
30.08.2020 רשימת מאגר יועצים

 28.1כספים  

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

A.B.C077-7292900– ארנון רונד יועצים 

28.1/28.66050-520490302-6519993Arnon.rund@hdfk.co.il

052-8465688בדיוק ייעוץ פיננסי

28.1bidiuk@gmail.com 

03-9229103מ"בע (ש.ד)בר טכנולוגיות 

28.1/28.6/28.27/28.57054-6689500---doron@bartech.co.il

04-6281201סאאב ותד

28.1050-527860004-6381405saabwt@gmail.com

08-8658504ח"רו' רון פישמן ושות

28.1/28.2/28.66052-534259208-8659400ron@fishmancpa.co.il

03-6957833רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקי

28.1/28.10/28.65/28.66050-3528881---ran@ranstock.com

28.2-28.3חינוך  

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

28.4-28.7תקשורת ומדיה  

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

אינטגריטי יעוץ וניהול סיכונים

28.6/28.7050-5837703ronen@corporateintegrity.co.il

03-9229103מ"בע (ש.ד)בר טכנולוגיות 

28.1/28.6/28.27/28.57054-6689500---doron@bartech.co.il

077-4311767גליל טלקום

28.5/28.70054-665559203-6361027ym@galil-telcom.co.il

04-6000000מ"פרסום מטרה בע- מוקד הפרסום הארצי 

28.4/28.5050-634333304-6485020suiri@333.co.il

09-8828820מ"סיטיקונקט בע

28.6/28.7/28.59052-8411088077-4703226Info@ctconect.co.il

שלי ארוטשס

28.6/28.66---shely@artush.co.il

28.8-28.10משאבי אנוש  

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

08-6440616אבי מזרחי

28.8052-3075082am@avi-mizrachi.co.il

03-6102828/6מ"אורבניקס בע

28.9/28.11/28.19052-360869203-7526182iris@barnir.co.il

28.47/28.59/28.66/28.68

03-5291130מ"ר גלעד ארנון בע"ד

28.8/28.10054-810020003-5291140gilad@gilad-arnon.com

03-7733704מ"מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע

28.8050-659699637733975office@michlol-hr.co.il

03-6194664מ"נתיב פלוס בע

28.8/28.10/28.67050-729402403-6194667Nativ-pl@intenet.il

03-6417899מ"סולברג ייעוץ בע

28.10/28.13/28.14/28.66/050-5214599---shay@sohlberg.co.il

מ"פילת מקבוצת היי קפיטל בע

03-7679236hadassg@pilat.co.il

03-6126868מ"קו פרויקט יעוץ הנדסי בע

28.8/28.9/28.10/28.14050-729230303-6126168esti@bdo-kav.co.il

03-6957833רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקי

28.1/28.10/28.65/28.66050-3528881---ran@ranstock.com

2020 אוגוסט 30רשימת מאגר יועצים 

052-3847072

08-9170328

03-7679236
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30.08.2020 רשימת מאגר יועצים

