טל' ליצירת קשר
שם היועץ
רשימת משנה
אוריאל איילשטיין
עו"ס
052-4239550/054-6551251
אלעד קוטנר
544438243
אלעד קוטנר
35379528
יהושוע ושות' רואי חשבון
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך
03-5379528
אופק לחנוך יועצים  2018בע"מ
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך
לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ 03-5422111
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך
775329494
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך
04-9581231
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך
03-9388300
שחף בע"מ
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך
526878043
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך
04-9581231
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
יועצי הסעות תלמידים
526878043
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
יועצי הסעות תלמידים
526878043
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
יועצי חינוך
03-6102828
א.ברינר שרותי מינהל בע"מ
יועצי ניהול עצמי
523375029
רומי דר
יועצי ניהול עצמי
03-9388300
שחף בע"מ
יועצי ניהול עצמי
526878043
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
יועצי ניהול עצמי
יועצים אקדמאים
528594775
דינה גלט
544660198
ליאורה בר נתן
יועצים אקדמאים
775329494
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
יועצים אקדמאים
502377059
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
יועצים אקדמאים
775329494
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
יועצים לבניית תכנית אב
502377059
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
יועצים לבניית תכנית אב
35379528
ייעוץ בליווי ומתן מענה )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך יהושוע ושות' רואי חשבון
537622412
יעוץ בליווי ומתן מענה )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך שלמה בסטיקר
יעוץ בליווי ומתן מענה )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ 03-5422111
775329494
יעוץ בליווי ומתן מענה )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
03-9388300
יעוץ בליווי ומתן מענה )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך שחף בע"מ
537622412
יעוץ בליווי ומתן מענה )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך שלמה בסטקר
054-4243045
מיכל אשד פלק
מאבחנים
מדריך פסיכולוגים
528594775
דינה גלט
522225336
סיגל אוסטר קנב
מדריך פסיכולוגים
523333880
רחל מנוביץ
מדריך פסיכולוגים
502432443
גילה טייכר
מדריך פסיכולוגים
אוריאל איילשטיין
מטפלים רגשיים
052-4239550/054-6551251
534238517
מורן תם
מטפלים רגשיים
544660198
ליאורה בר נתן
מטפלים רגשיים
505131033
דניאלה שמטרלינג
מטפלים רגשיים
526070424
אפרת בן פז
מטפלים רגשיים
522225336
סיגל אוסטר קנב
מטפלים רגשיים
054-2276282
שאוליאן תמר
מרפאה בעיסוק
מרפאה בעיסוק
556651517
תפארת פרג
מרפאה בעיסוק
545953925
רעות דבידוביץ
מרפאה בעיסוק
544579907
פז סוקניק
528777594
ליאורה עזאני
מרפאה בעיסוק
544470667
אורלי אהלי
מרפאה בעיסוק
אוריאל איילשטיין
מרצים
052-4239550/054-6551251
מרצים
528594775
דינה גלט
544493937
אראנה חייט
מרצים
522225336
סיגל אוסטר קנב
מרצים
544660198
ליאורה בר נתן
מרצים
775329494
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
מרצים
502377059
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
מרצים
524466278
אבן דרך מעוף לחינוך בע"מ
מרצים
אליעזר מזל  3ראשון לציון ת.ד 17149
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
מרצים
052-3367669
אמיר גולן
מרצים
אוריאל איילשטיין
מרצים בתחום התפתחות הילד
052-4239550/054-6551251
522225336
סיגל אוסטר קנב
מרצים בתחום התפתחות הילד
מרצים נבתחום התפתחות הילד
528594775
דינה גלט
505131033
דניאלה שמטרלינג
עובדת סוציאלית
526070424
אפרת בן פז
עובדת סוציאלית
556662902
ענבל רמניק
עובדת סוציאלית
054-5784446
רעות רייך
פיזיוטרפיה
504334390
נועה קליין
פסיכולוג חינוכי
507330928
חיים לבנון
פסיכולוג חינוכי
502432443
גילה טייכר
פסיכולוג חינוכי
פסיכולוגים קלינים
528594775
דינה גלט
502432443
גילה טייכר
פסיכולים קליניים
547306600
לאה זך
קלינאית תקשורת
544585699
לאה פילבר
קלינאית תקשורת
528428002
רוזנפלד ציפי
קלינאית תקשורת

פקס
0
0
077-4703700
077-4703700
03-5442653
0
15349885934
03-9388700
08-8659400
15349885934
08-8659400
08-8659400
03-7526249
09-8351238
03-9388700
08-8659400
04-6415503
0
0
02-9933146
0
02-9933146
077-4703700
1539400589
03-5442653
0
03-9388700
15329400589
03-5402836
04-6415507
072-2447121
0
0
0
0
0
0
0
072-2447121
0
0
0
0
0
0
04-6415504
03-6128231
072-2447121
0
0
02-9933146
0
03-9625552
04-8242271
0
072-2447121
04-6415506
0
0
04-6307369
0
0
0
0
04-6415505
0
0
0
04-6350275

