רשימת יועצים חברה כלכלית אופקים
יועץ אקוסטיקה
אדריכל נוף
איי וי אם אדריכלות ועיצוב בע''מ
אילנה אופיר אדריכלות נוף
אסיף ברמן  -נועה ברוט אדריכלי נוף
שריג וקסמן אדריכלות נוף בעמ
טל בילינסקי אדריכלות ונוף בע''מ
ירון ארי אדריכלות נוף בע"מ
מילר בלום תכנון סבביתי בע"מ
מתיתיהו קונס
ק.ס.מ קבוצת סוף מערב בע"מ
קו בנוף אדריכלות
רימון סביבה ונוף בעמ
זך אדריכלים

יועץ בטיחות
איי אל אמ אס וויי הנדסה ובטיחות בע"מ
ארז גלבגיסר אדריכלים ויועצים
עופר רוזנר -מעגלי בטיחות
עורבי שירות בטיחות ובניה בע"מ
רב פעלים ניהול פרויקטים בע''מ
רפאל שיכוורגר  -ברטק הנדסה

אדריכלים
וי  5אדריכלים
בני פרייז אדריכלים בע''מ
בסט אהוד פרץ -בסט אדריכלים ומתכנני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בעמ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
דן אלרוד אדריכלים ומתכנני ערים
דניאל גולדברד ושיר
זאב גור אדריכל
זרתא סטודיו בע''מ
כהן יחזקל או רחל
ר .לוטן אדריכלים בע"מ
ליואי דבוריינסקי אדריכלים
מירון לוי אדריכלים
מרש אדריכלים בע"מ
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בעמ
פישר אלחנני אדריכלים בעמ
פרידמן אוטו אנדרס
ציונוב ויתקון אדריכלים
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים
רועי יצחקי אדריכלים בע"מ
ענבר שמיר אדריכלות בע''מ
סטיו אדריכלים
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
לרמן בן שושן עיר ,איזור ,נוף בע"מ
שיח אדריכלים
קובי זיק -מקצב אדריכלים
תפנית תכנון ובינוי ערים בע"מ
אבי ליזר
לאה שניאור אדריכלים

הידרולוג
ה.מ.ד.י הנדסה בע''מ
ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים  1980בעמ
לביא נטיף אלגביש ( )2014בעמ
סוטובסקי מערכות אזרחיות

יועץ מיזוג אויר
יועץ משפטי -התמחות במכרזים רשויות מקומיות
מיכל רוזנבוים ושות
בראש סומך משרד עורכי דין
שירלי סופר -דמרי משרד עורכי דין
הילה רווח עו"ד
אגמון ושות' רוזנברג הכהן שות'
יועץ תקשורת
איי טים קשרי קהילה בעמ
שרון עטיה -אסטרטגיה ייעוץ תקשורת
אביעוז קריספין בע"מ

יועץ איטום
אורי ענבל הנדסת איטום
יועץ איכות הסביבה וטיפול באסבסט
לשם שפר איכות הסביבה בע"מ
ב.פ בידוד פרויקטים בע"מ
יועץ אלומיניום
יועצי ביטוח
בקשי יפת
יועצי גינון
להשקות אילנות

יועצי מבנה וקונסטרוקציה
אבוחצירא שמעון יעקב
אדר י.ב הנדסת מבנים בעמ
אונונו רפי הנדסת מבנים
אורן קרייף יועץ מבנים וקונסטרוציה
איי.אמ.פי הנדסה
לוי באום הנדסת בנין בע''מ
סטאר מהנדסים בעמ
פרי רבין מהדנסים
שלומי שמעוני

יועצי מעליות
לברוב הנדסת מעליות
יועצי מערכות גז וחימום
יועצי מערכות מחשוב הנדסיות
יועצי מצלמות
דנון ייעוץ טכנולוגי DTCE
יועצי נגישות
נגישות מורשה מאיר אטדגי
באסם אלקרנאוי -א.פ הנדסה
יעקבסון יובל רפאל הלן
נגישות לעסקים בע''מ
ס.מ פורמה אדריכלים ויועצים
צעד קדימה
ענבר שמיר אדריכלות בע"מ
תפנית ניהול בניה בע"מ
צונאמי -גל אשכנזי ודולב חיון

יועצי עיר חכמה
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים -יועצי עיר חכמה
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
אס .יו .איי .טי .אסsuits -

