
 חברי לשכת המתווכים

 2015לשנת 

 אתר אינטרנט מספר טלפון משרד שם המתווך
    

  052-6797070 ן סיטי"נדל אב אלון

 אבי בן ישי
 

 אבי בן ישי נכסים
 

052-5666841 
 

www.5354.co.il 

 
  052-3833889 נכסים. T.A אביאור צורי

 אביעד אוה
 

 אביעד נכסיםאוה 
 

054-4999043 
 

www.aviadrealty.com 

  050-5555462 .א.טאבו א אביעד אמנון

 אבן אליעזר
 

 אליעזר נכסים
 

054-5860240 
 

www.eliezereven.com 

 אברהמי שלי
 

 ארקדיה
 

054-4272201 
 

 

ל נכסים .ב.ת אגאי שלמה
 050-8755432 מ"והשקעות בע

 

 אדרי דניאל
 

 מ"אדר נכסים בע
 

050-5362483 
 

 

מאיר אהרוני  אהרוני חי מאיר
 נכסים

054-9144952  

פרומיס מבית נכסי  אהרוני משה
 השחר

054-2121940  

 אוונשטרן סרחיו
 

 א.ש.א
 

054-6622658 
 

 

 אוזן בלוך אלין
 

גיליסקי השקעות 
 ונכסים

 

052-2873959 
 

 

  050-6367693 רימקס חזון אופק חדוה

 אזרף אמיר
 

 אמבסדור
 

054-6476577 
 

www.ambasador.co.il 

  M&M 050-4721624 אחדות דבורה

 אטלס מיכל
 

 אטלס נדלן
 

052-4066620 
 

 

תיווך מגורים  איזק לאה
 והשקעות

052-3536188  

 אייפרמן שרה
 

 אייפרמן נכסים
 

054-4860711 
 

www.eifermanrealty.com 

  054-2251124 חמד אילוז אורנה

  At home realty 052-8367224 אילנה הדר כהן

http://www.5354.co.il/


   
  052-2225515 תיווך ירושלים אלברט משה

פרומיס מבית נכסי  אלדר רונן
 השחר

054-5666440  

  054-5340130 לאפייט אלוש סבינה

 אליאסף שרית
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

052-8633668 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

  053-7007979 תיווך סנטר אלפרד סני

 אלקסלסי שלומי
 

 אבן ירושלמית
 

054-5344595 
 

 

 אמזלג שרל
 

 אמזלג שרל
 

054-4734199 
 

 

  052-2879542 שמאי נכסים אנדה שמאי

 www.nadlan2000.com 052-2534752 2000ן "נדל אפשטיין אסף
 אשורי שמואל

 

 אדם וביתו
 

050-5311322 
 

www.adamubeito.com 

 בביוף בני
 

בביוף את בביוף 
 מ"בע

 

052-6201986 
 

 

 בבני משה
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

054-4310083 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

  052-2860799 לורן בובלי בובלי לורן

 בוקובזה קורין
 

, הופמן ויקטור
 משרד לוסקי

 

054-5601975 
 

 

ביאלוסטוצקי 
 שמעיה

שמעיה תיווך 
 ן"והשקעות נדל

054-8486616  

  050-4220704 לגור בירושלים ביבס ברטי

תיווך סמדר  Trust בידה סמדר
 בע״מ

050-3114040  

  Dwell 050-3831981 ביטון שולי

 קי'ביטנסקי ג
 

 קי'ביטנסקי ג
 

052-4246149 
 

 

  054-2007250 רימקס חזון בלוך רפאל

יעלים תיווך וניהול  בלנקשטיין יעל
 נכסים

052-2864600  

 בן הרוש משה
 

 אבן פינה
 

050-5362098 
 

www.even-pina.info 
 

 בן זמרה אילן
 

בן זמרה ייעוץ 
 ן"נדל
 

052-3750215 
 

www.ben-zimra.com 

  052-4720272 'ורג'תיווך קינג ג בן זקן יריב

  052-5666839 נסיה נכסים בן ישי אלחנן

http://www.even-pina.info/


ן "רבדים יועצי נדל בן מנשה סטייסי
 מ"ועיצוב בע

054-4639864  

ן "רבדים יועצי נדל בן מנשה עוזי
 מ"ועיצוב בע

054-6830864  

  052-4287513 חמד בן עזרא יוסף

מקצוענים , קולוני חיים יוסף-בן
 ן"בנדל

052-2867034  

 בר ניר בני
 

 בר ניר בנימין
 

054-4638155 
 

 

