
שם יועץתחום

עדה כרמי מלמד אדריכליםאדריכלות

ב מתכננים.אאדריכלות

דאטום מהנדסים אדריכלות

ענבר שמיר אדריכלותאדריכלות

יעקובסון אדריכלים,שילה,פיטלסוןאדריכלות

מרש אדריכליםאדריכלות

אדריכלים V5אדריכלות

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידעאדריכלות

ס הנדסה.אאדריכלות

סאמר עבוד הנדסהאדריכלות

מוססקו אדריכל ומתכנן ערים. צאדריכלות

אלטמן אדריכליםאדריכלות ותכנון ערים

עמיחי אדריכליםאדריכלות ותכנון ערים

לוין אדריכליםאדריכלות ותכנון ערים

לאה שניאור אדריכליםאדריכלות ותכנון ערים

ניר קוץ אדריכליםאדריכלות ותכנון ערים

סטודיו אדריכלות נוףאדריכלות ותכנון ערים

מירון סורין אדריכלותאדריכלות ותכנון ערים

א תכנון ערים.יאדריכלות ותכנון ערים

אריקה לאוב אדריכליםאדריכלות ותכנון ערים

תנע ניהול פרוייקטיםאדריכלות ותכנון ערים

דע ניהול מידע ומקרקעין-גאואדריכלות ותכנון ערים

גליל הנדסהאדריכלות ותכנון ערים

ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי עריםאדריכלות ותכנון ערים

מנספלד קהתאדריכלות ותכנון ערים

הרי ברנדאדריכלות ותכנון ערים

ענבר שמיר אדריכלותאדריכלות ותכנון ערים

אורבניקסאדריכלות ותכנון ערים

יעקובסון אדריכלים,שילה,פיטלסוןאדריכלות ותכנון ערים

מרש אדריכליםאדריכלות ותכנון ערים

אדריכלים V5אדריכלות ותכנון ערים

פישר אלחנניאדריכלות ותכנון ערים

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידעאדריכלות ותכנון ערים

סאמר עבוד הנדסהאדריכלות ותכנון ערים

ק פרוייקטים.י.תאדריכלות ותכנון ערים

מוססקו אדריכל ומתכנן ערים. צאדריכלות ותכנון ערים

אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיהאקולוג

לאפוס שירותי תכנון ורישוי. אבטיחות וכיבוי אש

ניצן קריסטל בטיחות הנדסהבטיחות וכיבוי אש

סאמר עבוד הנדסהבטיחות וכיבוי אש

דע ניהול מידע ומקרקעין-גאוגיאו אינפורמטיקה

אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיההידרולוגים



פרידה בן דוד חוק תכנון ובניה

דע ניהול מידע ומקרקעין-גאוחוק תכנון ובניה

עזי כהן רמוןתאורה ותקשורת, חשמל

לודן הנדסהתאורה ותקשורת, חשמל

אורי אברהמיתאורה ותקשורת, חשמל

ר הנדסה וניהול פרוייקטים.פ.אתאורה ותקשורת, חשמל

שירותי הנדסה ושיווק- אפרו תאורה ותקשורת, חשמל

אורבניקסע"יועץ איכות סביבה לתב

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידעע"יועץ איכות סביבה לתב

אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיהע"יועץ איכות סביבה לתב

אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהיועץ אינסטלציה

דורין הנדסהיועץ אינסטלציה

אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיהיועץ אקוסטיקה

דע ניהול מידע ומקרקעין-גאויועץ לליווי תכנית בינוי

גליל הנדסהיועץ לליווי תכנית בינוי

יעקובסון אדריכלים,שילה,פיטלסוןיועץ לליווי תכנית בינוי

ס הנדסה.איועץ לליווי תכנית בינוי

ס הנדסה.איועץ לליווי תכנית בינוי

סאמר עבוד הנדסהיועץ לליווי תכנית בינוי

I-CEPA(א"הג)יועץ מיגון 

ס הנדסה.א(א"הג)יועץ מיגון 

סאמר עבוד הנדסה(א"הג)יועץ מיגון 

ניצן קריסטל בטיחות הנדסהיועץ מתקני ספורט

לוי שטרק זילברשטייןיועץ תנועה וכבישים

מהוד הנדסהיועץ תנועה וכבישים

טייב הנדסהיועץ תנועה וכבישים

אל הנדסה ותכנון תחבורה.גי.פייועץ תנועה וכבישים

תהן תכנון הנדסייועץ תנועה וכבישים

ל הנדסה.א.דיועץ תנועה וכבישים

OHMייעוץ הנדסי בכיר

פ הנדסה.איעוץ נגישות

ענבר שמיר אדריכלותיעוץ נגישות

המרכז הישראלי לנגישות בתקשורתיעוץ נגישות

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידעיעוץ נגישות

מ"פיתוח סביבה וקיימות בעיעוץ סביבה ובניה ירוקה

אורבניקסיעוץ סביבה ובניה ירוקה

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידעיעוץ סביבה ובניה ירוקה

אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיהיעוץ סביבה ובניה ירוקה

טייב הנדסהיעוץ קרקע וביסוס

פי ייעוץ והנדסה.אסכמאות

'גטניו ושותכמאות

מ"אלקא מהנדסים בעמדידות

ג אזוט.א.אמדידות

תהן תכנון הנדסימדידות



מאפ-פוטומדידות

'גטניו ושותמדידות

פתרונות לעיר- חלוקי נחל מדידות

אופק צילומי אווירמדידות

ארז מדידותמדידות

