
ד"שם משרד עו

שם שותף 

(אופציונלי)מייל טלפוןשם נציגסוגשם הפרויקטמטפל

052-2598358ערן הנה

052-4611888שפריר רותי
 1-3חוני המעגל 

052-8553525 אילנה שטרנברג38/1א "תמתל אביב

תל , 39-41בלוך 

03-6473663מרקוס גורקן38א "תמאביב

054-3979226(נציגת יזם)גלית ולנר 

054-4956544יעקב לוי

052-3775523רועי הראלפינוי בינוייהוד, לונגו

, 14בוליביה 

054-6735559איתן סדןפינוי בינויירושלים

גבעתיים, גולומב
054-6888099חיים ברונקס כהןפינוי בינוי

– מתחם קליבלנד 

תל – נווה שרת 

054-4767161e_more1@hotmail.comאתי אלישעפינוי בינויאביב

 תל 84-86הטייסים 

054-7573027artizone85@gmail.comארתור אשורובפינוי בינויאביב

 כפר 5ו "רחוב ביל

052-4669406pninayacoby@gmail.comפנינה יעקביבינוי-פינויסבא

 4-6מורדי הגיטאות 

054-4974725noan@netvision.net.ilאילון נמש38/2א "תמגבעתיים

054-7544966roysasson1@gmail.comרועי ששון38/2א "תמ גבעתיים23ל "קק

052-3999020hasit.blass@gmail.comחסית בלס38/2א "תמ גבעתיים5המרי 

054-4828712igal@bgu.ac.ilטל-יגאל מי38/2א "תמא" ת6עמינדב 

" סלע"מתחם  

, קרית האומנים

צ"ראשל

054-6728040יחזקאל בן זימרהבינוי-פינוי

  פוזננסקי"מתחם  ", 

052-4848255קו דהאן'זבינוי-פינויצ"ראשל

, "עיר גנים"מתחם 

יצוג -  ירושלים 

054-4550657חני בנוןבינוי- פינויהיזם

  יוספברג"מתחם  ", 

054-4737833אורן קדושבינוי-פינויפתח תקווה

-5שלומציון המלכה  

א"ת, 7
054-4881881רוני אמיד38/2א "תמ

מתחם נווה אליעזר 

א"ת
050-7999655מאיר פרץבינוי-פינוי

מתחם כפר שלם 
050-3134511להב תעיזיבינוי-פינויא"ת

מתחם קהילת 

יצוג -  א "קנדה ת

היזם

08-9428282מ"אלמוג פינוי בינוי בעבינוי-פינוי

-מתחם חרמון יבנה 

יצוג היזם  
08-9428282מ"אלמוג פינוי בינוי בעבינוי-פינוי

מתחם הרב מימון 

יצוג היזם - בת ים 
08-9428282מ"אלמוג פינוי בינוי בעבינוי-פינוי

ט "מתחם כ

-  בנובמבר בת ים 

יצוג היזם

08-9428282מ"אלמוג פינוי בינוי בעבינוי-פינוי

מתחם הרצל באר 

יעקב
08-9428282מ"אלמוג פינוי בינוי בעבינוי-פינוי

' מתחם רח

ראשון , ירושלים

יצוג היזם - לציון 

03-9673336'צרפתי צבי ושותבינוי-פינוי

ל "מתחם נווה צה

היזם יצוג - א "ת
03-5751850מ"חן ואיתי גינדי בעבינוי-פינוי

מתחם אלקלעי 

יצוג  -צ "ראשל

היזם

08-9428282מ"אלמוג פינוי בינוי בעבינוי-פינוי

מתחם הבעל שם 

יצוג - א "טוב ת

היזם

08-9428282מ"אלמוג פינוי בינוי בעבינוי-פינוי

– מתחם יוספברג 

יצוג היזם- ת "כץ פ
08-9428282מ"אלמוג פינוי בינוי בעבינוי-פינוי

מתחם נחל נעם 

יצוג - קרית גת 

היזם

08-9355346אפיק הירדןבינוי-פינוי

מתחם הגת רמת גן 

יצוג היזם -
03-9673336'צרפתי צבי ושותבינוי-פינוי

ג "מתחם בן גוריון ר

יצוג היזם -
03-9673336'צרפתי צבי ושותבינוי-פינוי

מתחם יהושע בן נון 

יצוג  -א "ת, 32-40

היזם

 38/2א "תמ

(הריסה)