 בראל יהונתן
 

 אמבסדור
 

052-4437343 
 

www.ambasador.co.il 

  054-7758999 מיר בר ברוך מירי

  054-4268281 נכסים MB ין מירביברונשט

 גבאי אליה
 

גבאי נכסים 
 והשקעות

 

052-8629208 
 

 

 גבאי יניב
 

גבאי נכסים 
 והשקעות

 

052-6141442 
 

 

 גבריאל יושיע
 

 ן"אבירי הנדל
 

054-5578053 
 

 

ן "בר סלע נדל. ג סלע-גדעון בר
 מסחרי

052-2703555  

גולדשמיט להב 
 קרני

גילינסקי השקעות 
 ונכסים

052-6526144  

  054-6602805 ן"יעד נדל גולדשטיין יניב

 גולן ברק
 

 גולן גישור נדלן
 

054-6651227 
 

 

 גולן נכסים
 

 גולן מאיר
 

052-2678749 
 

 

 גילינסקי אילון
 

גיליסקי השקעות 
 ונכסים

 

052-2670008 
 

 

 גמרי דוד
 

 אייפרמן נכסים
 

052-4849101 
 

 

גומרי נעמי  גמרי נעמי
 )ויינשטק נכסים(

050-8432143  

 www.gafni-realestate.co.il 054-7903260 גפני נכסים גפני משה
 גרונפלד טוני

 

בן זמרה ייעוץ 
 ן"נדל
 

054-7836588 
 

www.ben-zimra.com 

  054-5602700 ן"פרוספריטי נדל דוויק רונית

  054-5602705 ן"נדלפרוספריטי  דוויק תומר

  M&M 052-4206561 דוצמינר מיכל

  052-2580560 מ"תפנית נכסים בע דיין גיורא

  052-2636662 ן"ים נדל דיין גלעד



  544348018 תיווך -מונטג רבקה דני זייפמן

  052-3811843 הבית שלך דפנה אורלי

 Jerusalem הוזט דבורה
Immobilier 

054-5531248  

 ויקטורהופמן 
 

, הופמן ויקטור
 משרד לוסקי

 

054-8040690 
 

 