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

28.11-28.21תפעול  

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןתת התמחות+ שם המציע 

אבן איתנה היערכות לחירום והמשכיות עסקית

28.21yoel@even-eytana.com

04-6021769לירז לוי- מ "אובונטווי בע

28.11/28.14052-754986504-6021769Liraz1969@gmail.com

03-6102828/6מ"אורבניקס בע

28.9/28.11/28.19052-360869203-7526182iris@barnir.co.il

28.47/28.59/28.66/28.67

04-6626770מ"פיקוח ובקרת איכות בכבישים בע, קיו הנדסה.אס.אי

28.13/28.24/28.67052-634344204-6626770office@esq-eng.com

04-6784333חנא חוראני' אינג

28.13/28.27/28.34/28.61/28.62/28.63053-6784333153-46784333Hh112711@gmail.com

02-5361310מ"אישי יועצים בע

28.21052-3487200

אדריכלות תכנון וסביבה– אתוס 

28.15/28.22/28.36/28.45/153-7503660office@ethos-group.co.il

28.47/28.48natalie@thos-group.co.il

04-6752146דן יגר

28.11050-5200005

דרחי זיו הדברות חקלאות

28.11058-4004441

04-8524494יוסף זרעיני

28.11/28.24/28.28/28.36/28.60050-5557260yosef.zirene2019@gmail.com

03-6417899מ"סולברג ייעוץ בע

28.10/28.13/28.14/28.66050-5214599---shay@sohlberg.co.il

08-9316024מ"בע (פ.ק)אר תפעול .או.סי

28.18/28.22/28.26/28.57050-317143108-9316025bari@cor.co.il

מ" בע2014סייפטי פוינט פלוס גהות ובטיחות 

28.2isacc@netvision.net.il

04-9592278מ"יל הנדסה בע-פל

28.13/28.17/28.24/28.26/28.31/28.32052-376141804-9892139Yehudalevy1952@gmail.com

28.38/28.40/28.41/28.46052-3316100

03-6126868מ"קו פרויקט יעוץ הנדסי בע

28.8/28.9/28.10/28.14050-729230303-6126168esti@bdo-kav.co.il

02-9936064מ"רב פעלים ניהול פרויקטים בע

28.14/28.20/28.21052-3937317153-775007291gall@ravpealimpm.com 

שי יונתני

28.11/28.13/28.55/28.67053-5313023sy0535313023@gmail.com

04-9846515מ"שאלתיאל צברי בטיחות בע. צ.ש

28.20/28.49054-225119104-9846111shealti@netvision.net.il

04-6924614שקד שלום

28.13/28.26050-624720206-6924614Shlom/shaked@gmail.com

050-2265604153-502265604

053-855586309-8999792

ohadozeri.ish@gmail.com

03-7503636
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30.08.2020 רשימת מאגר יועצים

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

28.22-28.64הנדסה ותשתיות  , תכנון

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

V503-7237300מידד גנדלר-  אדריכלים

28.45052-365875203-6188325meidadg@v5asch.com

03-7396722מ"בע (1995)אפשטיין ובניו . א

28.26052-321354503-7396725yossih@epstein.co.il

מ"מתכננים בע. ב.א

28.4503-6233705hely@abt.co.il

מ"ד הנדסה בע.ג.א

28.13/28.22/28.26/28.47055-9448933eged.engineers@gmail.com

04-9948136אבו רומי אדריכלים

28.45050-524496804-9948135aboromi@netvision.net.il

04-9059306אבי אור

28.45052-745530604-9059306orrarch@gmail.com

מ"אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע

28.22/28.2603-9024224Dafna.golan@avivamcg.com

052-6152464אבישי כהן

28.45052-3615626avishai.arc@gmail.com

04-6779903מ"הנדסה אזרחית בע. מ.אבני דרך א

28.26052-2483332office@avnei-derech.co.il

04-6576387אברהים דויירי

28.36/28.45/28.46/28.49050-522511204-6461896i.dweiry@gmail.com

04-6732389מ"בר יועצים בע-אד

28.26054-777759004-6731392rafi@adbar.co.il

04-6470483מ"אוסמה חטיב הנדסה בע

28.25/28.35054-553082304-6470107office@osama.co.il

09-8653065מ" בע1987אופק צילומי אוויר 

28.42050-572942709-86500810ofek@ofek-air.com

03-6102828/6מ"אורבניקס בע

28.9/28.11/28.19052-360869203-7526182iris@barnir.co.il

28.47/28.59/28.66/28.68

מ" בעGISאורהייטק 

28.59074-7122233office@orhitec.com

04-6737680אורי כהן אדריכלים

28.45/28.47050-631009303-5181913uri@uricohen.com

תכנון מדידות ורישום מקרקעין- אורית שוורץ 

28.42/28.47058-528818804-6769663os.landplan@gmail.com

04-6626770מ"פיקוח ובקרת איכות בכבישים בע, קיו הנדסה.אס.אי

28.13/28.24/28.67052-634344204-6626770office@esq-eng.com

077-3536200מ"אס אדריכלות ועיצוב פנים בע.בי.איי

28.37/28.45050-353620003-6164038adir@abs-arch.co.il

077-3003663מ"איי טי אס הנדסה ויעוץ בע

28.38052-3052828053-7940324alon@its-eng.co.il

072-2217770מ"אינטרטאון בע

28.5903-6133489office@inter-town.com

04-9873132מ"איינשטיין שריר ניהול פרויקטים ופיקוח בניה בע

28.26050-900988704-9873132Sharir2806@gmail.com

04-8344038אילן צבי

28.45/28.47050-526459404-8344057ilanzarch@gmail.com

04-6784333חנא חוראני' אינג

28.13/28.27/28.34/28.61/28.62/28.63053-6784333153-46784333Hh112711@gmail.com

04-6456678מ"איתי זהבי אדריכלים בע

28.45052-473305204-6555712itay@zehavy.com

03-6233777

073-2590222

074-7122222
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30.08.2020 רשימת מאגר יועצים