קו מדידה מדידות

קנה מידהמדידות

מ"אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע(ע"כולל לתב)מים וביוב 

טייב הנדסה(ע"כולל לתב)מים וביוב 

ת מהנדסים יועצים.ב.מ(ע"כולל לתב)מים וביוב 

אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה(ע"כולל לתב)מים וביוב 

דורין הנדסה(ע"כולל לתב)מים וביוב 

סאמר עבוד הנדסה(ע"כולל לתב)מים וביוב 

אדי מימון הנדסה(ע"כולל לתב)מים וביוב 

מ"מהנדסים בע. מ.קופלוביץ פ(ע"כולל לתב)מים וביוב 

אורהייטקמערכות מידע גאוגרפיות

ג"רדנסקי שירותי ממ.ימערכות מידע גאוגרפיות

אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהמתכנן אתרי פסולת

אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהמתכנן בריכות אידוי 

לוי שטרק זילברשטייןמתכנן ניקוז

מהוד הנדסהמתכנן ניקוז

טייב הנדסהמתכנן ניקוז

אל הנדסה ותכנון תחבורה.גי.פימתכנן ניקוז

אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהמתכנן ניקוז

ל הנדסה.א.דמתכנן ניקוז

ר הנדסה וניהול פרוייקטים.פ.אמתכנני מיזוג אויר

שרון חפר חייקין נוף ופיתוח

אסיף ברמן נועה ברוט אדריכלי נוףנוף ופיתוח

אסיף ברמן נועה ברוט אדריכלי נוףנוף ופיתוח

ס הנדסה.אנוף ופיתוח

פי ייעוץ והנדסה.אסניהול פרוייקטים

אתוס אדריכלות תכנון וסביבהניהול פרוייקטים

אשר אולניק חברה להנדסה ניהול פרוייקטים

שלי אמנון הנדסת בנייןניהול פרוייקטים

ארז רובינשטיין ניהול פרוייקטיםניהול פרוייקטים

טייב הנדסהניהול פרוייקטים

דאטום מהנדסים ניהול פרוייקטים

אלמלם הנדסה וניהולניהול פרוייקטים

אמיקן ניהול פרוייקטים הנדסייםניהול פרוייקטים

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידעניהול פרוייקטים

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידעניהול פרוייקטים

ס הנדסה.אניהול פרוייקטים

סאמר עבוד הנדסהניהול פרוייקטים

ת.פ.חניהול פרוייקטים

פי ייעוץ והנדסה.אסקונסטרוקציה

לאפוס שירותי תכנון ורישוי. אקונסטרוקציה



גליל הנדסהקונסטרוקציה

טייב הנדסהקונסטרוקציה

ארז עמית הנדסת מבניםקונסטרוקציה

סאמר עבוד הנדסהקונסטרוקציה

זייד את זייד שמאיםשמאות מקרקעין

עמיר רונן שמאי מקרקעיןשמאות מקרקעין

דני כודדישמאות מקרקעין

טדי שמאות וניהולשמאות מקרקעין

תהן תכנון הנדסיתכנון עפר

טייב הנדסהתכנון עפר

ל הנדסה.א.דתכנון עפר

אר תפעול.או.סיהסעדה

מ"אריה שוורץ מהנדסים יועצים בעיועץ אינסטלציה

ברהם תכנון וביצוע עבודות הנדסהיועץ אינסטלציה

ענבר שמיר אדריכלותיועץ הנגשה רישוי עסקים

יועץ למכרזי ניקיון ואחזקת מבנים ותשתיות לקווי 

תשתיות לקווי שפכים תהליכיים ותשתיות לקווי , מים

ביוב

אדי מימון הנדסה

יועץ למכרזי ניקיון ואחזקת מבנים ותשתיות לקווי 

תשתיות לקווי שפכים תהליכיים ותשתיות לקווי , מים

ביוב

מ"מהנדסים בע. מ.קופלוביץ פ

אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיההקמת ותפעול אתרי פסולת, יועץ לשיקום

טריפל טייועץ מחשוב

אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיהיועץ קרקע

מ"מוטי פוגל הנדסה בע.אמ.אפיועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

לודן הנדסהיועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

לודן הנדסהיועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

שירותי הנדסה ושיווק- אפרו יועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

אדי עזרןיועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

לאה שניאור אדריכליםייעוץ נגישות

אורבניקסייעוץ סביבתי

אלמנט הנדסת סביבהייעוץ סביבתי

אדי עזרןעיצוב תאורה

מ"פיתוח סביבה וקיימות בעפינוי פסולת

אקו טקאיכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

איירלאב בדיקות אויוראיכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

טק- מטאו איכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

ר'ניהול משאבי הסביבה אינווירומנגאיכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

המבדקה הכימיתאיכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

LSRIאיכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיהאיכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