  050-2991737 הס ריאלטי הס עליזה

 הראל מיכל
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

052-8633668 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

  050-7372710 וואן דייק נכסים דייק עזריה-ון

  050-7447711 ן"חנה תיווך נדל זבולוני כהן חנה

  054-3977562 נכסים R.T רפאל זבורוף

  052-2638707 ן"נוף נדל זהורי אלי

 זלצמן יואל
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

052-2861382 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

  052-7504624 ן ירושלים"זמל נדל זמל יוכבד

  054-4269547 לאפייט זרביב שמעון

  052-2604394 קארדו נכסים חברוני סמי

  054-7701142 תיווך בית הלל ה סער'חוג

 Welcome Home חולוב אסף
realty 

052-2676961  

  054-2460246 חמד נכסים חמד קובי

 חסין אלי
 

 אמבסדור
 

052-6070330 
 

www.ambasador.co.il 

  052-2601870 ק.א.ט 'ורג'טיביקה ג

  052-3468268 ק.א.ט טיביקה יונתן

  054-6218550 טייב תיווך טייב דן

  054-7861341 מונפול טלי ארז

  052-2877113 ן"מן נדל'תורג טלי בוטבול

  054-8161336 טפרברג נכסים טפרברג אלי

  054-8161335 טפרברג נכסים טפרברג חוה

פרומיס מבית נכסי  יאיר יעקב
 השחר

054-7776611  

  054-5668729 ן ירושלים"נדל יאשייב שלמה

  050-3935557 פאזל נכסים רועייהלום דוד 

  054-4970617 טפרברג נכסים יואלסון דורית

  050-5985640 רות נכסים יודקוביץ רות

  054-4541962 יונה שחר נכסים יונה שחר

  050-5929234פרומיס מבית נכסי  יצחקוב מיכל



 השחר
  052-3353569 21ורי 'סנצ כהן אורן

תיווך  -ן .א.כ כהן אלי
 ן"נדל ושיווק

050-5500390  

מקום סוכנות  כהן מירי
 ן"לתיווך נדל

052-8082881  

  052-2741181 ניסימו כהן ניסים

  050-8422462 תיווך סנטר כהן שלמה

 כהנא נדב
 

אנייס לונסקי יעוץ 
 ן"ושיווק נדל

 

052-6984466 
 

lunski.nadlan-neto.net 

  050-7862501 מ.ק.ת כחילה רענן

  052-2601094 ירושלים. ב.כ יט'בריגי 'כמכאג

  052-4592074 ירושלים. ב.כ י רפאל'כמכאג

  052-2850000 ן"רימקס אגם נדל כץ עמיחי

 leader T. Real לדרר אילנה
Estate  &

Investment 

054-5728526  

 להיס ליאורה
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

054-4310015 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

 לובל בני
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

054-4310080 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

  050-3558585 תגלית נכסים לוי איילת

 לוי יוהנה
 

 אמבסדור
 

054-8087700 
 

www.ambasador.co.il 

 לוי יצחק
 

 אמבסדור
 

054-4999021 
 

www.ambasador.co.il 

 לוי מיכל
 

גיליסקי השקעות 
 ונכסים

 

054-5622297 
 

 

 לוי סטרנין אורית
 

Inhouse 
 

054-7878207 
 

 

סיילס  S.Y.L.S לויאן עופר
תיווך ושיווק 

 מ"פרוייקטים בע

050-3277799  

לילי לויט תיווך  לויט לילין
 ן"וייעוץ נדל

050-5248930  

  052-4255312 ן"שירז קשרי נדל לוינשטיין עופר

 לונסקי אנייס
 

אנייס לונסקי יעוץ 
 ן"ושיווק נדל

 

052-2603050 
 

lunski.nadlan-neto.net 

  linett real estate 054-7770528 לינט מיכה



  050-2261759 ן"סילבי נדל ליפו סילבי

  052-6905645 רימקס חזון לרנר סוזן

פרומיס מבית נכסי  מאיה אמסלם
 השחר

050-2999998  

  052-4419402 מ.ק.ת י חיים'מדיצ

  052-2676944 תיווך -מונטג רבקה מונטג רבקה

  050-5338684 מונשיין תיווך מונשיין דוד

  052-4791331 רוני נכסים מועלם מלכיאל

  054-2298226 ן ירושלים"נדל מורלי ויויאן

  052-5675442 מ.ק.ת מזור אילן

 מזרחי אבי

 

 ן"אבי מזרחי נדל

 
050-3343273 

 
www.mizrahi-realestate.co.il 

 מיכאל יושיע
 

 ן"אבירי הנדל
 

054-4891352 
 

 

 מס סביון
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

052-2232476 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

  052-4880002 תיווך אדמה י חיים'מרג

  050-7971552 עוצמה נכסים מרוקו לאה

יעקב משה יזמות  משה יעקב
 מ"ן בע"ותיווך נדל

050-3303636  

  050-8510085 חמד נכסים משה עמוס

גיליסקי השקעות  נודלמן רימה
 ונכסים

 

050-4607878  

 נווה אדריאנה
 

אדוארדו 
 פינקלשטיין

 

