מס"ד
1
2
3
5
6

שם התאגיד

מס' ח.פ.

און בונה כוח אדם לבניין 513664037
אורטל אינטרנשיונל
513658054
בע"מ
איבריקה אינטרנשיונל
513657551
בע"מ
אלון מאגרי אנוש לבניין
514571165
בע"מ
בוני הארץ י.ק .בע"מ 513661462

מיקוד

מס' טל'

מס' פקס

דואר אלקטרוני

טלפון המנכ"ל

שם המנכ"ל

כתובת
שד' התעשיה  8בית ד.ס.ו.ר
אשקלון
דרך מנחם בגין  116ת"א

78678

08-6750915

08-6753890

office@on-bone.com

052-9456660

ירון מנטין

67013

03-7616111

03-6244740

ortal-int@ortal-hr.co.il

054-4330224

נחום רחמים

רח' הבנים  6/1אשדוד

77444

08-8671889

08-8671879

maria@iberika.co.il

054-7750810

פקריס  ,3רחובות

76702

08-8503570

08-8503519

office@alonhr.co.il

053-7762848

פינס  ,28גדרה

7056614

08-8699177

08-8596118

yoram@katsav.co.il
office@bonei-haaretz.com

052-2298298

ישראל אליהו
אלימלך
שפרלינג
יורם קצב

5885849

03-9064607

03-5467089

aviva@boh.co.il

050-4203030

גרציאן אלי

7

בוני התיכון כוח אדם

513665398

8

גור עוז לבנייה בע"מ

מצדה  ,7בני ברק ,בניין ב.ס.ר
515399087
 ,4קומה .24

ד .אופק בניה וכ"א
בע"מ
דג'אנגו עובדים זרין
לבניין בע"מ

הרוקמים  ,26חולון

072-2223378 5126112

072-2223379

ceo@guz-oz.co.il

052-6338899

תאגיד חדש

03-7549592

03-7549588

office@domo.co.il

050-6534646

דניאל הורנשטיין

תאגיד חדש

077-7441177

sao@django.co.il

050-5470200

בן ציון סאו

yael@dona.co.il

054-9789026

יעל בן עמי

054-2529104

קובי שריקי

החל מיום  28.9.16אושר קובי
שריקי כבעל מניות ומנכ"ל
בתאגיד

דנה קליינמן

תאגיד חדש
דורון מרודי  -בעל מניות-050 :
5303279

515372274
515373587

אבא אבן  5הרצליה פיתוח
(מתחם  )SPOT 32קומה 1

077-7441155

11

דור עמל בע"מ

513662817

המעיין  2מודיעין

08-9224848

08-9224646

12

דימרי מאגרי אנוש
בע"מ

513657189

בעלי המלאכה  ,5נתיבות

08-6767892

08-6767894

kobi@dimri.co.il

13

דנה אנד איי ניהול
פרוייקטים בע"מ

515373298

גוש עציון  ,13גבעת שמואל

54030

03-6887490

03-6887493

dana@dandacorp.co.il

054-2499979

רביבים  ,22תל אביב

6935461

03-6733308

03-6729451

clair@dekel2011.co.il

050-2114418

מוטי ירוחם

073-3487700

03-9662288

office@wanda.co.il

054-6665197

חיים אוטמזגין

10

14
15
16

דקל עובדים זרים בע"מ 513659946
וונדה כח אדם בע"מ

515396935

03-6007595

03-6242295

054-4209999

שרה ביטון

03-5383872
03-7444217

03-5383750
03-7444214

amirw@danya-cebus.co.il
yoni@luban.co.il

054-5447070
054-4452329

רונן גינזבורג
פלוטקין אורן

3850113

04-6217025

04-6203633

amnon@meitalhr.co.il

054-4298853

אמנון ברקאי

מלגם
ניו פאוור עובדים זרים
 514561646רחוב דיין משה  14פתח תקוה
בע"מ
נרקיסים כח אדם לבניה
5126111
כנרת  ,5בני ברק
513663625
בע"מ

04-8447881

04-8214724

03-6782355

03-6782155

SIGALA@ZHG.CO.IL
Secretary Shalom&nathan
<secretary@shalom-

054-4370556

לוזון מרדכי

054-7450950

עופר חמו

03-6525821

15336525740

shlomit@narkisim.co.il

054-4755686

אלדד ניצן

03-6301089

03-6301127

oren_d@shikunbinui.com
idit@shikunbinui.com

052-3660440

17
18

טונג דה ישראל

514569458

19
20

יובלים כח אדם בע"מ
לו-באן משאבים בע"מ

513661967
513663054

21

מיטל שירותי כ"א בע"מ 513659656

23
24

בן ציון גליס  ,18פתח תקווה

office@tova-B2.co.il
shelly.an@totalmanpower.co.i
l
tongde.office@gmail.com

טוטאל שירותי כ"א

22

52681

גן תעשייה עומר מבנה 8C
84965
ת.ד3002 .
4250405
גיבורי ישראל  ,5נתניה
רח' דבורה הנביאה  , 121בניין
6158101
 )nees( 4קומה , 12-קריית
רח' יוני נתניהו 1ג' ,אור יהודה 60376
משה דיין  ,14פתח תקווה

