
יועץ ארגוני - משאבי אנוש 

שם היועץ

דיטי בוכנר 

מ"תשע נקודה בע

מ "כיוונים נוספים בע

לילך שרייבר - בר שינוי 

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים 

אדם מילא 

זיו קמיני 

מ "קו פרויקט יעוץ הנדסי בע

רן שטוק 

עמרי גפן - קבוצת גבים 

אבי מזרחי 

פילת 

השמת בכירים/הנחיית קבוצות/יעוץ ארגוני- יפעת לב 

הרצל ימין

משה מרציאנו

גילה יולזרי

מעיין פיתוח ארגוני - רתם עפר 

נתיב הצמיחה - ורדית קמחי 

יוסי אבוזגלו 

הדרכה בתחום בטיחות 

שם היועץ

מ "לבטח הנדסה ובטיחות בע

ניצן קריסטל 

בטיחות .ברקאי ש

איוב יאסר 

הדרכה בתחום נגישות

שם היועץ

מ "לבטח הנדסה ובטיחות בע

הדרכה בתחום מניעת הטרדות מיניות

שם היועץ



תמלול ועריכה לשונית 

שם היועץ

שלמה ריף 

תכנון אסטרטגי ,- מנהל פרויקט 

שם היועץ

שמעון איינשטיין 

רמי סימני 

ייעוץ וניהול פרויקטים- קלמן מגן - לוריא 

ד "עו- דימיטרי מייקלר 

גלעד יחסי ממשל ולובינג

הרחבות בישובים / מנהל פרויקט  לקידום והקמת ישובים חדשים 

שם היועץ

מני אסף 

חברת גרין אנד רד ואיט 

אילוז מהנדסים 

ארז רובינשטיין

ppp

שם היועץ

ד "עו- פרל כהן צדק לצר ברץ 

צדרבוים משה - יאיר גרשוני 



הנחיית קבוצות 

שם היועץ

דיטי בוכנר 

מודוס 

דפנה פרנקל 

מ "כיוונים נוספים בע

אסתי אשכנזי 

זיו קמיני 

יעוץ ארגוני - דיאלוג 

מריאלה פרחי 

אדם מילא 

רוני קינן- אשחר 

צביקה פסטרנק 

גילה יולזרי

מיכל דיין 

ברק אורי 

השמת בכירים/הנחיית קבוצות/יעוץ ארגוני- יפעת לב 

מורן פון דרור 

יוסי אבוזגלו 

גרפיקה 

שם היועץ

אפרת מוסקוביץ 
חברת מאש - גדעון כלימיאן 

בעלים

סטודיו לילך רוזמן 

נטע לזרוביץ 

כלכלי/יעוץ עסקי

שם היועץ

מ "צבן צנובר בע

דפנה פרנקל 

מ "בר ניר שרותי מינהל בע. א

לילך שרייבר - בר שינוי 

מאיר מורן 

מ"בע' מנסקי בן שחר ושות'צ

מ "אורבניקס בע
אב בונוס  . ר. א

גילה יולזרי

השמת בכירים/הנחיית קבוצות/יעוץ ארגוני- יפעת לב 

דמטרי מייקלר- יעוץ עסקי כלכלי 

יוסי אבוזגלו 

ייעוץ ופיתוח ארגוני

שם היועץ

דיטי בוכנר 

מידוס 

מ"תשע נקודה בע

מ "כיוונים נוספים בע

לילך שרייבר - בר שינוי 

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים 

אדם מילא 

זיו קמיני 

יעוץ ארגוני - דיאלוג 

מ "קו פרויקט יעוץ הנדסי בע



מריאלה פרחי 

(בכיוון הנכון)חנן שטינפלד 

משאבים 

רוני קינן- אשחר 

רן שטוק 

פילת 

עמרי גפן - קבוצת גבים 

הורסיו קורלנדר

גילה יולזרי

מורן פון דרור 

נתיב הצמיחה - ורדית קמחי 

סדנאות והרצאות תוכן

שם היועץ

מודוס 

דפנה פרנקל 

אסתי אשכנזי 

אדם מילא 

זיו קמיני 

מריאלה פרחי 