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

04-954474איתם הנדסה

28.23/28.24/28.25/28.26/28.32054-8309955eytam.moshe@gmail.com

03-9068377מ"הנדסה ובטיחות בע. וויי.אם.אל.איי

28.49054-6775197153-39068377ilm.aafety@gmail.com

04-989750מעיינות הזורע- אליאב פרייס 

28.45052-399075004-9899751arc_eliav@hazorea.net

04-8681111מ"מתום מהנדסים ויועצים בע- אמי

28.25/28.34/28.35052-327778404-8681113ron@ambinetom.co.il

03-6120621מ"הנדסה בע (עובד). י.מ.א

28.26050-406005003-5750412udi@emieng.co.il

04-86262624מ"אנונו רפי הנדסת בנין בע

28.23/28.3404-8626251rafi@anunu.co.il

04-8215583מ"אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע

28.25/28.4204-821558404-8215586Medidot2013@gmail.com

050-6561698

פלד תכנון ויעוץ. א

28.47/28.59/28.65052-3664357---orenpel@gmail.com

04-6476090מ"ארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע

28.46050-9061132rakefet.ara@gmail.com

04-9905143מ"ארטמג בע

28.2604-9588240office@artmag.co.il

03-7503636אדריכלות תכנון וסביבה– אתוס 

28.15/28.22/28.36/28.45153-7503660office@ethos-group.co.il

28.47/28.48natalie@thos-group.co.il

04-6717530מ" בע2005בהלול עיצובים 

28.48050-55909781534-6717530monica@bahalul.co.il

בדר זויה- בז המהנדסים 

28.34054-6099089boris.hayat@gmail.com

03-5719302בסט אדריכלים ומתכנני ערים

28.45/28.47050-855007103-57818991einatbest@gmail.com

04-9880725ברוך אבליס

28.26/28.47058-488888604-988072510baruh@gmail.com

03-9229103מ"בע (ש.ד)בר טכנולוגיות 

28.1/28.6/28.27/28.57054-6689500---doron@bartech.co.il

03-6200730בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים

28.45054-532791103-6290514brlv@brlv.co.il

04-8244776ברסלב ובניו

28.58053-558727804-8577003Etzion.breslaw@gmail.com

050-558727804-8255567elhananbr@walla.com

04-9019798מ"בטיחות בע. ברקאי ש

28.49053-3358212office@sbarkai.co.il

מ"הנדסת חשמל ותאורה בע. ד.ר.ברקת י

28.38/28.39053-7978438danim@bareketeng.com

04-6573174מ"בשיר עבד אלראזק בע

28.25/28.35/28.42052-834703504-6570968basheer@basheer.co.il

073-2955000מ"דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע-גאו

28.45/28.47/28.59053-6719670073-2955001Kerei_l@geoda.co.il

077-4518725מ"גבריאל לוטן מהנדסים בע

28.24/28.25052-860456609-9518726office@glotan.co.il

04-9966853גודת דאהר

28.42053-776113404-9996724eng@deher.com

052-5655479
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30.08.2020 רשימת מאגר יועצים

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

04-6379437office@goferh.comגופר הנדסה

28.26054-648976004-6379447eli@goferh.com

מ"גיאוכום בע

28.2604-8574448ofiice@geokom.co.il

גיל זילברמן

28.59---Zilberman.gil@gmail.com

04-8640062שמאות מקרקעין וחקלאות– גסטפרוינד מרקו 

052-297395304-8660975assaf@ariag.co.il

04-6419957מ"דאטום מהנדסים בע

28.22/28.26052-889977704-6411646datum@datum-eng.com

04-9895705מ"דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע

28.46050-282909404-9895705office@la-nof.co.il

דוד יוסף בניה ושיפוצים

28.23054-2278577074-7016706davidyosef74@gmail.com

03-6918585david@nofararchitects.comמ"נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע– דוד נופר 