תדהר התחדשות 

חצור וינלס , עירונית

ן "אקרו נדל, ניהול

התחדשות עירונית

09-7766111

מתחם פינוי בינוי 

- גיורא / העצמאות 

יצוג - אור יהודה 

היזם

בינוי-פינוי

חיון - ייצוג משיח 

התחדשות עירונית 

מ"בע

03-6347474

מתחם יחזקאל קזז 

יצוג היזם- אור - 
בינוי-פינוי

חיון - ייצוג משיח 

התחדשות עירונית 

מ"בע

03-6347474

3

4

, ארליך, גולדמן

'אדלשטיין ושות

ד אורי "עו

אביגד

ד זיו כספי "עו

ד שי "או עו/ו

אליאב

עורכי , גינדי כספי

דין ונוטריונים

', איתמר פנץ ושות

משרד עורכי דין

יפו, 171יפת 
38א "תמ

איתמר פנץ

רשימת בעלי דירות ממליצים למשרדי עורכי דין

 6ההסתדרות 

גבעתיים 'אברהם ללום ושות
ד אברהם "עו

ללום
פינוי בינוי 1

2



03-7962222הכשרת היישובבינוי-פינוימתחם אשכול רמלה

מתחם בן גוריון 

רמלה
03-7962222הכשרת היישובבינוי-פינוי

מתחם בן גוריון 

יצוג היזם- רמת גן 
03-9673336'צרפתי צבי ושותבינוי-פינוי

מתחם קרית נורדאו 

יצוג היזם -נתניה 
בינוי-פינוי

אפריקה ישראל 

התחדשות עירונית 

מ"בע

03-7909287

מתחם מרבד 

הקסמים זכרון יעקב 

יצוג היזם -

02-5328088מ"הד בע-קירבינוי-פינוי

-20שלמה המלך 

קרית אונו, 26

 38/2א "תמ

(הריסה)