מייל
uriel_eli@walla.com
eladvchaya@gmail.com
nir@yn-cpa.com
ofek4edu@gmail.com
thomas@leiters.co.il
dvir@samkai.com
shlomit@mativ.systens.
ruti@shahaf-f.co.il
ron@fishmancpa.co.il
shlomit@mativ.systens.
ron@fishmancpa.co.il
ron@fishmancpa.co.il
erel@barnir.co.il
dar.romy@gmail.com
ruti@shahaf-f.co.il
ron@fishmancpa.co.il
dinaglat@gmail.com
liorabarmatan@gmail.com
dvir@samkai.com
tziporitg@gmail.com
dvir@samkai.com
tziporitg@gmail.com
nir@yn-cpa.com
bestiker@gmail.com
thomas@leiters.co.il
dvir@samkai.com
ruti@shahaf-f.co.il
bestiker@gmail.com
falkinspsy@hotmail.com
dinaglat@gmail.com
sigalkanev@gmail.com
rmano68@gmail.com
gila@teicher.org
uriel_eli@walla.com
morantam1983@gmail.com
liorabarmatan@gmail.com
daniellash3@gmail.com
adielbenp@gmail.com
sigalkanev@gmail.com
tamar.schor@gmail.com
tifert87@gmail.com
dareut@gmail.com
pazsukenik@gmail.com
Liora.Azani@gmail.com
ohali.so@gmail.com
uriel_eli@walla.com
dinaglat@gmail.com
harel@chaitt.info
sigalkanev@gmail.com
liorabarmatan@gmail.com
dvir@samkai.com
tziporitg@gmail.com
haivri@gmail.com
w8242271@bezeqint.net
uriel_eli@walla.com
sigalkanev@gmail.com
dinaglat@gmail.com
daniellash3@gmail.com
adielbenp@gmail.com
inbalremenik@gmail.com
reinreut@gmail.co.il
Noa.w.klein@gmail.com
hhlevanon@gmail.com
gila@teicher.org
dinaglat@gmail.com
gila@teicher.org
9971803@gmail.com
filbrs@gmail.com
ziporarz@gmail.com

שם היועץ
רשימת משנה
אוריאל איילשטיין
יועץ בתחום הקהילה
אוריאל איילשטיין
יועץ לחוק הנוער
אוריאל איילשטיין
יועץ לסדרי דין
ברסלי יונה
הדרכה בעבודה סוציאלית
הדרכה בעבודה סוציאלית  /ייעוץ ארגוני אוריאל איילשטיין
הדרכה בעבודה סוציאלית  /ייעוץ ארגוני ליאורה בר נתן
הדרכה בעבודה סוציאלית /יעוץ ארגוני ענף
משפחת קשב בע"מ
הדרכה בעבודה סוציאלית/יעוץ ארגוני
צביקה צרניחובסקי " -שילובים " קשרי קהילה
הדרכה בעבודה סוציאלית/יעוץ ארגוני
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
יועץ בתחום הקהילה
צביקה צרניחובסקי " -שילובים " קשרי קהילה
יועץ בתחום הקהילה
ענף
יועץ בתחום הקהילה
אוריאל איילשטיין
יועץ לחוק הגנה על חוסים
אוריאל איילשטיין
יועץ לטיפול במשפחות
דניאלה שמטרלינג
יועץ לטיפול במשפחות
ד"ר רות רוזן -צבי
יועץ לסדרי דין
משפחת קשב בע"מ
יעוץ לטיפול במשפחות
דינה גלט
מאבחן קליני וריגשי
תמר בזק
מטפל באמנות
מנחה סדנאות בתחום החברה והרווחה אוריאל איילשטיין
מנחה סדנאות בתחום החברה והרווחה ליאורה בר נתן
מנחה סדנאות בתחום החברה והרווחה דניאלה שמטרלינג
מנחה סדנאות בתחום החברה והרווחה משפחת קשב בע"מ
מנחה סדנאות בתחום החברה והרווחה סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
מיכל אשד פלק
פסיכולוג
דינה גלט
פסיכולוג
ד"ר רות רוזן -צבי
פסיכולוג
משפחת קשב בע"מ
פסיכולוג

טל' ליצירת קשר
052-4239550/054052-4239550/054052-4239550/054052-2305305
052-4239550/054054-4660198
050-7515478
053-6823221
03-7441736
050-2377059
03-7441736
050-7515478
052-4239550/054052-4239550/054050-5131033
050-6446377
053-6823221
052-8594775
052-7203548
052-4239550/054054-4660198
050-5131033
053-6823221
077-5329494
054-4243045
052-8594775
050-6446377
053-6823221

פקס
0
0
0
0
0
0
03-5755465
0
03-7441736
02-9933146
03-7441736
03-5755465
0
0
0
153-35323513
0
04-6415508
0
0
0
0
0
0
03-5402836
04-6415509
153-35323513
0

