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יועצים מאושרים לפי תחומים
אגרונום

שם היועץ
אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ
ד"ר רקפת הדר גבאי
דרור ניסן
זך אדריכלים בע"מ
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ
שלפ מעבדה חקלאית עודד יפה

אדריכלי בניין למבני ציבור ומוסדות
 v5אדריכלים
חינוך גדולים )כדוגמת בתי ספר
ומקבצי גני ילדים(
אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ
אילן צבי אדריכל בע"מ
בני פרייז אדריכלים בעמ
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
ברלב אדריכלים בע"מ
ג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
גילרמו מלמוד אדריכל
דורון שינמן אדריכל
הראל ניר אדריכלים
זך אדריכלים בע"מ
חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ
י.ציפרוט אדריכלות בע"מ
יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים
יוסי קורי
יוסף בורשטין אדריכלים
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
נץ מלצר ,י .אפריל אדדריכלים
סטיו אדריכלים
עירית ודרור אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ערן טמיר
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
אדריכלי בנין להגשת תכניות בנין
 v5אדריכלים
עיר
אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ
אדריכל זלקין שמיר
ארמה ניתוח מידע
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2
אדריכלי בנין להגשת תכניות בנין

אנג'ל אדריכלות ,תכנון ערים ונגישות
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
ברלב אדריכלים בע"מ
ברמלי-דנילוב אדריכלים
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים )(1994
בע"מ
זך אדריכלים בע"מ
י.כהן אדריכלים
י.ציפרוט אדריכלות בע"מ
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
נץ מלצר ,י .אפריל אדדריכלים
עירית ודרור אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
פבלו אלטמן אדריכלים
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים
רן בלנדר-אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

אדריכלי בנין לטיפול בבקשות להיתר אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ
אדריכל זלקין שמיר
אנג'ל אדריכלות ,תכנון ערים ונגישות
בני פרייז אדריכלים בעמ
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
ברמלי-דנילוב אדריכלים
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
גילרמו מלמוד אדריכל
דאטום מהנדסים בע"מ
דורון שינמן אדריכל
הראל ניר אדריכלים
חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ
י.כהן אדריכלים
יוסי קורי
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
נץ מלצר ,י .אפריל אדדריכלים
שואף רונן אדריכלים בע"מ
אדריכלי בנין למבני ציבור ומוסדות
חינוך קטנים )כדוגמת גני ילדים(

אבי ליזר אדריכלות
אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ

ארמה ניתוח מידע
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אדריכלי בנין למבני ציבור ומוסדות

אילן קדר אדריכלים
אירית כוכבי אדריכלים בע"מ
אנג'ל אדריכלות ונגישות
בני פרייז אדריכלים בעמ
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
בראון-חלפין ,אדריכלים  /דפנה בראון -חלפין

אדריכלי נוף

ארמה ניתוח מידע

ברלב אדריכלים בע"מ
ברמלי-דנילוב אדריכלים
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
גילרמו מלמוד אדריכל
דאטום מהנדסים בע"מ
דגן בדיקה
דורון שינמן אדריכל
הירש רוסמן אביצור
הראל ניר אדריכלים
הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים )(1994
בע"מ
י.כהן אדריכלים
י.ציפרוט אדריכלות בע"מ
יונגמן אדריכלים
יוסי קורי
יוסף בורשטין אדריכלים
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
נתי זיו  -סטודיו זיו בע"מ
סטיו אדריכלים
סטרטה אדריכלים
עירית ודרור אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ערן טמיר
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים
שואף רונן אדריכלים בע"מ
אב אדריכלות נוף
אדריכלות נוף טוך-סרגוסי בע"מ
אילנה אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי
בע"מ
אסיף ברמן  -נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ
בולטנסקי דליה אדריכלית נוף
ג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע"מ
גדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון
עירוני בע"מ
דפנה תמיר אדריכלית נוף
טל רוסמן
יהודה פרחי
מילר בלום תכנון סביבתי בע
מאגר יועצים דיגיטלי חכם
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אדריכלי נוף