28.45054-552225503-6918787chaya@nofararchitects.com

04-8100578דני רז

28.45/28.47052-241487804-8380493danny@raz-arch.co.il

04-9990321מ"דניאל כהנא תכנון נגיש בע

28.37/28.45/28.47050-762324204-9991321office@danka-arc.com

04-6151501מ"דראושה הנדסה בע

28.26050-333205104-6572983office@darawshi.co.il

04-6044744מ"קליין בע. נ.דרור קליין ד

28.23052-8521313153-528521313drormich@gmail.com

04-6222694מ"אדיר הנדסה אזרחית בע. ה

050-7342111076-5107414shulybl@gmail.comניהול פיקוח ביצוע

HR ראנדי חאכו-  הנדסה

28.34052-6878200randyhako@gmail.com

04-8203210מ"די הנדסה בע.מ.ה

28.31/28.32/28.41054-480736504-8203211hmdy@hmdy.co.il

077-5610708הדס אברמוביץ

26.45054-2066167077-5610708hadas_ab@yahoo.com

03-6304050מ"הילה חי שמאות מקרקען וייעוץ כלכלי בע

28.58/28.66050-4743743hila@hilahay.co.il

077-2075499הלן יעקבסון

28.37050-4207549077-2075499yhgyg@gmail.com

04-6488885מ"ויטמן ניהול פרויקטים בע

28.26/28.52050-595966904-6070365office@boazvitmam.co.il

04-6974008זאב פינקלשטיין

28.26050-2814008office@shira-e.com

04-6565079מ"זידאן סוהייל בע

28.42050-7515500004-6556446zidansrv@netvision.net.il

04-8260444מ"זייד אלדד בע

28.42050-260440404-8347499eldad@e-zaid.co.il

073-2807000מ"זייד את זייד שמאים בע

28.58054-804800404-8584466Reneta@motyzaid.co.il

04-6606717052-7104788זפרני סמי

28.26054-791106404-6568514samizf.11@gmail.com

חאכו מוסא ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים

28.26052-8314463mosahaco@gmail.com

04-8559111מ"ל מהנדסים בע.א.גרונר ד' חב

28.25/28.35050-521394504-8559100gal@grde.co.il

04-8559111מ"ג הנדסה ובנין בע.ד.א.ס' חב

28.26050-523183704-8559100dan@grde.co.il

04-8581999

052-5656246
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30.08.2020 רשימת מאגר יועצים

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

077-2200221מ" בע2010חדאד הנדסה והשקעות 

28.23/28.24/28.25/28.30/28.31/28.32/28.33/28.34050-353553504-6781830office@hadad-ltd.com

04-8387122חיל גדעון

28.25050-535102004-8387122chilg@netvision.net.il

חכרוש הנדסה

28.22/28.23/28.24/28.25/28.26/28.3504-6418007

28.37052-8591523153-506462005whakrush@gmail.com

04-6782595מ"חן בר מדידות והנדסה בע

28.42052-269495404-6785643Mati.chenbar@gmail.com

מ"חץ הצפון מיפוי והנדסה בע

28.4204-8580355office@hetz-hetzafon.co.il

04-851305004-8513054שירותים הנדסיים' פאהום ושות. ח

28.24/28.25/28.35/28.41/28.42/28.43fahoum@kfahoum.co.il

077-8123334מ"חרמון מהנדסים בע

28.22/28.24052-3763707072-2765147As6hermon-eng.com

Ms6hermon-eng.com

03-6093320מ"טדי שמאות וניהול בע

28.58050-770506803-6093024eyal@teddy.co.il

04-8124620מ"טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע

28.38052-667664404-8124625office@topazengs.net

04-6070701טל ניהול ופיקוח בנייה

28.26050-8822647072-2221761office@tal-cm.com

073-2692222מ"טריג מידע מרחבי בע

28.42052-3504500073-2692200trig@trig-geo.com

04-6507372מ"א אבי הנדסה וניהול בע.י

28.22/28.37050-859480904-6507046iybe@sarid.org.il
03-6021118יוסף אסא ארכיטקט מתכנן ערים

