רשימת ממליצים
מר ליאור שטול ,יו"ר מוסדות "בני דוד"

02 -9407888

מר גלעד מתאנה ,מנהל מוסדות "שבי חברון"

052-8990269

מר שוקי סט ,רשת ישיבות ואולפנות "בני עקיבא"

052-6071318

מר עמיחי ברוורמן ,מנהל אולפנת עפרה

050-2003467

מר חיים בר חי ,מנהל מרחב דרום ,מרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע

052-8308261 ,02-9963584

מר יהודה אקשטיין ,מנכ"ל מדרשת 'בינת' שבות רחל

052-5111291

מר צבי אפיריון ,מנהל אולפנת להב"ה ,קדומים ,לשעבר

057-7281279

מר משה בטיש ,מנהל אולפנת עפרה ,לשעבר

052-8308401

מר ישראל גנץ ,ראש מוא"ז מטה בנימין

02-9977225

מר חננאל דורני ,יו"ר מ"מ קדומים  ,יו"ר מועצת יש"ע

09-7922555

מר שרון לוי ,מהנדס מוא"ז מטה בנימין

02-9977106

מר יונתן שמיר ,מהנדס מוא"ז הר חברון

02-9969136

מר סמי קרסנטי ,מנכ"ל היישוב עפרה

054-5680001

מר גבי ברשישת ,מנכ"ל היישוב כוכב השחר

052-4844139

מר אילן בר חי ,מנכ"ל היישוב שילה

058-4430112

יהודה הנדלר ,מנכ"ל מועצה עמנואל ,מנכ"ל שילה לשעבר

052-6070995

אחיה חריף ,מנכ"ל גבעת הראל ונריה לשעבר

058-7799658

עידו מאושר ,יו"ר ועד היישוב עלי לשעבר

052-4201403

קובי אלירז ,מנכ"ל עלי לשעבר ,יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות

054-2339002

מר דוד סעדה ,מנכ"ל ש.פ.ה .פרסום

03- 9185555

מר יצחק מאיר ,מנהל איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון

03-9367135

מר דובי מרקוביץ ,מנכ"ל "בר-אמנה"

02-5322225

מר נחמן זולדן ,מנכ"ל קדומים לעד בע"מ

09 -7921094

מר מאיר נחליאל ,מנכ"ל הישוב עפרה לשעבר

054-6602090

מר זאב הורביץ (ולול) מנכ"ל שאג"-ולול חברה לבניה בע"מ"

02-5813455

מר אבי בן -עיון ,מר יעקב נמרודי' ,בן עיון  -נמרודי בע"מ'

03-9067215

מר צביקה פוקס" ,צ.פ .חברה לבניין בע"מ"

03-6420210

אליהו זליקוביץ" ,בתי עפרה בע"מ"

02-9971452

מר עזריאל ארד ,שומרון הנדסה בע"מ

054-7716166 ,02 -5812727

מר ינקי הס ,הס הנדסה

052-5475000, 02-9709980

מר יוסקה מנור ,מנור קרני הנדסה בע"מ
מר יואל ממן ,ממן הנדסה בע"מ

052-8136426
052-409993 ,02-9709965

מר שאול גינת ,גינת הנדסה

052-4239591

מר ברוך בורר ,בורר הנדסה

054-7716168

מר צח רוזנצוויג ,נת"פ הנדסה בע"מ

02-5325771

מר יואב קאהן ,ש.י .הנדסה

052-6434349

מר ערן בראון ,נריה הנדסה

052-5831513

