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כתובתשם חברהתחום

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
 ירושלים206רחוב יפו מ"  אולפני הבירה ירושלים בע

 רמת השרון8נחל שורק ' רחשמאות מקרקעין-  גולדשטיין בן ציון שמאות מקרקעיןיועצים
84212 באר שבע 44רחוב האבות  ורטש אוהדשמאות מקרקעיןיועצים

 פארק התעשייה עומר1431. ד. ת2הגת ' רחמ"אפשטיין ובניו בע. אניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
שבע- באר19מרכז הנגב ' רחמ"אזוט בע. ג.א.אתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
שבע- באר19מרכז הנגב ' רחמ"אזוט בע. ג.א.אמדידותיועצים

84105שבע  - באר690. ד. ת9מרכז הנגב אשל הנדסה-אבולעפיה שנירניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים

אגסי רימון מהנדסיםיועץ קרקעיועצים
 רחוב יצחק 50297 מיקוד 264. ד.ת, מושב משמר השבעה

59קורדבה 
שבע- באר1448. ד.תמ"אדי מימון הנדסה בעמתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
אביב- תל100החשמונאי ' רחרואה חשבון- ' אופיר בוכניק ושותמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
26110 מפרץ חיפה 10124ד .תמ"בע (1984)איטומקס יועץ איטוםיועצים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
 הרצליה2רחוב זבולון איי וי די אי אינטרנשי

שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"אהרוני הנדסת חשמל בע. י' אינגכללי- חשמל מתכננים
64583אביב - תל5באר טוביה ' רחמ"לוסטיגנ מהנדסים יועצים בע. ש' אינגיועץ מעליותיועצים
שבע- באר19הכט ראובן ' רחאליהו אמזלג שמאי מקרקעיןשמאות מקרקעיןיועצים

שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"מוטי פוגל הנדסה בע. אם. אפכללי- חשמל מתכננים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"אריה שוורץ מהנדסים יועצים בעמתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
84965 פארק תעשייה עומר  2הגת ' רחמ"ברנד יעקב מהנדסים בעכללי- חשמל מתכננים
שבע- באר84160מיקוד , 6053ד "תמ"בע (מ.ז)ברק הנדסת חשמל כללי- חשמל מתכננים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
 רמת גן10123ד . ת5קריניצי ' רחמ"ברקאי בני ברוקשטיין בע

30500 בנימינה 7הגורן ' רחגבעתי חובב- גבעתי מעצביםיועץ שילוטיועצים
54030 גבעת שמואל 7גוש עציון ' רחמ"דורון שלו הנדסה בעקונסטרוקציהיועצים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
48620 נווה אפק ראש העין 1איילון ' רחמ"ייעוץ וניהול פרויקטים בע-דן אלון

84106שבע - באר811. ד.תיעוץ וליווי פיננסי- דנה גבריאל מימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
84105 באר שבע 30ם "רחוב רמבמ"ק חברה לתכנון  ויעוץ הנדסי בע.א.ו.ר.המיזוג אווירמתכננים
נתניה'  ג4הצורן ' רחמ"אס הנדסה בע. אי. וייועץ מעליותיועצים
84899שבע - באר1הבורסקאי ' רחמ"ויסוקר שטרן בעמיזוג אוויריועצים
55900גני תקווה '  א13סמטת עמק זבולון מ"פרידמן הנדסת בטיחות אש בע. יש"כא, בטיחות וגהותיועצים
46446 הרצליה 42/4גוריון -בןמ"יועצים לאקוסטיקה בע. ג.מאקוסטיקהיועצים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"ה מדידות גאולוגיה והנדסה בע.ג.ממדידותיועצים

84835 באר שבע 4רחוב דוכיפת תכנון ופיתוח- מוסיטה פורמן מתכנן נוףמתכננים
43000 אזור התעשייה רעננה 2387ד " ת10היצירה ' רחמ"גאוטכניקה בע-מכטהיועץ קרקעיועצים
85338 , 323. ד. להבים ת32דרור ' רחמ"מנחם רונן הנדסה ושמאות מקרקעין בעשמאות מקרקעיןיועצים

84894 באר שבע 21ר "שז' בית נועם שדמ"מרש אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
84894שבע - באר9יהושע הצורף ' רחהנדסת חשמל ותאורה- סילווה קוגן כללי- חשמל מתכננים
אביב-תל ,41שאול המלך ' שדמ"סתר ייעוץ ואבטחת מידע בעאבטחה ומיגוןיועצים
 אור יהודה3הפלדה ' רחמ"לבני הנדסה אקוסטית בע. עאקוסטיקהיועצים
שבע- באר20יפתח הגלעדי מ"עורבי שרותי בטיחות ובניה בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים

שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחעיצובי הנגב(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
69710אביב - תל7רחוב הארד מ"עדי לרר מהנדסים בע- עמוס בלנק יועץ קרקעיועצים
67443אביב -תל, 2קומה , 126יגאל אלון מ"צבי המלי מהנדסים בעקונסטרוקציהיועצים

81503 יבנה 109השרון ' רחלי נוי אגרונומים- צור דורון מתכנן נוףמתכננים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"רמון מהנדסים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"אמיתי מהנדסים יועצים בע. שמיזוג אווירמתכננים
76537רחובות מיקוד , 10/24זכריה חתוכה מ"אור ייעוץ והדרכה בע. מ.שתקן איכותיועצים
64730אביב -תל, 14קרליבך ' רחמ"א בע"מ מהנדסים יועצים וענ.מ.שכמאייועצים

64246אביב - תל5עזרא -בן' רחאדריכלים, פובזנר. ג- פובזנר .שאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
84103שבע - באר476. ד.תמ"בע. אס.פי.שירותי הנדסה ופרויקטים איתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
91036 ירושלים 3685ד . עין כרם ת4מבוא השער מ"בע (2001)שלמה אהרונסון אדריכלים מתכנן נוףמתכננים
60991מושב בני עטרות  , 164. ד.ת , 43משק מ"תכנון נוף בעמתכנן נוףמתכננים
99825 מיקוד 122מושב גבעת ישעיהו אריק שפיראדריכלות תכנון מבניםמתכננים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
ארכימדס מרכז שירות למערכות מחשבים 

מ"בע
 נתניה76רחוב סוקולוב 

 להבים34רחוב מורן גלאס. קי . או יועץ זכוכיתיועצים
 באר שבע72ח "רחוב הפלממ"הנדסה בע" עשת"תנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
 באר שבע19רחוב שרה מ"זקצר חברה לשמאות וסקרים בעשמאות מקרקעיןיועצים

49925ש " כפר מע5רחוב אילת מיכה מרגליתכללי- חשמל מתכננים
31905 חיפה 15009. ד. ת1מ .ת.מגדלי מ'בן שחר ושות- מנסקי 'צמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

 ירושלים24עמק רפאים אדריכל- ארי אברהמי אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
84965 פארק תעשיה עומר 1715. ד.  ת9עומרים מ"פישר אלחנני אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
85025 מיתר 26רחוב יעלים ר זאב זיוון"דיועצים שוניםיועצים
 באר שבע66רחוב הדסה מ"ש שמאות מקרקעין בע"זאב זקשמאות מקרקעיןיועצים
 באר שבע33ם "רחוב רמבשמאות מקרקעין- יוסף פרץ שמאות מקרקעיןיועצים
 באר שבע1/108רחוב יוסף הבורסקאי מ"ארז מדידות בעמדידותיועצים

84061באר שבע , 16048. ד. ת5/42רחוב בורלא יבגני יעקובנקו– גרפיקה . ר.ש(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחשמאי מקרקעין- אבי נחום שמאות מקרקעיןיועצים

 עומר5דגנית ' רחסטודיו שי(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים

 קרית טבעון23המגדל ' רחמ"פז מערכות מתקדמות לגילוי וכיבוי אש בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים

69460 תל אביב 5ברזיל ' רחאורי עופריועץ תיאטרוןמתכננים
 באר שבע37אברהם אבן שושן מ"אביאור אבוקרט אברהם בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
69710רמת החיל תל אביב מיקוד , 34הברזל ' רחמ"ארגון ומדעי ניהול יועצים בע- אמן ניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
62495 תל אביב 47עמוס ' רחרפאל בט הנדסת בנין- משה לביא קונסטרוקציהיועצים
 באר שבע4/1זאב טיומקין ' רחאבנר ביטון שמאות מקרקעיןשמאות מקרקעיןיועצים
42815 פרדסיה 1הנשיא מ"הנדסה ירוקה מהנדסים ויועצים בעיועץ חסכון באנרגיהיועצים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"אסף רועי הנדסה בעקונסטרוקציהיועצים
 באר שבע84106 מיקוד 744. ד. ת38סמילנסקי ' רחמ"קווים חברה לפרסום בעפרסום ותקשורתיועצים

ל"ריכוז פרטי נותני שירות יועצים ומתכננים לחכ
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ל"ריכוז פרטי נותני שירות יועצים ומתכננים לחכ

14/03/2022

151. ד. גבעון החדשה ת315האלון ' רחטל מהנדסים- שגיא תנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
67895תל אביב ' א5מנדלקרן ' רחתכנון אורבאני וניהול פרויקטים- רן וולף אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
43656 רעננה 2366. ד. ת5תרושת מ"ברסלבי אדריכלות בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 באר שבע23אליהו נאוי ' רחחגית ואוריתאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 באר שבע23אליהו נאוי ' רחחגית ואוריתמתכנן עיצוב פניםמתכננים

אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
צפור ברק אדריכלים ומתכנני -צפור גרשון

מ"ערים בע
63824תל אביב , 40מרכז בעלי מלאכה ' רח

 באר שבע3גרינבאום ' רחספיר מדידותמדידותיועצים
64362 תל אביב 56אבן גבירול ' רחמ"יפה ניהול פרויקטים בע. עניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים

מ"בע (1980)מהנדסים יועצים ומתכננים . מ.ג.חמתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
 מיקוד 8583. ד.ת חדש פולג נתניה ת"אזה, 7גיבורי ישראל 

42504
84104 באר שבע 559. ד.תירון ארי אדריכלות נוףמתכנן נוףמתכננים
14. ד. ת50200 בית דגן 5שדרות מנחם בגין מ"ברן הקמת פרויקטים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
9157. ד.תל אביב ת, 76יגאל אלון שירותי וידיאו מקצועיים- דניאל לנקרי 

76262 רחובות 26/5יעקב ' רחאשר בן ישישמאות מקרקעיןיועצים
3566. ד. כפר נטר ת20ההדרים מ"גלפז אדריכלות והנדסה בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
74023 נס ציונה 40נורדאו אילן בן יוסףמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
יפו-  תל אביב 12רחוב השעורה ד רות שר שלום"עויועצים שוניםיועצים

45930 רמות השבים 3391. ד. ת18רחוב הפרדס ורשבסקי אברהםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
52273רמת גן מיקוד , 37ראש פינה ' רחמ"גבריאל לוטן מהנדסים בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
43563 רעננה 8עציון ' רחמ"ביטלמן אדריכלים בעיועץ איטוםיועצים

 רעננה2473. ד. ת14המלאכה ' רחליואי דבוריינסקי אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים

מתכנן נוףמתכננים
לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון - גדעון שריג 

מ"עירוני בע
69710 תל אביב יפו 24הברזל ' רח

84456 באר שבע מיקוד 11מבצע דני מ"הנדסה בע. א.אניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
באר שבע'  שכונה ט2/16רחבת צפת פרסום רוס(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
 אשקלון5קצרין מ"סמי גל הנדסה ניהול פיקוח ובניה בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
42840 יד חנה 152. ד.תעיצוב נוף- סיימון נירה מתכנן נוףמתכננים
34451חיפה  , 8מגידו ' רחאדריכלות סביבתית- רביב טל מתכנן נוףמתכננים
84965 עומר 7רחוב צפצפה עיצוב ואומנות- אספקט עיצוב, ציור, פיסול- אומנות מתכננים
57898 תל אביב 6רחוב מיטב מ"מסד אדריכלות ופיתוח בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
46103 מיקוד 330. ד. הרצליה ת103מדינת היהודים מ"ליאור וולף אדריכלי נוף בע- דן צור מתכנן נוףמתכננים
47268ש " רמה7טהון ' רחאורנה פדר אדריכליתאדריכלות תכנון מבניםמתכננים

מ"סקטון ניהול ויזמות בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
מגדל צפוני–  מגדלי הארבעה  

6473925תל אביב , 28הארבעה 
טרמינל פארק אור יהודה, אריאל שרון' רחמ"קבוצת אורפאן בעאטרקציות תיירותיותיועצים

ניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
חברה לייעוץ הקמה וניהול - יבלו 

מ"מתקניספורט ופנאי בע
38827חפר . נ.קיבות בחן ד

33531חיפה , 27וינגייט ' שדמ"מיחשוב אדריכלי בע- בודובסקי מיכאל תאום מערכותיועצים
71799 מכבים רעות 103לילך ' רחניהול ובקרה- מוטי כהן ניהול ובקרת לוחות זמניםיועצים

 רמת השרון9החרושת ' רחשיח אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 הרצליה14רחוב טשרניחובסקי מ"שטרק הנדסת מים בעמופעי מים ומזרקותמתכננים
 באר שבע20רחוב שלום חליפה אליפרסום ותקשורתיועצים
 רמת השרון8רחוב חרש מ"זיגורט תיאום בעתאום מערכותיועצים
 באר שבע12רחוב דן פטנקין מ"מ בע"אפיק מדיה פרסום וקדפרסום ותקשורתיועצים

