
פרטיםשם הספק

אגרונום

צור הדסה, 9בנימין ר רקפת הדר גבאי"ד

מ"רימון סביבה ונוף בע

חוף אשקלון                . נ. ד49פרדס רימונים , ברכיה

08-6755886 ,050-2622583

אדרילות בניין

5V 052-3658752, 03-7237300גבעתיים , 1כורזין אדריכלים

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

,              03-7503636פתח תקווה , 3אלכסנדר ינאי 

03-7503639

מ"גיא עברון מתכננים בע

,               08-6335877קריית גת , 32ישראל פולק 

052-3893232 ,054-7723701

0547-663205, 5עד עד דניאל גולדברג אדריכלים

052-3950095תל אביב , פסטרנקמ"חזקיה אדריכלות פיננסית בע

054-5920423, 072-2304516, 415. ד.ת, אלון שבותמיכל שריידר אדריכלות ועיצוב פנים

08-9493300, 08-9493000קיבוץ גבעת ברנר מ"מסילטי אדריכלים ומתכנני ערים בע

187. ד.צופית ת, 84האילנות ' רחאדריכל, צביקה פסטרנק

054-7210814, 03-6024477תל אביב , 47בבלי צרפתי אדריכלים

תחבורה/ אדריכל יועץ תנועה 

054-3040001, 08-9188788 7152011לוד , 5מלאכה מ"תכנון פיקוח ייעוץ בע-יוגב הנדסה

אדריכלות פנים

5V 052-3658752, 03-7237300גבעתיים , 1כורזין אדריכלים

0547-663205, 5עד עד דניאל גולדברג אדריכלים

052-3950095תל אביב , פסטרנקמ"חזקיה אדריכלות פיננסית בע

054-5920423, 072-2304516, 415. ד.ת, אלון שבותמיכל שריידר אדריכלות ועיצוב פנים

054-7210814, 03-6024477תל אביב , 47בבלי צרפתי אדריכלים

ע"בודק תכניות תב

מ"גאודע ניהול מידע מקרקעין ונכסים בע

,                073-2955500תל אביב , 3המלאכה ' רח

054-6719670

חברת סקרים שרותי מיפוי

מ"גאודע ניהול מידע מקרקעין ונכסים בע

,              073-2955500תל אביב , 3המלאכה ' רח

054-6719670

שיאון מדידות

-052, 08-6739818אשקלון , 14/20בן גוריון ' שד

3257689

/ יועץ תקשורת סלולרית/יועץ אבטחת מידע

מחשבים/קווית

054-4452042, 03-9472022פתח תקווה , 9מוטה גור מ"טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע

052-6704546, 072-2504385צ "ראשל, 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

יועץ איטום

04-8205937נשר , 16התעשיה מ"סטאר מהנדסים בע

מאגר יועצים



יועץ איכות הסביבה

03-6102828/11בניין דימול רמת גן , 1בוטינסקי 'זכלכלה וסביבה, מ תכנון"אורבניקס בע

אסתר ליננברג מהנדסת סביבתית יעוץ וניהול 

050-7433020אשדוד , 43מצדה פרוייקטים

052-4021209: ניידן ניהול פרוייקטים סביבתיים'ויז-אקו

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

,              03-7503636פתח תקווה , 3אלכסנדר ינאי 

03-7503639

מרחב, סביבה, אקולוגיה- גחא רותם 

-052, 08-6550963מדרשת בן גוריון , 251. ד.ת

3354485

052-2508345הוד השרון , 5הזמיר ר אשר וטורי"ד

050-5063044, קיבוץ בית ניריוסף הראל

052-8518500,  רחובות15/2קלמן ביאלר מ"עגול איכות הסביבה בע

מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

, 09-8640940נתניה , פולג. ת.א',  א10גיבורי ישראל 

050-5200986

יועץ אקוסטי

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

,              03-7503636פתח תקווה , 3אלכסנדר ינאי 

03-7503639

יעוץ ארגוני ויועץ ארגוני לאגף החינוך

052-4270070, 077-5404953, להבים, 23עד -עדיפעת ניימן

054-7779862תל אביב , 10מודוליאני לירון נתן

050-2377059אפרת , 10המנורה אסטרטגיה, פיתוח, ייעוץ ארגוני- ציפורית

08-8658504אשדוד , 3 בניין 3הבושם רואי חשבון' רון פישמן ושות

יועץ ביוב

אסתר ליננברג מהנדסת סביבתית יעוץ וניהול 

050-7433020אשדוד , 43מצדה פרוייקטים

050-5063044, קיבוץ בית ניריוסף הראל

052-6704546, 072-2504385צ "ראשל, 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