מייל
uriel_eli@walla.com
uriel_eli@walla.com
uriel_eli@walla.com
yona@razpoi.co.il
uriel_eli@walla.com
liorabarmatan@gmail.com
shomronis@gmail.com
tsachigal11@gmail.com
servire@shiluvimcr.com
tziporitg@gmail.com
servire@shiluvimcr.com
shomronis@gmail.com
uriel_eli@walla.com
uriel_eli@walla.com
daniellash3@gmail.com
ruth.r.zvi@gmail.com
tsachigal11@gmail.com
dinaglat@gmail.com
tamar4757@gmail.com
uriel_eli@walla.com
liorabarmatan@gmail.com
daniellash3@gmail.com
tsachigal11@gmail.com
dvir@samkai.com
falkinspsy@hotmail.com
dinaglat@gmail.com
ruth.r.zvi@gmail.com
tsachigal11@gmail.com

רשימת משנה
אגרונום
אגרונום
אגרונום
אגרונום
אגרונום
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אדריכלים
אקולוג
אשד מזרקות בע"מ
בקרת איכות של מערכות
בקרת איכות של מערכות
הנדסאי אדריכלות
הנדסאי אדריכלות
הנדסאי אדריכלות
הנדסאי אדריכלות
הנדסאי אדריכלות
הנדסאי אדריכלות
יועץ מיגון
יועצי /מתכנני מיזוג אויר
יועצי GIC
יועצי GIS
יועצי GIS
יועצי GIS
יועצי GIS
יועצי GIS
יועצי GIS
יועצי gis
יועצי GIS
יועצי GIS
יועצי gis
יועצי gis
יועצי איטום
יועצי איכות הסביבה
יועצי איכות סביבה
יועצי איכות סביבה
יועצי איכות סביבה
יועצי איכות סביבה
יועצי איכות סביבה
יועצי איכות סביבה
יועצי אינסטלציה ניקוז ותיעול
יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול
יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול
יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול
יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול
יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול
יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות

שם היועץ
אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע"מ
אמיתי לביא
גונן עצים וסביבה בע"מ
פתילת המדבר
פתילת המדבר
"במרחב"
אביטל ויזנפלד -אדריכלית
אוריאל רוזנהיים " מקום אדריכים בע"מ
ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ
בטמן בן צור אדריכלים
ביטמן בן צור אדריכלים
גאודע ניהול ומידע נקרקעין ונכסים בע"מ
גדליהו מולד  -אדריכל
גולן גולדשמיט אור אדריכלים בע"מ
גליל אדריכלים
גליקין אולג
גליקין ורה
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
דביר-יחיעם אדריכלים
י.כהן אדריכלים
יונה יחיעם
יוסף בורשטיין אדריכלים
כרמן ש'נאור אדריכלות ובינוי ערים
מיכל תירושי
משה שפירא
נופר דוד אדריכלים מתכנני ערים בע"מ
נח גדליה
נתנאל ויינרב
סוננבליק אלבוים אדריכלים
ענבר -שמיר אדריכלות בע"מ
פינקלשטין שירה
פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים
רביד משה
רוני פרידמן אדריכל
רז יורם אדריכל
רחל ולדן
רן בלנדר-אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שחר יהושוע אדריכלים
שלמה ובת שבע רונן מתכנני ערים ואזורים
רועי יצחקי אדריכלים בע"מ
יוסף בורנשטין אדריכלים
אורן פלד תכנון ויעוץ
מהנדסים מאפ פרו בע"מ
מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
געש אדריכלים ויועצים בע"מ
יהודית פרלסון עיר ואם אדריכלות ותכנון ערים
ראובן רובי עמיר
ניר רייפר אדריכלים בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
יועצי מתקני מים ובריכות
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
אמיר גולן
בטמן בן צור אדריכלים
ביטמן בן צור אדריכלים
דאבליו די איי בע"מ
משה שפירא
נעם שטרימברג
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
חגי כץ
אינג' א.פיסמן
בר וכנולוגיות )ד.ש( בע"מ
אורבניקס בע"מ
גאודע ניהול ומידע נקרקעין ונכסים בע"מ
מידות שרותים מוניצפלים בע"מ
פי.גי.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
שדות -תכנון תירות סביבה
ענף
אורהייטק  GISבע"מ
אורן פלד תכנון ויעוץ
מהנדסים מאפ פרו בע"מ
גיא רונן
בר טכנולוגיות )דש( בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
אורבניקס בע"מ
אלמנט הנדסת סביבה
לשם שפר איכות הסביבה בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
שדות -תכנון תירות סביבה
תכנונית משרד ולבית בע"מ
א.בלאו מהנדסים בע"מ
א.יצהר שרותי הנדסה בע"מ
אינג' א.פיסמן
ברזיק מהנדסים בע"מ
מבט מערכות מיזוג אויר בע"מ 513915777
ק'זנר תכנון מערכות ניהול ופיקוח
שחם מערכות מילניום בע"מ
א.נ .אלון בטיחות וגהות בע"מ
אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ
מכיאל צ'צ'ל
ניצן קריסטל בטיחות והנדסה
שלמה בסטיקר
קריסטל ניצן