רוני קינן- אשחר 

צביקה פסטרנק 

גילה יולזרי

תהליכי גישור ובניית הסכמות

שם היועץ

מודוס 

אסתי אשכנזי 

זיו קמיני 

אילן קרן 

מריאלה פרחי 

רוני קינן- אשחר 

פרסום

שם היועץ

חברת מאש - גדעון כלימיאן 
בעלים

דפנה פרנקל 

סטודיו לילך רוזמן 

אשכנזי זלצמן 

דימטרי מייקלר - יעוץ עסקי כלכלי 

.ל דיגיטל ואלי"מנכ, לירן לנגליב

מערכת הפעלה/פיתוח תכנה

שם היועץ

הדרכה אישית

שם היועץ

מודוס 



אסתי אשכנזי 

אדם מילא 
מאיר מורן 

זיו קמיני 
יעוץ ארגוני - דיאלוג 

מריאלה פרחי 
רוני קינן- אשחר 

גילה יולזרי

יוסי אבוזגלו 

תהליכי צמיחה דמוגרפיים

שם היועץ

תכנון אסטרטגי

שם היועץ

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים 

מריאלה פרחי 

גיאוקרטוגרפיה 

ייעוץ וניהול פרויקטים- קלמן מגן - לוריא 

מורן פון דרור 

שיתוף ציבור

שם היועץ

זיו קמיני 

יעוץ ארגוני - דיאלוג 

מריאלה פרחי 

גיאוקרטוגרפיה 

מיתוג

שם היועץ

חברת מאש - גדעון כלימיאן 
בעלים

סטודיו לילך רוזמן 

.ל דיגיטל ואלי"מנכ, לירן לנגליב

סקרים חברתיים



שם היועץ

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים 

יעוץ ארגוני - דיאלוג 

גיאוקרטוגרפיה 

ייעוץ קהילתי 

שם היועץ

מאיר מורן 

זיו קמיני 

יעוץ ארגוני - דיאלוג 

מריאלה פרחי 

'קופרשמיט את גולדשטיין ושות

גיאוקרטוגרפיה 

שרה קיפרווס 

רוני קינן- אשחר 

הורסיו קורלנדר

יוסי אבוזגלו 

אומנות קהילתית

שם היועץ

הדר /צהר גלריה 

יועץ תעסוקתי 

שם היועץ

אדם מילא 

לילך גלעד

מורן פון דרור 

מנחים מקצועיים 

שם היועץ



דפנה פרנקל 

אסתי אשכנזי 

זיו קמיני 

רוני קינן- אשחר 

אגודות - ועדים - יועץ משפטי

שם היועץ

' שלמה כהן ושות

'קופרשמיט את גולדשטיין ושות

' חיימסון סודאי ושת

דימיטרי מייקלר - יעוץ עסקי כלכלי 



מנהל פרוייקטים 
שם היועץ

נין בליש 'ג- ערד 

ייעוץ וגינון
שם היועץ

דוד רייס 

מהנדס אקוסטיקה 

שם היועץ

(תשתיות וסביבה, מבנים)יועץ נגישות 
שם היועץ

מ "שמיר אדריכלות בע- ענבר 

אדריכל מורשה נגישות- שלמה ברוך



יועץ בטיחות ואש
שם היועץ

הנדסת איכות ובטיחות - מומותקן 

א משרד הנדסה.ר/ראפת אבו עואד

הדרכות שניצר חיה 

'ג'דודו חג- מרכז הבטיחות והאש

נשר בטיחות וייעוץ עסקי 

בטיחות .ברקאי ש

מעיין מיגון אש 

איוב יאסר 

ניסן כהן 

מן'מעיין תורג



מתכנן תיירות  
שם היועץ

גוש בנדיט 

אדוארד הובשר 
צביקה פסטרנק 

דלית גסול

ישראל אשד

פתרונות 

גרפיקאי 
שם היועץ

אפרת מוסקוביץ 

חברת מאש בעלים- גדעון כלימיאן 

סטודיו לילך רוזמן 

נטע לזרוביץ 

צלם וידאו  

שם היועץ

פאוזה 

צלם סטילס
שם היועץ

