
 

 20222021/מאגר יועצים מאושר 

 כתובת שם היועץ מס'

1 
+  GISּשירותי מדידה להנדסה+  -מ"בע אינטרטאון

 קליטה וניהול מידע

 03-6133489 טלפון
 המלאכה :כתובת 03-6133489 פקס

 3057319 בנימינה, 6
2 

תברואה ואיכות  -בע"מ אקולוגי ותכנון יעוץ Portal ורטלפ
 -סביבה

: כתובת      050-5408559 :טלפון
 סבא כפר, הפעמון בית 20 ש”התע

 09-7654315 :טלפון               44425
: ל"דוא 7654314-09: פקס

lishka@portaleco.co.il 
3 

 אדריכלות מבנים -אדריכלים נופר
 03-6918787 פקס 03-6918585 משרד

 67448 אביב תל 32 יצחק נחלת
office@nofararchitects.com 

4 
ייעוץ ארגוני ובניית  -שוטף ארגוני ניהולי ייעוץ מור

 תוכניות עבודה

2211599-072      6033570-03  
office@bncr.co.il 

, 7 מצדה רחוב, 25 קומה, 4 ר.ס.ב מגדל
 .ברק בני

5 
 7/9 לכיש שדרות, גת 'קר elm.co.il הנדסה סביבה -סביבה הנדסת אלמנט

073-7314780 
ייעוץ ארגוני,  בע"מ פרויקטים וניהול ייעוץ סנסקום 6

ייעוץ  מחשוב, תקשורתהדרכה והשתלמויות, 
 לעריכת מכרזים

 
08-9785566 /08-9215544 
 

7 

 -לשכר מומחים שחק
 שכר

 ספורט אגודת רחוב ירושלים
 מיקוד 1 בית מספרהפועל 
 02/9999950 טלפון:  9695101

 אימייל:
office@shahak-ltd.co.il 

8 
 GISּשירותי מדידה להנדסה+  -מ"בע מהנדסים אפרומ

 077-5302705  :טל
, 16 ם"פלי 077-3181836 :פקס

 3309523 חיפה
אדריכל  -מ"בע אדריכלים רכטר -ארכיטקטורה 9

 מבנים, אדריכל תב"ע

 אתרים  כיכר: כתובת
 03-524-9115: טלפון

 
, אדריכל מבנים, פנים, תב"ע -אדריכלים זקסנברג 10

 03-6123613 חידוש מבנים

ומבנים הנדסת כבישים  -מ"בע אזרחית הנדסה תדם 11
 הנדסיים יועץ תנועה ותחבורה

 04-8577567 פקס: 04-8577566 טלפון:
 .3903213 הכרמל טירת, 2 אתגר כתובת

12 

יועץ נגישות, אדריכל   -מ"בע אדריכלות שמיר ענבר
 מבנים, נגישות, אדריכל תב"ע

 ותעסוקה מדע פארק, 3 הרימון
. 1925000: מיקוד, כרמל מבוא

   ,04-7705444: טלפון
. 04-7797672:פקס. 04-7705141   

office@inbararc.co.il 
, GISּשירותי מדידה להנדסה+  -מ"בע גיאופורמציה 13

מיזוג אוויר, ייעוץ אנרגיה, רישוי עסקים, ייעוץ 
 לעריכת מכרזים

 86 בית מספר 5017 נצרת רח'
 054-4701485 טלפון:

 

mailto:lishka@portaleco.co.il
mailto:office@nofararchitects.com
mailto:office@bncr.co.il


 

14 
 תשתיות ותקשורתייעוץ כלכלי,  -מ"בע שיא שבח

 אשדוד צפוני. ת.א, 8 ההשכלה' חר
: ל"דוא 073-2149999: טלפון

info@shevah.com 
15 

רו"ח, ייעוץ כלכלי, כלכלן,  -ח"רו איסלאם אשףנ
 ביקורת

 הטסטים מתחם טייבה ,תעשייה אזור
  40400, 2 קומה הכוכבים בניין

  09-7995040: טלפון
 

ייעוץ כלכלי, יועץ  -טים כלכלי ייעוץ- פרומתאוס 16
 להתייעלות כלכלית

5617801-03     3181607-077   
info@pfa.co.il 

17 
הנדסת מים, יועצת מערכות תשתיות,   - ילון בלשה

 ביוב, תכנון ביוב ומתקני טיהור

04-8603600 
 04-8603601 פקס:

 א' נשר 20המסילה 

is.com-balasha@bj 
18 

 CRהנדסה, שיתוף ציבור -שוטף ארגוני קהילה קשרי 

03-6033570 /072-2211599  
office@bncr.co.il. קומה, 4 ר.ס.ב מגדל 

 ברק בני, 7 מצדה רחוב, 25
 

19 
 א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

 תקשורתחשמל, מיזוג אויר , 
 

 077-4702357 :פקס 03-6488939 :טל
 תא אביב  93הירדן  מררח' מש

amir@apr-eng.com 
office@apr-eng.com 

 ר עיצוב נוףומית 20
אדריכלות נוף, אדריכלות נוף ופיתוח תכנון ושצ"פ 

 ומוס"ד
 

052-5752512 
 בארותיים 21הפלג 

Timor.landesign@gmail.com 

21 
 רן שטוק יועץ עסקי

 יועץ כלכלי, יועץ להתייעלות כלכלית, יועץ ארגוני
 

 03-6957833טלפון: 
 03-6597834ס:פק
 67443תא אביב  159יגאל אלון 

office@ranstock.com 
 ס הנדסה וניהול יקאגינ 22

מהנדס חשמל ותקשורת, ייעוץ ליווי והכנת מכרזים, 
 תשתית לתקשורת ומחשוב ותקשורת, יועץחשמל 