28.45/28.47050-523009603-6021189office@assa-architect.co.il

04-8524494יוסף זרעיני

28.11/28.24/28.28/28.36/28.60050-5557260yosef.zirene2019@gmail.com

04-8244132ט הנדסה.י

28.24/28.25/28.35054-7228826077-4703465Ahmad.oka@gmail.com

073-2171145מ"ינון גל הנדסה בע

28.22/28.23/28.26050-8289385073-2171146yinon@galeng.co.il

28.34/28.38/28.39/28.52

072-2505119יניב רפאל

28.58054-2266781153-542266781yyrr@zahav.net.il

יעל גלעד

28.45yael@gilad-shiff.com

04-9935299מ"עיר בע-מלאכי משרד מומחה לתוכניות בנין-וקרו'יעל קוז

28.47050-771372504-9935299yael@trplan.co.il

04-8514999מ"תכנון וקידום פרויקטים בע, יצחק פרוינד ייעוץ

28.45/28.47050-525231604-8514455izhak@ifreund.co.il

04-8401397ישראל קלר יעוץ לביסוס 

04-8401398office@klar.co.ilמ"ושרותים הנדסיים בע

28.62/28.64

04-6737393מ"בע (1989)כנרת חברה לבנין ולפיתוח 

28.23050-466664704-6430639kineret@kablan-bniya.co.il

לברוב הנדסת מעליות

28.5052-4747272lsofi@walla.co.il

לוזאן זערורה

28.46054-3417529077-3181666luzan.zaroura@gmail.com

04-8553655מ"לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע

28.25050-524591604-8553654office@levyshtark.co.il

04-9059397מ"ליגם פרויקטים סביבתיים בע

28.46054-318838704-9059397ran@lygam.co.il

03-5615155מ"בע (2005)לנדיוז תכנון תנועה וכבישים 

28.25/28.35/28.43050-520928303-5617659landuse@bezeqint.net

04-8580355

054-6250312
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077-4143060לניר זהר

28.46054-6822207077-414306zohar.lanir@gmail.com

מאהר אלשעאר

28.31/28.32/28.41052-4202830072-2446451m@m-eng.co.il

04-6276771מ"מ מהנדסים בע.נ.מ

28.25/28.27050-53899804-6276773officez@manam.co.il

04-6561660מ"מודדי הגליל בע

28.42052-700303004-6455341basma@surveyors.co.il

04-6518044מוחמד שעבאן

28.42050-928855504-6411598shaeban@barak.net.il

04-6702606שירותי מדידה ושמאות מקרקעין- מטר עומר וואיל 

28.22/28.24/28.25/28.26/28.42/28.58050-9411834

050-741183404-6702606yasmennr@vezeqint.net

04-6020604מ"מידות ומעשי נוף בע

28.28/28.36/28.40/28.46/050-497580004-6020603office@middot.co.il

דור אדריכלות ותכנון ערים- מיכל דור 

28.22/28.23/28.45/28.47050-4722789michal@dor-arch.co.il

054-2061207מיכל סופר ואביתר כהן

28.45052-3765611studio826arc@gmail.com

04-9580113אדריכלות נוף– מירב רוזן 

28.46052-3206654---merav@meravrozen.co.il

בטיחות. ע.מ– מני עמר 

28.49153-523153333menisafety@gmail.com

מ"מעוז דראל בע

28.5803-6997254Liordr55@gmail.com

04-6064789מ"מרדכייב בונים בע

28.23/28.24/28.31/28.32/28.37/28.57052-234580504-6064789m0522345805@gmail.com 

077-4600788מ"יעוץ ניהול והשקעות בע– מרום תובל 

28.26054-581225003-6240515office@marom-tuval.co.il

נבו-משרד ניהול ופיקוח פורטל

28.26054-8070524portalnevo@gmail.com

09-7668884מ"בלוקא אדריכלות נוף בע. נ

28.46052-851522909-7668885office@baluka.co.il

04-6980998ראלי'נביהא ג

28.24/28.25/28.35054-436202604-6980998ngroadseng@gmail.com

04-9998207נופך הנדסת אנרגיה וחשמל

28.38052-222910904-9941807gavriel@nofech-eng.co.il

נטע שמר

28.36/28.46/28.47---neta@neta-shener.co.il

04-6764142נתן צור

/28.24/28.25/28.26/28.31/28.32/28.35/28.40/28.66058-554647404-6767142zurnatan@gmail.com