פרסום ומיתוג אסטרטגיה ותקשורת 

שם היועץ

אייל בלכמן 

חיים אזולאי 

יעל שביט



הדרכה תחום שירות שדה 

שם היועץ

משה גלבנד 

עידו אבני 

הדרכת הגנת הצומח

שם היועץ

משה גלבנד 

מיכון וטכנולוגיה-הדרכה 

שם היועץ

ש"הדרכה תחום גד

שם היועץ

הדרכה תחום ירקות 

שם היועץ

ח"בע- הדרכה 

שם היועץ

הדרכה פרחים 

שם היועץ

הדרכה פירות

שם היועץ

משה גלבנד 

יובל קוצר 

הדרכהפטריות 

שם היועץ



דליה לוינסון 

קרקע- סקרים 
שם היועץ

מ "ב  הנדסה בע.א.פ

מודד- מדידות 
שם היועץ

ינון תכנון מחקר וייעוץ 

תא לחץ

שם היועץ

חקלאותעירונית /רכז מקצועי לגינון קהילתי

שם היועץ

מי גולן

תוכנית עסקיות , יעוץ שיווקי , פיננסי , יעוץ עסקי

שם היועץ

ייעוץ עסקי ופתרונות מימון - זינוק 

מ "צבן צנובר בע

מי גולן 



כלכלה חקלאית  

שם היועץ

ניר דויד - אי .גי.איי

מרום גולן- אלישע אלין 

ייעוץ לעניין רישום זנים  

שם היועץ

ברוך בר תל 

קטיף, מיכון לבתי אריזה לחממות 

שם היועץ

מאור מיכון והנדסה 

אלקטרוניקה, תקשורת , מדעי המחשב, מכניקה, ציוד רפואי, ביולוגיה, כימיה

שם היועץ

פאולינה בן עמי

שייוק פיתוח עסקי 

שם היועץ

מכון ציגלמן 

מרום גולן- אלישע אלין 

חקלאות מדויקת  , מערכות השקייה, הכלאות, רישום ואכיפה 

שם היועץ

מ "ר אייל ברסלר בע"ד

שם היועץ

נתיב דודאי

מרכז חקלאי העמק 

מידען בתחום קניין רוחני   , יועץ חדשנות

שם היועץ

סמואל רווין 

הדרכה בתחום השקדים 

שם היועץ



גל ברוקר



שרותי פיתוח אפליקציות ואתרי אינטרנט 
שם היועץ

ביטמן 

שרותי אירוח ותחזוקה לאתר אינטרנט ולאפליקציה 
שם היועץ

ביטמן 

הנחיית תהליכים שיתופיים

שם היועץ

מ "קו פרויקט יעוץ הנדסי בע

ביצוע סקרים סביבתיים , ייעוץ בנושאי מדע וסביבה שונים
שם היועץ

אפוטה שמואל 

מדעי הסביבה - אדמה 

מ "ב  הנדסה בע.א.פ

יוזמות למען הסביבה

ניסים וטורי

אתוס 

מ "אורבניקס בע

ייעוץ סביבתי 

שם היועץ



סביבה. תיירות. תכנון- שדות
אמתי אמנון - מהנדסים . א.א

מ"ניר  אורבניקס בע-נועה בר

שחף תכנון סביבתי 

ייעוץ מערכות סולאריות 

שם היועץ

גל מהנדסים



מדידות ואורתופוטו 
שם היועץ

אופק צילומי אויר 

מ "חץ הצפון מיפוי והנדסה בע

מי גולן

שרותי יעוץ וליווי פרויקטים
שם היועץ

מ "אינטרטאון בע

נין בליש 'ג- ערד 

;

ממשק למערכות קיימות בתחום תכנון ובניה,  פיתוח יישומים 
שם היועץ

מ "אינטרטאון בע

GIS  סקרים וקליטת נתונים- כללי  

שם היועץ



מ "פיונט בע-או 'ג

אופק צילומי אויר 

מ "חץ הצפון מיפוי והנדסה בע

מ "אורבניקס בע
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יועץ תקשורת מחשבים וטלפוניה 
שם היועץ