EOSאקולוג

יואב גבריאלי17025יועץ להסמכת מעבדות לתקן 

EOSשים וטיפול בשפכי תעשייה "יועץ למט

EOSיועץ רישוי עסקים

חיה אטלסייעוץ בטיחות במעבדות

יואב גבריאלי18001,14001,9001,45001ייעוץ לתקני איכות 



שר יעוץ והדרכה18001,14001,9001,45001ייעוץ לתקני איכות 

שר יעוץ והדרכה18001,14001,9001,45001ייעוץ לתקני איכות 

ד ברזילי פיני"עוייעוץ משפטי סביבתי

אבי מושלייעוץ סביבתי

בראור פיתוח כלכליייעוץ סביבתי

אנוירוטקייעוץ סביבתי

אלמנט הנדסת סביבהייעוץ סביבתי

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגיייעוץ סביבתי

מ"פיתוח סביבה וקיימות בעייעוץ סביבתי

אקו טקייעוץ סביבתי

לודן טכנולוגיות סביבהייעוץ סביבתי

החברה לשירותי איכות הסביבהייעוץ סביבתי

מ"אמינולאב בעייעוץ סביבתי

איירלאב בדיקות אויורייעוץ סביבתי

המבדקה הכימיתייעוץ סביבתי

EOSייעוץ סביבתי

אורבניקסייעוץ סביבתי

אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיהייעוץ סביבתי

גולדשמיד. יייעוץ סביבתי

יצחק בילקיסGC MSיעוץ מדעי למעבדות 

פי ייעוץ והנדסה.אסכימיה

מ"איי בע.סי.פוריועץ אבטחה ומיגון

טריפל טייועץ אבטחה ומיגון

טריפל טייועץ טכנולוגיות ביטחון

טריפל טימתכנני מערכות ביטחוניות

טריפל טיב ומערכות מולטימדיה"מערכות שו    

ארגון ומדעי ניהול יועצים- אמן אינטגרציית עיר חכמה   

ר הנדסה וניהול פרוייקטים.פ.אאינטגרציית עיר חכמה   

טריפל טיאינטגרציית עיר חכמה   

טריפל טיסלולאר   

בוטובליס שרתים ומערכי אחסון וגיבוי   

טריפל טי הנחת תשתית חוץ

שירותי הנדסה ושיווק- אפרו ב ומערכות מולטימדיה" מערכות שו

טריפל טיתקשורת'  שילוב מע

IPTטריפל טי

פילת מקבוצת היי קפיטלאבחון פסיכולוגי ואבחון תעסוקתי 

תשתיות מידע וטכנולוגיותאבטחת מיידע וסייבר

בוטובליס אבטחת מיידע וסייבר

טריפל טיבינוי חדרי תקשורת ושרתים

ח"ברסקי את ברגר רוביקורת פנים

'ויינברגר ברטנטל ושותש לליווי סקר ארנונה ונכסים"יועמ

 יועצים1אראיועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות 

פילת מקבוצת היי קפיטליועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות 

בני שדה ייעוץ ארגונייועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות 

