רשימת יועצים חברה כלכלית אופקים
יועץ אקוסטיקה
אדריכל נוף
איי וי אם אדריכלות ועיצוב בע''מ
אילנה אופיר אדריכלות נוף
שריג וקסמן אדריכלות נוף בעמ
טל בילינסקי אדריכלות ונוף בע''מ
ירון ארי אדריכלות נוף בע"מ
מילר בלום תכנון סבביתי בע"מ
ק.ס.מ קבוצת סוף מערב בע"מ
קו בנוף אדריכלות
רימון סביבה ונוף בעמ
מוסיטה פורמן -תכנון ופיתוח בע"מ
יהודה פרחי אדריכלות נוף
נופים -תכנון ניהול ועיצוב בע"מ
מ.ד.א.ן -מיכאל דואני אדריכלי נוף בע"מ

יועץ בטיחות
איי אל אמ אס וויי הנדסה ובטיחות בעמ
עורבי שירות בטיחות ובניה בעמ
אבני אפרת

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
זרתא סטודיו בע''מ
ליואי דבוריינסקי אדריכלים
מרש אדריכלים בע"מ
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
פישר אלחנני אדריכלים בעמ
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
קובי זיק -מקצב אדריכלים
אבי ליזר
לאה שניאור אדריכלים
שיא חדש בע"מ
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
באה אדריכלים -סבירסקי מלול בתיה
א.ב .מתכננים בע"מ
לקשטיין מרגלית אדריכלים
קנפו כלימור אדרכילים בע"מ
זקסנברג אדריכלים
גבריאלה נוסבאום
הסדנא אדריכלים בע"מ
אן.סי.איי חן אדריכלים בע"מ

אדריכלים
ידין תדמור אדריכלים בע"מ
טנדרוולד יאן או רננה -ארכטיק אדריכלים ומתכנני ערים
שרה זרביב
יוסף ברונשטיין אדריכלים
אפרת קובלסקי אדריכלים
יעקב חבר
יער אדריכלים ומתכנני ערים ( )2001בעמ

יועץ מיזוג אויר
אלקטרה מוצרי צריכה ( )1951בע"מ

יועץ משפטי -התמחות במכרזים רשויות מקומיות
מיכל רוזנבוים ושות
בראש סומך משרד עורכי דין
שירלי סופר -דמרי משרד עורכי דין
הילה רווח עו"ד
עו"ד רועי הלר
עו"ד תמיר יחיא
עזרא רחמים -משרד עורכי דין
שחר אגמון
רינה לפידות
פריש ,שפרבר ,ריינהרץ ושות'  -משרד עו"ד
ויינברג ברטנטל ושות'

יועץ תקשורת
איי טים קשרי קהילה בעמ
שרון עטיה -אסטרטגיה ייעוץ תקשורת
אביעוז קריספין בע"מ
רמי חכמה הפקות וידאו ואנימציה
וידאו הד בע"מ
גלי שידור בע"מ
דג הפקות סרטים
גלי הדרום א.ב.נ רדיו  2007בע"מ
דרומה -עמית גור ומורן ברנס
שיר הספרי
אוס לנגב ולגליל (ע"ר)
אבידן הסה
יובל נתן בית הפקות בע"מ
יהונתן הזה תקשורת
אהוד אלול
יוגב עזריאל

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
נחום סטולר

יועצי מבנה וקונסטרוקציה
אבוחצירא שמעון יעקב
אונונו רפי הנדסת מבנים
איי.אמ.פי הנדסה
סטאר מהנדסים בעמ
פרי רבין מהדנסים
שלומי שמעוני
משה קוזניצוב
ראיד ג'ירס מהנדסים
אס.פי (שטרית פרג) הנדסה
אס אדריכלות והנדסה -ב .סהר אביב וינון אדרי

יועצי נגישות
באסם אלקרנאוי -א.פ הנדסה
נגישות לעסקים בע''מ
ס.מ פורמה אדריכלים ויועצים
צעד קדימה
ענבר שמיר אדריכלות בע"מ

יועצי עיר חכמה
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים -יועצי עיר חכמה
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועצי קרינה

מעבדות /מכון התקנים
שילוט
יועצי רמזורים

יועצי תנועה כבישים ניקוז
אריה צור מהנדסים בעמ
י.ט .הנדסה
מהוד הנדסה בע"מ
פי .ג'י .אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע''מ
שאדי נאטור
ת.ה.ן תכנון הנדסי ( )1985בעמ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
אבניו פרויקטים בע"מ
צ'צ'יק מהנדסים אזרחיים בע"מ
נתן תומר הנדסה -אן.טי .אי בע"מ
קראוס -חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
עשת הנדסה בע"מ
יועצי מעליות
לוסטינג ויתקין יועצים בע"מ
לברוב הנדסת מעליות