יועץ בניה ירוקה

03-6102828/11בניין דימול רמת גן , 1בוטינסקי 'זכלכלה וסביבה, מ תכנון"אורבניקס בע

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

,              03-7503636פתח תקווה , 3אלכסנדר ינאי 

03-7503639

052-2508345הוד השרון , 5הזמיר ר אשר וטורי"ד

מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

, 09-8640940נתניה , פולג. ת.א',  א10גיבורי ישראל 

050-5200986

יועץ בטיחות

03-9068377, 4580800צור יצחק , 33נחל פולג מ"הנדסה ובטיחות בע (I.L.M.Y). ווי.אם.אל.איי

מ"גיא עברון מתכננים בע

,                 08-6335877קריית גת , 32ישראל פולק 

052-3893232 ,054-7723701

מ"בטיחות בע- צ שאלתיאל צברי .ש

: מיקוד, 5149. ד.כפר חסידים ת, 21נחל קדומים 

054-2251191, 054-625199: נייד. 204900

יועץ בתחום הקיימות

03-6102828/11בניין דימול רמת גן , 1בוטינסקי 'זכלכלה וסביבה, מ תכנון"אורבניקס בע

052-2508345הוד השרון , 5הזמיר ר אשר וטורי"ד

יועץ דמוגרפי

052-2508345הוד השרון , 5הזמיר ר אשר וטורי"ד



יועץ הנגשה

052-7140039: קרית יערים נייד, 23ף "הרישלי ימין

יועץ השקיה

מ"מילר בלום תכנון סביבתי בע

 תל אביב 23עמינדב , 04-8339980 חיפה 14התשבי 

03-5623663 ,050-5277882

יועץ חינוך

052-7985750, 08-8658504 אשדוד 3/3הבושם מ"מוניסיטי ישראל בע

08-8658504אשדוד , 3 בניין 3הבושם רואי חשבון' רון פישמן ושות

יועץ חניה

054-3040001, 08-9188788 7152011לוד , 5מלאכה מ"תכנון פיקוח ייעוץ בע-יוגב הנדסה

מ"הנדסה בע' יורוברידג

-052, 077-5503115, קריית התקשורת נווה אילן

3867697

03-7914111, אזור, 43העליה השניה מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פי

יועץ חשמל

מ"הנדסה וניהול פרוייקטים בע. ר.פ.א

-052, 03-6488939תל אביב , 93משמר הירדן 

3000628

מ"אהרוני הנדסת חשמל בע. י' אינג

באר שבע                , בית בלטק, 4יהודה הנחתום ' רח

08-6238774

מ"שרותי הנדסה ושווק בע-אפרו

,             08-6237676פארק תעשייה עומר , 2הגת 

052-5699585

054-4337297, 04-8334474: 'חיפה טל, 9התשבי מ"מתכננים בע. ב.א- דן שרון 

מ"הנדסה בע' יורוברידג

,             077-5503115, קריית התקשורת נווה אילן

052-3867697

03-9216440' ת טל" פ32השחם ' רחמ" בע2009וט הנדסת חשמל ובקרה -מטרה

יועץ חשמל ותאורה

מ"הנדסה וניהול פרוייקטים בע. ר.פ.א

-052, 03-6488939תל אביב , 93משמר הירדן 

3000628

03-9068377, 4580800צור יצחק , 33נחל פולג מ"הנדסה ובטיחות בע (I.L.M.Y). ווי.אם.אל.איי