 20-26שלמה המלך 

מ"בע
02-5000273

, 21הורוביץ 

יצוג  -צ "ראשל

היזם

 38/2א "תמ

(הריסה)
09-8855990ניר. ב.י

חולון, 9קלישר 
 38/2א "תמ

(הריסה)
052-8820911טלי וייזר

הרצליה, 5סירקין 
 38/2א "תמ

(הריסה)
054-4715552אילן שפרבר

יצוג - א"ת, 19וייזל 

היזם

 38/2א "תמ

(הריסה)
03-5751850מ"חן ואיתי גינדי בע

-27שמואל ברקאי 

יצוג  -א "ת, 29

היזם

 38/2א "תמ

(הריסה)
03-9673336'צרפתי צבי ושות

א" ת2-10טאגור 
577-3006 (52)דני ביכלרפינוי בינוי

הצבר קרית אונו
262-1088 (54)ענת קוביפינוי בינוי

הרקפת קרית אונו
446-4182 (52)יחזקאל צמחפינוי בינוי

 71-81יצחק שדה 

תל אביב
596-4626 (52)יהודה לויפינוי בינוי

 תל 32-44עמינדב 

596-4626 (52)יהודה לויפינוי בינויאביב

חיבת ציון רמת גן
431-0804 (52)יעל אבנוןפינוי בינוי

054-2209553עמי סופרפינוי בינויא"ת, נווה שרת

 כפר 11העמק ' רח

050-6277308אוהד טל38/3תמא סבא

 15סטרומה ' רח

054-7916687מירי בקר38/2תמא רמת גן

יהודה הלוי ' רח

050-3135530גרציה דגן38/1תמא  תל אביב129

050-5440290(ועד)אשר נגר 38/2תמא הרצליה, 4הנוטרים 
תל , 6אלברט קיוסו 

050-7394442(ועד)רונית ארביב 38/3תמא אביב

נווה -כוכבא-בר

052-8060010אסף עמרפינוי בינויהרצליה, ישראל

מוטי ולפינוי בינויהרצליה, שיכון דרום

, 9-11לואי מרשל 

מירה אידלס38/2א "תמתל אביב

-93יהודה המכבי 

אבי כצנלסוןא"תמתל אביב, 95

תל , יוסף הנשיא

38/1א "תמאביב

כפר , ששת הימים

050-5540050שוקי דוידוביץפינוי בינויסבא

כפר , 8-10עמרמי 

054-7357720טיורי יצחקפינוי בינויסבא

תל , 40-42בבלי 

052-7430635שי מילצקי38/2א "תמאביב

, מתחם יעקב אבינו

054-2833366סמי יחזקאל38/2א "תמבאר שבע

הרב , הרב לוי

054-2252319ליאת קרייםפינוי בינויבת ים, ניסנבאום

ל "ברחוב קק

050-8818831מלאת שכטר38/2א "תמבגבעתיים

על -ברחוב אל

054-3392140משה גלבוע38/2א "תמברמת גן

ברחוב אשרמן בתל 

052-7409988רני ברוספינוי בינויאביב

ל קבוצת ספציו "מנכ

054-7798716אליעדיצוג היזם

ארדיטי - מוגרבי 

054-4517168אליעד שמרלינגל"מנכיצוג היזםרם בעיר 

החברה 

להתחדשות 

050-2406666עמי כחלוןיצוג היזםעירונית 

רחוב , גוראל יזמות

052-6116888eitang@advantech.co.ilאיתן גוראל38/1א "תמהדסה בתל אביב

רפפורט ובן חיים 

, מ"ייזום ובנייה בע

 7רחוב הר מירון 

בהרצליה

א "תמ

38/1 

בשלבי )

050-2508777yogev@yprojects.co.ilיוגב בן חיים(בנייה

 4ההסתדרות 

052-4611888רותי שפרירפינוי בינויגבעתיים

-1סמטה אלמונית 

054-5656454בנימין קורל38/1א "תמ אזור5

8

9

4

5

6

7

'חיים צדוק ושות
ד דרור יוסף "עו

בולקינד

- דוד שידלובר 

עורכי דין ונוטריון

ד דוד "עו

שידלובר

'דינה יהב ושות

או /דינה יהב ו

או /עינת שקד ו

ארנון יהב

או /ד זיו לב ו"עו

ד שרונה "עו

או /פור ו-חיים

ד חגי "עו

או /ישראל ו

ד רונן אשר"עו

רונן אשר+ זיו לב 

ד זיו כספי "עו

ד שי "או עו/ו

אליאב

עורכי , גינדי כספי

דין ונוטריונים

גרשון שניידר גרשון שניידר

mailto:eitang@advantech.co.il
mailto:yogev@yprojects.co.il


054-7891076אמנון לוי קשת38/2א "תמ רמת גן16טרומן 

, נמיר/מתחם דפנה

א"ת

הריסה 

ובניה

חברה )יואב קוך 

054-4749466(מנהלת

ג"ר, 14יואב 

הריסה 

050-5382244יעל אלגרטובניה

גבעתיים, 14ל "קק

הריסה 

052-2955881רני בלסנהייםובניה

גבעתיים, 33בורכוב 

הריסה 

 054-2661247רועי ארזובניה

ג"ר, 62השר משה 

הריסה 

052-2593698דני דנקנרובניה

ג"ר, 28יואב 

הריסה 

            052-8904039צחי גלובניה

ג"ר, 30יואב 

הריסה 

050-7232343יעל קובוובניה

ME בויצמן רעננה
מירי רוזנטלפינוי בינוי

03-6448830, 

050-2164640

רותם שני בברנדס 

רעננה
09-9579577ל"מנכ, אבי טוריסקיפינוי בינוי

פרויקט הים בבת ים
052-2905753פאבל זיופינוי בינוי

, 38, 36, 34ל "קק

 גבעתיים44
09-9579577ל"מנכ, אבי טוריסקי38/2א "תמ

א" ת30רמברנדט 
09-7614132ל"מנכ, משה פרץ38/2א "תמ

09-7614132ל"מנכ, משה פרץ38/2א "תמא"אוליפנט ת

" גרין פארק"מתחם 

תל אביב, נוה שרת
054-3298747אשר טויליפינוי בינוי

מתחם החלוץ 

, "רימוני תדהר"