62157 תל אביב 10 דירה 1גלוסקין מ"אמיר מילר אדריכלי נוף בעמתכנן נוףמתכננים
71905מושב אחיעזר  , 124האלון ניהול פרויקטים- פרואקטיב ניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
76120 רחובות 2048. ד.תעודד יפהגינוןיועצים

61323א " ת32416. ד.תמ"תאורה בע. ר.טכללי- חשמל מתכננים
 להבים5דרור קשת פתרונותניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 בית יואל ירושלים33יפו מ"שפר את רונן מהנדסים בעשימור מבניםיועצים

תל אביב יפו14בית אשל זיו אילאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 רשפון2התמר מ"סעדיה מנדל אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
יצחק אולשן' רחיוספי חייםעריכת דיןיועצים
באר שבע'  קומה ב11בן צבי ' רחהדד רפאלעריכת דיןיועצים

כפר סבא'  א42רחוב כצנלסון מ"יבגי סיטון אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
69497 תל אביב 5רחוב אלקחי גלברג מהנדסיםקונסטרוקציהיועצים
 יד בנימין424ד "תמ"תהילה יעוץ כלכלי מוניצפלי בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 עומר11מרגנית מ"ביזוויז טכנולוגיות בעבית תוכנה/ מערכות מידעיועצים
34982 חיפה 5גולדה מאיר מ"ר מוני בן בסט בע"דמחקר ופיתוח בהנדסה אזרחיתיועצים
 רעננה19חנקין מ"רסטוטל בעבתי מלון ומסעדותיועצים

 ראש העין27רחוב העבודה מ"הנדסה ומערכות מידע בע, אביב ניהול ניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
45240 הוד השרון 7360. ד. ת4רחוב החרש מ"אילן מרכוס אופק הנדסה בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
קרית שדה תעופה , 2בית ברקת , נגב' רחמ"אורבך הלוי אדריכלים מהנדסים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
שבע- באר149רחוב ביאליק ברודסקי מדידות ורישום מקרקעין. ימדידותיועצים

 באר שבע5/16רחוב ישראל גלילי שבע.חווית האומנות של בעיצוב, ציור, פיסול- אומנות מתכננים
69702תל אביב ',  א81רחוב קהילת ורשה מ"ר עמי מרכפלד בע"דיועצים שוניםיועצים

בית תוכנה/ מערכות מידעיועצים
. אס.אי.סי.טי)מרכז תקשוב מערכות מידע 

מ"בע (1995
 כפר סבא15רחוב ירושלים 

 מושב חמד81רחוב נחל חרמון מ"ישראל הנדסה אזרחית בע. פ.א.דניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 ירושלים90830קריית התקשרות  נווה אילן מ"בע. ט.תיק פרויקטים זניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 תל אביב9אלי תיבון מ"חברה להנדסה ובטיחות בע- ד .ג.ש.רש"כא, בטיחות וגהותיועצים
66074 תל אביב 15א "הגר' רחמ"אין בע-דיסק אטרקציות תיירותיותיועצים
 חדרה3/33חטיבת הנחל מ"י תוכנה בע"תבבית תוכנה/ מערכות מידעיועצים
44641 כפר סבא 2157ד " ת2החרושת מ"יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכונים בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים
5252228רמת גן , 13תובל ' רחמ"פארטו אסטרטגיות בעייעוץ אסטרטגייועצים
 ירושלים18ארלזורוב ' רחנגיש לכל העמותה לקידום הנגישותיועץ נגישותיועצים

 תל אביב6מיטב ' רחאבי ליזר אדריכלותאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
249533מצפה הילה  אמיר ייעוץ עסקי וקידום תיירותאטרקציות תיירותיותיועצים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
 רעות מכבים מודיעין38שוהם ' רחמ"תכנון ויעוץ הנדסי בע-אייזיקום תקשורת 

 באר שבע38ההסתדרות ' רחאס אדריכלות והנדסהאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
Page 2 C:\Users\cal3\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\B44LVQVL\ 14.3.22- מאגר יועצים ומתכננים נכון 



938

סיווג נותן 
שירות

כתובתשם חברהתחום

ל"ריכוז פרטי נותני שירות יועצים ומתכננים לחכ

14/03/2022

 אלקנה21שיר השירים ' רחקליין נתנאל- די .אל.קייכללי- חשמל מתכננים
 באר שבע25/1רחוב לואי פיקרד  מבטים3(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
808. ד.שפרעם תפאתנה פרהוד ממונה על הבטיחותש"כא, בטיחות וגהותיועצים

7987500 כפר מנחם 137. ד.תמ"טל בילינסקי אדריכלות ונוף בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים

יועצים שוניםיועצים
גלעדי  אסתר  יעוץ בתחום פיתוח עסקי 

ברשויות המקומיות
 ראשון לציון11יהלום ' רח

71399 לוד  27ההסתדרות ' רחנעים בדרך הנדסת חשמלכללי- חשמל מתכננים
84831 באר שבע 8נויפלד ' רחמוסקוביץ מיכאל מהנדסים ויועציםמתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
6653461 תל אביב 106הר ציון ' שדמ"נועה ברוט אדריכלי נוף בע- אסיף ברמן מתכנן נוףמתכננים
91036 ירושלים 3694. ד.ת, 34הנטקה ' רחמ"שפר איכות הסביבה בע- לשם איכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
 איזור תעשיה צפוני אשקלון53מרכז הפנינים מ"אבינועם הנדסה וניהול בע. ייועץ נגישותיועצים

 גני תקוה5עין חנוך מ"אבני דרזניק מירון ניהול פרויקטים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
5257334 רמת גן  2בן גוריון ' רחמ"בע (מערכות כלכליות) 21מימד מימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

34950חיפה '  א7לסקוב ' רחמ"אילון טוביס מהנדסים יועצים בעבריכות שחיהמתכננים
 רמת השרון5/5שדרות ביאליק דליה שילוניאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 רמת השרון5/5שדרות ביאליק דליה שילונימתכנן עיצוב פניםמתכננים
 קריית אונו3הר חרמון מ"אבי קורנס ייעוץ שיווקי בעאטרקציות תיירותיותיועצים
 מודיעין15/1לימון ' רחאריאל אבליןמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
34787 חיפה 11יערות ' רחמ"טידור השקעות בען"נדליועצים

 תל אביב4 קומה 26בן אביגדור ' רחאדריכל- יורם שילה אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב4 קומה 26בן אביגדור ' רחאדריכל- יורם שילה מתכנן עיצוב פניםמתכננים
 באר שבע9דרך חברון מ"מהנדסים יועצים בע. ת.ב.ממתקני תברואה- מים ביוב מתכננים

כללי- חשמל מתכננים
מהנדסים יועצים לחשמל ' כהן ושות. ר

מ"בע (3000)ואוטומציה 
 רמת גן42מנחם בגין ' רח

 כפר סבא3 מרכז שרונה קומה 12דרך השרון מ"אריאל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בעמתכנן נוףמתכננים

 ירושלים12בית הדפוס ' רחמ"ליבוביץ ברגר שיווק פרסום ויחסי ציבור בעפרסום ותקשורתיועצים

 באר שבע4/10נחום סנה יאם פרויקטיםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 באר שבע4/10נחום סנה יאם פרויקטיםמתכנן עיצוב פניםמתכננים
51864. ד.אביב ת-תל, 1קרליבך ' רחניצר פינקלשטיין'ויזמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 רמת גן10דב פרידמן ' רחמ"הקופסא פרסום בעפרסום ותקשורתיועצים
39032 טירת הכרמל 3היוזמה מ"משיח יועצים לאקוסטיקה בע. שאקוסטיקהיועצים

 רמת גן1הבונים ' רחמ"סמו הנדסת חשמל בעכללי- חשמל מתכננים
 בני ברק15כנרת ' רחדיאמנדי זליו' אינגיועץ קרקעיועצים
 רעות418. ד.ת . 8כרמל מ"יוסי ברקי בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים

53605 גבעתיים 49קפלנסקי ' רחבסט אדריכלים ומתכנני עריםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
53שכונת אלנור רהט מ"דוגוש בנין והשקעות תכנון ופיתוח בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
8441728 באר שבע 10/1הגאולים ' רחשוחט יורםמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 קריית אריה פתח תקווה1השפלה מ"רביד עיבודים באבן בעיועץ לעיבוד אבן ושישיועצים

 נתיבות402. ד.ת , 7הירדן ' רחנתיב הנדסהניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 רמת גן2בן גוריון ' רחמ"אר קישורים בע. ביקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים

 נתיבות10/1יוסף הכהן ' רחחן פרץ(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
 באר שבע25מתחם וואן פלזה מ" יזמות והפקה בעD.S.Pמופעים/הפקת אירועיםיועצים

 מזכרת בתיה41רוטשילד ' רחלאה שניאור אדריכליתאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
34734 חיפה 23/39אורן ' רחחיון טל אברהם מהנדס יועץיועץ איטוםיועצים

' קומה א10פארק תעשיה עומר מבנה מ"י גליל הנדסה בע.נ.אניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
7171801 מודיעין מיקוד 537. ד.תמ"דגן פתרונות ויזואליים מתקדמיים בע(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים

 ירושלים1 הגן הטכנולוגי בנין 1דרך אגודת ספורט הפועל מ"ק שחר חדש תכנון ובקרה בע.ח.שמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

 תל אביב20בית הלל ' רחמ"בע. אי.טי.אן- נתן תומר הנדסה תנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
 באר שבע153דרך רגר ' שדשטרית משהמדידותיועצים

מ"בע (2003)טיקטין תיכנון חשמל כללי- חשמל מתכננים
: מיקוד',  כניסה א2ברגמן ' פרופ' רח, פארק המדע רחובות

76705

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
7179901מכבים  , 777נחל נטוף מ"טכנולוגיות מחשוב מולטימדיה בע- גפני 

3053518 בנימינה 35הכרמל שייט ניהול פרויקטים והפקותניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
76868 , 131. ד.מושב בית חנן תאפ ניסים פינס-אגרואגרונומיהיועצים

 באר שבע13/55וינגייט ' רחמ"ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בעכללי- חשמל מתכננים
נס ציונה, כפר אהרון , 10התאנה  ' רחאדריכלות נוף- גד ברקאי מתכנן נוףמתכננים
85357 רהט מיקוד 649ד "תעאדל זיאדנהש"כא, בטיחות וגהותיועצים
 באר שבע240 בנין רסקו חדר 28שדרות  רגר אדריכלות והנדסה אזרחיתקונסטרוקציהיועצים
 כוכב יאיר2בירנית מ"בן ישי מאיר אבטחה וחירום בעאבטחה ומיגוןיועצים
 פתח תקווה70צפת ' רחמהנדסים ויועצים. צ.חמערך פינוי אשפהיועצים
 מיתר51הבשור מ"ר אביגור שרותי הנדסה וגאולוגיה בע"דיועץ קרקעיועצים
8484593 באר שבע 7622. ד.תמ"מכללת אלון בטיחות בעקונסטרוקציהיועצים

78160 אשקלון 6034. ד.תמ"בן ישי הנדסת חשמל בע. רכללי- חשמל מתכננים
 פארק תעשייה עומר2הגת ' רחמ"אק אדמ אדריכלות בע'אברהם זאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 הוד השרון5השומר מ"מורה פרויקטים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 גדרה29המר זבולון ' רחמ"גלבד בנין והשקעות בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 בני ברק6אהרון דב ' רחגרינברג מאיר משרד טכני לבניןכמאייועצים

 עומר35ציפורן ' רחניהול ופיקוח- ע הנדסה .יניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
85338 להבים 13צבעוני ' רחמ"סימני דרך ייזום השקעות והנדסה בעמתאם תכנוןמתכננים
85338 להבים 13צבעוני ' רחמ"בע (1985)ן תכנון הנדסי .ה.תתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
6435706 תל אביב 8שמריהו לוין ' רחגיורא פורטרמופעים/הפקת אירועיםיועצים
 ירושלים7/17רפאל דלה פרגולה ' רחמ"הנדסה גיאוטכנית בע- מייק דוקטופסקי יועץ קרקעיועצים
 תל אביב52יהודה בורלא ' רחמ"רוקח אשכנזי מהנדסים יועצים בעקונסטרוקציהיועצים

 בני ברק23בר כוכבא ' רחמ"גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע- קורן ניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים

5800182 אזור 3השקמה ' רחמ"בע (2014)לביא נטיף אלגביש הנדסה הידראוליתמתכננים
 רעננה4המלאכה ' רחמ"אגת הנדסה מערכות סביבתיות בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
6108301. ד. ת8389יפו מיקוד - תל אביב1הכישור ' רחמ"מרחבים אדריכלות נוף בעמתכנן נוףמתכננים
6744317 תל אביב 67יגאל אלון ' רחמ"יהל מהנדסים ייזום פרויקטים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
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 תל אביב100חשמונאים ' רחמשרד עורכי דין' מיכל רוזנבאום ושותעריכת דיןיועצים
יפו- א " ת25רופין ' רחשפר מיכלאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
א" ת53113. ד.מרכז הירידים  תמ"בי סייף הנדסה בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים
37808 גבעת עדה 3הדגן רונית טורק ייעוץ סביבתיאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
3601701 קרית טבעון 1360. ד.תמהנדסים הנדסה סביבתית וחקלאית.  א.אאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים

14748. ד. אזור התעשייה הצפוני אשדוד ת2החניכים ' רחמ"אשד מזרקות בעמופעי מים ומזרקותמתכננים

שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"מהנדסים יועצים בע. וי.איימתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
49382 פתח תקוה 30ריינס ' רחאורי אברהמי תכנון ובדיקות חשמלכללי- חשמל מתכננים
 כפר סבא2רחוב לסל שחק יעוץ ותכנון הנדסי- בלס יועץ מעליותיועצים
4648583 הרצליה מיקוד 71הנדיב ' רחמ"אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בעאקוסטיקהיועצים