052-3321150, 08-6436060אופקים , 697. ד.תמ"אל פרויקטים הנדסיים בע-אור

מ"אהרוני הנדסת חשמל בע. י' אינג

באר שבע                 , בית בלטק, 4יהודה הנחתום ' רח

08-6238774

מ"שרותי הנדסה ושווק בע-אפרו

,             08-6237676פארק תעשייה עומר , 2הגת 

052-5699585

054-4337297, 04-8334474: 'חיפה טל, 9התשבי מ"מתכננים בע. ב.א- דן שרון 

מ"הנדסה בע' יורוברידג

,             077-5503115, קריית התקשורת נווה אילן

052-3867697

03-9216440' ת טל" פ32השחם ' רחמ" בע2009וט הנדסת חשמל ובקרה -מטרה

יועץ כבישים

מ"טל הנדסה בע-בר- ה .ט.ב

, 03-6488805, 58233. ד.תל אביב ת, קריית עתידים

054-4932822

מ"תכנון פיקוח ייעוץ בע-יוגב הנדסה

,                08-9188788 7152011לוד , 5מלאכה 

054-3040001

מ"הנדסה בע' יורוברידג

-052, 077-5503115, קריית התקשורת נווה אילן

3867697

מ"מהנדסים בע. מ.נ.מ

-050, 04-6276771/2 פארק תעשיה קיסריה 15תרשיש 

5387988

03-7914111, אזור, 43העליה השניה מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פי



יועצים כלכליים

053-7257011, 03-5788899תל אביב , 65יגאל אלון מ"ב בונוס בע.א.ר.א

03-6102828/11בניין דימול רמת גן , 1בוטינסקי 'זכלכלה וסביבה, מ תכנון"אורבניקס בע

08-9948384, 073-2903344נתיבות , 10סמילו איתנים פיתרונות פיננסיים

052-7985750, 08-8658504 אשדוד 3/3הבושם מ"מוניסיטי ישראל בע

054-4250233, 04-9581231" רג, 1בוטינסקי 'זנתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה

050-8870011, 03-7441018רמת גן , 12פרוג מ"עמירים שירותי בקרה על מוצרים פינניים בע

09-9700800הרצליה פיתוח , 2המנופים מ" בע1996פז כלכלה והנדסה 

050-5344195, 03-5788899תל אביב , 65יגאל אלון ח אריק גולדיאן"רו

08-8658504אשדוד , 3 בניין 3הבושם רואי חשבון' רון פישמן ושות

רעש/ יועץ לבדיקה וניטור ריוחות 

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

,              03-7503636פתח תקווה , 3אלכסנדר ינאי 

03-7503639

יועץ לתכנון פרוגרמות לאגף החינוך

03-6102828/11בניין דימול רמת גן , 1בוטינסקי 'זכלכלה וסביבה, מ תכנון"אורבניקס בע

052-2508345הוד השרון , 5הזמיר ר אשר וטורי"ד

0547-663205, 5עד עד דניאל גולדברג אדריכלים

יועץ מיזוג אויר

מ"הנדסה וניהול פרוייקטים בע. ר.פ.א

,               03-6488939תל אביב , 93משמר הירדן 

052-3000628

03-9068377, 4580800צור יצחק , 33נחל פולג מ"הנדסה ובטיחות בע (I.L.M.Y). ווי.אם.אל.איי

יועץ מים

050-5063044, קיבוץ בית ניריוסף הראל

052-6704546, 072-2504385צ "ראשל, 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

יועץ מעליות

052-4747272ראשון לציון , 9הקוקיה לברוב הנדסת מעליות

, חומרה, תוכנה)יועץ מערכות מידע   

(דיגיטל ועוד, תקשורת

מ"שרותי הנדסה ושווק בע-אפרו

,             08-6237676פארק תעשייה עומר , 2הגת 

052-5699585

054-4452042, 03-9472022פתח תקווה , 9מוטה גור מ"טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע

מ"גאו דע ניהול מידע מקרקעין ונכסים בע

-054, 073-2955500תל אביב , 3המלאכה ' רח

6719670

052-6704546, 072-2504385צ "ראשל, 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