ארגון ומדעי ניהול יועצים- אמן יועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות 

רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקייועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות 

זיו האפט ייעוץ וניהוליועץ בהכנת מכרזי רכש של ציוד מחשוב 



ברק גיט מיסטיריאל עורכי דיןיועץ גבייה 

ד ברזילי פיני"עויועץ גבייה 

שחק המומחים לשכריועץ לבקרת שכר בתחום המוניציפלי 

, איסוף פסולת ביתית, חשמל: יועץ להכנת מכרזי

עיצוב תאורה והתייעלות אנרגטית
זיו האפט ייעוץ וניהול

שחק המומחים לשכריועץ להכנת מפרט מכרז למערכת שכר

יועץ למכרזי ניקיון ואחזקת מבנים ותשתיות לקווי 

תשתיות לקווי שפכים תהליכיים ותשתיות לקווי , מים

ביוב

זיו האפט ייעוץ וניהול

תשתיות מידע וטכנולוגיותיועץ מחשוב

חוזים , א"מכרזי כ, יועץ משפטי בנושא דיני עבודה

(מס הכנסה, ביטוח לאומי)מוסדות , אישיים
ד ברזילי פיני"עו

חוזים , א"מכרזי כ, יועץ משפטי בנושא דיני עבודה

(מס הכנסה, ביטוח לאומי)מוסדות , אישיים
'מיכל רוזנבוים ושות

בראור פיתוח כלכלייועץ פיננסי

ח"ברסקי את ברגר רויועץ פיננסי

מ"אמציה סמקאי בעיועץ פיננסי

ק תכנון כלכלי.ייועץ פיננסי

זיו האפט ייעוץ וניהוליועץ פיננסי 

'בריטמן אלמגור זהר ושותייעוץ ארגוני

יעוץ ארגון- אגמון ייעוץ ארגוני

'בריטמן אלמגור זהר ושותייעוץ ארגוני

ארגון ומדעי ניהול יועצים- אמן ייעוץ ארגוני

רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקיייעוץ ארגוני

חכמ ייעוץ מוניציפליייעוץ למכרזים

ארנון רונדייעוץ למכרזים

הלווי דוויקייעוץ למכרזים

חכמ ייעוץ מוניציפליייעוץ מוניציפלי

בראור פיתוח כלכליייעוץ ניהול אזורי תעשייה

ברק גיט מיסטיריאל עורכי דיןמודדים לעריכת סקר ארנונה 

מרש אדריכליםמעצב פנים

אדריכלים V5מעצב פנים

טריפל טימ"מערכות חישה ומנ

טריפל טיציוד מחשוב 

ח"ברסקי את ברגר רוראיית חשבון

ניר שירותי מנהל-בר. אראיית חשבון

'רון פישמן ושותראיית חשבון

מוניסיטי ישראל ראיית חשבון

יובל יעקובסוןשיווק ופרסום

יניב רפאלרכב , מקרקעין, רכוש– שמאות 

יניב רפאלשמאות חריגות

ברק גיט מיסטיריאל עורכי דיןשמאות חריגות

יניב רפאלשמאות כלכלית מיוחדת

קופל ראם יצור תוכנותמערכות מידע ומחשוב, תקשורת נתונים

טריפל טיתשתיות מחשוב