58001 אזור מיקוד 31המצודה ' רחמ"גדיש חברה להנדסה בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 אור יהודה1משה אביב אור מהנדסים יעוץ תכנון וניהול פרויקטיםתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
34005. ד. ירושלים ת40גבעת שאול מ"דוד אקרשטיין בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
92181 ירושלים 10/23ארלוזורוב ' רחיועץ כלכלי- זאב ברקאי מימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

6037201 אור יהודה 1המלאכה ' רחהנדסת כבישים ותנועה- רעמ תנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים

מתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
קורנברג מהנדסים יועצים - בוכנר - סירקין 

מ"בע
 קרית אריה פתח תקווה14אימבר ' רח

93629 ירושלים 5שמעון ' רחר עמיר אידלמן"דגיאולוגיה הנדסיתיועצים
 תל אביב יפו43ידידיה פרנקל ' רחק ורכייר אדריכלות ונוף'זמתכנן נוףמתכננים
68020 יפו 9בן שטח ' רחמ"קורין ניהול ותכנון בע- יער אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 מגדלי עזריאלי המשולש תל אביב132מנחם בגין מ"לורתם יעוץ והנדסה בעניהול ובקרת לוחות זמניםיועצים

 קריית אונו61הרצל ' רחשבתאי אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 בית נח רמת גן38בן גוריון ' רחמ"אס אדריכלות ועיצוב פנים בע. בי. אייאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
4286500 מושב חניאל מיקוד 34משק עופר כהן שימור מבנים והנדסה' אינגשימור מבניםיועצים

3320. ד. ת40640קלנסואה המשולש מ"ת תכנון והקמת פרויקטים בע.ס.אניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 באר שבע6חזקיהו ' רחמהנדסת בניה- איילת נאיי כמאייועצים
 אשדוד87העצמאות ' רחמ"מאיר לוסקי מהנדסים בעמיזוג אוויריועצים

6940076 תל אביב 15קהילת קובנה ' רחשאול שמילמיזוג אווירמתכננים
 כפר סבא88משה דיין ' רחמ"אן ברקוביץ מהנדסים ויועצים בע'זיועץ איטוםיועצים

 תל אביב37שארית ישראל ' רחמ''בע. מ.נ.טתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"הנדסת מבנים בע. ב.אדר יקונסטרוקציהיועצים

 גן יבנה6תורה ועבודה ' רחמ"דשא גן בעמתכנן נוףמתכננים
 תל אביב5קפלן ' רחציונוב ויתקון אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
90836 הר אדר 453. ד.תמ"נוה פתרונות הנדסה ופרויקטים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
79852 חוף אשקלון 49מושב ברכיה מ"רימון סביבה ונוף בעאגרונומיהיועצים

 בלטק באר שבע4יהודה הנחתום מ"דורין הנדסה בעמתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
 מודיעין2המעיין ' רחמ"אם ניהול בניה בע. פי. סיניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
40350 כפר יונה 68. ד.ת תנובות ת"אזוהמ"ב בע.ת.יניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 ירושלים12הרטום ' רחמ"אהוד תייר ניהול והנדסה בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים

303. ד.חצרים ת. קמ"אגודה שיתופית חקלאית בע-יזמויות חצריםיועץ איטוםיועצים

92. ד.גבעתיים תמיתוג עיצוב שילוט- גליה ארז (תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
 טירת הכרמל2יוזמה מ"ל מהנדסים בע.א.גרונר דתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
84137 באר שבע 3758. ד. ת78העצמאות ' שדמ"באר הדרכות בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים

8496901 עומר 3019. ד. ת6Dגן התעשייה מבנה מ"טייב הנדסה בע. אניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
99875,  צור הנדסה34/11שורק רקפת הדר גבאיאגרונומיהיועצים

65257 תל אביב 9קלישר מ"רטלד תכנון תאורה בעכללי- חשמל מתכננים
6789801א " ת23עמינדב מ"יק מהנדסים בע'ברזמתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
 באר שבע3משה בראזני מרירס אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
16955כפר יפיע נצרת מ"אס הנדסה ובטיחות בע.סי.ביש"כא, בטיחות וגהותיועצים
4921401נווה עוז פתח תקווה ' ג1זייד אלכסנדר רפי מימוןיועץ איטוםיועצים

8496500 עומר 62תמר מ"אורון אדריכלים בע. ע.מאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
6801048יפו - א " ת7רזיאל דוד ' רחמ"י אדריכלות ובינוי ערים בע.אאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 הוד השרון21שמיר ' רחשלום אדריכלות ועיצוב פניםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 הוד השרון21שמיר ' רחשלום אדריכלות ועיצוב פניםמתכנן עיצוב פניםמתכננים
 ירושלים210יפו ' רחמ"תופ יועצים והנדסה בעאקוסטיקהיועצים

721. ד.מיתר תמ"אלינון הנדסה בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 רמת גן179/6אלוף דוד מיכאל שורץאטרקציות תיירותיותיועצים
 אור יהודה106אליהו סעדון ' רחשמחה יוחנוביועץ התקשרויותיועצים

 אילת4324ד "אברהם אבינו  ת' רחאלברטו פינקלשטיין מהנדס חשמלכללי- חשמל מתכננים
 אופקים21גולומב ' רחשוורץ הנדסהניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 באר שבע2/7גבריהו חיים ' רחאופיר כהן מהנדס חשמלכללי- חשמל יועצים

79110חוף אשקלון . נ.ד , 76גיאה נועה נוףמתכנן נוףמתכננים
 תל אביב31השוק ' רחרון פליישר וגולן הדרי אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
4951794:  פתח תקווה מיקוד6748ד . ת11אודם ' רחנגישות לעסקיםיועץ נגישותיועצים
 חולון61קראוזה ' רחשרית גיטליס אדריכלות ופרויקטיםיועץ נגישותיועצים

מ"אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע- מקום מתכנן נוףמתכננים
 באר שבע72ח "הפלמ' רח

 תל אביב114מנחם בגין ' רח
310. ד. הוד השרון ת58הבנים ' רחרן ון דן ברגן עיצוב פרספקטיבות(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
 תל אביב3אלוף קלמן מגן ' רחלוריא ייעוץ וניהול פרויקטיםניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 נוף ים הרצליה פיתוח1האשל ' רחארכיגרפיה(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
 באר שבע6/36שי עגנון ' רחנגב מדידותמדידותיועצים
 כפר סבא5 דירה 5מענית ' רחמ"בצת אילון בעקונסטרוקציהיועצים
 רמת גן8שוהם ' רחמ"מהנדסים בע. ב.ת.נקונסטרוקציהיועצים

167. ד. עומר ת12אשל ' רחאדריכלות ועיצוב פניםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
167. ד. עומר ת12אשל ' רחאדריכלות ועיצוב פניםמתכנן עיצוב פניםמתכננים
 שערי תקווה4ביריה ' רחמשעולי לש מעצביםיועץ שילוטיועצים
 מודיעין26מרים החשמונאית ' רחמ"דוכיפת הנדסה בעיועץ קרקעיועצים

 גבעת שמואל7גוש עציון ' רחמ"אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 בלטק באר שבע4יהודה הנחתום מ" מהנדסים אזרחיים בע1984דוטרון ניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
20692 יוקנעם 508. ד. הייטק פארק ת4התנופה ' רחמ"לודן הנדסה ישראל בעדלק ואנרגיה, הנדסה רב תחומית גזיועצים
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4581500שרון תיכון . נ. בני דרור ד122. ד.תמ"לוג שירותים גיאוטכניים בע-גיאוגיאולוגיה הנדסיתיועצים
שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"אסיף גפן הנדסה ניהול פרויקטים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
ראשון לציון' ב18רוזנסקי ' רחמ"גיאוטק גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בעגיאופיסיקה הנדסית וסביבתיתיועצים
 נשר16התעשיה ' רחמ"סטאר מהנדסים בעקונסטרוקציהיועצים
 רמת אביב תל אביב13ברודצקי ר שמאות מקרקעין וייעוץ'סלינגשמאות מקרקעיןיועצים
 גבעת שמואל2הגפן ' רחפלוס. פי.אםמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
7019802 לוד מיקוד 1123. ד. ת6הבעל שם טוב ' רחהמכון הגיאופיסי לישראלגיאופיסיקה הנדסית וסביבתיתיועצים
מנשה. נ. ד3785000גבעת חביבה מ"פורמה אדריכלים ויועצים בע. מ.סיועץ נגישותיועצים
 חולון1ברזוויל מ"לבקוביץ יעוץ והדרכה בע. דאתרי רחצהיועצים
א" ת28 מגדל אדגר קומה 2השלושה ' רחמ''יעוץ בע. ש.נ.ממימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

20453. ד. תל אביב ת119החשמונאים ' רחמ"טוטם הדמיה ואנימציה בע(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
 באר שבע15א דירה 16רחוב אסף שמחוני עדי שגיא עיצוביםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 באר שבע15א דירה 16רחוב אסף שמחוני עדי שגיא עיצוביםמתכנן עיצוב פניםמתכננים
30900 זכרון יעקב 4הנשיא סבר אדריכלים מהנדסיםשימור מבניםיועצים
 תל אביב12יד חרוצים מ"רבין מהנדסים בע- פרי קונסטרוקציהיועצים

שבע-בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחאלאב מהנדסיםניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 עומר3012. ד.גן התעשייה תמ"תמרה יועצים ופרויקטים בע. ט.סניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 פארק טכנולוגי מודיעין2המעיין שבע עיצובים(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
9978000 כפר בן נון 64התמר מ"רון בנארי בעגיאולוגיה הנדסיתיועצים

 נתניה2המלאכה ' רחמ"טל ארליך פתרונות בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 גדרה8לובסקי ' רחמ"אן ניהול פרויקטים ואדריכלות בע.אס.פיניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 תל אביב92בן יהודה ' רחשיקא אדריכלות עיצובאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
5258467 רמת גן 58המרגנית ' רחמ"מרחב תכנון בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
5258467 רמת גן 58המרגנית ' רחמ"מרחב תכנון בעיועץ נגישותיועצים

9104601 ירושלים 4635. ד. ת6ינאי ' רחארכטיק אדריכלים ומתכנני עריםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 אשלים1020דרך התמר נוה אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
9041100שני לבנה הר חברון מיקוד מ"אם אדריכלות ועיצוב בע.וי.איאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
9041100שני לבנה הר חברון מיקוד מ"אם אדריכלות ועיצוב בע.וי.אימתכנן עיצוב פניםמתכננים
 ירושלים4יד חרוצים ' רחמקצב אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב44בלפור ' רחמ"בר אוריין אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
5358325ב גבעתיים 6תפוצות ישראל מ"נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
6701631 תל אביב 29שדרות יהודית גושן אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
6209826 תל אביב מיקוד 150ארלוזורוב ' רחמ"זרחי אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב22הרכבת ' רחצורנמל טורנר אדריכלות נוףמתכנן נוףמתכננים
 תל אביב2טוני הלה ' רחאיתן עדן אדריכלי נוףמתכנן נוףמתכננים
85357 רהט מיקוד 1075. ד.תהנדסה. פ.איועץ נגישותיועצים
9547102 גבעת שאול ירושלים 2/29נאגרה מ"ניהול ובקרה בע. מ.איועץ התקשרויותיועצים
3701361 פרדס חנה כרכור 10הבוטנים ' רחמעוז אקולוגיה וסביבה. ניועץ מערכות אקולוגיה וסביבתיותיועצים

 תל אביב20בית הלל ' רחמ"נ הנדסת תנועה ותחבורה בע.ת.מתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
4587000חגור מיקוד , 102הנורית מ"אדיר יעוץ ופקוח נופי בעגינוןיועצים
 קרית עקרון13הגפן ' רחאילה גהלי יעוץ מיגון מבניםאבטחה ומיגוןיועצים

 תל אביב19סוטין ' רחיצחקי אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
8489520 באר שבע 59/3שדרות רגר אדריכלות בינוי ערים ופיקוח- זאב גור שימור מבניםיועצים

8489520 באר שבע 59/3שדרות רגר אדריכלות בינוי ערים ופיקוח- זאב גור אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
8489520 באר שבע 59/3שדרות רגר אדריכלות בינוי ערים ופיקוח- זאב גור יועץ נגישותיועצים

5126237 בני ברק 3 בנין בסר 5כנרת ' רחמ"פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 אשקלון41אקסודוס ' רחמ"אורי עטר חברה להנדסה בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
6701753 תל אביב מיקוד 17שץ גגה גרשון ' רחמ"מרסלו פישמן אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
60990 מיקוד 15. ד.חוצות שפיים  תמ"דאבליו די איי בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 הרצליה פיתוח12305. ד. ת2המנופים ' רחמ" בע96פז כלכלה והנדסה שמאות מקרקעיןיועצים
 תל אביב72פנחס רוזן ' רחמ"נחמה בוגין בעשמאות מקרקעיןיועצים

 עדי104. ד.ת, 203הזית מ"מ ניהול הבניה ויזמות בע.א.ל.תניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
צ"ראשל' ב4מיכאל לוין ' רחאדי אזרן עיצוב ותכנון תאורהייעוץ תאורה- חשמל יועצים

 העיר העתיקה באר שבע75הרצל ' רחמתתיהו קונסאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 העיר העתיקה באר שבע75הרצל ' רחמתתיהו קונסשימור מבניםיועצים

48091 פארק אפק ראש העין 21המלאכה ' רחמ"קרקם ניהול יעוץ ופיקוח בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
46733 הרצליה מיקוד 12567. ד. הרצליה ת6שחרית ' רחמ"אברהם שני ייעוץ הנדסי בעיועץ קרקעיועצים
 ראשון לציון26השייטים ' רחש יעוץ ופיקוח.ב.ד- שמעון בן דוד אגרונומיהיועצים