יועץ נגישות

03-9068377, 4580800צור יצחק , 33נחל פולג מ"הנדסה ובטיחות בע (I.L.M.Y). ווי.אם.אל.איי

מ"גיא עברון מתכננים בע

,                  08-6335877קריית גת , 32ישראל פולק 

052-3893232 ,054-7723701

יעקבסון הלן

-050:  נייד7680300, מושב בית אלעזרי, 85התאנה ' רח

077-2075499: טלפקס, 4207549

מ"מילר בלום תכנון סביבתי בע

 תל אביב 23עמינדב , 04-8339980 חיפה 14התשבי 

03-5623663 ,050-5277882

052-7140039: קרית יערים נייד, 23ף "הרישלי ימין



יועץ פיתוח נוף וגנים

מ"מילר בלום תכנון סביבתי בע

 תל אביב 23עמינדב , 04-8339980 חיפה 14התשבי 

03-5623663 ,050-5277882

יועץ קרקע

מ"מהנדסים בע. מ.נ.מ

-050, 04-6276771/2 פארק תעשיה קיסריה 15תרשיש 

5387988

054-4498488,  יהוד מונוסון10הרצל דבוש הנדסה אזרחית- רזי דבוש 

יועץ רמזורים

מ"הנדסה וניהול פרוייקטים בע. ר.פ.א

-052, 03-6488939תל אביב , 93משמר הירדן 

3000628

מ"טל הנדסה בע-בר- ה .ט.ב

, 03-6488805, 58233. ד.תל אביב ת, קריית עתידים

054-4932822

054-3040001, 08-9188788 7152011לוד , 5מלאכה מ"תכנון פיקוח ייעוץ בע-יוגב הנדסה

יועץ שימור

מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

, 09-8640940נתניה , פולג. ת.א',  א10גיבורי ישראל 

050-5200986

ע"יועץ שמאי כלכלי ובודק תבכניות תב

משרד שמאות' ידיד בירן ושות

:                ' טל9109001מיקוד ,  ירושליים9049. ד.ת

02-6412767 ,052-2618245

יעוץ שפכים תעשיתיים

אסתר ליננברג מהנדסת סביבתית יעוץ וניהול 

050-7433020אשדוד , 43מצדה פרוייקטים

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

,              03-7503636פתח תקווה , 3אלכסנדר ינאי 

03-7503639

050-5063044, קיבוץ בית ניריוסף הראל

052-8518500,  רחובות15/2קלמן ביאלר מ"עגול איכות הסביבה בע

יועץ תברואתי

03-6102828/11בניין דימול רמת גן , 1בוטינסקי 'זכלכלה וסביבה, מ תכנון"אורבניקס בע

052-4021209: ניידן ניהול פרוייקטים סביבתיים'ויז-אקו

אדריכל נוף- יועץ תכנוני 

050-2138388, 03-5442082תל אביב , 18בן אביגדור טל רוסמן אדריכלית נוף

מ"מילר בלום תכנון סביבתי בע

 תל אביב 23עמינדב , 04-8339980 חיפה 14התשבי 

03-5623663 ,050-5277882

מ"רימון סביבה ונוף בע

חוף אשקלון                  . נ. ד49פרדס רימונים , ברכיה

08-6755886 ,050-2622583

א"יועץ תמ

03-9068377, 4580800צור יצחק , 33נחל פולג מ"הנדסה ובטיחות בע (I.L.M.Y). ווי.אם.אל.איי

052-4021209: ניידן ניהול פרוייקטים סביבתיים'ויז-אקו

מ"גאודע ניהול מידע מקרקעין ונכסים בע

,               073-2955500תל אביב , 3המלאכה ' רח

054-6719670

יועץ תנועה דרכים וכבישים

053-6782808מגדל העמק , 9הדפנה אא יזמים אדריכלים ומהנדסים



מ"טל הנדסה בע-בר- ה .ט.ב

, 03-6488805, 58233. ד.תל אביב ת, קריית עתידים

054-4932822

מ"תכנון פיקוח ייעוץ בע-יוגב הנדסה

,                 08-9188788 7152011לוד , 5מלאכה 

054-3040001

מ"הנדסה בע' יורוברידג

,               077-5503115, קריית התקשורת נווה אילן

052-3867697

מ"מהנדסים בע. מ.נ.מ

-050, 04-6276771/2 פארק תעשיה קיסריה 15תרשיש 

5387988

03-7914111, אזור, 43העליה השניה מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פי