 

03-9186000 
 אור יהודה  30החרושת 

info@aginix.co.il 

 פרופ' ראסם חמאיסי 23
 cpsמרכז תכנון ולימודים 

ץ ארגוני, יועץ הכנות מכרזים לביצוע פרויקטים עיו
מכרזי מסגרת לבינוי ופיתוח תשתית יועץ לפיתוח 

 פרוגרמה שיתוף ציבור ניהול תכנון .אזורי תיירות
 

 פרופ' ראסם חמאיסי
050-5245541 

 169000כפר כנא 

khamaisi@geo.haifa.ac.il 

 pwcקסלמן קסלמן  24
 יועץ כלכלי יועץ להתייעלות

 
 
 
 
 

076-8106314 
072-3295201 

 03-7954556 :פקס
 6492103תא אביב  146דרך מנחם בגין 

mailto:info@pfa.co.il
mailto:balasha@bj-is.com
mailto:amir@apr-eng.com


 

25 
 פרייספליצר יעבץ

 תב"עאדריכל 

03-5228610 
 03-5234018ס: פק

 6416204תא אביב יפו  76ל ואבן גביר
26 

 אל דהאןידנ
 שמאות שמאי

052-3212636 
04-9834791 

  179מנוף ד.נ משגב ת"ד                     

ddshamaim@gmail.com                    

 
27 

 בטיחות נגישות אליאב הנדסה
 מהנדס בטיחות יועץ נגישות

058-7893457 
 9062700עפרה  1653ת"ד 

yoni@eliav_eng.com                             
28 

 מילחם בהאא מוחמד
 אדריכל נוף אדריכל נוף ופיתוח

 מילחם בהאא מוחמד
050-8580067 

 תא אביב יפו

Bah.nof.1@gmail.com 
29 

 גילדור בע"מ
 יועץ ניקיון יועץ מחזור

 גילדור בע"מ
03-6320630 

 פקס:  03-6320631
 2690ת.ד  5תמר 

 601900נווה מונסון 

Gikdor1@netvision.net.il 
30 

 בועז גרופ
 גזברות יועץ כלכלי

 

054-3552273 
 רמת גן 7אבא הלל דרך 

bateboazg@gmail.com 
sagiboaz@gmail.com 

31 
 א.פ

יועץ למשאבי אנוש יועץ התייעלות יועץ ליווי והכנת 
מכרזים בקרה הנדסית יועץ לבניית תוכניות עבודה 

 יועץ לעריכת מכרזים

073-7000612 
073-7000611 

 46733ה מיקוד יהרצל 12628ת.ד 

info@proactive- team.co.il 
 

32 
 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

 אדריכלות תב"ע אדריכלות מבנים

04-8580067 
 04-8580066 ס:פק

 טירת הכרמל 15קרן היסוד 
Office2@gordon-ltd.co.il 

33 
 גופר הנדסה

סגרת מוהכנת מכרזים ל ניהול ופיקוח בניה יעוץ ליווי
נוי ופיתוח תשתית בקרה הנדסית ניהול תכנון ילב

 מנהלי פרויקטים

 
054-6489760 
04-6379437 

 04-6379447פקס 
 פרדס חנא כרכור 96הארכינם 

eli@goferh.com 
 עו"ד אילנית זמיר אשכנזי 34

ייעוץ ליווי והכנת מכרזים לביצוע פרויקטים מכרזי 
מסגרת לבינוי ופיתוח תשתיות וכ' יועץ למערכת 

 מכרזים כללי
 

052-8668358 
 53215גבעתיים  22כצנלסון 

ilanit@ailanit.co.il 

mailto:ddshamaim@gmail.com
mailto:yoni@eliav_eng.com
mailto:Gikdor1@netvision.net.il
mailto:bateboazg@gmail.com


 

 שלמה דניאל 35
אדריכלות פיתוח נוף ותב"ע תכנון מפורט שצ"פ 

 אגרונום תכנני נוף צומוס"
 

050-2180755 
02-5888391 

office@terrasot.com 

36 
 בוטרמן עו"דמרגלית 

 דיני עבודה וחיובי שכר סוציאליות עו"ד ביקורת

050-3121991 
 ביתר עילית 43/3כף החיים 

office@shblaw.co.il 

 
 אופק צילומי אוויר 37

 מדידות מיפוי פוטוגרמטרי
 

09-8603065 
 נתניה 22פולג הבונים 

ofek@ofek-air.com 
38 

 מ.ד פתרונות תקשורת בע"מ
 תקשורת תשתית מצלמות

1800656463 
 7194500עין יחלמיש ד.נ מוד

office@md-com.co.il 
39 

 BDOייעוץ וניהול בע"מ  יו האפטז
 יועצים כלכלים יועצים להתייעלות

03-3037135 
03-6386868 

 03-6394320פקס 
 תל אביב 78דרך מנחם בגין 

bdo@bdo.co.il 
yoyamb@bdo.co.il 

40 

 בסט אדריכלים ומתכנני ערים
 תב"ע אדריכלות

050-9550545 
03-5719302 

 גבעתיים 49 ינסקיקפל

dbestar@gmail.com 

 
 גל מהנדסים 41

התייעלות אנרגטית, סולרית, חשמל, קרינה,      
 בטיחות, קונסטרוקטור

054-2626285 
 077-2102618פקס: 

 חדרה -11הלל יפה 

Hili.gal.engineers@gmail.com 
 

mailto:office@terrasot.com
mailto:office@shblaw.co.il
mailto:bdo@bdo.co.il
mailto:yoyamb@bdo.co.il
mailto:dbestar@gmail.com