7915500חוף אשקלון . נ.קיבוץ ניר עם דמ"זרתא סטודיו בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 חולון10השחר ' רחבאה אדריכלים  ובוני עריםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב3תבואות הארץ ' רחרונה כהן אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
8411201שבע -בית בלטק באר, 4יהודה הנחתום ' רחמ"אריקה לאוב אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
6514910 נווה צדק תל אביב 27שלוש ' רחמ"בע (1992)קימל אשכולות אדריכלים אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 הרצליה פיתוח32משכית ' רחמ''חן אדריכלים בע. איי . סי . אן אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 באר שבע1/32סיני ' רחמ"הנדסה וייעוץ בע (שטרית פרג). פי. אסניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 באר שבע1/32סיני ' רחמ"הנדסה וייעוץ בע (שטרית פרג). פי. אסקונסטרוקציהיועצים

גאראג סטודיו(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים
1790500קיבוץ הסוללים מ"אשחר ארגון שירותי חברה ורווחה בעיעוץ חברתייועצים

רמת השרון' ב14זרובבל ' רחבשי אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 גבעת שמואל7גוש עציון מ"וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים

מתקני תברואה- מים ביוב מתכננים
הנגב תכנון מערכות מים וביוב ומתקני 

מ"תברואה בע
שבע- באר6/2יעקב אבינו ' רח

85337 גבעות בר 25הגפן ' רחאבנר כהןקונסטרוקציהיועצים
85337 גבעות בר 25הגפן ' רחאבנר כהןשימור מבניםיועצים
5120613 בני ברק 67הירקון ' רחמ"דטהמפ מערכות מידע גיאוגרפיות בעמדידותיועצים
 רמת גן3דניאל ' רחז ובקרת פרויקטים"שגית ונעמה יעוץ לוניהול ובקרת לוחות זמניםיועצים

5120263 בני ברק 13כנרת ' רחמ''איזי בלנק אדרכילי נוף בעמתכנן נוףמתכננים
40695מושב משמרת  ,100ד "תמ"בע. י.ב.איה שניהול ובקרת לוחות זמניםיועצים
 קרית העירייה ירושלים2כיכר ספרא מ"מוריה חברה לפיתוח ירושלים בעשיתוף מסמכיםיועצים

1452. ד.הוד השרון תלאה דינר תכנון נוףמתכנן נוףמתכננים
9074521 מבשרת ציון 17מבוא יערה ' רחרון פרומקיןיועץ מערכות אקולוגיה וסביבתיותיועצים

 תל אביב17קפלן ' רחאורי פדן אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
Page 5 תל אביב17קפלן ' רחאורי פדן אדריכליםמתכנן עיצוב פניםמתכננים C:\Users\cal3\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\B44LVQVL\ 14.3.22- מאגר יועצים ומתכננים נכון 
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 תל אביב17קפלן ' רחאורי פדן אדריכליםשימור מבניםיועצים

אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
אלרם שחר אדריכלים ומתכנני ערים שימור 

מבנים ואתרי מורשת
6259505 תל אביב 5יואל הנביא ' רח

שימור מבניםיועצים
אלרם שחר אדריכלים ומתכנני ערים שימור 

מבנים ואתרי מורשת
6259505 תל אביב 5יואל הנביא ' רח

671506 תל אביב 30ב "הנציבני שוחט אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
4537107 הוד השרון 42/56הנשיאים ' רחאילן בירנבאום- גאוסול יועץ קרקעיועצים

 קרית גת32ישראל פולק ' רחגיא עברוןאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 קרית גת32ישראל פולק ' רחגיא עברוןיועץ נגישותיועצים
 קרית גת32ישראל פולק ' רחגיא עברוןש"כא, בטיחות וגהותיועצים

6653521 תל אביב 5המרץ ' רחמ"דרמן ורבקל אדריכלות בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 יהוד4דרך החורש מ"הראל מהנדסים אזרחים בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
 תל אביב8התעשייה ' רחמ''תוכן עיצוב טכנולוגיה בע- התעשייה 

 ציפורי60משק מ"ווטר ריבייב בעיועץ מערכות אקולוגיה וסביבתיותיועצים
א מזכרת בתיה25רפאל סויסה הנדסאית נוף- יעל ברנד מתכנן נוףמתכננים
 רעננה19החרושת ' רחיועץ נגישות-מוריס גוליאק ארכיטקט אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 רעננה19החרושת ' רחיועץ נגישות-מוריס גוליאק ארכיטקט יועץ נגישותיועצים
6468104 תל אביב 38דוד בלוך ' רחמיכל קנטור תכנון תאורהייעוץ תאורה- חשמל יועצים
6713908 מיקוד 51461. ד. ת8התעשייה מ"סטודיו אמיר זהבי בעיועץ שילוטיועצים
 תל אביב יפו6אסף הרופא נועה לב  תכנון תאורהייעוץ תאורה- חשמל יועצים
 תל אביב יפו16ק "ישראל בעופר קוטלריועץ שילוטיועצים
 ראש העין1442. ד. ת11העבודה ' רחמ"על בטוח הנדסת בטיחות  בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים

 נתניה119רותם ' רחעמי קורןאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 בני ברק23בר כוכבא מ"בע (2004)פרייברג מהנדסים תנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
2183. ד. ת44641 כפר סבא 10ש "התעמ"שמואל גפן הנדסת קרקע בעיועץ קרקעיועצים
ת עמק שרה באר שבע. א1החורש ' רח- סניף דרום ניסן מלכה- רטרופיט יועצים לבניה ירוקה אדריכלות בניה ירוקהיועצים

נחלת הכללמתכנן נוףמתכננים
, חיפה 11קייזרמן ' רח
 תל אביב52המסגר '  רח

 תל אביב יפו5וולפסון ' רחמ"בילד אסטרטגיה אורבנית בעתכנון חברתי עירונימתכננים
 ירושלים33' ורג'המלך ג' רחדי ווי תכנון משותףתכנון חברתי עירונימתכננים
3055201בנימינה  , 303. ד.ת, 6המלאכה ' רחמ"סביבה בע, חברה, ויאפלן תכנוןתכנון חברתי עירונימתכננים
 ירושלים9 דירה 14שמואל הנגיד ' רחאואהתכנון חברתי עירונימתכננים
 ראשון לציון11רחוב דוד סחרוב מ"לבטח איכות במבנים ותשתיות בעבקרת הבטחת איכותיועצים

7543103 ראשון לציון 3החרצית ' רחמ"ד הנדסה אזרחית בע.קתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
4580800 צור יצחק 5נחל אלכסנדר מ"טרפישרף איסוף נתוני תנועה בעסוקר תנועהיועצים
 בלטק באר שבע4יהודה הנחתום מ"חצב הנדסה ומדידות בעמדידותיועצים

155. ד. ירושלים ת34יפו ' רחמ"רוזנפלד ארנס אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
3474406א חיפה מיקוד 54דרך הים אדריכלות ובינוי ערים- אירית צרף נתניהו אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
ש" ב59/1מבצע נחשון מ"גילי אמסילי בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
84965 עומר 8אשל חייקין- שרון חפר מתכנן נוףמתכננים
 פארק תעשייה עומר6הגורן שילוביםמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

 נאות לון באר שבע12עבדת ויקטור רבינוביץ אדריכליםע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 נאות לון באר שבע12עבדת ויקטור רבינוביץ אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 חיפה11מעלה השחרור מ"ירון אופיר מהנדסים בעקונסטרוקציהמתכננים
 חיפה11מעלה השחרור מ"ירון אופיר מהנדסים בעבקרת תכנון מבניםמתכננים
16930 כפר כנא 132ד .נשר ת',  א22רחוב המסילה מ"דאטום מהנדסים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
16930 כפר כנא 132ד .נשר ת',  א22רחוב המסילה מ"דאטום מהנדסים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 חיפה17קרית ספר אדר יוסי קוריאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
90855 שואבה 55יפה נוף ינאו אדיב'חגית גיעוץ חברתייועצים
90855 שואבה 55יפה נוף ינאו אדיב'חגית גקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים

 תל אביב113החשמונאים עירית ודרור אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב113החשמונאים עירית ודרור אדריכליםע"תב- תכנון עירוני מתכננים
3884000 56משק , שדה יצחקמ"בוסט פורוורד בעייעוץ תאורה- חשמל יועצים
3884000 56משק , שדה יצחקמ"בוסט פורוורד בעצמתים,רחובות,תאורת כבישים- חשמל יועצים
3884000 56משק , שדה יצחקמ"בוסט פורוורד בעיועץ חסכון באנרגיהיועצים

 גן יבנה230ד . ת4הרצל מ"מטרני יעוץ חשמל בעכללי- חשמל מתכננים
 גן יבנה230ד . ת4הרצל מ"מטרני יעוץ חשמל בעצמתים,רחובות,תאורת כבישים- חשמל יועצים
52520 בנין דימול רמת גן 1בוטינסקי 'ג' רחמ"אורבניקס בעאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
52520 בנין דימול רמת גן 1בוטינסקי 'ג' רחמ"אורבניקס בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
52520 בנין דימול רמת גן 1בוטינסקי 'ג' רחמ"אורבניקס בעמערך פינוי אשפהיועצים
52520 בנין דימול רמת גן 1בוטינסקי 'ג' רחמ"אורבניקס בעתכנון חברתי עירונייועצים
-E.S.Dאדריכלות בניה ירוקהיועצים נתניה'  א10גיבורי ישראל מ"פיתוח סביבה וקיימות בע
-E.S.Dיועץ אקלים משטר רוחותיועצים נתניה'  א10גיבורי ישראל מ"פיתוח סביבה וקיימות בע
-E.S.Dיועץ חסכון באנרגיהיועצים נתניה'  א10גיבורי ישראל מ"פיתוח סביבה וקיימות בע
-E.S.Dאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים נתניה'  א10גיבורי ישראל מ"פיתוח סביבה וקיימות בע
-E.S.Dמערך פינוי אשפהיועצים נתניה'  א10גיבורי ישראל מ"פיתוח סביבה וקיימות בע

 נצרת16482 מיקוד 8810ד .תהנדסה. ט.יתכן מבנה- הנדסת דרכים מתכננים
 נצרת16482 מיקוד 8810ד .תהנדסה. ט.יתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
לפיד, 28הרי ירושלים אס ניהול ופיקוח.י'ג.איזיק גדליה ארניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 באר שבע6/12שרגא אברמסון הנדסה ובנייה. ל.ע.יניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

6701309א "ת, 114מנחם בגין מ"שדמי אדריכלים בע' לזרוביץאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 בני ברק7מצדה ייעוץ כלכלי-מ"חכמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

84965 פארק תעשיה עומר מיקוד 6הגורן ' רחאפיק הנדסה סביבה והידרולוגיההידרולוגיה וניקוזמתכננים
49ד .ת, אזור, 43העליה השניה מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע-PGLתכן מבנה- הנדסת דרכים יועצים
49ד .ת, אזור, 43העליה השניה מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע-PGLתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
באר שבע, 38רחוב צפת מ"הנדסה אזרחית בע. ג.י-תמךניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

21467ד .ת, נצרת עילית, 5אשוח עיסא אטרש-גיאוסייטמדידותמתכננים
5126237בני ברק , 5כנרת 'ויינברגר ברטנטל ושותעריכת דיןיועצים
 בני ברק170. ד.ת (27 קומה 3. ר.ס.מגדל ב) 5רחוב כנרת מ"פורן שרום הנדסה ושמאות מקרקעין בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

גבעת שמואל- 11גוש עציון מ"ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
בת ים, 11דירה , 66רוטשילד פרבמן אולגה אדריכלית ומתכננת עריםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
Page 6 באר שבע4יהודה הנחתום מ"תכנון ערים בע. א.יע"תב- תכנון עירוני מתכננים C:\Users\cal3\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\B44LVQVL\ 14.3.22- מאגר יועצים ומתכננים נכון 
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 פתח תקווה39אמיל זולא מ" בעGISאורהייטק מדידותמתכננים
המוביל. נ.ד, קיבוץ הרצוףפרוייקטים סביבתיים-ליגמהידרולוגיה וניקוזמתכננים
המוביל. נ.ד, קיבוץ הרצוףפרוייקטים סביבתיים-ליגממתכנן נוףמתכננים
המוביל. נ.ד, קיבוץ הרצוףפרוייקטים סביבתיים-ליגמאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים

 נבות בלטק באר שבע4יהודה הנחתום מ"בע (עמי ויעקב)אלקא מהנדסים מדידותמתכננים
53583 בית מולדבסקי גבעתיים 1כורזין ' רח אדריכלים5וי אדריכלות תכנון מבניםמתכננים
53583 בית מולדבסקי גבעתיים 1כורזין ' רח אדריכלים5וי מתכנן עיצוב פניםמתכננים
6744824 תל אביב מיקוד 32נחלת יצחק מ"נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
8263. ד.נתניה ת, פולגמ"ק תכנון כלכלי בע.ימימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
8263. ד.נתניה ת, פולגמ"ק תכנון כלכלי בע.יייעוץ אסטרטגייועצים
 כפר סבא20ש "התעמ"פורטל ייעוץ ותכנון סביבתי בעיועץ מערכות אקולוגיה וסביבתיותיועצים
 כפר סבא20ש "התעמ"פורטל ייעוץ ותכנון סביבתי בעיועץ לעריכת מכרז וכתבי כמויותיועצים
 כפר סבא20ש "התעמ"פורטל ייעוץ ותכנון סביבתי בעמערך פינוי אשפהיועצים
 כפר סבא20ש "התעמ"פורטל ייעוץ ותכנון סביבתי בעאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
הנשיאים'  באר שבע רח12יצחק רגר ' שדד"עו- הדס בריחעריכת דיןיועצים