050-3344514 
 

eduardo.nadlan-neto.net 

  052-2601894 כנען נכסים נורמן אוסקר

 נלסון אילנה
 

 אינטגרטי
 

054-5341403 
 

www.integrityrealestate.co.il 

 סימקוביץ יעקב
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

052-3805115 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

 www.nadlan2000.com 050-6273101 2000ן "נדל סער יורם

פרומיס מבית נכסי  ענבר יהודה
 השחר

054-6040900  

 עקיבא ניסים
 

 ן"נס נדל-אור
 

054-6000051 
 

 

ל נכסים .ב.ת פדידה אהרון
 050-8233304 מ"בעוהשקעות 

 

פולק בלש ייעוץ  פולק אלי
ן "והשקעות בנדל

 מ"בע

050-5291105  



 פולק אתי
 

 ן"אתי שיווק נדל
 

050-5316735 
 

 

 פולק ברקוביץ ליאת
 

 ן"אתי שיווק נדל
 

052-5631199 
 

 

 Welcome Home פוקסמן מאיה
realty 

054-6650184  

פינקלשטיין 
 אדוארדו

 

אדוארדו 
 פינקלשטיין

 

050-5275490 
 

eduardo.nadlan-neto.net 

סטנלי פינקלשטיין  פינקלשטיין סטנלי
 מ"בע

050-5333143  

  054-7980813 פראנסין חנה בורק פראנסין חנה בורק

  054-6373022 פרידום פריד ירון

  054-6684111 רימקס חזון פרידלנד עליזה

 פרידמן שרון
 

 ארקדיה
 

054-4262327 
 

 

פרלמוטר אפרת  אפרתפרלמוטר 
 ן"שיווק נדל

052-5455195  

 פרץ רחל
 

גיליסקי השקעות 
 ונכסים

 

052-2252068 
 

 

  052-2600936 צימוקי צימוקי פנחס

  054-7660338 לאפייט קובלסקי יצחק

  050-5290775 רימקס חזון קינג אפרים

 קל איתן
 

אנגלו סכסון 
 ירושלים

 

054-3380860 
 

www.anglo-
saxon.co.il/jerusalem 

  052-2380638 ן קליימן"נדל קליימן רוברט

  054-4659473 טפרברג נכסים רי'קליין ג

 קמלי דודו
 

 אדם וביתו
 

050-5320850 
 

www.adamubeito.com 

  054-7255059 ן"פסגות נדל קסיר עמי

  052-8699498 מנור נכסים קפלן לאה

  054-7774757 נכסיםרווית  קרודו איציק

  054-7419008 רווית נכסים קרודו רווית

  carolyn real state 052-3230923 קרולין גנסיה אסתר

 קרל פבלו
 

apartments israel 
 

054-9453727 
 

 

  054-4874122 מ"יבנה בע.ק קרן לוי

 קרן משה מרדכי
 

 אלפא דילר
 

057-7500383 
 

 

  052-2674591 רוט אנגליה רוט יונתן



  050-7243735 רימקס חזון רז אורלי

  052-2289444 תיווך ירושלים ריבלין חגי

  054-2222001 ן"פרסונל נדל ריבק עודד

  054-7222230 רימקס ישראל רסקין ברנרד

  050-2515941 הביתת שבסון יונתן

  050-2593983 רימקס חזון שושן יחיאל

  050-9933675 תווך נבון. ש.נ שחורי נחום

  054-5230226 חמד נכסים שחר אסתי

  052-2636210 תיווך שטיינברג שטינברג לין

  054-4407610 קפיטל שלזינגר רחל רבקה

  052-8020398 שם טוב פז נכסים שם טוב פז מאיה

שרי (שיפי שנלר  שנלר שיפי
 )מ"נדלן בע

052-2639702  

  050-6579697 21ורי 'סנצ שנק ירדנה

 שקד אילנה
 

 אמבסדור
 

050-3440946 
 

www.ambasador.co.il 

  052-3803054 בית שמואל -זהר שריקי נועם

 שרמן ירון
 

 אופאל
 

054-5305085 
 

 

  052-2670756 ן"מן נדל'תורג מן בועז'תורג

 תמר זיו
 

 אייפרמן נכסים
 

050-5777712 
 

www.eifermanrealty.com 

    
  