ליווי קהילתי ושיתוף ציבור

03-6102828/11בניין דימול רמת גן , 1בוטינסקי 'זכלכלה וסביבה, מ תכנון"אורבניקס בע

08-9948384, 073-2903344נתיבות , 10סמילו איתנים פיתרונות פיננסיים

052-4021209: ניידן ניהול פרוייקטים סביבתיים'ויז-אקו

052-2508345הוד השרון , 5הזמיר ר אשר וטורי"ד

050-7966550קיבוץ רבדים מ"טנא ייעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בע

052-4270070, 077-5404953, להבים, 23עד -עדיפעת ניימן

187. ד.צופית ת, 84האילנות ' רחאדריכל, צביקה פסטרנק

054-7501020, 03-7679236פתח תקווה , 6אפעל מ"פילת מקבוצת היי קפיטל בע

מדידות

054-2204747, 03-7541011בני ברק , 23בר כוכבא מ"מודדים מוסמכים בע' גטניו ושות

שיאון מדידות

-052, 08-6739818אשקלון , 14/20בן גוריון ' שד

3257689

מודדים

054-561972, 03-6355773גבעת שמואל , 20בן גוריון מ"פנקס ובנו בע. א

09-8653065נתניה , 22פולג רחוב הבונים . ת.אאופק צילומי אויר

052-6335080, 03-5335668אור יהודה , 5יוני נתניהו מ"בע (1993)אשד ניהול נכסים 

054-2204747, 03-7541011בני ברק , 23בר כוכבא מ"מודדים מוסמכים בע' גטניו ושות

שיאון מדידות

-052, 08-6739818אשקלון , 14/20בן גוריון ' שד

3257689

מפקחים

053-6782808מגדל העמק , 9הדפנה אא יזמים אדריכלים ומהנדסים

ניהול פרוייקטים ופיקוח הנדסי

מ"וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע

,                03-7371313גבעת שמואל , 7גוש עציון 

054-2051502

עורך תסקירים

052-4021209: ניידן ניהול פרוייקטים סביבתיים'ויז-אקו

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

,              03-7503636פתח תקווה , 3אלכסנדר ינאי 

03-7503639

050-5063044, קיבוץ בית ניריוסף הראל

מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

, 09-8640940נתניה , פולג. ת.א',  א10גיבורי ישראל 

050-5200986

עיצוב פנים

5V 052-3658752, 03-7237300גבעתיים , 1כורזין אדריכלים



מ"גיא עברון מתכננים בע

,               08-6335877קריית גת , 32ישראל פולק 

052-3893232 ,054-7723701

052-2508345הוד השרון , 5הזמיר ר אשר וטורי"ד

052-3950095תל אביב , פסטרנקמ"חזקיה אדריכלות פיננסית בע

054-5920423, 072-2304516, 415. ד.ת, אלון שבותמיכל שריידר אדריכלות ועיצוב פנים

עריכת תחשיבים כלכליים

053-7257011, 03-5788899תל אביב , 65יגאל אלון מ"ב בונוס בע.א.ר.א

03-6102828/11בניין דימול רמת גן , 1בוטינסקי 'זכלכלה וסביבה, מ תכנון"אורבניקס בע

08-9948384, 073-2903344נתיבות , 10סמילו איתנים פיתרונות פיננסיים

052-7985750, 08-8658504 אשדוד 3/3הבושם מ"מוניסיטי ישראל בע

050-5344195, 03-5788899תל אביב , 65יגאל אלון ח אריק גולדיאן"רו

צילום

050-2121532, 052-4203451, מושב אביגדוריואב צורן

שמאי

משרד שמאות' ידיד בירן ושות

:               ' טל9109001מיקוד ,  ירושליים9049. ד.ת

02-6412767 ,052-2618245

054-2266781, הר אדר, 43מבוא הרכס יניב רפאל

מלכה דור שמאות מקרקעין

,              09-9552037, הרצליה'  א134בר כוכבא 

054-6307000