 תל אביב111ארלוזרוב מיכל יוקלה אדריכלים- סטודיו מיאאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב111ארלוזרוב מיכל יוקלה אדריכלים- סטודיו מיאתכנון חברתי עירונימתכננים
 תל אביב111ארלוזרוב מיכל יוקלה אדריכלים- סטודיו מיאע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 קיבוץ פלמחים92. ד. ת76890עמק שורק . נ.דצ"בע (פ.ק)תפעול - CORחברת יועץ אחזקהיועצים

4069200 191. ד. כפר יונה ת6אלמוגן מ"טכנולוגיה בע. טי.פי.אראבטחה ומיגוןמתכננים
4069200 191. ד. כפר יונה ת6אלמוגן מ"טכנולוגיה בע. טי.פי.אראפיון ואינטגריציה במערכת תקשורתמתכננים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
4069200 191. ד. כפר יונה ת6אלמוגן מ"טכנולוגיה בע. טי.פי.אר

 חיפה5בונה אליעזר מ"טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בעכללי- חשמל מתכננים
 חיפה5בונה אליעזר מ"טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בעצמתים,רחובות,תאורת כבישים- חשמל יועצים
 חיפה5בונה אליעזר מ"טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בעייעוץ תאורה- חשמל יועצים

 חיפה5בונה אליעזר מ"טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בעמתכנן רמזוריםמתכננים
3903213 טירת כרמל 2אתגר מ"מודוס מתכננים עם אנשים בעקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורימתכננים
4951106 פתח תקווה מיקוד 6אפעל מ"קפיטל בע. היייועץ ארגונייועצים
8533800-  להבים9רקפת תיירות איכותית- שחר שילה אטרקציות תיירותיותיועצים
 פארק התעשיה טירת הכרמל2054. ד. ת3רחוב הסדנה מ"חץ הצפון מיפוי והנדסה בעמדידותיועצים

 תל אביב9זלוציסטי דנילוב אדריכלים-ברמליאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב9זלוציסטי דנילוב אדריכלים-ברמליע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 באר שבע20אבישי ' רחמ"משה ארונס הנדסה ומחשוב בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

90010מיקוד , ירושלים, 10063. ד.תמ"בע (אי.י'ג.י'ג)מהנדסים . ג.אניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 להב11רימון ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים- יהבניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
 תל אביב16בית צורי מ"למידה פעילה בע. טי.איייעוץ אסטרטגייועצים

יועצים

אטרקציות – יועצים בתחום תרבות הפנאי 
הפקת , מסעדות, בתי מלון, תיירותיות

, מולטימדיה, הפקת מוזיקה, אירועים
צלם, מרכז מבקרים תיירות, וידאו, אודיו

 תל אביב16בית צורי מ"למידה פעילה בע. טי.אי

1925500 מיקוד 392. ד.ת, מושב אליקיםמ"שחף תכנון סביבתי בע- אבי נוביקאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
1925500 מיקוד 392. ד.ת, מושב אליקיםמ"שחף תכנון סביבתי בע- אבי נוביקמערך פינוי אשפהמתכננים
 הרצליה פיתוח15משכית מ"קו מדידה בעמדידותיועצים

53583 בית מולדבסקי גבעתיים 1כורזין ' רחמ"בע (2009)גולן מהנדסים . אניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 כפר מלייל6הבנים מ"לוטם אסטרטגיות בפיתוח ארגונים בעיועץ ארגונייועצים
 כפר מלייל6הבנים מ"לוטם אסטרטגיות בפיתוח ארגונים בעייעוץ אסטרטגייועצים

 פתח תקווה3022. ד. ת7מוטה גור ' רחד נועם ליברמן"עועריכת דיןמתכננים

יועצים
יועץ בתחום השיווק לפרסום דיגיטל 

ותקשורת
2 בניין 3קומה ,  באר שבע16חלקיק האור אואזיס מדיה- מלול אליעד יעקב

שוהם, 139רחוב התבור ירוק בקבוק/ רינת-אלחייק יוסיעיצוב, ציור, פיסול- אומנות יועצים
 חולון159שדרות ירושלים מ"ל לשם בע.מ- מטי לשםעריכת דיןמתכננים
 חולון159שדרות ירושלים מ"ל לשם בע.מ- מטי לשםשמאות מקרקעיןיועצים
תל אביב, 48רחוב מנחם בגין מ"זיו האפט יעוץ וניהול בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
תל אביב, 48רחוב מנחם בגין מ"זיו האפט יעוץ וניהול בעייעוץ אסטרטגייועצים
תל אביב, 48רחוב מנחם בגין מ"זיו האפט יעוץ וניהול בעבית תוכנה/ מערכות מידעיועצים
 תל אביב94יגאל אלון סומך משרד עורכי דין- בראשעריכת דיןיועצים

 נתניה12בני גאון מ"אלמלם הנדסה וניהול בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים

יועצים

אטרקציות – יועצים בתחום תרבות הפנאי 
הפקת , מסעדות, בתי מלון, תיירותיות

, מולטימדיה, הפקת מוזיקה, אירועים
צלם, מרכז מבקרים תיירות, וידאו, אודיו

 באר שבע3סמילנסקי משה גואל דרורי

7680300 בית אלעזרי 504הרימון רונית ניר- ניר תיירות ואקולוגיהאטרקציות תיירותיותיועצים
קיבוץ יגורמ"גדעון זולוקוב מהנדסים יועצים בעקונסטרוקציהיועצים
קיבוץ יגורמ"גדעון זולוקוב מהנדסים יועצים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
481ד .ת, אשדוד, 16האורגים מ"אדם עמית תשלובת ייעוצית בעיועץ נגישותיועצים
481ד .ת, אשדוד, 16האורגים מ"אדם עמית תשלובת ייעוצית בעבקרת תכנון מבניםיועצים
481ד .ת, אשדוד, 16האורגים מ"אדם עמית תשלובת ייעוצית בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
481ד .ת, אשדוד, 16האורגים מ"אדם עמית תשלובת ייעוצית בעיועץ לעריכת מכרז וכתבי כמויותיועצים
481ד .ת, אשדוד, 16האורגים מ"אדם עמית תשלובת ייעוצית בעס"יועץ נגישות מתויועצים

 להבים5דרור טל ספירמתכנן עיצוב פניםמתכננים
3452705 חיפה 14התשבי מ"בלום תכנון סביבתי בע-מילרגינוןיועצים

3452705 חיפה 14התשבי מ"בלום תכנון סביבתי בע-מילרמתכנן נוףמתכננים
 תלפיות ירושלים22רחוב האומן מ"ניהול הנדסי בע- עדי שריסטיועץ לעריכת מכרז וכתבי כמויותיועצים
 תלפיות ירושלים22רחוב האומן מ"ניהול הנדסי בע- עדי שריסטניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

 תל אביב16אבולעפיה מ"אדריכלות נוף בע- עדמתכנן נוףמתכננים
4535305הוד השרון '  א5שקנאי מ"מובמנט תנועה אנכית בעיועץ מעליותיועצים

 קרית טבעון4ל "קקארכיטקטורה ובינוי ערים- ערן מבל אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים

 קרית טבעון4ל "קקארכיטקטורה ובינוי ערים- ערן מבל אדריכליםמתכנן עיצוב פניםמתכננים
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 קרית טבעון4ל "קקארכיטקטורה ובינוי ערים- ערן מבל אדריכליםע"תב- תכנון עירוני מתכננים

 באר שבע1291ד .ת, 4יהודה הנחתום מ"אריקה לאוב אדריכלים בעע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 ירושלים2רחוב הסורג מ"גיאו בן גור אדריכלות בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 ירושלים2רחוב הסורג מ"גיאו בן גור אדריכלות בעע"תב- תכנון עירוני מתכננים
6744316תל אביב , 65יגאל אלון אריק גולדיאןמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
6085001 שוהם 901ד .תמ"מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע- אדמהיועץ מערכות אקולוגיה וסביבתיותיועצים
6085001 שוהם 901ד .תמ"מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע- אדמהגיאולוגיה הנדסיתיועצים
6085001 שוהם 901ד .תמ"מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע- אדמהאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים

יועצים

אטרקציות – יועצים בתחום תרבות הפנאי 
הפקת , מסעדות, בתי מלון, תיירותיות

, מולטימדיה, הפקת מוזיקה, אירועים
צלם, מרכז מבקרים תיירות, וידאו, אודיו

 חולון30120בן גוריון אלברט/ דרך הטבע- איציק פרס

מיתוג עיצוב שילוט- גליה ארז יועץ שילוטיועצים
5310002 גבעתיים 92. ד.ת

 גבעתיים28הרצוג 

שמאות מקרקעיןיועצים
טוב שמאות מקרקעין רכוש -ראובן שם

וחקלאות
1037. ד.ת, נס ציונה, 28אבנר בן יהודה 

שמאי רכשיועצים
טוב שמאות מקרקעין רכוש -ראובן שם

וחקלאות
1037. ד.ת, נס ציונה, 28אבנר בן יהודה 

שמאות כלכלית מיוחדתיועצים
טוב שמאות מקרקעין רכוש -ראובן שם

וחקלאות
1037. ד.ת, נס ציונה, 28אבנר בן יהודה 

חיפה, 3רחוב חורי מ"גרנות אדריכלים בע. י.יאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
79560 קיבוץ בית ניר 133. ד.תיוסף הראלאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
79560 קיבוץ בית ניר 133. ד.תיוסף הראליועץ מערכות אקולוגיה וסביבתיותיועצים

 רמת החייל תל אביב32הברזל / ירושלים- בקעה11רבקה מ"מולכו אדריכלים בע. יאדריכלות תכנון מבניםמתכננים

 רמת החייל תל אביב32הברזל / ירושלים- בקעה11רבקה מ"מולכו אדריכלים בע. יאדריכלות תכנון מבניםמתכננים

 רמת החייל תל אביב32הברזל / ירושלים- בקעה11רבקה מ"מולכו אדריכלים בע. ישימור מבניםיועצים

 רמת החייל תל אביב32הברזל / ירושלים- בקעה11רבקה מ"מולכו אדריכלים בע. י(תלת מימד)הדמיות /שרטוט וגרפיקהמתכננים

 רמת החייל תל אביב32הברזל / ירושלים- בקעה11רבקה מ"מולכו אדריכלים בע. ימתכנן נוףמתכננים

 רמת החייל תל אביב32הברזל / ירושלים- בקעה11רבקה מ"מולכו אדריכלים בע. ימתכנן עיצוב פניםמתכננים

 רמת החייל תל אביב32הברזל / ירושלים- בקעה11רבקה מ"מולכו אדריכלים בע. יאדריכלות בניה ירוקהיועצים

 תל אביב100החשמונאים 'מיכל רוזנבוים ושותעריכת דיןיועצים
14ראשון לציון משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בעיועץ לעריכת מכרז וכתבי כמויותיועצים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
14ראשון לציון משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

14ראשון לציון משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בעמתקני תברואה- מים ביוב יועצים
14ראשון לציון משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בעמים וביוב טיפול שפכיםיועצים
14ראשון לציון משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 רמת החייל תל אביב34הברזל מ"ארגון ומדעי ניהול יועצים בע- אמןיועץ ארגונייועצים
 רמת החייל תל אביב34הברזל מ"ארגון ומדעי ניהול יועצים בע- אמןייעוץ אסטרטגייועצים
 רמת החייל תל אביב34הברזל מ"ארגון ומדעי ניהול יועצים בע- אמןניהול ובקרת לוחות זמניםיועצים
3חיים פיקריס מ"אקולוג הנדסה בעגיאולוגיה הנדסיתיועצים
3חיים פיקריס מ"אקולוג הנדסה בעגיאופיסיקה הנדסית וסביבתיתיועצים
3חיים פיקריס מ"אקולוג הנדסה בעאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
 תל אביב1מרכז עזריאלי 'בריטמן אלמגור זהר ושותייעוץ אסטרטגייועצים
 תל אביב1מרכז עזריאלי 'בריטמן אלמגור זהר ושותיועץ ארגונייועצים

7128906 לוד 6הבעל שם טוב מ"לגעת במרחב בעמדידותמתכננים
 ירושלים9רחוב הארזים מ"דרורית לוי אדריכלים בע- איתן רונאלאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 ירושלים9רחוב הארזים מ"דרורית לוי אדריכלים בע- איתן רונאלע"תב- תכנון עירוני מתכננים
61651 תל אביב 65224. ד.תמורן תכנון ערים ואזוריםע"תב- תכנון עירוני מתכננים
61651 תל אביב 65224. ד.תמורן תכנון ערים ואזוריםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 באר שבע3בוסתנאי מ"צמח בטיחות בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים
 טירת הכרמל2יוזמה מ"בע. י.אידאה הנדסה דניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

3311105 חיפה 5אבן סינא לוסטינג אדריכלים- לויאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
3311105 חיפה 5אבן סינא לוסטינג אדריכלים- לויע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 באר שבע7125יעקב כהן מ"שלי אמנון הנדסת בניין בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