מסר ' חב- שרון סלמן  

טריפל 

אביחי אבני 

יועץ מחשוב

שם היועץ

טריפל 

 2009ענאגל ניהול 

אבי מזרחי 

זהר ברקת

מנהלת משרד

מ"טי טכנולוגיות בע.פי.אר

050-7202928

מ"טי טכנולוגיות בע.פי.אר



ריכוז תוכניות פדגוגיות 

שם היועץ

עדנה אלאור 

מדריכה פדגוגית במעונות יום

שם היועץ

ייעוץ ארגוני להובלת תהליכי שינוי פדגוגיים 

שם היועץ

זיו קמיני 

עמרי גפן - קבוצת גבים 

מכון שמיר 

ת התנהגות בביתי הספר/הדרמנתח

שם היועץ

מיטל שטקלר

 שולי סמואל

(צאלון)נטע קשת 

,עדי פארן

תוכנית מעגו קלנאית תקשורת 

הילה הופמן 



מטפלים בדרמה תרפיה

טלפוןשם היועץ

04-6950740משאבים 

052-4304815הדר יעקב

      052-8348608ענת שב ציון 

מטפלים באומנות

טלפוןשם היועץ

054-4911412שירה גלר 

נעה כרמל 

פסיכולוגים

טלפוןשם היועץ

9637060שלומית רייקין 

02-9908662מ "כיוונים נוספים בע

הנחיית קבוצות 

טלפוןשם היועץ

052-5557926שרון  חזן 

02-9908662מ "כיוונים נוספים בע

G.A.C04-6600475הנחיית קבוצות

054-4789165זיו קמיני 

04-6950740משאבים 

052-2545583אירית אזולאי

050-2030784דימנט רותי

050-6368715מרב גור

050-5204331מרים דהן

052-8348477עידו עפרוני

054-8075742גליה עופר

050-6211189זאבה פינגר

ת ישראל"מהו

מדריך/ ייעוץ ארגוני 

טלפוןשם היועץ

02-9908662מ "כיוונים נוספים בע

054-4778989'אתי גדז

052-2377562ענת סריג

אסתי אשכנזי

053-2234219ריקי בוכריס

09-9577982עמרי גפן - קבוצת גבים 

054-4740002(רונית תל ורד)יוזמות חדשניות . ח.י

050-6223794ציון טוסון

רכז בתחום חירום 

טלפוןשם היועץ

050-4516677תום אור שחר 

04-6762114יוני בן ארי 



04-6950740משאבים 

מרפאה בעיסוק  

טלפוןשם היועץ

052-3785408(צאלון)נטע קשת 

505780272,עדי פארן

קידום בריאות  - דיאטנית

טלפוןשם היועץ

050-3553800זיו מוזס 

6600508יערה עפרון 

052-6453861  אורטל רבינוביץ

050-9948811עינב הרפז

י"צח

טלפוןשם היועץ

052-4296708מיכל מסד

052-2600670הורסיו קורלנדר

050-8356833עידית צוריאל

טיפול ריגשי 

טלפוןשם היועץ

052-6576829שולמית קרואני

ניתוח התנהגות  

טלפוןשם היועץ

052-8348318 שולי סמואל

תוכנית מעגו קלנאית תקשורת 

052-4281559הילה הופמן 



אדריכלים 

שם היועץ

מ"גיא איגרא אדריכלים בע

מ"נוימן חיינר אדריכלים בע

מ"ז אדריכלים בע.א.אורן מ

מ"עדן תכנון והנדסה בע

ויסאם סטודיו

מ"לרמן אדריכלים בע.א

אוהד כפיר אדריכלות ועיצוב פנים

מ"ב הנדסה בע.א.ר

גלעדי אייל אדריכלים

נתניהו אדריכלות ובינוי ערים-אירית צרף

גדעון חרלפ אדריכלים

פרנקפורט אדריכלים

אסא אדריכלים



שלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני ערים

רן גולדמן

מהנדסים מאפרו

שגיא זיו

מ"לזרוביץ שדמי אדריכלים בע

דוד דרמון

רודי ברגר

קדרון לשניאק קלוס

אמיר פרוינדליך

v5 אדריכלים
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יריב מנדל

