית 

2066926 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 25.07.18 362 362
 מיכאל גולן

-054נייד:  4555763 
mgolan2000@gmail.com 

 
 
 

 102/2שדמה 
כרמיאל 
21990 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכל רשוי 25.07.18 363 363
 מוראד עתאמנה 

-054נייד:  9255334 
mo.atch99@gmail.com 

 

 417ת.ד. 
כפר ריינה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
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 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 וסביבה 1694000 

 מהנדס רשוי 25.07.18 364 364
 מחמד סבאח

-052נייד:  8790339 
m.m.sabbahll@gmail.com 

 
 

 571ת.ד. 
 כפר טורעאן

1695000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלות נוף רשויה 31.07.18 365 365
 רבקה מן

-052נייד:  2264558 
1rebekamann@gmail.com 

 

 ד.נ. דרום הגולן
כורזים 

1293300 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 13.09.18 366 366
 סטלה מאיר

-054נייד:  4905230 
Mair.stella@gmail.com 

 

 21/2החרוב 
 6143ת.ד. 

גן יבנה 
708000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלות נוף רשוי 13.09.18 367 367
 יהודה פרחי

-054נייד:  8088290 
fyehuda@gmail.com 

 

 8שומרון 
 6056ת.ד. 
 חיפה

גישות מבנים נ
תשתיות 
 וסביבה

 נהנדס רשום 13.09.18 368 368
 פאדי אבו עאיטה

-054נייד:  4770197 
Tower.engineering@gmail.com 

 

 7193ת.ד. 
 טייבה משולש

4040000 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 06.11.18 369 369
 עידו יואב

-052נייד:  6604141 
Yoavido76@gmail.com 

 

נווה אור 
10875 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 11.12.18 370 370
 סמדר כהן

-050נייד:  8890059 
smadar@yenon.co.il 

 

 47שוהם 
 34679חיפה 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 24.12.18 371 371
 נאור נעים

-052נייד:  2545480 
naornaim@gmail.com 

 

 10השחיינים 
 78000אשקלון 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 24.12.18 372 372
 עאדל זיאדנה

-050נייד:  5206409 
Ziadna.eng@gmail.com 

 

 649ת.ד. 
 8535700רהט 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 09.01.19 373 373
 נתנאל פדידה

-054נייד:  6502177 
netanelfadida@gmail.com 

 5מרווה 
 80300אופקים 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 09.01.19 374 374
 אלן אברהם ללוצשוילי

-054נייד:  9716983 
allenielu@gmail.com 

 

לב חיים -בר
 10דירה  16

שבע -באר
8427732 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 04.02.19 375 375
 מרדכי מודי אבירם

-052נייד:  3861427 
Engnimrodavi@gmail.com 

 

אלכסנדר 
  3ארגוב 
שבע -באר

8469203 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 04.02.19 376 376
 עמרם סיידוף

-054נייד:  4834130 
amisaidf@gmail.com 

 

 2/7ענבר 
מבשרת ציון 

90805 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:m.m.sabbahll@gmail.com
mailto:1rebekamann@gmail.com
mailto:Mair.stella@gmail.com
mailto:fyehuda@gmail.com
mailto:Tower.engineering@gmail.com
mailto:Yoavido76@gmail.com
mailto:smadar@yenon.co.il
mailto:naornaim@gmail.com
mailto:Ziadna.eng@gmail.com
mailto:netanelfadida@gmail.com
mailto:allenielu@gmail.com
mailto:Engnimrodavi@gmail.com
mailto:amisaidf@gmail.com


 

 

  

  

 

 אגף רישום ורישוי עסקים
 9139102, 39255 .ת.ד,  ירושלים, קריית הממשלה, 5, בנק ישראל בנין ג'נרי

 02-6662944פקס , 02-6662540טל' 
www.molsa.gov.il |אתר ממשל זמין - www.gov.il 

 

 מס'
 סידורי

מס' 
 תעודה

 תאריך
 הרישום

 מדור הרישום כתובת טלפון, פקס השם

 מהנדס רשום 04.02.19 377 377
 אביתר מור יוסף

-054נייד:  6943992 
Evyator414@gmail.com 

 11דולפין 
 אשקלון

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 ת נוף יכלריאד 17.02.19 378 378
 רשויה

 חגית בלהה ברגמן

-052נייד:  5092196 
Hagit.csa@gmail.com 

 

 81תבור 
 שוהם

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשויה 17.02.19 379 379
 ציפי סלמה

 

-050נייד:  3166486 
tsipisal@gmail.com 

 

 5אלישע 
כפר סבא 
4434377 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 29.04.19 380 380
 תמיר דפנה

-050נייד:  5923351 
Tamir19880@gmail.com 

 82מושב נחלה 
מושב נחלה 

79540 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 אדריכלית רשומה  01.05.19 381 381
 דינה הילרוביץ

-050נייד:  6216452 
Dina.itigin@gmail.com 

  5ביאליק 
ציונה -נס

7409209 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשום 16.06.19 382 382
 אברהם תורגמן

-050נייד:   3666111 
Avi7000@gmail.com 

 

בן גוריון 
10/147 

ים -בת
5956019 

מבנים נגישות 
תשתיות 
 וסביבה

 מהנדס רשוי 16.06.19 383 383
 רז מארק

-052נייד:  2717117 
Raz76mark@gmail.com 

 

 54/1בר ניסן 
שבע -באר

8463384 

נגישות מבנים 
תשתיות 
 וסביבה

 
 
 

 ההגדרות:
 

 בתם הקרובהיבסנגישות מבנים ו .א
באשר הם כולל  וסביבתם הקרובה ייתן ייעוץ לגבי מבנים מבניםנגישות ורשה למ

 השטח הכלול בתוך התוכנית והכוללים מבני מגורים, מבני ציבור, תעשיה וכו"ב
 

 תשתיות  .ב
שטחי  כבישים ומדרכות, דרכים ורציפים, מורשה לנגישות תשתיות ייתן ייעוץ לגבי 

 ו"ב.יוכליות יעיות ועקקר-צבור באזורים מבונים, תשתיות תת
 

 סביבה .ג

יערות, פארקים, -מורשה נגישות סביבה ייתן ייעוץ בשטחים ציבוריים גדולים כגון
 נהרות, מסלולי טיולים וכיו"ב.

 
 נגישות מבנים .ד

 ל המגרש עליו הם מוצבימבני מגורים כוללגבי מורשה לנגישות מבנים ייתן יעוץ 
 

http://www.molsa.gov.il/
http://www.gov.il/
mailto:Evyator414@gmail.com
mailto:Hagit.csa@gmail.com
mailto:tsipisal@gmail.com
mailto:Avi7000@gmail.com
mailto:Raz76mark@gmail.com