04-6457174סאמר זועבי

28.25050-525781204-6080552samer@samerzoabi.com

04-6959844מ"סבאג מהנדסים בע

28.25/28.35/28.42052-321157604-6902812sabag@sabageng.co.il

08-9316024מ"בע (פ.ק)אר תפעול .או.סי

28.18/28.22/28.26/28.57050-317143108-9316025bari@cor.co.il

09-8828820מ"סיטיקונקט בע

28.6/28.7/28.59052-8411088077-4703226Info@ctconect.co.il

סמדר הכהן יעוץ וליווי סביבתי

28.36054-4845706smhacohen@gmail.com

סעדה חוסני

28.26054-7527901Dr.Ing.husne@hotmail.com

052-5344878

052-3153333

054-4241759
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04-6519506יד שעבאן'עבד אלמג

28.45/28.47050-536434504-6418695abedsh@barak.net.il

04-9865907עביר חדאד

28.25054-3200513abeer.hd25@gmail.com

04-6619199עומר כרמלי

28.45058-661919904-6619199Carmely7arc@gmail.com

04-8210408כהנר תכנון ויעוץ הנדסי. ע

28.31/28.32/28.35/28.41050-526711504-8213040kahaner@zahav.net.il

04-6517453מ"עלי מחמוד ובניו תשתיות ופיתוח בע. ע

28.24050-534628204-6412663alemahood2013@gmail.com

04-6778733מ"ענבל הנדסה בע

28.26/28.31/28.32/28.41/28.59050-7705325153-46778733inbaleng@gmail.com

050-6204584נין בליש'ג- מ "ב שירותים פיננסיים בע. ערד

28.47office@aradplan.co.il

04-9909581ערן געש

28.46052-275895204-9909933gaash@netvision.net.il

ערן מבל אדריכלים

04-9833704mebel@mebelarch.co.il

04-6754847מ"פוליגון הנדסה בע

28.26050-7951890@gmail.com7951890

03-7914111מ"אל הנדסה ותכנון תחבורה בע.י'ג.פי

28.24/28.25/28.43/28.59052-688099003-7914112pgl@pgl.co.il

03-6167030מ"פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע

/28.22/28.23/28.24/28.25/28.26054-218886303-6197145office@poran-shrem.com

04-6779474מ"פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע

28.26/28.34/28.52/28.22052-330553304-6779481office@peled-klein.co.il

04-9592278מ"יל הנדסה בע-פל

28.13/28.17/28.24/28.26/28.31/28.32052-376141804-9892139Yehudalevy1952@gmail.com

28.38/28.40/28.41/28.46052-3316100

04-6340132מ"פנינה נוי אדריכלית ושמאית מקרקעין בע

28.45/28.58050-547552004-6336603office@pninanoy.co.il

04-8725001מ"הנדסה אזרחית בע– צבי נוה 

28.35052-225932804-8725002mail@zvi-naveh.com

077-5040137צור גזית

28.45054-9225170077-5040137tzur@gazitarc.com

04-6551378קודסי רוחי מהנדסים ומודד מוסמך

28.25/28.42052-4201990077-5270630qudsieng.26@gmail.com

09-7881585מ"ר אבטחת כבישים בע.ק

28.25/28.35/28.43054-268189903-2362715krroads@gmail.com

077-4518726מ"קו מדידה בע

28.42052-860456609-9518726office@kav-medida.co.il

04-6988527פול גינסברג- קיבוץ סאסא 

28.46054-287235204-6988702paulmginsberg@gmail.com

04-8847900קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך

054-4899980מ"הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בע

28.26/28.3404-8332860dany@kidan.org

04-8243147מ"קנפו כלימור אדריכלים בע

28.45/28.47054-471405404-8255466office@kkarc.com

04-6041720מ"יעל הנדסה בע. ר

28.25052-536158104-6041721roads@yael-eng.co.il

04-6527636מ"מ גיאודזיה והנדסה בע.ג.ר

28.42054-778845004-6597307Rgm@rgm.co.il
  רבאח מהנדסים                                                                   

28.26/28.34
04-6741057

052-88873691534-6744848l.rabach1974@gmail.com

02-9936064מ"רב פעלים ניהול פרויקטים בע

28.49052-3937317153-775007291gall@ravpealimpm.com 

09-8351026רוזן ליונברג אדריכלים

28.45054-451400309-8351076info@r-l-arch.co.il

04-9835146

04-6735373
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04-6764437דוידי-רויטל ולדמן