 קומה רביעית פארק תעשיות עומר6הגורן מ"רועי רמון אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 קומה רביעית פארק תעשיות עומר6הגורן מ"רועי רמון אדריכלים בעמתכנן עיצוב פניםמתכננים
 תל אביב יפו120יגאל אלון מ"לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב יפו120יגאל אלון מ"לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בעע"תב- תכנון עירוני מתכננים
5225425 רמת גן 11 דירה 25ארנון ר עמליה רימלט תכנון חברתי"דגישור בתחום התחדשות עירוניתמתכננים
5225425 רמת גן 11 דירה 25ארנון ר עמליה רימלט תכנון חברתי"דקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורימתכננים
5225425 רמת גן 11 דירה 25ארנון ר עמליה רימלט תכנון חברתי"דתכנון חברתי עירונימתכננים
5225425 רמת גן 11 דירה 25ארנון ר עמליה רימלט תכנון חברתי"דיעוץ חברתייועצים

בקרת איכותיועצים
ESQ- פיקוח ובקרת איכות כבישים, הנדסה  

מ"בע
 נצרת עלית7יסמין 

בקרת הבטחת איכותיועצים
ESQ- פיקוח ובקרת איכות כבישים, הנדסה  

מ"בע
 נצרת עלית7יסמין 

 תל אביב37ח "הפלמהולנד ישראלי אושרתאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב37ח "הפלמהולנד ישראלי אושרתמתכנן עיצוב סביבתימתכננים
 תל אביב37ח "הפלמהולנד ישראלי אושרתתכנון חברתי עירונימתכננים
 בני ברק93רחוב בר כוכבא מ''מודדים מוסמכים בע' גטניו ושותמדידותיועצים
 בני ברק93רחוב בר כוכבא מ''מודדים מוסמכים בע' גטניו ושותיועץ לעריכת מכרז וכתבי כמויותיועצים

20183,  47שכניה גיא רונן- מודלים עירונייםע"תב- תכנון עירוני מתכננים
2451710 מיקוד 425ד .ת,  עכו8החרושת מ"מהנדסים ויועצים בע' סלימאן וישאחכללי- חשמל יועצים
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סיווג נותן 
שירות

כתובתשם חברהתחום

ל"ריכוז פרטי נותני שירות יועצים ומתכננים לחכ

14/03/2022

קריית עתידים תל אביבמ"טל הנדסה בע-ה בר.ט.בתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
 קריית אונו11סוקולוב מ"טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע

 תל אביב3רחוב דניאל הרוש 'בסון ושות-בורנשטיין-הרטביעריכת דיןיועצים
 תל מונד6רחוב המנגו מ"אוריאל וקסלר יועצים בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
פתח תקווה'  ג21יגיע כפיים מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעאבטחה ומיגוןיועצים
פתח תקווה'  ג21יגיע כפיים מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעאפיון ואינטגריציה במערכת תקשורתיועצים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
פתח תקווה'  ג21יגיע כפיים מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

נצרת כיכר המעייןמ"פוינט בע-גיאומדידותמתכננים
 הר חוצבים ירושלים5קריית המדע מ"מישור חשבות וייעוץ עסקי בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
יפו- תל אביב2קרמניצקי בוסט פורר גרואי את קסיררמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

 חיפה2'סביונים אמ"קנפו כלימור אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים

יועצים
יועץ בתחום השיווק לפרסום דיגיטל 

ותקשורת
 תל אביב45רוטשילד ' שדמ"י אופרטיבה בע.מ.י

 תל אביב45רוטשילד ' שדמ"י אופרטיבה בע.מ.יפרסום ותקשורתיועצים
 תל אביב45רוטשילד ' שדמ"י אופרטיבה בע.מ.יייעוץ אסטרטגייועצים
 רמת גן2דרך בן גוריון ד"משרד עו' הררי טויסטר ושותעריכת דיןיועצים

 חיפה11מעלה השחרור מ"ירון אופיר מהנדסים בעבקרת תכנון מבניםמתכננים
 חיפה11מעלה השחרור מ"ירון אופיר מהנדסים בעמחקר ופיתוח בהנדסה אזרחיתמתכננים
 חיפה11מעלה השחרור מ"ירון אופיר מהנדסים בעקונסטרוקציהמתכננים
 הרצליה8משכית מ"בע. ג.קבוצת גבים עגישור בתחום התחדשות עירוניתיועצים
 הרצליה8משכית מ"בע. ג.קבוצת גבים עיועץ חברתייועצים
 הרצליה8משכית מ"בע. ג.קבוצת גבים עקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים

 הרצליה8משכית מ"בע. ג.קבוצת גבים עתכנון חברתי עירונימתכננים

מתכננים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
 יבנה2פארן מ"סילטק פתרונות בע

 רמת גן1 קומה 11רחוב תובל עורכי דין- קפלן אלון גורעריכת דיןמתכננים
 תל אביב11טור מלכא הורביץ אקרמן אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב11טור מלכא הורביץ אקרמן אדריכליםשימור מבניםיועצים

 תל אביב11טור מלכא הורביץ אקרמן אדריכליםמתכנן עיצוב פניםמתכננים
 תל אביב11טור מלכא הורביץ אקרמן אדריכליםע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 בני ברק28ברוך הירש למעי מהנדסי בניין. ש.יקונסטרוקציהמתכננים
 בני ברק28ברוך הירש למעי מהנדסי בניין. ש.יבקרת תכנון מבניםמתכננים
 נס ציונה8פנחס ספיר יוסף בורשטיין אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 נס ציונה8פנחס ספיר יוסף בורשטיין אדריכליםע"תב- תכנון עירוני מתכננים
13אשקלון כצנלסון אבי מלכה שמאות מקרקעיןשמאות מקרקעיןיועצים
 ראשון לציון3אליעזר מזל מ"מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים
 ראשון לציון3אליעזר מזל מ"מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בעיועץ מערכות גילוי וכיבוי אשיועצים
 ראשון לציון3אליעזר מזל מ"מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בעאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים

 ירושלים24/9גדעון דוד צבאן הנדסת תנועה ותכנון רמזוריםמתכנן רמזוריםמתכננים
20צור יגאל הברוש נועם ביבי- פתילת המדבר אגרונום סוקר עציםיועצים
 אשקלון2רחוב יורם ורון ח שריקי שלמה"רומימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 אור יהודה823. ד.תסולבר פיתרונות לקומנקציהיועץ ארגונייועצים
 אור יהודה823. ד.תסולבר פיתרונות לקומנקציהבית תוכנה/ מערכות מידעיועצים
 אור יהודה823. ד.תסולבר פיתרונות לקומנקציהקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים
 באר שבע27יוחנן מדר מ"כודדי שמאות מקרקעין בעשמאות מקרקעיןיועצים
 באר שבע22יצחק רגר משרד עורכי דין- פינחס ברזילאי עריכת דיןיועצים

 פתח תקווה3אלכסנדר ינאי אדריכלות תכנון וסביבה- אתוס ע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 פתח תקווה3אלכסנדר ינאי אדריכלות תכנון וסביבה- אתוס איכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
ג" בית עוז ר14דרך אבא הלל עורכי דין' יק ושות'וילצ, כהןעריכת דיןיועצים

 טירת הכרמל15קרן היסוד מ"גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 טירת הכרמל15קרן היסוד מ"גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בעע"תב- תכנון עירוני מתכננים
(מתחם הבורסה) רמת גן 12מנחם בגין ד"עו' איל בן זקן ושות. א.ז.בעריכת דיןיועצים
 רמת גן181אלוף דודמ"גבריאלי אדריכלים בע. יייעוץ אסטרטגייועצים

 רמת גן181אלוף דודמ"גבריאלי אדריכלים בע. יתכנון חברתי עירונימתכננים
 רמת גן181אלוף דודמ"גבריאלי אדריכלים בע. יע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 כפר האורנים30הגבעה מ"דנה ניסן שמאות מקרקעין בעשמאות מקרקעיןיועצים

נ משגב.מושב יעד דמ"יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
נ משגב.מושב יעד דמ"יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בעאדריכלות בניה ירוקהיועצים

נ משגב.מושב יעד דמ"יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בעע"תב- תכנון עירוני מתכננים
נ משגב.מושב יעד דמ"יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בעמתכנן נוףמתכננים
 חיפה4182. ד.ת, 3בר גיורא רם איזנברג עיצוב סביבהמתכנן נוףמתכננים
5120042 בני ברק 274י "לחמ"היידי ארד אדריכלות ועיצוב פנים בעאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
5120042 בני ברק 274י "לחמ"היידי ארד אדריכלות ועיצוב פנים בעמתכנן עיצוב פניםמתכננים
 ירושלים12אלישע לדירה ' רחמאיר יגוד אדריכלאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 ירושלים12אלישע לדירה ' רחמאיר יגוד אדריכלע"תב- תכנון עירוני מתכננים
חדרה'  ד6האדמונית ליווי עסקי ופיננסי- יואב שטרןמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים

 להבים5עדעד דניאל גולדברג אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 להבים5עדעד דניאל גולדברג אדריכליםע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 תל אביב17רחוב הארבעה ח"משרד רו- סומך חייקיןמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 תל אביב17רחוב הארבעה ח"משרד רו- סומך חייקיןבדיקת חשבונותיועצים
 תל אביב17רחוב הארבעה ח"משרד רו- סומך חייקיןייעוץ אסטרטגייועצים
 תל אביב17רחוב הארבעה ח"משרד רו- סומך חייקיןייעוץ בנושא הסכמי שכריועצים
 תל אביב17רחוב הארבעה ח"משרד רו- סומך חייקיןכתיבת תקנים והנחיות פנימיותיועצים
 קריית אונו3הר החרמון מ"אבי קורנס יעוץ שיווקי בעפרסום ותקשורתיועצים

יועצים
יועץ בתחום השיווק לפרסום דיגיטל 

ותקשורת
 קריית אונו3הר החרמון מ"אבי קורנס יעוץ שיווקי בע

 רמת גן32תירדה יעל אנגלרייעוץ אסטרטגייועצים

יועצים
יועץ בתחום השיווק לפרסום דיגיטל 

ותקשורת
 רמת גן32תירדה יעל אנגלר

 תל אביב3המלאכה מ"דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע-גאוע"תב- תכנון עירוני מתכננים
Page 9 תל אביב3המלאכה מ"דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע-גאואדריכלות תכנון מבניםמתכננים C:\Users\cal3\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\B44LVQVL\ 14.3.22- מאגר יועצים ומתכננים נכון 
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 תל אביב37ח "הפלמהולנד ישראלי אושרתאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב37ח "הפלמהולנד ישראלי אושרתתעשייתי/ עיצוב סביבתימתכננים
 תל אביב37ח "הפלמהולנד ישראלי אושרתתכנון חברתי עירונימתכננים
 תל אביב14קרבליך שילובים- צביקה טשרניחובסקיקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים
 פתח תקווה2הצפירה מ"לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בעשמאות כלכלית מיוחדתיועצים
 פתח תקווה2הצפירה מ"לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בעשמאות מקרקעיןיועצים

יועצים

אטרקציות – יועצים בתחום תרבות הפנאי 
הפקת , מסעדות, בתי מלון, תיירותיות

, מולטימדיה, הפקת מוזיקה, אירועים
צלם, מרכז מבקרים תיירות, וידאו, אודיו

 רעננה47השחר מ"וייל ניהול קריאטיב בע

 פארק תעשייה עומר6הגורן מ"אור פיתוח כלכלי בע-ברמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 תלפיות ירושלים4הסדנא חדד מהנדסים ויועצי חשמל ותקשורתכללי- חשמל יועצים
 תלפיות ירושלים4הסדנא חדד מהנדסים ויועצי חשמל ותקשורתבודק חשמליועצים
 תלפיות ירושלים4הסדנא חדד מהנדסים ויועצי חשמל ותקשורתצמתים,רחובות,תאורת כבישים- חשמל יועצים

גוש- אבו83הוואדי מ"תכנון יעוץ ובקרה הנדסית בע- בר עומר 'גתכן מבנה- הנדסת דרכים מתכננים
גוש- אבו83הוואדי מ"תכנון יעוץ ובקרה הנדסית בע- בר עומר 'גתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים מתכננים
3780800 גבעת עדה 22י "חסביבה, תיירות, תכנון- שדותאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים

יועצים

אטרקציות – יועצים בתחום תרבות הפנאי 
הפקת , מסעדות, בתי מלון, תיירותיות

, מולטימדיה, הפקת מוזיקה, אירועים
צלם, מרכז מבקרים תיירות, וידאו, אודיו

3780800 גבעת עדה 22י "חסביבה, תיירות, תכנון- שדות

 באר שבע53הדסה מ"קורס יעקב מהנדסים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
באר שבע ,4יהודה הנחתום מירון סורין אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
באר שבע ,4יהודה הנחתום מירון סורין אדריכליםע"תב- תכנון עירוני מתכננים
 באר שבע30סמילנסקי אס אדרכילות והנדסהאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 באר שבע30סמילנסקי אס אדרכילות והנדסהמתכנן עיצוב פניםמתכננים
 באר שבע30סמילנסקי אס אדרכילות והנדסהשימור מבניםמתכננים
 הרצליה פיתוח15מסכית ניר בן נתן ארכיטקטאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
אלקנה ,10שניר מ"אמציה סמקאי בעייעוץ אסטרטגייועצים
אלקנה ,10שניר מ"אמציה סמקאי בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
  רמת גן38תלפיות קנה מידהמדידותיועצים
נס ציונה,20ראובן לרר שני בעמ.י-ו.דשמאות מקרקעיןיועצים
אזור תעשיה צפוני אשקלון,25הפנינים ז שירותי סחר"רממתקני משחק ונגישותיועצים