יועצי מצלמות
ארז דנון ייעוץ טכנולוגי DTEC
טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ
יגאל חדד -פאזה אקסטזה

יועצי מתכנני מים ביוב
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
טרופיקל פיש ( )1989בע"מ

יועצים כלכליים
אופיר בוכניק ושות'  -רו''ח
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
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'
חיים זילבר
אורי דהן ושות'  -ייעוץ כלכלי ועסקי ,השקעות וגיוס הון
יעקב זיצר ושות' -רואי חשבון
ברניר שירותי מנהל בע"מ
רואה חשבון איתמר גוטליב
פרומתאוס ייעוץ כלכלי בע"מ
סטילניק השקעות ( )1994בע"מ
רן שטוק

יועצים לבניה ירוקה
מודדים דיטקציה
אלקא מהנדסים (עמי ויעקב) בע"מ
גיאו פוינט בעמ
פוטו -מאפ בע"מ
מ.ג.ה מדידות גיאולוגיה והנדסה בע"מ
אורהייטק ג'י.איי.אס בע"מ
א.א.ה.מ הנדסה ומדידות בע"מ
זייד גאומפ בע"מ

יועצי מערכות גז וחימום
יועצי מערכות מחשוב הנדסיות
שמאים
זייד את זייד שמאים וכלכלנים
אומיד עודד סולימני
מסילתי חיים -חברה לשמאות מקרקעין בע"מ

שרותי התייעלות סביבתית

מנהלי פרוייקטים
א .אפשטיין ובניו ()1995
א.א .הנדסה בע"מ
אדם עמית תשלובת יעוצית בעמ
אלמלם הנדסה וניהול בע''מ
אתגר הנדסה ויעוץ בע"מ
דאטום מהנדסים בע''מ
דבלמן פרצלינה ניהול פרוייקטים 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
א .הופמן פרוייקטים בע"מ
מ .דבי הנדסי וניהול בע"מ
רמון הנדסה בע"מ
אבולעפיה -שניר אשל הנדסה בע"מ
שוורץ הנדסה
אמיונב פרוייקטים בע"מ
יניב גורביץ מהנדסים בע"מ

מפקחי בניה
א.ח שנהב
אשטון הנדסה בעמ
דאטום מהנדסים בע''מ
תמך י.ג .הנדסה אזרחית בע"מ
שומן הנדסה אזרחית בע"מ
צבי לינזן מהנדסים בע"מ
אפיק הנדסה
נדב סוסנה
נעים משה – שנוגריסט
שניר הנדסה וניהול פרוייקטים
שוורץ הנדסה

פרוגרמטור לצרכי ציבור
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

יועצי תאורה /חשמל
איי טי אס הנדסה וייעוץ
אפ.אמ .מוטי פוגל הנדסה בע"מ
אפרו שירותי הנדסה ושיווק בעמ
וייצמן ליברמן הנדסת חשמל
מטרני ייעוץ חשמל בעמ
נעים שרון -נעים בדרך פרוייקטים

אינג' י .אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
יגאל חדד -פאזה אקסטזה
אלי שטיינברג מהנדס חשמל
בוסט פורוורד
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
בנימין מדר

יועצי קרקע
דבוש הנדסה אזרחית
זליו דיאמנטי בע"מ
אינג' קובי אוחיון

יועץ משחקים ומתקני ספורט
אלו את ניצן בע"מ

אחר
ב.ר.מ.ד מהנדסים ויועצים בע"מ
בדים נט בע"מ
דקים והצללות אחזקת גנים בע"מ
יקותיאל דוד תכנון והנדסת בניין בע"מ
אקטיב ויז'ין בע"מ (מודעות )24

א.ר מטיילי אברהם  2003בע"מ
אקטיב ויז'ין בע"מ (מודעות )24
זלצמן גיאולוגיה וגיאוטכניקה בע"מ
אשד מזרקות בעמ
אלקטרו קובי
מוקד הפרסום הארצי -פרסום מטרה בע"מ

עיצוב ופיסול כיכרות
אלבז אשר
ניו ספארי בע"מ
אייל אסולין
נתיש -ישראל פרימו