חשבונאי
יועץ אקוסטיקה

יועץ בטיחות

יועץ ביטוח

יועץ ביסוס קרקע

יועץ בתחום איכות הסביבה
יועץ חשבונאי לבתי ספר
יועץ לכתיבת נהלי עבודה
יועץ לכתיבת תכנים
יועץ לתחום בניה ירוקה
יועץ לתקציבי משרד החינוך

יועץ מיזוג אוויר
יועץ מעליות
יועץ תקשורת
יועצי נגישות

כלכלן

כמאי )עורך כתבי כמויות(

עירית ודרור אדריכלים
שדה גולדשטיין מורד אדריכלות נוף
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
יעקב זיצר ושות',רואי חשבון
שמש משה פרויקטים מיוחדים בע"מ
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
גלעד פרלמן
לורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקה
א.ב בטיחות-חיים בנון
אורי יוסף יעוץ והנדסה
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
ניצן קריסטל בטיחות והנדסה
על בטוח הנדסת בטיחות אש וגהות בע"מ
ש.צ.שאלתיאל צברי בטיחות בע"מ
יגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין
ל.ה.ד .לאובר יועצים בע"מ
עו"ד עמיצור כחלון
א .גיאומכניקה בע"מ
אגסי רימון מהנדסים בע"מ
זליו דיאמנדי בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
יעקב זיצר ושות',רואי חשבון
סי .או..אור .תפעול ) ק.פ ( .בע"מ
סי .או..אור .תפעול ) ק.פ ( .בע"מ
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
ארמה ניתוח מידע בע"מ
טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
רון פישמן ושות רו"ח
מבט מערכות מיזוג אויר בע"מ
לברוב הנדסת מעליות
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע''מ
אנג'ל אדריכלות ,תכנון ערים ונגישות
היתם דוויק
להב הנדסת בטיחות אש בעמ
נגישות למרחב בע"מ
נגישות לעסקים בע"מ
נתי זיו  -סטודיו זיו בע"מ
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
אופיר בוכניק ושות
ארמה ניתוח מידע בע"מ
טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
יעקב זיצר ושות',רואי חשבון
דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בע"מ
חבוליס כלכלה והנדסה בעמ
ליברובסקי י.א .ניהול ופיקוח אתרי בניה בע"מ

ארמה ניתוח מידע
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מודד

מנהלי פרויקטים

אופק צילומי אוויר  1987בע"מ
אורהייטק  GISבע"מ
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
טופ מאפ מדידות והנדסה בעמ
לי דו מדידות בע"מ
לייפמן לאוניד בע"מ
מהנדסים מאפ פרו בע"מ
קו מדידה בע"מ
קומפאס
תגל מיפוי ואואטופוטו
אבני דרזניק מירון בע"מ
אופק ר.י הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע
אידאה הנדסה ד.י .בע"מ
איתי שמע
ארץ ניהול ותיאום פרויקטים
ב.ס מהנדסים 2001
ג.ד .הנדסה וניהול פרויקטים
גרויסמן הנדסה בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
ווקסלר )נ.ד.ב( מהנדסים בע"מ
זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מ
טי.אמ.ר ניהול פרויקטים רב תחומיים בע"מ
ליברובסקי י.א .ניהול ופיקוח אתרי בניה בע"מ
מ.גרונסקי הנדסה ויזמות  2000בע"מ
מרום תובל-יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
סי .או..אור .תפעול ) ק.פ ( .בע"מ
ספירה הנדסה וניהול פרויקטים
עדניר ע.פ .בע"מ
עתיד מהנדסים  2016בע''מ
פרו-שיא הנדסה בניה ותשתית בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע
קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ

מעצבי פנים

ארמה ניתוח מידע

קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה
אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ
תמך י.ג .הנדסה אזרחית בע''מ
 v5אדריכלים
אבי שטרנפלד אדריכלים בע"מ
אדריכל זלקין שמיר
בני פרייז אדריכלים בעמ
חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ
י.כהן אדריכלים
יונגמן אדריכלים
מאגר יועצים דיגיטלי חכם
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מעצבי פנים