9438310 ירושלים 222יפו ' רחנעים אדריכלים-גולדשמיט ארדיטי בןאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
יהוד,נווה מונסון  ,5תמר מ"גילדור איכות הסביבה בעמערך פינוי אשפהיועצים
 תל אביב154מנחם בגין קבוצת גיאוקרטוגרפיהע"תב- תכנון עירוני יועצים
 תל אביב154מנחם בגין קבוצת גיאוקרטוגרפיהמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 תל אביב154מנחם בגין קבוצת גיאוקרטוגרפיהיועץ תיירותיועצים
 תל אביב154מנחם בגין קבוצת גיאוקרטוגרפיהקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים
 באר שבע44סמילנסקי מ נעמה ספיר.עיועץ תיירותיועצים

יועצים

אטרקציות – יועצים בתחום תרבות הפנאי 
הפקת , מסעדות, בתי מלון, תיירותיות

, מולטימדיה, הפקת מוזיקה, אירועים
צלם, מרכז מבקרים תיירות, וידאו, אודיו

 באר שבע44סמילנסקי מ נעמה ספיר.ע

 באר שבע44סמילנסקי מ נעמה ספיר.עאטרקציות תיירותיותיועצים
3ר .ס.מגדלי ב, בני ברק 3כינרת רויטל סולוביי-סולוביי משרד עורכי דין עריכת דיןיועצים
3ר .ס.מגדלי ב, בני ברק 3כינרת רויטל סולוביי-סולוביי משרד עורכי דין ן"נדליועצים

 תל אביב96יגאל אלון משרד עורכי דין-'בלטר גוט אלוני ושותעריכת דין  יועצים
 א גדרה18יגאל אלון טקטיקל טריפ-איתן תלמי אבטחה ומיגוןיועצים
 קריית מוצקין12/26בן צבי מ"ט בע.היסעים נסוקר תנועהיועצים
 קריית מוצקין12/26בן צבי מ"ט בע.היסעים נתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
446 אשדוד 3בניין ,3הבושם ביקורת פנים' רון פישמן ושותמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
א"ת,27יציאת אירופה (נציג של קולקטיב אניה )גיל כהן מתכנן נוףיועצים
א"ת,27יציאת אירופה (נציג של קולקטיב אניה )גיל כהן מתכנן עיצוב פניםיועצים
א"ת,27יציאת אירופה (נציג של קולקטיב אניה )גיל כהן ע"תב- תכנון עירוני יועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעאדריכלות בניה ירוקהיועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעיועץ מערכות אקולוגיה וסביבתיותיועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעאקוסטיקהיועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעגיאולוגיה הנדסיתיועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעהידרולוגיה וניקוזיועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעיועץ איטוםיועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעיועץ אקלים משטר רוחותיועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעמערך פינוי אשפהיועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעתכנון חברתי עירונייועצים
תל אביב ,6נתן ילין מורמ"יוזמות למען הסביבה בעע"תב- תכנון עירוני יועצים
 תל אביב יפו28נחלת יצחק גידו סגל אדריכלע"תב- תכנון עירוני יועצים
 תל אביב10תושיה חוי ליבנה אדריכלות נוףמתכנן נוףיועצים
 תל אביב יפו7אהרונוביץ ורזגר לוי איריס שרהע"תב- תכנון עירוני יועצים
 ראש העין17בן שרון בנד חברוניייעוץ אסטרטגייועצים
 ראש העין17בן שרון בנד חברוניתכנון חברתי עירונייועצים
 ראש העין17בן שרון בנד חברוניקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים
 באר שבע22קויפמן תלי קידום וניהול פרויקטיםניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

עריכת דיןיועצים
גרינברג שנהב ,הלוי,חודק,קלינהדלר,גרוס

ד"משרד עו' ושות
 מגדלי עזריאלי העגול תל אביב132מנחם בגין 

מודיעין מכבי רעות, 21צלע ההר דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבניםניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
מודיעין מכבי רעות, 21צלע ההר דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבניםמתקני ספורטיועצים
רחובות, 50השומרים מ"רפי תכנון וייעוץ הנדסי בע'ג.אתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
5221802 רמת גן 18/14שלם מ"אדוונס הנדסה בעבקרת איכותיועצים
5221802 רמת גן 18/14שלם מ"אדוונס הנדסה בעבקרת הבטחת איכותיועצים
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 מודיעין31הרנס ' שדמ"אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בעאיתור ומיפוי תשתיות- דיטקציה יועצים
 טירת הכרמל60ד .ת, 2היוזמה ' רחמ"ר תכנון בע.ח.אתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
 טירת הכרמל60ד .ת, 2היוזמה ' רחמ"ר תכנון בע.ח.אמתכנן רמזוריםיועצים
 באר שבע74/14ח "הפלממ"מקצועיות בתעבורה בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים
7554809 ראשון לציון 9הקוקיה לברוב הנדסת מעליותיועץ מעליותיועצים
 פארק תעשייה עומר2רחוב הגת מ"שירותי הנדסה ושיווק בע-אפרואחזקה- חשמל יועצים
 פארק תעשייה עומר2רחוב הגת מ"שירותי הנדסה ושיווק בע-אפרוייעוץ תאורה- חשמל יועצים
 פארק תעשייה עומר2רחוב הגת מ"שירותי הנדסה ושיווק בע-אפרוכללי- חשמל יועצים
 פארק תעשייה עומר2רחוב הגת מ"שירותי הנדסה ושיווק בע-אפרוצמתים,רחובות,תאורת כבישים- חשמל יועצים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
 פארק תעשייה עומר2רחוב הגת מ"שירותי הנדסה ושיווק בע-אפרו

 פארק תעשייה עומר2רחוב הגת מ"שירותי הנדסה ושיווק בע-אפרויועץ חסכון באנרגיהיועצים
תל אביב , 17רוטשילדמ"בע (ישראל)האב אבטחת מידע בקרת הבטחת איכותיועצים
תל אביב , 17רוטשילדמ"בע (ישראל)האב אבטחת מידע בית תוכנה/ מערכות מידעיועצים
6701101 תל אביב 132מנחם בגין משרד עורכי דין' גדעון פישר ושותעריכת דיןיועצים
696340 תל אביב 16ויסוצקי מ"לוטן אדריכלים בע.ראדריכלות תכנון מבניםיועצים
רעות-מכבים-מועדיעין, 32שמעון מ"י אימפלמנט בע'בי גיועץ ארגונייועצים
עין איילה, 12הזית אלדר זמיריועץ ארגונייועצים
מכבים, 301לביא מנשה רסולי הנדסה אזרחיתניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
4610302 הרצליה 418ד.ת, 6משכית מ"מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע.דאדריכלות תכנון מבניםיועצים
4610302 הרצליה 418ד.ת, 6משכית מ"מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע.דע"תב- תכנון עירוני יועצים
4610302 הרצליה 418ד.ת, 6משכית מ"מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע.דמתכנן עיצוב פניםיועצים
בני ברק, 5כנרת רואה חשבון- ' אופיר בוכניק ושותבדיקת חשבונותיועצים
בני ברק, 5כנרת רואה חשבון- ' אופיר בוכניק ושותיועץ ארגונייועצים
בני ברק, 5כנרת רואה חשבון- ' אופיר בוכניק ושותייעוץ אסטרטגייועצים
בני ברק, 5כנרת רואה חשבון- ' אופיר בוכניק ושותייעוץ בנושא הסכמי שכריועצים
בני ברק, 5כנרת רואה חשבון- ' אופיר בוכניק ושותמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
בני ברק, 5כנרת רואה חשבון- ' אופיר בוכניק ושותכתיבת תקנים והנחיות פנימיותיועצים
אזור, 43העלייה השנייה מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע-PGLתאום מערכותיועצים
אזור, 43העלייה השנייה מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע-PGLע"תב- תכנון עירוני יועצים
אזור, 43העלייה השנייה מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע-PGLבקרת תכנון דרכים תנועה ורמזוריםיועצים
ירושלים, 22האומן מ"גור ישי הנדסה בעבקרת הבטחת איכותיועצים
90850קריית התקשרות  נווה אילן מ"קומיוניקשר בעאפיון ואינטגריציה במערכת תקשורתיועצים
90850קריית התקשרות  נווה אילן מ"קומיוניקשר בעבודק חשמליועצים
90850קריית התקשרות  נווה אילן מ"קומיוניקשר בעייעוץ תאורה- חשמל יועצים
90850קריית התקשרות  נווה אילן מ"קומיוניקשר בעכללי- חשמל יועצים
90850קריית התקשרות  נווה אילן מ"קומיוניקשר בעצמתים,רחובות,תאורת כבישים- חשמל יועצים
90850קריית התקשרות  נווה אילן מ"קומיוניקשר בעתאום מערכותיועצים
90850קריית התקשרות  נווה אילן מ"קומיוניקשר בעבקרת תכנון דרכים תנועה ורמזוריםיועצים
 באר שבע104מורדי הגטאות מ"ן ניהול פרוייקטים סביבתיים בע'אקו ויזיועץ מערכות אקולוגיה וסביבתיותיועצים
 באר שבע104מורדי הגטאות מ"ן ניהול פרוייקטים סביבתיים בע'אקו ויזאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
 באר שבע104מורדי הגטאות מ"ן ניהול פרוייקטים סביבתיים בע'אקו ויזמתאם תכנוןיועצים
 באר שבע104מורדי הגטאות מ"ן ניהול פרוייקטים סביבתיים בע'אקו ויזמערך פינוי אשפהיועצים
 באר שבע104מורדי הגטאות מ"ן ניהול פרוייקטים סביבתיים בע'אקו ויזתכנון חברתי עירונייועצים
 באר שבע4יהודה הנחתום מ"מהוד הנדסה בעמתכנן רמזוריםיועצים
 באר שבע4יהודה הנחתום מ"מהוד הנדסה בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
 תל אביב1קרליבך מ"נידר בע'דן ויזמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 קריית גת7שדרות לכיש אלמנט הנדסת סביבהאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
 קריית גת7שדרות לכיש אלמנט הנדסת סביבהמים וביוב טיפול שפכיםיועצים
 חיפה16פל ים מ"מאפרו מהנדסים בעמדידותיועצים
 תל אביב3המלאכה מ"דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע-גאואיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
 רמת גן2יעקב רוזן מ" בע2002אלתן הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
9לייב יפה ירושלים מ"ד ירדן אלון ניהול נכסים ובניו בע.יניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
 ראשון לציון11רחוב דוד סחרוב מ"לבטח הנדסה ובטיחות בעבקרת איכותיועצים
 ראשון לציון11רחוב דוד סחרוב מ"לבטח הנדסה ובטיחות בעיועץ נגישותיועצים
 ראשון לציון11רחוב דוד סחרוב מ"לבטח הנדסה ובטיחות בעס"יועץ נגישות מתויועצים
 ראשון לציון11רחוב דוד סחרוב מ"לבטח הנדסה ובטיחות בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים
0416204תל אביב , 76אבן גבירול פרייס פילצר יעבץ אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםיועצים
0416204תל אביב , 76אבן גבירול פרייס פילצר יעבץ אדריכליםאדריכלות בניה ירוקהיועצים
תל אביב, 55יגאל אלון מ"דוד ברהום מהנדסים יועצים בעייעוץ תאורה- חשמל יועצים
תל אביב, 55יגאל אלון מ"דוד ברהום מהנדסים יועצים בעכללי- חשמל יועצים
תל אביב, 55יגאל אלון מ"דוד ברהום מהנדסים יועצים בעצמתים,רחובות,תאורת כבישים- חשמל יועצים
1812000א מגידו עפולה .מתחם ממ"פלגי מים בעהידרולוגיה וניקוזיועצים
1812000א מגידו עפולה .מתחם ממ"פלגי מים בעהנדסה הידראוליתיועצים
1812000א מגידו עפולה .מתחם ממ"פלגי מים בעמתקני תברואה- מים ביוב יועצים
 תל אביב100החשמונאים מ"דרך הנדסה בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
 תל אביב100החשמונאים מ"דרך הנדסה בעמתאם תכנוןיועצים
 תל אביב100החשמונאים מ"דרך הנדסה בעתאום מערכותיועצים
6618501תל אביב , 8השרון מ"לרמן אדריכלים בע.אאדריכלות תכנון מבניםיועצים

 קריית אונו11סוקולוב מ"טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בעאפיון ואינטגריציה במערכת תקשורתיועצים

15 תל אביב בית נצבא קומה 17יצחק שדה ריג אדריכלים ומתכנני ערים-להב.ר/איתן.דאדריכלות תכנון מבניםיועצים
15 תל אביב בית נצבא קומה 17יצחק שדה ריג אדריכלים ומתכנני ערים-להב.ר/איתן.דשימור מבניםיועצים
15 תל אביב בית נצבא קומה 17יצחק שדה ריג אדריכלים ומתכנני ערים-להב.ר/איתן.דאדריכלות בניה ירוקהיועצים
4919001 פתח תקווה 9034ד .תמ"לבני מהנדסים בעקונסטרוקציהיועצים
אשדוד, 5כנרת שלומי שמעוני מהנדסיםקונסטרוקציהיועצים
ראש העין, 11עמל מ" הנדסה וייעוץ בעITSייעוץ תאורה- חשמל יועצים
ראש העין, 11עמל מ" הנדסה וייעוץ בעITSכללי- חשמל יועצים
ראש העין, 11עמל מ" הנדסה וייעוץ בעITSצמתים,רחובות,תאורת כבישים- חשמל יועצים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
ITSראש העין, 11עמל מ" הנדסה וייעוץ בע