28.37/28.44052-819518804-6769437Revital630@gmail.com

(מרחבי למידה חינוכיים, יעוץ בענייני עיצוב פנים)רוני שגב 

052-3237363ronisegevil@gmail.com

077-3463471מ"המרכז הישראלי לבטיחות וגהות בע– רונן 

28.49054-4685988---info@i-safety.co.il

דבוש הנדסה אזרחית-  רזי דבוש 

28.27054-4498422office@dabush5.co.il

03-5419555מ"אדריכלות ובינוי ערים בע– רן בלנדר 

28.45/28.47050-857571603-6868003ran@blander.co.il

04-95353951מ"מנוף ניהול פרויקטים בע– רפאל 

28.26050-527246804-9535952rafael@rafael-manoff.co.il

052-9935800שיבלי בלאל

054-4501992

03-6415213שיח אדריכלים

28.45054-2213409him@siah-arch.com

04-6526657שירה עזרא

28.37054-3074306ezrashira@gmail.com

04-9846515מ"שאלתיאל צברי בטיחות בע. צ.ש

28.20/28.49054-225119104-9846111shealti@netvision.net.il

04-9841101153-49841407מ"אדריכלות נוף בע– שלח גד 

28.46052-2853648Shelach10@bezeqint.net

03-5324876אדריכלים, שלמה ובת שבע רונן

28.45052-258306303-5321952sbronen@netvision.net.il

09-7667008מ"שמואל גפן הנדסת קרקע בע

28.26/28.27/28.62054-660218809-7653167office@geffeneng.co.il

02-6720157שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים– ל "שק

28.37052-839055002-6725208avir@shekel.org.il

04-6924614שקד שלום

28.13/28.26050-624720206-6924614Shlom/shaked@gmail.com

09-9793621מ"שרפים מערכות מיגון בע

28.53050-994260009-7731374marketing@srafim.co.il

04-8716413מ" בע20 (ד.ב)תכן מבנים 

28.34050-921111904-8708392office@tehen.co.il

04-8509595מ"בע (ש.ג)מ מהנדסים .ל.ת

28.24/28.25/28.31/28.32/28.35050-200238804-8509596yafitb@telem.co.il

04-9082533תמר פלג טל

28.45050-9082533tamargi30@gmail.com

03-9229999ע ניהול פרויקטים.נ.ת

28.47054-520099903-9229910doron@do-ko.co.il
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03-6924669מ"תכנון המים לישראל בע

