
  רשימת עמיתי המועצה

 

  nok1655@zahav.net.il  אביב גל

  aviva_r@bezeqint.net  אביבה רוטביין

 avivit_me@walla.com אביבית מדינה

  tor.avnon@gmail.com  אבנון תור

  galit@peled-klein.co.il  אדריאן קליין

  udi@shaisheffer.com אודי שפר

  semema@gmail.com  איל מורג

  ilsap@netvision.net.il  אילן ספיר

  karivilan@gmail.com  אילן קריב

 iron55@walla.com אילן רון

  tichnun@gmail.com  אילנה מאירפלד

  ilana_k@zahav.net.il  אילנה קוזניץ

 irisfaiman@yahoo.com פיימן-איריס גבעולי

 maronmilano.israel@gmail.com אירית שור

  eila@brandarchitects.co.il  אדל-אלה ברנד

 ellatza@gmail.com אלה צדוק

  alonlotan@gmail.com  אלון לוטן

 b-i-n-a@zahav.net.il  אלון נוה

 arch@actcom.co.il אלי וייסברג

 a.dotan@stboards.com אסף דותן 

 arzabenor@gmail.com ארזה בן אור

 lallyflg@gmail.com אריאלה פלינט גור

  bitana@post.tau.ac.il  אריה ביתן פרופ'

  arie@ta-arc.com  אריה קוץ

  ar_ra_ar@rahamimoff.com  אריה רחמימוב

 boaz@hamadbir.com בועז קייזרמן

 benzi@ndtechnology.com בן ציון )בנצי( שעל

  office@rov-noy.co.il  בני נול

  ben.nathan@me.com  בנימין נתן

 gk9704@gmail.com גבריאלה קליימן

  gidiah@gmail.com גידי אהרוני

 g-peled@hotmail.com גיל פלד

  ganit.k@gmail.com  גנית קאופמן

 alchades@gmail.com דבורה אלחדס

  dse.arc@gmail.com  דבי שור אליאסי

 626462a@gmail.com דוד כהנא

 doron-tr@zahav.net.il דורון טרייבוש

 deskap@desmondkaplan.com דסמונד קפלן

 helit@greenplanning.co.il הלית פינטו

 Helen@gubbay.net הלן גבאי

 herzl_gt@bezeqint.net הרצל גבריאל 

  hava_sh@012.net.il  חוה שטרית

 glancer@netvision.net.il חיים גלנצר
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  haimlev2@lev-engin.com  חיים לב

 hserner7@zahav.net.il חיים סרנר

  silo@hanatziv.org.il  טוביה גרוס
 tal@lernerarc.com טל לרנר
 yadinlerner@013.net ידין לרנר

  ecolog1@raanana.muni.il  יהודה אולנדר

  ybendror44@gmail.com  דרור-יובל בן

 j.gamlieli@gmail.com יוסי גמליאלי

  zaigery@walla.com  יוסי צייגר

  info@geotectura.com  יוסי קורי

 yael@jiis.org.il יעל מרום

  systemay@bezeqint.net  גור-ירוחם איש

  bendori1@gmail.com  דור -ישראל בן 

 calon@netvision.net.il כהן אלון

  liorabp@yahoo.com  ליאורה בן פורת

  lilach.harel@gmail.com  לילך הראל

  lilach.kotzer@gmail.com  לילך קוצר

  liad@liadnof.co.il  ליעד מרקוס

  heim.mikey@gmail.com  מייקל היים

 mmudrik@gmail.com מיכל מודריק 

  michal@atsmon-arch.co.il  ספיר -מיכל עצמון

  michal@kfb.co.il ; ortal@kfb.co.il  מיכל שימקבץ

 miki@haiblum.com מיקי הייבלום

 miriam.a68@gmail.com מירי אמויאל

  nurit@nuritzeiri.com  נורית זעירי

  cohenach@dolev.org.il  נחמן כהן

  neta@davidirozin.com  נטע דוידי

 nili.ucangrow@gmail.com נילי מלמוד

 ani_port@walla.com ניסים פורטל

 nitsan@enviosh.org.il ניצן לוי

  noam.nash@gmail.com  נעמי ספיר

  nty666@gmail.com  נתי שכטר

  nathan@margolin-bros.com  נתן מרגולין

 leybovfuriszilvia@gmail.com  סיליביה ליבוב פורי

  uziely@netvision.net.il  עדנה עוזיאלי

  gilliavishay@gmail.com  עודד אבישי

 oded@soarch.co.il עודד רוזנקיאר

 ofermargalit8@gmail.com עופר מרגלית

  okglass@hotmail.com  עופר קאופמן

 ido@ih-arch.co.il עידו הילדסהיימר

 doronidit@gmail.com עידית אבישי

  amosy@artiecos.com  עמוס יורן

  inbal.gadish@gmail.com  ענבל גדיש

  hauzer@netvision.net.il  ענת האוזר

 anatplan1@gmail.com ענת קאופמן

  siany@siany-arch.com  ערן סיאני

  eran@researchanddesign.net  ערן קפטן

  

  

mailto:ybendror44@gmail.com 
mailto:calon@netvision.net.il
mailto:lilach.harel@gmail.com 
mailto:heim.mikey@gmail.com 
mailto:michal@kfb.co.il 
mailto:cohenach@dolev.org.il 
mailto:nili.ucangrow@gmail.com
mailto:ani_port@walla.com
mailto:nitsan@enviosh.org.il
mailto:noam.nash@gmail.com 
mailto:nty666@gmail.com 
mailto:leybovfuriszilvia@gmail.com
mailto:uziely@netvision.net.il 
mailto:oded@soarch.co.il
mailto:ofermargalit8@gmail.com
mailto:okglass@hotmail.com 
mailto:ido@ih-arch.co.il


 atarzi@crazyflower.co.il עתר ארזי

  lissartsvi@bezeqint.net  צבי לישר

 office@hwa.co.il קרן אנגלמן

 arad_r@013.net רונן ארד אדריכלים 

 ruthydeutscher@gmail.com רותי דויטשר

  shatil-r@gbrener.org.il רחל שתיל

  rami-g@bezeqint.net  רמי גוטמן

  shlomi@parizat-hasson.co.il  שלמה חסון

  shimontsuk@gmail.com  שמעון צוק

 shimonred@tamhil.com שמעון רדליך 

  rom@romdesign.co.il  שרה רום

 sharonzaco@gmail.com שרון כהן צדוק

 tamar@studioarch.co.il תמר קול הררי
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