מעצבים גרפיים

מפקחי בניין

יוסי קורי
נתי זיו  -סטודיו זיו בע"מ
סטודיו מתי חרותי
סטיו אדריכלים
שואף רונן אדריכלים בע"מ
שמש משה פרויקטים מיוחדים בע"מ
א.ס סהר תקשורת ומיתוג
אואזיס מדיה
גליה ארז-מיתוג עיצוב שילוט
דיאנה מטנקו
מויו
סטודיו גורדין
סטודיו חי-רועי דורון
פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
פרי קריאייטיב
קאמל הפקות  1995בע"מ
קמליה סטודיו
רויטר עיצוב
א.א.שירותים הנדסיים לבניין-אנדי אברבוך
אופק ר.י הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע
ב.ס מהנדסים 2001
גרויסמן הנדסה בע"מ
דקר בניין והנדסה בע"מ
ווקסלר )נ.ד.ב( מהנדסים בע"מ
ויינר הנדסה ופיקוח-רון ויינר
טביב פתרונות ניהול
י.אמינוב פרוייקטים בע"מ
ליברובסקי י.א .ניהול ופיקוח אתרי בניה בע"מ

מתכנן )מהנדס( חשמל

מתכנן אינסטלציה
ארמה ניתוח מידע

מ.גרונסקי הנדסה ויזמות  2000בע"מ
מרום תובל-יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
ספירה הנדסה וניהול פרויקטים
פרו-שיא הנדסה בניה ותשתית בע"מ
תמך י.ג .הנדסה אזרחית בע''מ
איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ
ג.ב .מהנדסים יועצים בע"מ
חדד חיים-חדד מהנדסים
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע''מ
טיקטין תכנון חשמל ) (2003בע"מ
י .רפפורט מהנדס חשמל בע"מ
מטרני יעוץ חשמל בע"מ
מינץ הנדסה ממחשבת
רמי אלוביץ הנדסת חשמל בע"מ
שצקי את בן מאיר בע"מ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
מאגר יועצים דיגיטלי חכם

מועצה מקומית גני תקווה

7
מתכנן כבישים )תנועה ופיזי(

מתכנני סביבות חינוכיות

מתכנני קונסטרוקציה

שמאי

שמאי מקרקעין

ארמה ניתוח מידע

א.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ
ג.ד .הנדסה וניהול פרויקטים
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה
ובקרה בע"מ
דקר בניין והנדסה בע"מ
יוגב הנדסה  -תכנון פיקוח וייעוץ בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
נ.א.ש הנדסה
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
רול הנדסת דרכים ותחבורה בע"מ
רעמ-הנדסת כבישים ותנועה
ת.ה.ן תכנון הנדסי ) (1985בע"צ
אדריכל זלקין שמיר
דאטום מהנדסים בע"מ
יוסי קורי
סטודיו מתי חרותי
אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ
גלינסקי מהנדסים
זהבה שוקר
י.ק .הנדסה ירוקה
לבני מהנדסים בע"מ
פורמן שי מהנדס בנין  -תכנון מבנים ויעוץ
הנדסי
קידן תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה
אזרחית ועבודות ציבוריות בע"מ
קרני ירון מהנדס בע"מ
אומיד עודד סולימני  -שמאות מקרקעין
דוד ומנור סגל  -שמאות מקרקעין בע''מ
דור סיון שמאים
ורד בניטה הנדסה ושמאות מקרקעין
זייד את זייד שמאים בע"מ
חן סמט שמאות מקרקעין
טדי שמאות וניהול בע"מ
יחזקאל יוסף
לימור מזור שמאות מקרקעין
מיכאל עין דור מקרקעין
נועה לביא  -שמאית מקרקעין
נחמה בוגין בע"מ
נתי נוימן
צפריר שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי בע"מ
רונן שחר
אומיד עודד סולימני  -שמאות מקרקעין
ורד בניטה הנדסה ושמאות מקרקעין
סיגלית ב.ש שמאות מקרקעין בע"מ

מאגר יועצים דיגיטלי חכם