טובה שירותי כ"א בע"מ 513663864
513663807

האומן  ,17נתניה

 513664169רח' התעשיה  47תל חנן ,נשר

רח' הירדן 1א' איירפורט סיטי

תחילת פעילות התאגיד 6.7.16-

הארי אלון
אלקסלסי

מנחם בגין  ,7רמת גן

9

הערות

20302

25

סולל בונה עו"ז בע"מ

513665356

26

סוראל יישום שירותי
בניה בע"מ

 513663534רח' קרן היסוד  17/9באר שבע 8489609

701000

08-6201777

08-6201778

09-9549888

09-9542010

08-6654663

08-6276637

anatd@sorel-hr.co.il

050-5188888

רוזנטל אנדרי

054-3034333

סנדרה שנקר

052-8690580

משה אנגרסט
דוד אוחנה

27
28
29
30
31

סחלב אספקת עובדים
בע"מ
סטון שירותי כ"א
עדי אייץ' אר בע"מ
עוז פאור
עינת (כוח אדם לבניה)
 2005בע"מ
עמלים משאבי אנוש
פורין פאוור עובדים
זרים בע"מ
צ.ג.י פרסונל שירותי
כ"א בע"מ
קופרלי ושלום כח אדם
בע"מ
רב פעלים תאגיד כח
אדם לבנייה בע"מ

08-6639656

08-6636509

office@sachlav26.com

050-5288727

מיכאל שיפר

514568286

שדרות ירושלים  ,18אשדוד

03-9222908
42517
076-5300333 8496500

03-9223908
076-5300335

03-9513667

03-9522171

054-6606008

אלכס קידר

03-6965406

guy@stone-il.com
shimon@adi-hr.com
oz-p@012.net.il
ozilanit@012.net.il
shai@emp2005.com

054-4412084
054-6996699

ויינשטין חיים
שמעון כהן

513663575
515397743

רח' אודם  11פתח תקוה
עומרים  ,9עומר

513662692

רח' משה לוי  11ראשון לציון

7565828

050-3561348

בוהדנה שי

513662650

רח' יוקנעם  5ת"א

6744305

03-6965404

7752311

תאגיד חדש

 513662221רח' קהילת ונציה  10תל-אביב 6940014
נבטים  4פתח תקווה ,ת.ד
515362713
6731
75267
רח' הרצל  63ראשון לציון
513664193

03-6446700

03-6446900

lily@amelim.co.il

054-7000051

לילי נתיב

03-6281031

03-6787397

office@fpower.co.il

050-3889986

אלכסנדר שינדר

03-9508286

03-9508321

zgipersonal@gmail.com

054-7777017

יהודה בן סנן

515390953

המרכבה  ,31חולון

5885119

03-9675955

03-9672934

yaniv@sk-hr.co.il

054-5970701

אור קופרלי

תאגיד חדש

515351484

משה הלוי  ,14ראשון לציון.

7565834

03-6879130

03-6879129

office@ravpealim.co.il

052-6175193

רותם ביטון

תאגיד חדש

37

ש.כ .מאגרי אנוש
יוניברס ( )2005בע"מ

513660977

רח' דרך השלום  20תל אביב

67892

03-5687778

03-5625832

38

תהילת אורי ניהול
משאבי אנוש בע"מ

513660423

רח' רבי עקיבא  36חולון

5882830

39

אחד עשרה כח אדם
בע"מ

515384196

עצמאות 7א' רעננה

32
33
34
35
36

shaul@maagarim.co.il
simon@enosh.co.il
avishay@enosh.co.il

תאגיד חדש

050-5306262

שמעון כהן

הטלפון של המזכירה הישירה של
שמעון -ליבי .03-6500990 :שלוחה
0

03-5503307

03-5584984

tehilat-ori@bezeqint.net

052-5179991

יאנינה ברויטמן

תוקף היתר התאגיד פג ביום
1.12.17

09-7423411 4346104

09-7423394

meaviv@netvision.net.il

0544-4412081

אביב מאירי

תאגיד חדש