 טירת כרמל2אתגר ' רחמ"תדם הנדסה אזרחית בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
3603020Page 11קרית טבעון , 23המגדל מ"בע (1994)סיטילינק השקעות ייעוץ אסטרטגייועצים C:\Users\cal3\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\B44LVQVL\ 14.3.22- מאגר יועצים ומתכננים נכון 
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3603020קרית טבעון , 23המגדל מ"בע (1994)סיטילינק השקעות ע"תב- תכנון עירוני יועצים
3603020קרית טבעון , 23המגדל מ"בע (1994)סיטילינק השקעות (.פרוגרמטורים)מאפין פרויקטי בינוי יועצים
 מודיעין22עמק בית שאן סיגמה קאהן יובלכמאייועצים
 תל אביב32אלפסי אורי כהן אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםיועצים
6706710 תל אביב 17עמינדב משרד עורכי דין' יגאל שגיא ושותיועץ ביטוחיםיועצים
 עומר2/9רחוב הגת מ"אוהד ברוך יזום וניהול פרויקטים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
18קיסריה נוגה מ"במפ הנדסה בעיועץ קרקעיועצים
 ירושלים4יאנוש קורצק כא דירה streetlightנועה אפיק ריבוש יועץ חברתייועצים
 ירושלים4יאנוש קורצק כא דירה streetlightנועה אפיק ריבוש ייעוץ אסטרטגייועצים
 ירושלים4יאנוש קורצק כא דירה streetlightנועה אפיק ריבוש קשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים
 באר שבע12יצחק בן צבי עורכי דין' קנטור מזוז ושותעריכת דיןיועצים
ראשון לציון, 63הרצל פרו שיאניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
 קריית השרון נתניה5/10הר מירון מ"לשחק על בטוח בעמתקני משחק ונגישותיועצים

 ירושלים22בית הדפוס ' רחמ"ניסים שוקר מהנדסים יועצים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםמתכננים
 ירושלים22בית הדפוס ' רחמ"ניסים שוקר מהנדסים יועצים בעכמאייועצים
 רעננה2/0 משרד 36החרושת מ"יהודה כלכלה והנדסה בעבדיקת חשבונותיועצים
 רעננה2/0 משרד 36החרושת מ"יהודה כלכלה והנדסה בעיועץ התקשרויותיועצים
 רעננה2/0 משרד 36החרושת מ"יהודה כלכלה והנדסה בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
3309502 חיפה 5בניין אשל קומה , 2ים -פל' שדיריס מהנדסים'ראיד גקונסטרוקציהיועצים
קריית התקשורת נווה אילןמ"אילנה אופיר אדר נוף ופיתוח סביבתי בעמתכנן נוףיועצים
14553ד . אשדוד ת26הר ציון מ"מופעי מים בעמופעי מים ומזרקותיועצים
 ירושלים1היצירה אפקס הנדסה אזרחיתבקרת איכותיועצים
 ירושלים1היצירה אפקס הנדסה אזרחיתבקרת הבטחת איכותיועצים
 ירושלים1היצירה אפקס הנדסה אזרחיתניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
ירושלים, 22האומן מ"מאלקום הנדסה אזרחית בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
ירושלים, 22האומן מ"מאלקום הנדסה אזרחית בעבקרת הבטחת איכותיועצים
 רמות מאיר180ד .ת, 12נתיב העליה מ"ארז רובינשטיין ניהול פרוייקטים בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
3קומה '  כניסה ב13קריית התקשורת נווה אילן מ"אביב תכנון כבישים ותנועה בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
 רחובות31גורודיסקי מ"אדמה אפיון ושיקום אתרים בעאיכות הסביבה/ ייעוץ סביבתי יועצים
יהוד'  ב2מוהליבר מ"אברי אלקטרוניקה בעאבטחה ומיגוןיועצים

יועצים
טלפוניה / מולטימדיה / תקשורת מחשבים 

מערכות מידע/ אודיו וידיאו / 
יהוד'  ב2מוהליבר מ"אברי אלקטרוניקה בע

 תל אביב8חפץ חיים ' רחמ"דני לזר אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםיועצים
 תל אביב8חפץ חיים ' רחמ"דני לזר אדריכלים בעאדריכלות בניה ירוקהיועצים
 תל אביב8חפץ חיים ' רחמ"דני לזר אדריכלים בעע"תב- תכנון עירוני יועצים
 בית שמש1נהר הירדן בס אדריכלים וניהול-פרימוביץאדריכלות תכנון מבניםיועצים
 בית שמש1נהר הירדן בס אדריכלים וניהול-פרימוביץע"תב- תכנון עירוני יועצים
 קומה רביעית פארק תעשיות עומר6הגורן מ"רועי רמון אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםיועצים
 קומה רביעית פארק תעשיות עומר6הגורן מ"רועי רמון אדריכלים בעמתכנן עיצוב פניםיועצים
 קומה רביעית פארק תעשיות עומר6הגורן מ"רועי רמון אדריכלים בעאדריכלות בניה ירוקהיועצים
 קומה רביעית פארק תעשיות עומר6הגורן מ"רועי רמון אדריכלים בעעיצוב, ציור, פיסול- אומנות יועצים
תל מונד, 44דולב מ"נתיב הנדסה וניהול בעבדיקת חשבונותיועצים
תל מונד, 44דולב מ"נתיב הנדסה וניהול בעבקרת תכנון מבניםיועצים
תל מונד, 44דולב מ"נתיב הנדסה וניהול בעיועץ לעריכת מכרז וכתבי כמויותיועצים
תל מונד, 44דולב מ"נתיב הנדסה וניהול בעניהול ובקרת לוחות זמניםיועצים
תל מונד, 44דולב מ"נתיב הנדסה וניהול בעכמאייועצים
217מושב ניר עקיבא יניב גורביץ מהנדסיםניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
 תל אביב34הברזל מ"ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע- דיאולוגיועץ חברתייועצים
 תל אביב34הברזל מ"ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע- דיאולוגקשרי קהילה ייעוץ חברתי ושיתוף ציבורייועצים
חיפה, 3יבנה ' רחאמי מתום מהנדסים ויועציםתאום מערכותיועצים
חיפה, 3יבנה ' רחאמי מתום מהנדסים ויועציםמתכנן רמזוריםיועצים
חיפה, 3יבנה ' רחאמי מתום מהנדסים ויועציםתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
חיפה, 3יבנה ' רחאמי מתום מהנדסים ויועציםמתאם תכנוןיועצים
חיפה, 3יבנה ' רחאמי מתום מהנדסים ויועציםבקרת תכנון דרכים תנועה ורמזוריםיועצים
חיפה, 3יבנה ' רחאמי מתום מהנדסים ויועציםקונסטרוקציהיועצים
 תל אביב13קהילת סלוניקי מ"תכנון מהנדסים יועצים בעקונסטרוקציהיועצים
 תל אביב159יגאל אלון רן שטוק יעוץ ניהול עסקיייעוץ אסטרטגייועצים
 תל אביב159יגאל אלון רן שטוק יעוץ ניהול עסקייועץ ארגונייועצים
 תל אביב159יגאל אלון רן שטוק יעוץ ניהול עסקימימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 תל אביב16שור ' רחוב פרופנתנאל בן יצחק אדריכלים ובינוי עריםאדריכלות תכנון מבניםיועצים
 תל אביב16שור ' רחוב פרופנתנאל בן יצחק אדריכלים ובינוי עריםמתכנן נוףיועצים
 תל אביב16שור ' רחוב פרופנתנאל בן יצחק אדריכלים ובינוי עריםע"תב- תכנון עירוני יועצים
 תל אביב16שור ' רחוב פרופנתנאל בן יצחק אדריכלים ובינוי עריםשימור מבניםיועצים
8334ד . ת6ירושלים יד חרוצים בר שיפמן נתן אדריכליםאדריכלות תכנון מבניםיועצים
8334ד . ת6ירושלים יד חרוצים בר שיפמן נתן אדריכליםמתכנן עיצוב פניםיועצים
93420 ירושלים 11יד חרוצים שילוב קהילתי- ל "שקס"יועץ נגישות מתויועצים
93420 ירושלים 11יד חרוצים שילוב קהילתי- ל "שקיועץ נגישותיועצים
 תל אביב6עין חרוד מרגלית אדריכלים-לקשטייןאדריכלות תכנון מבניםיועצים
 תל אביב6עין חרוד מרגלית אדריכלים-לקשטייןמתכנן נוףיועצים
 תל אביב6עין חרוד מרגלית אדריכלים-לקשטייןמתכנן עיצוב פניםיועצים
51201 בני ברק 1דוד בן גוריון מ"פרחי צפריר אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםיועצים
51201 בני ברק 1דוד בן גוריון מ"פרחי צפריר אדריכלים בעע"תב- תכנון עירוני יועצים
 תל אביב169הירקון מ"יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בעאדריכלות תכנון מבניםיועצים
 תל אביב169הירקון מ"יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בעשימור מבניםיועצים
 תל אביב169הירקון מ"יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בעאדריכלות בניה ירוקהיועצים
 תל אביב169הירקון מ"יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בעע"תב- תכנון עירוני יועצים
 רעננה6שמואל נגיד מ"מ ייעוץ פיננסי וכלכלי בע.גרין ממימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 תל אביב35ירמיהו מ"אובל הנדסת מים ייעוץ ותכנון בעהידרולוגיה וניקוזיועצים
מודיעין מכבים רעות, 6רחוב רחל נעמן מ"גפן הנדסה נתנאל אנסבכר בעבקרת הבטחת איכותיועצים

 בצרה7הנחלים מ"שירותי תיאום ופיקוח ניהול ובנייה בע. אסניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

 כפר סבא10הנגר מ"א בע.ח.זיו אדריכלים נאדריכלות תכנון מבניםיועצים
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ל"ריכוז פרטי נותני שירות יועצים ומתכננים לחכ

14/03/2022

 כפר סבא10הנגר מ"א בע.ח.זיו אדריכלים ניועץ נגישותיועצים
 כפר סבא10הנגר מ"א בע.ח.זיו אדריכלים נס"יועץ נגישות מתויועצים
 חיפה88שד ההסתדרות מ"שטרן ניהול פרוייקטים הנדסיים בע.איניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים
4587000חגור מיקוד , 102הנורית מ"אדיר יעוץ ופקוח נופי בעאגרונום סוקר עציםיועצים
4587000חגור מיקוד , 102הנורית מ"אדיר יעוץ ופקוח נופי בעאגרונומיהיועצים
 פתח תקווה78עין גנים ייעוץ הנדסה. פ.איועץ לעריכת מכרז וכתבי כמויותיועצים
 פתח תקווה78עין גנים ייעוץ הנדסה. פ.אכתיבת תקנים והנחיות פנימיותיועצים
 פתח תקווה78עין גנים ייעוץ הנדסה. פ.אניהול ובקרת לוחות זמניםיועצים
 באר שבע37אברהם אבן שושן מ"אבניו פרויקטים בעתנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
 באר שבע37אברהם אבן שושן מ"אבניו פרויקטים בעס"יועץ נגישות מתויועצים

 תל אביב116דרך מנחם בגין מ"מתכננים בע. ב.אאדריכלות תכנון מבניםמתכננים
 תל אביב116דרך מנחם בגין מ"מתכננים בע. ב.אע"תב- תכנון עירוני מתכננים
באר שבע, 12לילך באר הנדסה וייעוץש"כא, בטיחות וגהותיועצים
באר שבע, 12לילך באר הנדסה וייעוץיועץ נגישותיועצים
באר שבע, 12לילך באר הנדסה וייעוץס"יועץ נגישות מתויועצים
 באר שבע31בצלאל מ"סן אור פתרונות בטיחות בתעסוקה בעש"כא, בטיחות וגהותיועצים
 הרצליה47אריה לייב יפה מ"ע ייעוץ בע.האקוסטיקאים תאקוסטיקהיועצים
 מבשרת ציון9שושונה מ"רן חקלאי כלכלה אורבנית בעמימוני לפיתוח עסקי, יועץ כלכלייועצים
 מבשרת ציון9שושונה מ"רן חקלאי כלכלה אורבנית בעייעוץ אסטרטגייועצים
 נשר8575ד . ת65דרך בר יהודה מ"י הנדסה בע.ד.מ.ההידרולוגיה וניקוזיועצים
 נשר8575ד . ת65דרך בר יהודה מ"י הנדסה בע.ד.מ.המתקני תברואה- מים ביוב יועצים

מתכנן נוףיועצים
יהודה פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות 

מ"בע
חיפה, 6ווד 'שדרות ודג

תנועה ותחבורה- הנדסת כבישים יועצים
יהודה פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות 

מ"בע
חיפה, 6ווד 'שדרות ודג

ס"יועץ נגישות מתויועצים
יהודה פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות 

מ"בע
חיפה, 6ווד 'שדרות ודג

 בית חנניה25דרף הכרמל מ"אפקטביז בעייעוץ אסטרטגייועצים
 רמת רזיאל147כרכום שלמה דניאלמתכנן נוףיועצים
 דור הדסה53/2הר כתרון מ"משה בנאבו הנדסה בעבדיקת חשבונותיועצים
 דור הדסה53/2הר כתרון מ"משה בנאבו הנדסה בעבקרת תכנון מבניםיועצים
 דור הדסה53/2הר כתרון מ"משה בנאבו הנדסה בעיועץ לעריכת מכרז וכתבי כמויותיועצים
 דור הדסה53/2הר כתרון מ"משה בנאבו הנדסה בעמתאם תכנוןיועצים
 דור הדסה53/2הר כתרון מ"משה בנאבו הנדסה בעכתיבת תקנים והנחיות פנימיותיועצים
 דור הדסה53/2הר כתרון מ"משה בנאבו הנדסה בעמחקר ופיתוח בהנדסה אזרחיתיועצים
 דור הדסה53/2הר כתרון מ"משה בנאבו הנדסה בעניהול ופיקוח פרוייקטיםיועצים

Page 13 C:\Users\cal3\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\B44LVQVL\ 14.3.22- מאגר יועצים ומתכננים נכון 