נין בליש 'ג- ערד 

בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ונוער

מ"כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע

אתוס

אבו רוימי אדריכלים מהנדסים

דוייר אדריכלים

כהן אדריכלים. י



אדריכלות מבני ציבור- נופר דוד 

סבאג מהנדסים 

מתכננים . ב.א

מתכננים.ב.דני בר קמה א

אבי ליזר אדריכלות

סבאג עלי- חרמון מהנדסים 

מ "שמיר אדריכלות בע- ענבר 

ויסברג ביזנסקי אדריכלים 

ב מתכננים.מוניקה גליטה א

ב מתכננים.יהודה סיני א

מרסלה רוטשטיין

דוייר אדריכלים

יעד אדריכלים 

מתכננים.ב.א (טולדנו)רונית גדלוב 

ב מתכננים.משאת כץ א



גלפז אדריכלות והנדסה 

יצחק פרוינד 

לרמן תכנון עיר ואזור

רשות העתיקות - משמר 

דסמונד קפלן אדריכל 

ערן מבל 

פרויקטים - ק .י.ת

ויסברג ביזנסקי אדריכלים 

גרנות אדריכלות . י.י

אילן פיבקו אדריכלים 

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים 

ברחנא אדריכלות 

'גיורא גור ושות

רן בלנדר אדריכלות 

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה

אדריכלים - איזן .נ.א



עמית נמליך 

מיכל תירושי

אבישי טאוב 

מ"ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע'ג

רז אדריכלים

אדריכלות פיתוח ונוף 

מתווה עירוני 

(יואב קיסוס)מ "הסדנא אדריכלים בע

מיכל דור 

רייכרט מהנדסים יועצים

מ"שילה רותם אדריכלים ומתכנני ערים בע

מנספלד קהל אדריכלים

פבלו אלטמן

צביקה פסטרנק

בני פריז

אדריכלים - איזן .נ.א



שם היועץ

נגיעה בנוף נתי בר זוהר

אפרת אדריכלות נוף

טל רוסמן אדריכלות נוף

גדעון כהן

הדס שריר

דוייר אדריכלים

אפרת אדריכלות נוף

מירב רוזן 

מילר בלום תכנון סביבתי 

ב מתכננים דני בר קמה.א

ינון תכנון מחקר וייעוץ 

איה שלמון

רות ארני 

מ"הודה פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות בע

ארא אדריכלות נוף 

פרויקטים סביבתיים- ליגמ 

יעד אדריכלים 

אדריכלות נוף- רינה קרוגליאק 

מ"אמיתי בראון תכנון וייעוץ בע

טוך סרגוסי- אדריכלות נוף

אב אדריכלות נוף 



ביידר דרור

ביידר דרור

יל-פל

אג אייזן

מ"אדם עטר בע

נתיב לנוף - גלעד דיאמנט 

ירדן תכנון נוף

טל רוסמן

הידרולוגיה וניקוז 
שם היועץ

מ"פרוספקט בע-גיאו

בלשה ילון

יל-פל

מ "המדי הנדסה בע

רוזנטל מהנדסים .מ

יעל הנדסה .ר

מירב רוזן 

מ "אדריכלות נוף בע- שלח גד 

דני יוסף אדריכל נוף 

אדריכלות נוף - ערן געש 

מידות ומעשי נוף 

נטע שמר 

טיבי אדריכלות נוף

טל קמחיאדריכלות נוף

איתן רוזנברג 

מ "דוד אלחנתי נוף בע

יעל בר מאור

ארט אדריכלות נוף



סבאג עלי - חרמון מהנדסים 

מ "ב מד בע.ה.ד

אבו תאיה אברהים 

אסט טליסמן הנדסה

ינון תכנון מחקר וייעוץ 

פרויקטים סביבתיים- ליגמ 

הידרומאפ 

מ "נהרא ופשטיה בע

סבאג מהנדסים

אפיק הנדסת סביבה

מדידות
שם היועץ

מ"אזימוט מדידות בע

גיל וקנין

מודדי הצפון

יאיר איזבוצקי מדידות איתור ורישום מקרקעין 
מ"מבע"בע (1996)