שמאי מקרקעין

משרד שמאות' ידיד בירן ושות

:               ' טל9109001מיקוד ,  ירושליים9049. ד.ת

02-6412767 ,052-2618245

054-2266781, הר אדר, 43מבוא הרכס יניב רפאל

מלכה דור שמאות מקרקעין

,              09-9552037, הרצליה'  א134בר כוכבא 

054-6307000

09-9700800הרצליה פיתוח , 2המנופים מ" בע1996פז כלכלה והנדסה 

מדידות ותכניות לצרכי רישום, שרותי מיפוי

073-4518726 12048. ד.ת,  הרצליה פיתוח15משכית מ"קו מדידה בע

אחר
ליווי תהליכי ייעוץ , אבחונים תעסוקתיים

פיתוח , ייעוץ ארגוני, כלכלי למשפחות

מנהלים והדרכה

054-7501020, 03-7679236פתח תקווה , 6אפעל מ"פילת מקבוצת היי קפיטל בע
חוות דעת סביבתית לוועדה לתכנון

אסתר ליננברג מהנדסת סביבתית יעוץ וניהול 

050-7433020אשדוד , 43מצדה פרוייקטים
יועץ בתחום התיירות

187. ד.צופית ת, 84האילנות ' רחאדריכל, צביקה פסטרנק
יועץ קונסטרוקציה

04-8205937נשר , 16התעשיה מ"סטאר מהנדסים בע
יועוץ הנדסי

מ"גיא עברון מתכננים בע

,                    08-6335877קריית גת , 32ישראל פולק 

  052-3893232 ,054-7723701
יועץ שילוט והנחיות מרחביות

052-2508345הוד השרון , 5הזמיר ר אשר וטורי"ד



כתיבת מכרזים

08-9948384, 073-2903344נתיבות , 10סמילו איתנים פיתרונות פיננסיים

מתכנן שלד

מ"גיא עברון מתכננים בע

,                 08-6335877קריית גת , 32ישראל פולק 

052-3893232 ,054-7723701

ניהול ופיקוח פרוייקטים בתחום הבניה 

והתשתיות

052-8371205תל אביב , 39כמק הברכה מ"ן בע"איתן שליטה בנדל

052-8899777, 04-6419957נשר '  א22המסילה מ"דאטום מהנדסים בע
ניהול פרוייקטים ותכנון ערים

03-9229999,  פתח תקוה3 קומה 16משה דיין תנע ניהול פרוייקטים

יעדי , ניהול פרוייקטים לוגיסטיים תכנוניים

(gis)ג "מערכות מחשוב הנדסיות וג

מ"גאודע ניהול מידע מקרקעין ונכסים בע

,              073-2955500תל אביב , 3המלאכה ' רח

054-6719670
ניהול פרוייקטים ופיקוח הנדסי

052-3691553, 077-3370173, תל אביב, 67בלפור מ"אדם עטר בע

מ"וקסמן דוברין גבע חברה להנדסה בע

,                 03-7371313גבעת שמואל , 7גוש עציון 

054-2051502
ניהול פרוייקטים

מ"גיא עברון מתכננים בע

,                08-6335877קריית גת , 32ישראל פולק 

052-3893232 ,054-7723701
טיפול ושימור- סקרי עצים 

מ"רימון סביבה ונוף בע

חוף אשקלון                  . נ. ד49פרדס רימונים , ברכיה

08-6755886 ,050-2622583
יועץ תרמי

מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

, 09-8640940נתניה , פולג. ת.א',  א10גיבורי ישראל 

050-5200986
התייעלות אנרגטית

מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

, 09-8640940נתניה , פולג. ת.א',  א10גיבורי ישראל 

050-5200986
יועץ פסולת

מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

, 09-8640940נתניה , פולג. ת.א',  א10גיבורי ישראל 

050-5200986
יועץ מיחזור

מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

, 09-8640940נתניה , פולג. ת.א',  א10גיבורי ישראל 

050-5200986