פקס
טל' ליצירת קשר
03-9032190
052-2333555
0
054-5966087
09-7496374
079-5599799
773182086
052-8490001
077-3182086
052-8490001
15325799538
02-5799538
072-2514251
072-2513251
02-6231042
054-7853060
747044055
050-6000820
02-5700199
02-5700188
02-5700199
02-5700188
732655001
073-2955000
03-9060090
054-6541416
03-9523050
03-9523313
04-6453619
04-6453620
03-9068842
050-9068842
03-9068842
050-9068842
09-8996374
09-8996371
04-6411646
04-6419957
03-9655322
03-9655321
03-5251680
054-3300034
03-9523050
054-4396503
08-9363499
08-9365299
03-9089488
052-6335083
077-6622906
504700072
0
02-6255520
03-6918787
03-6918585
03-9388297
522641587
0
523847279
77558666
775520308
04-9898920
04-9896017
0
545434683
15352502288
03-5101082
03-5408244
508535230
97716457
547450210
03-6050311
506313246
03-6046299
505528627
03-6868003
03-5419555
03-6132691 03-6132621 0523313122
03-5467670
03-5467576
03-5321952
03-534876
0
03-5229382
08-9363499
08-9365299
0
052-3664357
077-3181836
077-5302705
0
054-5455882
02-6481125
02-6481123
0
052-6780064
09-9580440
054-6656511
03-6183178
03-5793107
09-7654314
09-7654315
08-8568631
08-8526662
03-9519397
03-9625552
04-8242271
052-3367669
02-5700199
02-5700188
02-5700199
02-5700188
09-8641332
09-83228911
0
02-6255520
0
527710735
03-9519397
03-9625552
0
527203680
737411220
523829079
03-9*229336
03-9229103
03-7526182
03-6102828
732655001
732955000
08-9213324
08-9213371
09-7914112
03-7914111
774703752
528880062
03-5755465
050-7515478
074-7122233
074-7122222
0
052-3664357
077-3181836
077-5302705
0
544498804
03-9229336
03-9229103
04-8202127
04-8205937
03-9519397
03-9625552
03-7526182
03-6102828
153-73714780
073-7314780
02-6427103
02-6427684
09-7654314
09-7654315
774703752
528880062
04-9832631
04-9830523
02-6763081
02-6769284
03-9344185
03-9344180
737411220
523829079
03-5626696
544544225
779330501
779330500
09-7678012
5025733080
03-6132691 03-6132621 0523313122
09-7467445
052-2222644
0
02-5690700
15339068377
544514010
153-774640355
524640355
1539400589
537622412
153-774640355
052-4640355

מייל
aadir@013.net
laviamitai@gmail.com
gonen@trees.co.il
bibinoam@gmail.co.il
noam@ptilat-hamidbar.co.il
office@bamerhav.co.il
avital@wizi.co.il
office@makomarc.co.il
ea-architects.com
office@bitman-bentzur.co.il
office@bitman-bentzur.co.il
keren_l@geoda.co.il
gmolad.arc@gmail.com
office@arch-y-r.co.il
shmuel@galil-arch.co.il
geikino@netvision.net.il
geikino@netvision.net.il
office@galpaz-arch.com
m.datum@datum-eng.com
office@dyarc.co.il
yuval@cy-r.com
Yona@arch-y-r.co.il
mail@burshtein.com
ccsbsd.arch@gmail.com
michal@tiroshi.co.il
shapiroarc@gmail.com
chaya@nofararchitects.co.il
noah-g@zahav.net.il
netanel.arc@gmail.com
eli@s-e-.co.il
inbararc-office@mh.org.il
shirafin@gmail.com
tamir@picker.co.il
ravidmail.moshe@gmail.com
rf.be.arch@gmail.com
razyoram1@gmail.com
rachel@warch.co.il
miki@blander.co.il
itzhak@shahamm.co.il
shahar@shahar-arc.co.il
sbronen@netvision.net.il
work@ria.co.il
mail@borshtein.com
orenpel@gmail.com
office@mapro.co.il
magal.road@gmail.com
mail@g-a-s.co.il
judith@ir-va-em.com
ruvya.la@gmail.com
nir@reifer-arch.co.il
lishka@prtalco.co.il
aviturj5@netvision.net.il
office@momenteken.com
w8242271@bezeqint.net
office@bitman-bentzur.co.il
office@bitman-bentzur.co.il
office@wdi.co.il
shapiroarc@gmail.com
noamkalangel@gmail.com
office@momenteken.com
chkatz@gmail.com
i-pisman070@013.net
doron@bartech.co.i
galit@urbanics.co.il
keren_l@geoda.co.il
midot@midot2003.com
Hila.Yehezkel@pgl.co.il
hamisrad.anat@gmail.com
shomronis@gmail.com
office@orhitec.com
orenpel@gmail.com
office@mapro.co.il
guyronen9@gmail.com
doron@bartech.co.il
finance@stareng.co.il
office@momenteken.com
galit@urbanics.co.il
office@elm.co.il
shi@shi.co.il
lishka@prtalco.co.il
hamisrad.anat@gmail.com
office@ecostar.co.il
office@blau-eng.co.il
aizhar@izhar.co.il
i-pisman070@013.net
ran@berejik.co.il
office@mabat-ac.com
OFFICE@KIZNER.CO.IL
itzhak@shahamm.co.il
office@alonsafety.com
avefrat1@gmail.com
office@ilmsafety.co.il
kristal_055@yahoo.com
bestiker@gmail.com
kristal_055@yahoo.com

יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי בטיחות
יועצי הצללות
יועצי חברות ציבוריות
יועצי חשמל  /מהנדסי חשמל
יועצי חשמל  /מהנדסי חשמל
יועצי חשמל /מהנדסי חשמל
יועצי חשמל /מהנדסי חשמל
יועצי חשמל /מהנדסי חשמל
יועצי חשמל /מהנדסי חשמל
יועצי חשמל /מהנדסי חשמל
יועצי חשמל /מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי חשמל/מהנדסי חשמל
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי מיגון
יועצי מערכות גז וחימום
יועצי מתכנני מיזוג אויר
יועצי מתקני מים ובריכות
יועצי מתקני מים ובריכות
יועצי מתקני מים ובריכות
יועצי מתקני מים ובריכות
יועצי מתקני מים ובריכות
יועצי מתקני משחק וספורט
יועצי מתקני משחק וספורט
יועצי מתקני משחק וספורט
יועצי מתקני משחק וספורט
יועצי מתקני משחק וספורט
יועצי מתקני משחק וספורט
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי נגישות מתו"ס
יועצי קרינה
יועצי קרינה
יועצי קרינה
יועצי קרקע
יועצי קרקע
יועצי קרקע
יועצי קרקע
יועצי קרקע
יועצי רמזורים
יועצי רמזורים
יועצי רמזורים
יועצי רמזורים
יועצי רמזורים
יועצי שימור
יועצי תאורה )לרבות (led
יועצי תאורה )לרבות( led
יועצי תאורה )לרבות( led
יועצי תאורה )לרבות( led
יועצי תאורה )לרבות( led
יועצי תאורה )לרבות( led
יועצי תאורה )לרבות( led
יועצי תאורה )לרבות( led
יועצי תחבורה ציבורית
יועצי תחבורה ציבורית
יועצי תחבורה ציבורית
יועצי תחבורה ציבורית
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי /מתכנני מיזוג אוויר

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
מן בטיחות ונגישות
מוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ
אם.אם.אם יעוץ הנדסי בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שלמה בסטקר
לשם שפר איכות הסביבה בע"מ
ב.ט.ה בר-טל הנדסה בע"מ 511089146
א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
ד.ו .שילה בע"מ
א.א תכנון חשמל
א.בסיס הנדסת חשמל בע"מ
חדד מהנדסים
ר.כהן ושות  -מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה ) (3000בע"מ
ר.ק הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
ראובן לרנטל מהנדסים
ברקת י.ר.ד חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
הופמן חשמל ותשתיות בע"מ
טופז חברה להנדסהת חשמל ותאורה בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
מולי אבוטבול הנדסת חשמל בע"מ
ניצוץ הנדסת חשמל בע"מ
נעים בדרך הנדסת פרוייקטים ומערכות
קרן אור לי  1996בע"מ
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
אמי -מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
גדליה אולשטיין מהנדס בניין-תכנון מקוואות
חגי כץ
מצפה נטופה מהנדסים בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
קריסטל ניצן
גדעון זולקוב מהנדסים ויועצים בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ
א.ביתן מיזוג אויר
מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ
א.בלאו מהנדסים בע"מ
אינג' א.פיסמן
ברזיק מהנדסים בע"מ
ה.מ.ד.ה הנדסה בע"מ
ק'זנר תכנון מערכות ניהול ופיקוח
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
שלמה בסטיקר
שלמה בסטקר
קריסטל ניצן
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
לשחק על בטוח בע"מ
"במרחב"
א.ח אשנב בע"מ
אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ
סביצקי אולג
ענבר -שמיר אדריכלות בע"מ
שק"ל
קריסטל ניצן
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ארגו יעוץ ניהול הטמעה ופרויקטים בע"מ
געש אדריכלים ויועצים בע"מ
מן בטיחות ונגישות
אם.אם.אם יעוץ הנדסי בע"מ
חדד מהנדסים
קרן אור לי  1996בע"מ
בני גל
אגסי רימון מהנדסים בע"מ
בנימין גל
זליו דיאמנדי בע"מ
לשם שפר איכות הסביבה בע"מ
אמאב תחבורה ותנועה ) (2012בע"מ
אמי -מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
ב.ט?ה בר-טל הנדסה בע"מ 511089146
לוי שטרק זילברשטייןמהנדסים ויועצים בע"מ
נמרוד הנדסהת תנועה בע"מ
משה שפירא
א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
א.בסיס הנדסת חשמל בע"מ
בוסט פורוורד בע"מ
חדד מהנדסים
מולי אבוטבול הנדסת חשמל בע"מ
ניצוץ הנדסת חשמל בע"מ
ראובן לרנטל מהנדסים
שלומי מרציאנו
גיל הר הנדסה בע"מ
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
פי.גי.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
גיל הר הנדסה בע"מ
אלבו מהנדסים בע"מ
אסף בירגר
גוניצקי דן-ג.ד הנדסה וניהול פרויקטים
חגי כץ
פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
מבט מערכות מיזוג אויר בע"מ 513915777