עזאלדין בטחיש



מועתז כילאני

מהנדסים מאפרו

א הנדסה.מ.ס

מ"טל זיו מדידות הנדסיות בע

סבאג עלי - חרמון מהנדסים 

מ "מודדי הגליל בע

סבאג מהנדסים 

מ "חן בר מדידות והנדסה בע

מ"גרף מאפ הנדסה ומדידות בע

אופק צילומי אויר 

מ "פיונט בע-או 'ג

מ"סטרולוביץ מודדים מוסמכים בע

מ"בע (1993)אשד ניהול נכסים 

מ"בל איהב מדידות והנדסה בע'אבוג

דטהמפ

אפלבוים מדידות והנדסה אזרחית



ינון תכנון מחקר וייעוץ 

קו מדידה

כבישים 
שם היועץ

מועתז כילאני

עביר חדאד הנדסת תנועה תחבורה ובטיחות

אפלבוים מדידות והנדסה אזרחית

מיל'רבאח ג

שעלאן מדידות

מ "מודדי הגליל בע

קרשיין מודדים מהנדסים .א

מ "הנדסה ומדידות בע. ר.פ

מ"נשיונל פוטוגפיק בע

אל הנדסת ותכנון תחבורה.'ג.פע

גאוטופ מיפוי ומדידות - איתן זליכה 

מ"גיאומאפ הנדסה ומדידות בע

צוריאל מודדים

מ "חץ הצפון מיפוי והנדסה בע



הנדסת כבישים וניקוז- דלויה סיגלית 

מ"בסאן הנדסת כבישים ותנועה בע

קרני מהנדסים .ש

סבאג מהנדסים 

יעל הנדסה .ר

אליה בן שבת הנדסת תחבורה 

גסאן מזאוי

הנדסה . ט.י

מ "תדם הנדסה אזרחית בע

מהנדסים. ל.א.גרונר ד

מ"נעם ליבנה  הנדסה בע

אמי מתום

מ"ר הנדסה  בע.מ.ד.ע
לוי שטרק 

מ"ט טליסמן הנדסה בע.ס.א

מ" בע2002ל הנדסה ויעוץ .ג.י.א

זכי חמדאן 

ג הנדסת תנועה.מ

מים וביוב 
שם היועץ

מ"ינון תכנן מחקר ויעוץ בע

מ "המדי הנדסה בע

בלשה ילון

יל-פל

אפיק הנדסת סביבה

אל הנדסת ותכנון תחבורה.'ג.פע

סבאג עלי - חרמון מהנדסים 

מ הנדסת מים ופרויקטים.פ.י

ק הנדסה.ס.א



מתכננים אילנה גרשביץ. ב.א

סבאג עלי - חרמון מהנדסים 

מ מהנדסים .ל.ת

מ הנדסת מים ופרויקטים.פ.י

טכנולוגיות מתקדמות - אינפרטק 

מ" בע2002ל הנדסה ויעוץ .ג.י.א

נגישות
שם היועץ

מאהר סכס

פאתנה נסראללה

ויסאם סטודיו

שיפריס מהנדסים .י

הנדסה אזרחית - רבקה כהן 

יונתן קופלוביץ הנדסת מים וביוב 

מ "יעד תכנון מים בע

מ "המדי הנדסה בע

מ "פלגי מים בע

מ "ב מד בע.ה.ד