יועצי קרינה
יועצי תנועה כבישים ניקוז
א.א.ג אזוט בע''מ
א.ש רנד הנדסה בעמ
אריה צור מהנדסים בעמ
גילי אמסילי תנועה
גרנד הנדסת גשרים ומבנים
י.ט .הנדסה
מהוד הנדסה בע"מ
פי .ג'י .אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע''מ
רעמ הנדסת כבישים ותנועה
שאדי נאטור
ת.ה.ן תכנון הנדסי ( )1985בעמ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
אבניו פרויקטים בע"מ
צ'צ'יק מהנדסים אזרחיים בע"מ
א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ

יועצי מתכנני מים ביוב
אמיתי אבנון א.א .מהנדסים
אי וי מהנדסים יועצים בעמ
אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע''מ
אשד מזרקות בעמ
ה.מ.ד.י הנדסה בע''מ
הנגב תכנון מערכות מים ,ביוב ומתקני תברואה בעמ
סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים
קופולוביץ פ.מ .מהנדסים בעמ
פיסקון גולברג אלאונורה:אלאונורה מ.מ מהנדסים
יועצים
פלגי מים בע"מ
סוטובסקי מערכות אזרחיות

יועצים כלכליים
אופיר בוכניק ושות'  -רו''ח
בינות ניהול ופיתוח בע"מ
הלוי דוויק בע"מ
חכם ייעוץ מוניציפלי
יהושע ניר נעם ו או טלי
מוציאי מים ייעוץ וניהול
פז כלכלה והנדסה  1996בעמ
מנוף לעסקים שירותים כלכליים בע"מ
סמקאי אסטרטגיה בע"מ
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
אובניקס בע"מ
י.ק .תכנון כלכלי בע"מ
בר אור פיתוח כלכלי
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אריה גולדין
בן דוד שלוי קופ ושות'

יועצים לבניה ירוקה
פיתוח סביבה וקיימות בעמ
מודדים דיטקציה
א.א.ג אזוט בע''מ
אלקא מהנדסים (עמי ויעקב) בע"מ
גטניו ושות' מודדים מוסמכים
גיאו פוינט בעמ
פוטו -מאפ בע"מ
מ.ג.ה מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ
אורהייטק ג'י.איי.אס בע"מ
זייד גאומפ בע"מ

מנהלי פרוייקטים
א .אפשטיין ובניו ()1995
א.א .הנדסה בע"מ
אדם עמית תשלובת יעוצית בעמ
איתי שמע
אלמלם הנדסה וניהול בע''מ
אתגר הנדסה ויעוץ בע"מ
גאו -דע ניהול מידע מקרקעין ונכסים בע"מ
דאטום מהנדסים בע''מ
דבלמן פרצלינה ניהול פרוייקטים בע"מ
ליבי חיזוקים איתנים בע"מ
סלמן יזמות והנדסה בע''מ
פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בעמ
פי אס אן ניהול פרויקטים ואדריכלות
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
א.ס שירותי תאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ
הראל שמואל -הראל הנדסה עירונית
רומן אייזנברג
אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ
גדיש חברה להנדסה
ארז רובנשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
גלרוס אחזקות בע"מ
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה
צבי לינזן מהנדסים  2007בע"מ
מ.ד.מ ניהול פרוייקטים
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ

מפקחי בניה
א.ח שנהב
אשטון הנדסה בעמ
דאטום מהנדסים בע''מ
תמך י.ג .הנדסה אזרחית בע"מ
אביאור אבוקרט אברהם בע"מ
שומן הנדסה אזרחית בע"מ
צבי לינזן מהנדסים בע"מ

פרוגרמטור לצרכי ציבור
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

שמאים
זייד את זייד שמאים וכלכלנים

שרותי התייעלות סביבתית
פיגרס דוד ו או יוליה
מעבדות /מכון התקנים
אסית הנדסה בע"מ

שילוט
יועצי רמזורים

יועצי תאורה /חשמל
איי טי אס הנדסה וייעוץ
איתן סיאני
אפ.אמ .מוטי פוגל הנדסה בע"מ
אפרו שירותי הנדסה ושיווק בעמ
ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בעמ
וייצמן ליברמן הנדסת חשמל
חדד חיים
יורוברידג' הנדסה בע"מ
מטרני ייעוץ חשמל בעמ
נעים שרון -נעים בדרך פרוייקטים
אינג' י .אהרוני הנדסת חשמל בע"מ

יועצי קרקע
א .גיאומכניקה בע"מ
זלצמן עוזי ו או ורדה
דבוש הנדסה אזרחית
חזן הנדסת ביסוס בע"מ

