
 

 

 רשימת יועצים שאושרו 
 התמחות  שם היועץ

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור זנדבנק ברקאי אדריכלים

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור צ. מוססקו אדריכל ומכנן ערים בע"מ

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ 

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור אדריכל ארי נשיב 

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור בסט אדריכלים ומתכנני ערים

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור זקסנברג אדריכלים

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור פרייס פילצר יעבץ אדריכלים 

ריג אדריכלים מתכנני ערים -ד.איתן/ר.להב 

 בע"מ
 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור אסא אדריכלים

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור מיכל דור

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור קנפו כלימור

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור פרנקפורט אדריכלים

V5 אדריכלות מבני ציבור  אדריכלים 

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור. יועץ נגישות שמיר אדריכלות בע"מ-ענבר

 אדריכלות ותכנון פיתוח נוף ד.ב.ש תכנון ניהול ופיקוח 

 אדריכלות תב"עות ומבני ציבור ופיתוח נוף ג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע"מ

 , מדידות ארנונהGISאדריכלות תב"עות, מדידות בניית מערכות  לגעת במרחב בע"מ 
 תכנון תשתיות מים וביוב  סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ 

 אדריכלות פיתוח נוף פתילת המדבר בע"מ

 אדריכלות פיתוח נוף תכנון , ניהול ועיצוב בע"מ -נופים 

 העתקה ופיקוח אגרונום, סקרי עצים, שימור,  מגן ניהול עצים וסביבה 

 אדריכל ומתכנן ערים נופר אדריכלים

 דאטום מהנדסים בע"מ
אדריכלות מבנה ציבור, פיתוח נוף, תב"עות, מדידות, ניהול /פיקוח מבנה 

 ציבור ותשתיות

 אדריכלות תב"עות, מבני ציבור, פיתוח נוף וביסוס קרקע.  ר.א.ב הנדסה בע"מ

 ארכיטרקטורה ובינוי הרים  אדריכלית גבריאלה נוסבאום

 מדידות  מועתז כילאני

 מדידות  לידר הנדסה וייעוץ 

 מדידות  לידר הנדסה וייעוץ 

 מדידות ארנונה  רוזן בסיס חברת עו"ד ונוטריון 

 מדידות, מדידות ארנונה ראמי בראנסי 

 ייעוץ מוניציפלי, מדידות ארנונה אורן בע"מ -קלימי 

 , ייעוץ פחת מים, מחשובGISבניית  -מדידות  וטכנולוגיות בע"מתשתיות מידע 



 

 

 מדידות, תכנון כבישים, תכנון תנועה ותחבורה  רוחי קודסי

 GISמדידות  ) בע"מ 1986טלדור מערכות מחשבים ( 

 GISמדידות  פוינט בע"מ -גיאו

 GISמדידות  גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ

 GISמדידות  מאפרו

 ומדידות ארנונה  GISמדידות, בניית  אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות אי. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות פורמט הנדסה אזרחית בע"מ

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות שלבים הנדסה בע"מ 

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות צחי ביתן

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות הר הנדסה בע"מ גיל 

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות פ.רודין פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור ותשתיות איתם ליעד ניהול והנדסה בע"מ

 ניהול/פיקוח תשתיות  אריאל רון

 ניהול/פיקוח מבנה ציבור  בר טכנולוגיות (ד.ש.) בע"מ 

 ניהול/פיקוח תשתיות. תכנון (תחומים שונים)  ניהול פרויקטים -אקו ויז'ן 

 תכניות בניין הרים פיקוח/ניהול  חושן ניהול פרוייקטים 

 תכנון תשתיות מים וביוב  ילון מערכות תשתית בע"מ-בלשה

 תשכנון תשתיות מים וביוב  פלגי מים בע"מ

 והידרולוגיה מים, ביוב, ניקוז  ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ 

 תכנון קונסטרוקציה מבני ציבור אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

 ביסוס קרקע מבנים ותשתיות  איזיטופ פתרונות טכנולוגיים לסביבה בע"מ

 הנדסת מבנים ותכנון קונסטרוקציה ראיד ג'יריס מהנדסים 

 ומדידותתכנון תשתיות, תחבורה, כבישים, תנועה  בשיר עבד אלראזק בע"מ 

 תכנון תשתיות תחבורה וכבישים פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

 תכנון תשתיות וכבישים נתן תומר הנדסה אן.טי.אי בע"מ

 תכנון תשתיות וכבישים א.ס.ט. טליסמן הנדסה בע"מ 

 תכנון ומדידות  ח. פאהום ושות'

 יועץ נגישות  שלמה וצסלב ברוך

 יועץ בטיחות  בע"מיועצי בטיחות  -ברקן 

 יועץ בטיחות מבנים ונגישות  איי אל אם וויי הנדסה ובטיחות בע"מ

 יעוץ כספי  חכ"מ יעוץ מוניציפאלי בע"מ 

 יעוץ כספי  KPMGמשרד רואה חשבון סומך חייקין 

 יעוץ כספי  זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ 



 

 

 יעוץ כלכלי  פרומתאוס 

 כספי יעוץ  יעוץ כלכלי בע"מ  חפץ ושות'א.

 חשבות שכר ויעוץ כספי  אופיר בוכניק ושות רואי חשבון

 חשבות שכר ויעוץ כספי  ברניר שרותי מינהל בע"מ

 חשבות שכר ויעוץ כספי  טלדור יעוץ ובקרה

 יעוץ כספי, מדידות ארנונה, יעוץ מחשוב ח.ן טרסטקו בע"מ 

 יעוץ אבטחת מידע חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ 

 יעוץ אבטחת מידע פריימסק בע"מ

 יעוץ ביטוחי  יגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין

 יעוץ ביטוחי  שטרן-קוניאק

 שמאות  גיל סגל 

 יעוץ משפטי, גביית חובות ומדידות ארנונה צומן, רוקח, לנקרי, פרידלר עו"ד

 עיצוב תכנון פנים  אורלי הורוביץ 

 ואנרגיה סולאריתייעוץ ותכנון חשמל  גל מהנדסים אי.אן.ג'י בע"מ 
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