רמת השרון

050-5391822עוז-אמנון ברפינוי בינוי

מתחם עלית ים 

רמת גן, סוף
052-3010331יהודה מרציאנופינוי בינוי

, מתחם בן חיים

רמת השרון
פינוי בינוי

נוה , מתחם הדחם

תל אביב, שרת
פינוי בינוי

, נוה שרת-אלמגור

תל אביב

תל אביב, ארבר

הרצליה, ם"רמב

, נוה שרת-הצנחנים

תל אביב

בת ים, מבצע סיני

, ההסתדרות

גבעתיים

יבנה, העצמאות

הוד , יסוד המעלה

השרון

הוד השרון, התחיה

פרדס חנה , למרחב

כרכור

הוד , דרך רמתיים

השרון

052-5690713תומר מלין38/2א "תמתל אביב, הטייסים

, מרים החשמונאית

תל אביב

38/2א "תמרמת השרון, ם"רשב

38/2א "תמגבעתיים, גולומב

38/2א "תמגבעתיים, שנקין

38/2א "תמרעננה, קלאוזנר

גבעתיים, ריינס

054-9700207חיים רוזנבלום. 1

054-5662545אפרים לשם. 2

רחוב צביה לובטקין 

פינוי בינוי32-38

ר "יו)אריה דרדיק 

  050-6485430(נציגות הדיירים

052-3569204יבלי'איילה ג. 1פינוי בינוי

052-2808064תדמור מקורי. 2

054-8887621רוני שפייזרפינוי בינוימונוסון, תמר' רח

, שאול המלך' רח

052-3576749רחל ארדןפינוי בינויקריית אונו

054-6652021סיסי פיליסבורןפינוי בינוייהוד, מתחם מקלב

מתחם , הסתדרות

054-2402951אברהם מכניפינוי בינויגבעתיים', ג
054-4312250הלל רייספינוי בינויגן-הררי רמת

13

14

9

10

11

12

'עמידור ושות. ל

ד ליאור "עו

או /עמידור ו

ד חן עמידור"עו

יריב בר דייןדיין עורכי דין-יריב בן

' וולפסון'שכונת 

רחובות הדקל )