28.31/28.32/28.38/28.41/28.64054-772499103-6924666Cohen-j@tahal.com

28.65-28.72שונות  

04-6464101מ"שחף תכנון סביבתי בע. י נוביק.ב.א

054-5531166153-77-3358720office@seagull-env.comשונות – 28

03-5788899מ"ב בונוס בע.א.ר.א

28.66050-534419503-5788896efi@bonuss.co.il

04-8674875משרד עורכי דין- שמואלי . א

28.72office@shmuely-law.co.il

03-6102828/6מ"אורבניקס בע

28.9/28.11/28.19/28.47/052-360869203-7526182iris@barnir.co.il

/28.68/28.66/

04-6626770מ"פיקוח ובקרת איכות בכבישים בע, קיו הנדסה.אס.אי

28.13/28.24/28.67052-634344204-6626770office@esq-eng.com

077-3003663מ"איי טי אס הנדסה וייעוץ בע

28.38/28.70052-3052828053-7940324alon@its-eng.co.il

04-6784333חנא חוראני' אינג

28.13/28.27/28.34/28.61/28.62/28.63053-6784333153-46784333Hh112711@gmail.com

פלד תכנון ויעוץ. א

28.47/28.59/28.65052-3664357---orenpel@gmail.com

08-5658504מן'אלירן תורג

28.66052-798575008-8659400eliran@fishmancpa.co.il

03-5788899ח"רו, אריה גולדיאן

28.66050-534419503-5788896arik@bonuss.co.il

A.B.C077-7292900– ארנון רונד יועצים 

28.1/28.66050-520490302-6519993Arnon.rund@hdfk.co.il

03-6934333ח"ברסקי את ברגר רו

28.66050-299767003-6394334office@bbag.co.il

02-6723612מ"בע (1997)דורון עד שמאים 

28.73054-457271002-6723527doronad@gmail.com

03-6304050מ"הילה חי שמאות מקרקען וייעוץ כלכלי בע

28.58/28.66050-4743743hila@hilahay.co.il

02-6519991מ"הלוי דוויק בע

28.66050-520490302-6519993Arnon.Rund@hdfk.co.il

03-75538900ד"עו' הררי טויסטר ושות

28.72052-483666603-7553801roteng@htlaw.co.il

03-6130875ד"ויינברגר ברטנטל ושות משרד עו

28.72052-2302680office@muni.co.il

מ"זיו האפט ייעוץ וניהול בע

28.6603-6382539Keren-orl@bdo.co.il

03-5624282ד"משרד עו– ' יגאל שגיא ושות

28.71052-258939903-5625346mazkirut@ysagilaw.co.il

03-5033005לפידות עורכי דין

28.72054-449000003-5033553rina@la-lawyers.co.il

04-8122080מ"מודוס הנחיית תהליכים שיתופיים בע

28.68052-2630675153-49112633office@modus.org.il

04-9931459מ"מוטי חן  שירותים מוניציפליים בע

28.66052-8342880077-3182587motih@motihcpa.com

טל הירש מטלון-מי

28.73052-5951913meitalhm1@gmail.com

04-9823027מ"מניב הכנסות בע

28.66054-215255404-9823824amit@meniv.co.il

03-5702057ד"עו, מרגלית בוטרמן

28.7202-5725986

050-312199103-5782188margalitbu.law@gmail.com

03-6129187

03-6389317
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30.08.2020 רשימת מאגר יועצים

ל"דוא'פקסנייד/טלפוןסעיף  התמחות+ שם המציע 

03-6081757מיסטריאל-גיט-ברק, משרד עורכי דין

28.72054-662811103-6081758michal@barak-git.co.il

04-8512612ד"משרד עו, ניסן-ניסים את כהן

28.72054-48066604-8512812moti@law-offices.co.il

04-9581231נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה

28.66054-4250233153-49885934sholmit@nativ.systems

03-6194664מ"נתיב פלוס בע

28.8/28.10/28.67050-729402403-6194667Nativ-pl@intenet.il

03-6417899מ"סולברג ייעוץ בע

/28.10/28.13/28.14/28.66050-5214599---shay@sohlberg.co.il

עוזי אלנתן

28.66052-8656262aluz@zahav.net.il

03-5755228עורכי דין' פרגן פלס ושות

28.72054-647740003-5755229office@fp-adv.com

04-6080201(מ"חברת הררית הגליל בע)ציון ברכה 

28.66050-3381396Tsionbha@gmail.com

09-9577980מ"בע. ג.קבוצת גבים ע

28.68054-456567709-9577380office@gmail.com

04-6205858אוסטרובסקי-יסמין אתמרי- אדריכלות נוף - קו גובה 

28.46052-4845806kavgovah@gmail.com

02-9936064מ"רב פעלים ניהול פרויקטים בע

28.67052-3937317153-775007291gall@ravpealimpm.com 

03-6868800עורכי דין ונוטריון- רוזן בסיס בן גל 

28.72054-490809003-6868801office@jurist.co.il

09-8351026רוזן ליונברג אדריכלים

28.45054-451400309-8351076info@r-l-arch.co.il

08-8658504ח"רו' רון פישמן ושות

28.1/28.2/28.66052-534259208-8659400ron@fishmancpa.co.il

077-3463471מ"המרכז הישראלי לבטיחות וגהות בע– רונן 

28.72054-4685988---info@i-safety.co.il

03-6957833רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקי

28.1/28.65/28.66050-3528881---ran@ranstock.com

שי יונתני

28.11/28.13/28.55/28.67053-5313023sy0535313023@gmail.com

שלי ארוטשס

28.6/28.66---shely@artush.co.il

(טיפול רגשי)בקר -תמר בצר

054-4971116beartamar@gmail.com

052-3847072
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