077-7990040
077-7990030
03-9519397
03-9625552
0
052-8708655
0
052-2337718
08-9731010
08-9731000
03-5567879
03-5568485
03-6132691 03-6132621 0523313122
15329400589
537622412
02-6427103
02-6427684
03-6488805
03-6488804
077-4702357
03-6488939
04-8576888
04-6195526
04-9909344
04-9909140
077-5131015
506550484
02-6732029
02-6732028
36124999
03-6124888
737263386
545359191
36771281
542400760
537978438
525655479
02-5002442
02-5002443
04-8124625
04-8124620
077-5503971
077-5503115
26536161
02-6528383
04-8643250
04-8661070
774703557
737530020
077-5558858
09-7740014
153-97716677
09-7716677
04-8681112
04-8681111
04-8626291
04-8626290
02-6513396
02-6511019
0
527203680
04-6785643
04-6782595
04-8202127
04-8205937
03-6132691 03-6132621 0523313122
153-774640355
052-4640355
04-9040668
04-9040666
04-8202127
04-8205937
09-8986973
522723154
08-8686801
08-8686800
02-6763081
02-6769284
737411220
523829079
03-5626696
544544225
04-8203211
04-8203210
09-7678012
5025733080
09-7654314
09-7654315
1539400589
537622412
15329400589
537622412
153-774640355
052-4640355
03-9519397
03-9625552
072-2792070
052-3702766
15325799538
02-5799538
03-7444936
03-7444941
0
02-5690700
0
523254806
04-9898920
04-9896017
02-6725208
02-6720157
153-774640355
052-4640355
077-7990040
077-7990030
09-7444242
09-7444224
02-6481125
02-6481123
0
052-2337718
03-5567879
03-5568485
02-6732029
02-6732028
077-5558858
09-7740014
153-526070495
052-6070495
775621730
772007672
153-526070495
526070495
03-5757694
03-75756517
02-6427103
02-6427684
02-6726995
02-6726992
04-8681112
04-8681111
03-6488805
03-6488804
04-8553654
04-8553655
04-6350502
544983701
0
02-6255520
077-4702357
03-6488939
077-5131015
506550484
1700-509-506
1700-509-507
02-6732029
02-6732028
26536161
02-6528383
04-8643250
04-8661070
36771280
03-67446411
0
532747483
0
058-5204428
04-8215586
050-5351335
0
054-5455882
09-7914112
03-7914111
0
058-5204428
7720011391
977525886
0
548111130
03-6423437
544402225
0
527203680
04-6779481
04-6779474
03-6132691 03-6132621 0523313122
153-97716677
09-7716677
779330501
779330500