תל מונד, (והאלה

גווארדיה -רחוב לה

65 ,67 ,69 ,71 / 

רחוב הגיבור 

, 37, 35האלמוני 

רחוב  / 41, 39

, 20, 18עמק איילון 

22 ,24

פינוי בינוי

ד גיל נבו "עו

ד זיוון "או עו/ו

אלימי

קידר , נבו, כבירי

'ושות

'חיים צדוק ושות
ד דרור יוסף "עו

בולקינד

'יגאל ארנון ושות
ד אדם "עו

שפרוך

אפרת ידידיה שחור.ד.י



 תל 58-62ברודצקי 

223-4434 (54)יהונתן זהבי 38/2א "תמאביב

 רמת גן6איתמר 
788-2262 (54)יגאל שולר 38/2א "תמ

 רמת גן5העמל 
995-1146 (54)שאבי זאקיטאן 38/2א "תמ

ה רמת גן"הרא
562-6661 (54)אסף אילוז38/2א "תמ

5-7-9אחימאיר 
659-0942 (50)חדווה פינישפינוי בינוי

 32-34-36צירלסון 

תל אביב
529-9326 (53)אריאלה38/2א "תמ

054-4481114גיא אושרי38/1א "תמתל אביב, 27הקונגרס 

, מ"לבנה ברמה בע

ראשון , 1דוידזון 

38/1א "תמלציון

עופר עמבר 

054-9794248

יבנה, 4, 2הערבה 
052-6207761יעקב עזריאל38/1א "תמ

, 4סטאפן וייס 

052-2589025רונן אוחנה38/1א "תמראשון לציון

, 1-3, 5-7האלון 

052-8901225אבי אהרוןפינוי בינוייבנה

יבנה, 19-23דואני 
+ פינוי בינוי 

38/1א "תמ

, 24ההסתדרות 

26 ,28 ,30 ,34 ,

נס ציונה
052-4403048אורית38/1א "תמ

נס ציונה, 31ל "האצ
קרן דניאל38/1א "תמ

, מ"בע (גיא)ארזים 

לוד, שכונת רמט
נציגים שוניםפינוי בינוי

לוד, שדרות ירושלים
נציגים שוניםפינוי בינוי

תל , 11-21תקוע 

052-8402633יורי לנצמןפינוי בינויאביב

מפעלות יזום 

פרויקטים ובניה 

, (38א "תמ)

050-4288999יאיר קורח38/1א "תמיבנה, 2-4הערבה 

050-310031ערן אדרי38/1א "תמתל אביב, 9מיכל 

רמת , 22בר יוחאי 

054-5670422ארנון גולני38/2א "תמגן

050-2013838עומר סיגלר

פתח , 6אורלוב 

5397052 -050רפאל קטה38/2א "תמתקווה

052-2888224מתן יונס38/1א "תמהרצליה, 7ל "קק
050-7533606אורי דגני38/1א "תמ, 30ל "אלופי צה

054-5610105ארצי בן כוזריפינוי בינויפרויקט שוק 

, פרויקט מצלוואי

ייצוג  ,קריית אונו

פינוי בינויבעלי הקרקע

פרויקט אשדר נווה 

פינוי בינויייצוג היזם ,מונוסון

050-7966107יפית שמואלי38/1א "תמחולון, 11פייר קניג 

058-4640666ר שמחה ורנר"ד38/1א "תמהרצליה, 24הבנים 

, 9, 7, 6, 4חיננית 

052-4651055מאיה שטיינברג38/1א "תמתל אביב

, 23טשרניחובסקי 

טרם הסתיים38/1א "תמתל אביב

טרם הסתיים38/1א "תמחולון, 1פרוג 

, 21כנפי נשרים 

054-4759390יוני לוין38/1א "תמרמת גן

38/1א "תמחולון, 13רמת הגולן 

הוד  בן גוריון' רח

etmot@zahav.net.il 052-2534747 מרדכי אטשטיןפינוי בינויהשרון

054-4444821 שלמה נווהפינוי בינוי 

י "אח– נווה שרת 

efi.bet@gmail.com 050-3998913אפי בצלאלפינוי בינוידקר

amnon.jacoby@gmail.com 050-4021012  אמנון יעקוביפינוי בינוי

054-7456655eran@simpleforte.comערן יזם- גלוקסמן 38/2א "תמסימפל פורטה

– ן "רבוע כחול נדל

054-7778882eligo@bsre.co.ilיזם- אלי גולדשטיין 38/2א "תמעודד' רח

 7- רחובות הנהר

 alonf@tslaw.co.il  054-3166052אלון פיול38/2א "תמרמת גן

שדרות התמרים 

 054-4660295yravit@gmail.comרוית יעקבפינוי בינוירמת גן

 050-7170862yaelkapach@walla.comיעל קפחפינוי בינוינווה יהושע רמת גן

054-8324679guybenben@gmail.comגיא בנבנישתיפינוי בינויסוקולוב בת ים

050-5252826smadarwin@bezeqint.netסמדר וינברגפינוי בינוינווה שאנן חיפה

18

19

15

16

17

ד דיויד "עו

ד "או עו/אמיד ו

מאיר פורגס

שרקון בן עמי 

'ושות
ד אילן שרקון"עו

ניר - ערן לאופמן 

משרד , בן חמו

ד"עו

ערן לאופמן 

או ניר בן חמו/ו

גיא יקותיאל 

או תמר /ו

אינגביר

יקותיאל , פרידמן

עורכי דין- אינגביר 

'בירן ושות. ש

עמית ניסים ניסים