אבו תאיה אברהים 

רוזנטל מהנדסים .מ

(סבאג מהנדסים פרילנס_מאהר אלשאער 



מ"שמיר אדריכלות בע- ענבר 

מ"עדן תכנון והנדסה בע

מ"בדיוק הנדסה בע

מ"כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע

סבאג עלי - חרמון מהנדסים 

י אדריכל מורשה נגישות'מאיר אטדג

פתרונות הנדסה ובטיחות

מ "לבטח הנדסה ובטיחות בע

אבני דרניק מירון

א משרד הנדסה.ר/ראפת אבו עואד

ע.פ.כליאל ש

רונית פוריה

שלמה ברוך

ל"שק

יעקבסון הלן

קונסטרוקציה וגיאולוגיה 
שם היועץ

מ"פרוספקט בע-גיאו

שלומי שמעוני

מרואן בשאראת

זמורוד חסן הנדסת מבנים

ריס מהנדס מבנים'ראיד ג

מ"אנונו רפי הנדסת מבנים בע

שמעון שמאכה מהנדס מבנים

מ"גדעון זולקוב מהנדסים ויועצים בע



HR הנדסה

אבירם אמתי - תכנון מהנדסים יועצים 

יונתן אלרואי

אמי מתום

רייכרט מהנדסים יועצים

תאורה חשמל ותקשורת 
שם היועץ

סאלח אבו סאלח- אלקטריקל הנדסת חשמל 

בוסט פורוורד

מ"ו שילה בע.ד

מוחמד רבאח מהנדסים

איל בן ענת

בסול מהנדסים ויועצים

סבאג עלי - חרמון מהנדסים 

א משרד הנדסה.ר/ראפת אבו עואד

יוסף עמאשה מהנדסים 

מ "סטאר מהנדסים בע

חיים תורגמן 

ירון אופיר מהנדסים 

ינון תכנון מחקר וייעוץ 

מ"אס הנדסה וייעוץ בע.טי. איי

יל-פל



סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים 

ראובני משה יועצים להנדסה

יועץ בטיחות 
שם היועץ

יאסר איוב הנדסת בטיחות

פאתנה נסראללה

הנדסת חשמל ותאורה. ב. ר.ברקת י

איתן יעוץ בטיחות הגנה מאש

מ"אס הנדסה וייעוץ בע.טי.איי

מתכננים . ב.א- דן שרון 

צור נעמן

מ "ספיר יזרח בע

סים הנדסת חשמל 

יל-פל

זיו שמעון אלבז 

תכנון חשמל. א.א

טופז חברה להנדסת חשמל 

מ "מהנדסים יועצים בע.ב.ג



מ"בדיוק הנדסה בע

מ"ווי הנדסה ובטיחות בע.אם.אל.איי

אשר כהן 
מ"פתרונות הנדסה ובטיחות בע

הדרכות שניצר חיה 

בטיחות רחמני

נשר בטיחות ויעוץ עסקי 
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כמאי 
שם היועץ
ניר אסולין

ינון תכנון מחקר וייעוץ 

פרויקט במה - מרק 

חיים תורגמן 

גרינברג מאיר

אקוסטיקה 
שם היועץ

מ "לבטח הנדסה ובטיחות בע

א משרד הנדסה.ר/ראפת אבו עואד

איתן יעוץ בטיחות הגנה מאש

הנדסת איכות ובטיחות - מומותקן 

ויסאם סטודיו

סבאג עלי - חרמון מהנדסים 



מ"פרוספקט בע-גיאו

מדעי הסביבה - אדמה 

אתוס אדריכלות תכנון וסביבה 

סאונד רייז ייעוץ אקוסטי והנדסת קול

פיקוח הנדסי ובקרה, פרויקטים, ניהול תכנון
שם היועץ

רון אריאל

ניר אסולין

מ"ב הנדסה בע.א.ר

מ"דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע

איינשטיין שריר ניהול פרויקטים ופיקוח בניה 
מ"בע

הדר מהנדסים יועצים

מ" בע1995אפשטיין ובניו .א

אדלר ניהול ופיקוח פרויקטים בניה ותשתיות 
מ"בע

seiאייזנברג הנדסה יעוץ ניהול ופיקוח 

מ"עדן תכנון והנדסה בע

עמיר חשמונאי

מ"אנך הנדסה בע

נדב טופז

שי נשיא

מרואן בשאראת

מ"אילוז מהנדסים בע

מ"ארטמאג בע

מ"בדיוק הנדסה בע

פורן שרים

מ"סקוריה בע.ע.י.א

אלרום שרגא מהנדסים

אהוד ברוך 

ק אוסטרובסקי .ד

TMRניהול פרויקטים   

פלד קליין 

מ "דאטום מהנדסים בע

מ "פיונט בע-או 'ג

תכנון ופיקוח. ב.א.פ הנדסה  ב"תו

דעת הנדסה 

מ "מוטי הוניג הנדסה בע

סיגלית מירון פיסטינר

ענתבי אדריכלים

מ "דאטום מהנדסים בע

גדיש חברה להנדסה 

מ"ויטמן ניהול פרויקטים בע

גייגר את שובל הנדסה אזרחית



1994סיטילינק השקעות 

מ"אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע

בסול מהנדסים ויועצים

מ "מוטי הוניג הנדסה בע

נין בליש 'ג- ערד 

גדיש חברה להנדסה

סיטילינק השקעות

גופר הנדסה

נח גרוס 

אורי נוימן 

בן חפר פרויקטים

מ"טלגיא החזקות בע

יוסי נחמיאס פיקוח וניהול בניה 

מ"ר הנדסה  בע.מ.ד.ע
מ"הנדסה בע (עובד)י .מ.א

נח גרוס 

אדיר הנסה אזרחית .ה

אבני דרזניק מירון
יהודה פלסר

בן חפר פרויקטים

מ"בר יועצים בע-אד

גלעד דיאמנט

מ"אר לב הנדסה ופרוקטים בע

טליסמן הנדסה
אבני דרניק מירון

יהודה פלסר

tאיציק שאול

יל- פל 

טל פיקוח וניהול בניה

רבאח מוחמד מהנדסים

נתיב ניהול ופיקוח .א

נתיב ניהול ופיקוח .א

נגרות ומסגרות, יעוץ הנדסי אלומיניום
שם היועץ

נתיב ניהול ופיקוח .א

מ"יונתן גלעד ניהול ופיקוח בע



(גיאוטכניקה)יעוץ ביסוס וקרקע 
שם היועץ

ישי דוד ויהודה בנישתי

מ"גרמי גיאוטכניקה בע

הנדסה אזרחית- חנא חוראני 

ארם מהנדסים 

מ "גיאומכניקה בע.א

מ "ב  הנדסה בע.א.פ

א ישראל קיסר.י.ג

ישראל קלר

חזן הנדסהת ביסוס

יועץ ססמי 
שם היועץ

מ"פרוספקט בע-גיאו

הנדסה אזרחית- חנא חוראני 

מ"עמוס שירן בע

יועץ מעליות  
שם היועץ

314586926מ .לברוב הנדסת מעליות ע

פי אר די ביקורת מעיות 

ב מתכננים משה עינב .א

לוסטיג. ש' אינג

מ"אילוז מהנדסים בע

יועץ להכנת נספח עצים 
שם היועץ

יל-פל

ירדן תכנון נוף



עצים וסביבה - שבתאי יאן 

מידות ומעשי נוף 

איתן רוזנברג 

ר רקפת הדר גבאי"ד

שמאות 
שם היועץ

זייד את זייד 

עיצוב פנים
שם היועץ

מיכל תירושי

מ"אורי אירית בע

רוית פרנק

חזקיה אדריכלות פיננסית

בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ונוער

יועץ תמרור
שם היועץ

מועתז כילאני

גדעון חיל

עיצוב גרפי ותכנון שילוט
שם היועץ

רוית פרנק

גליה ארז

גבעתי מעצבים

מ"סטודיו ווי בע

מיזוג אויר
שם היועץ

מ"אס מערכות מתקדמות לאנרגיה בע.אי.איי



ייעוץ סביבתי

שם היועץ

מ"פרוספקט בע-גיאו

מתזים/מתכנן ספרינקלרים
שם היועץ

פרטים ופיעים מעלה- חרמון מהנדסים 

פרטים מופיעים מעלה- רבקה כהן 

פרטים מופיעים מעלה- ממותקן 

מ"אשד מזרקות בע



מדידות ארנונה 

שם היועץ

מניב הכנסות 

פננסיות - מערכות מידע 

שם היועץ

מניב הכנסות 

ראיית חשבון וכספים

שם היועץ

רון פישמן

רואי חשבון - ' אופיר בוכניק ושת



מדריך גינון קהילתי 

שם היועץ

אילן פרנק 

איתן רוזנברג 

דוד רייס 

דנה רוזנבלום 

תום אור שחר 

ניסים וטורי

יועץ סולאריות 

שם היועץ

גולן סולאר

אנרגיה מתחדשת 

שם היועץ

ארנון רונד יועצים 