service@lvth.co.il
office@momenteken.com
info@ashda.co.il
noamyoo@gmail.com
office@mozi.co.il
miri@mmconsulting.co.il
itzhak@shahamm.co.il
bestiker@gmail.com
shi@shi.co.il
mail@betaeng.net
office@apr-eng.com
d.v.shila@gmail.com
eli_hash@013net.net
eitan@ebasis.co.il
hadad@hadadeng.co.il
dorit@rcohen.com
rafikraus@gmail.com
reuven@stsel.com
Office@bareketeng.com
heo5002442@gmail.com
emilia@Topazengs.net
eurobridgeing@gmail.com
motieng@netvision.net.il
info@nitzotz.co.il
engnaim3@gmail.com
office@kol-group.com
office@Tryengs.net
ha-office@amymetom.co.il
rafi@anunu.co.il
mgol@netvision.net.il
chkatz@gmail.com
barilanm@gmail.com
finance@stareng.co.il
itzhak@shahamm.co.il
kristal_055@yahoo.com
office@zolkov.co.il
finance@stareng.co.il
a.bitan.mizuy@gmail.com
mlousqui.sigal@gmail.com
office@blau-eng.co.il
i-pisman070@013.net
ran@berejik.co.il
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מנהלי פרויקטים
מנהלי פרויקטים
מעצבי פנים
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מעצבי פנים
מפקח בניה
מפקחי בניה
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פרדסי ברקוביץ מהנדסים תכנון ויעוץ מיזוג אויר
א.ביתן מיזוג אויר
ברקת י.ר.ד חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
בוסט פורוורד בע"מ
הס הנדסה עדולם בע"מ
לשם שפר איכות הסביבה בע"מ
פי.גי.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
אלבו מהנדסים בע"מ
גטניו ושו"ת מודדים מוסמכים בע"מ
חלימי פרדי ריצארד
ישראל שריג שרותי הנדסה
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
עדי שריסט ניהול הנדסי בע"מ
א.ח תכנון ויעוץ הנדסאי
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
גדליה אולשטיין מהנדס בניין-תכנון מקוואות
דאבליו די איי בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
חגי כץ
מנור קרני הנדסה
מצפה נטופה מהנדסים בע"מ
משה קוזניצוב
משה קוזניצוב הנדסת מבנים
פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
אלבו מהנדסים בע"מ
חגי כץ
א.ש.ד .ניהול נכסים) (1993בע"מ
גטניו ושו"ת מודדים מוסמכים בע"מ
גרינוולד מדידות
הלפרין -פלוס מדידות והנדסה בע"מ
הנרי סלוק  -תגל מיפוי ואורטופוטו
חלוקי נחל פתרונות לעיר
מידות שרותים מוניצפלים בע"מ
מילגם בע"מ
קנה מידה
אורהייטק  GISבע"מ
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
מהנדסים מאפ פרו בע"מ
חי הנדסה גאודטית
אופק צילומי אוויר  1987בע"מ
מאפטופ הנדסה ומדידות בע"מ
קראוס חב' למדידותץ ורישום ) (2007בע"מ
סלח אבו ריא
ציון כהן
אורי סמואל
אלבו מהנדסים בע"מ
אלון הנדסה
אמיקן -ניהול פרויקטים הנדסיים בבנייה בע"מ
אסף בירגר
ב.ע נריה הנדסה בע"מ
ב.ע .נריה הנדסה בע"מ
בוסט פורוורד בע"מ
גאודע ניהול ומידע נקרקעין ונכסים בע"מ
גוניצקי דן-ג.ד הנדסה וניהול פרויקטים
דאבליו די איי בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
הס הנדסה עדולם בע"מ
כרמי לקס
ממן ניהול ופיקוח בע"מ
מנדל אלעד
מרום תובל  -יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
משה שפירא
נ.ת.פ מהנדסים ) (2006בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
נעם שטרימברג
פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ
פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים
פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
קהאן הנדסה
ש.ל .נחשון הנדסה בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
גיל הר הנדסה בע"מ
ענף
נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
עדי שריסט ניהול הנדסי בע"מ
אמיר גולן
בר טכנולוגיות )דש( בע"מ
א.כ .ניהול פרויקטים ופיקוח
מנור קרני הנדסה
ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ
משה שפירא
נעם שטרימברג
רוני פרידמן אדריכל
כרמי לקס
אלבו מהנדסים בע"מ
אסף בירגר
גוניצקי דן-ג.ד הנדסה וניהול פרויקטים
דאטום מהנדסים בע"מ
ממן ניהול ופיקוח בע"מ
פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
ענף
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avimizan@poran-shrem.com
tamir@picker.co.il
office@pled-kliein.co.il
yoav@shayeng.com
office@nachsoneng.co.il
itzhak@shahamm.co.il
0ffice1.gil.har@gmail.com
shomronis@gmail.com
office@peretzeng.com
sec@ady-eng.co.il
w8242271@bezeqint.net
doron@bartech.co.il
eellazar5@gmail.com
hanaosamr@gmail.com
ea-architects.com
shapiroarc@gmail.com
noamkalangel@gmail.com
rf.be.arch@gmail.com
netanel.arc@gmail.com
Carmilaks@gmail.com
alboengioffice@gmail.com
asaf@birger-eng.co.il
gdengineer16@gmail.com
m.datum@datum-eng.com
office3@mamaneng.co.il
office@pled-kliein.co.il
itzhak@shahamm.co.il
shomronis@gmail.com

מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניה
מפקחי בניין
מפקחי בניין
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתאם פרויקטים
מתכנן דמוגרפי
מתכנן דמוגרפי
מתכנן דמוגרפי
מתכנן דמוגרפי
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(
מתכנני מים וביוב
מתכנני מים וביוב
מתכנני מים וביוב
מתכנני מים וביוב
מתכנני מים וביוב
מתכנני מים וביוב
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני ערים
מתכנני תנועה /יועצי תנועה
מתכנני תנועה /יועצי תנועה
מתכנני תנועה /יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני תנועה/יועצי תנועה
מתכנני/אדריכל נוף
מתכנני/אדריכל נוף
מתכנני/אדריכל נוף
מתכנני/אדריכל נוף
מתכנני/אדריכל נוף
מתכנני/אדריכל נוף
מתכנני/אדריכל נוף
פיקוח בניה

נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
עדי שריסט ניהול הנדסי בע"מ
א.כ .ניהול פרויקטים ופיקוח
אורי סמואל
ב.ע נריה הנדסה בע"מ
ב.ע .נריה הנדסה בע"מ
בר וכנולוגיות )ד.ש( בע"מ
דאבליו די איי בע"מ
הס הנדסה עדולם בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
ש.ל .נחשון הנדסה בע"מ
מנור קרני הנדסה
קהאן הנדסה
אסף בירגר
ב.ע נריה הנדסה בע"מ
ב.ע .נריה הנדסה בע"מ
בר וכנולוגיות )ד.ש( בע"מ
דאבליו די איי בע"מ
הס הנדסה עדולם בע"מ
מנדל אלעד
מנור קרני הנדסה
נעם שטרימברג
פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים
פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
קהאן הנדסה
ש.ל .נחשון הנדסה בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
גיל הר הנדסה בע"מ
ענף
אורן פלד תכנון ויעוץ
עדי שריסט ניהול הנדסי בע"מ
אמיר גולן
טובי כהן
ענף
אורן פלד תכנון ויעוץ
גיא רונן
אלבז מישל הנדסה אזרחית בע"מ
אמאב תחבורה ותנועה ) (2012בע"מ
אמי -מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
ב.ט.ה בר-טל הנדסה בע"מ 511089146
ח.נירון
יורוברידג' הנדסה בע"מ
לוי שטרק זילברשטייןמהנדסים ויועצים בע"מ
פטר ליבוביץ מהנדסים בע"מ
פי.גי.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
גיל הר הנדסה בע"מ
מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
אינג' א.פיסמן
ה.מ.ד.ה הנדסה בע"מ
ק'זנר תכנון מערכות ניהול ופיקוח
קפלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
ברזיק מהנדסים בע"מ
אורבניקס בע"מ
ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ
גאודע ניהול ומידע נקרקעין ונכסים בע"מ
גדליהו מולד  -אדריכל
גליל אדריכלים
דביר-יחיעם אדריכלים
טובי כהן
יעקב מאור  -תכנון ערים בע''מ
כרמן ש'נאור אדריכלות ובינוי ערים
לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
משה שפירא
נודלמן בינה
סוננבליק אלבוים אדריכלים
ענבר -שמיר אדריכלות בע"מ
פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים
רחל ולדן
רן בלנדר-אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שחר יהושוע אדריכלים
אורן פלד תכנון ויעוץ
יהודית פרלסון עיר ואם אדריכלות ותכנון ערים
גיל הר הנדסה בע"מ
קריסטל ניצן
מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
אמאב תחבורה ותנועה ) (2012בע"מ
אמי -מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
ב.ט.ה בר-טל הנדסה בע"מ 511089146
גוניצקי דן-ג.ד הנדסה וניהול פרויקטים
יוגב הנדסה  -תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
לוי שטרק זילברשטייןמהנדסים ויועצים בע"מ
פטר ליבוביץ מהנדסים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
מ.ל.ה הרטוב בע"מ
מיקום אדריכלות נוף ותכנון ערים בע"מ
סבטלנה פישמן
קובנטור קיריל
שחם מערכות מילניום בע"מ
שלח גד אדריכלות נוף בע"מ
שלמה גת אדריכלי נוף
אלון הנדסה

03-5255909
02-6789770
054-5998974
523797242
02-6565156
02-565156
03-9229103
09-83228911
29709980
02-6541735
525666631
02-5850053
526434349
548111130
02-6565156
02-565156
03-9229103
09-83228911
29709980
544985352
02-5850053
527710735
03-5101082
04-6779474
526434349
525666631
03-6132621 0523313122
058-5204428
050-7515478
052-3664357
02-6789770
052-3367669
04-643868
050-7515478
052-3664357
544498804
03-6240249
02-6726992
04-8681111
03-6488804
03-6738816
077-5503115
04-8553655
03-5624882
03-7914111
03-6132621 0523313122
058-5204428
054-5455882
523829079
04-8203210
5025733080
08-9455265
03-6132621 0523313122
544544225
03-6102828
506000820
732955000
546541416
04-6453620
03-9655321
04-643868
524285648
526335083
03-5422111
02-6255520
506344119
775520308
04-9896017
03-5101082
505528627
03-5419555
03-6132621 0523313122
03-5467576
052-3664357
052-6780064
058-5204428
052-4640355
054-5455882
02-6726992
04-8681111
03-6488804
544402225
08-9188788
077-5503115
04-8553655
03-5624882
03-6132621 0523313122
050-5351335
524339575
03-5003950
5447256866
522956318
03-6132621 0523313122
522853648
08-6104026
050-8886665

0
02-6789441
0
0
775558530
077-5558530
03-9*229336
09-8641332
02-9975050
02-6541738
733260704
02-5850073
0
0
775558530
077-5558530
03-9*229336
09-8641332
02-9975050
0
02-5850073
0
15352502288
04-6779481
0
733260704
03-6132691
0
03-5755465
0
02-6789441
04-8242271
0
03-5755465
0
0
03-6247682
02-6726995
04-8681112
03-6488805
03-6720660
077-5503971
04-8553654
03-5624596
09-7914112
03-6132691
0
0
737411220
04-8203211
09-7678012
08-9491866
03-6132691
03-5626696
03-7526182
747044055
732655001
03-9060090
04-6453619
03-9655322
0
04-8104858
03-9089488
03-5442653
0
03-5467670
77558666
04-9898920
15352502288
03-6046299
03-6868003
03-6132691
03-5467670
0
0
0
153-774640355
0
02-6726995
04-8681112
03-6488805
03-6423437
08-9188789
077-5503971
04-8553654
03-5624596
03-6132691
04-8215586
15339366971
03-5003959
03-9346928
722579406
03-6132691
15349841407
08-6900931
08-8699665

office@peretzeng.com
sec@ady-eng.co.il
eellazar5@gmail.com
urisatid@gmail.com
itzik@nerya.co.il
itzik@nerya.co.il
doron@bartech.co.i
office@wdi.co.il
yhaas1@gmail.com
shuker@shuker.co.il
office@nachsoneng.co.il
hanaosamr@gmail.com
yoav@shayeng.com
asaf@birger-eng.co.il
itzik@nerya.co.il
itzik@nerya.co.il
doron@bartech.co.i
office@wdi.co.il
yhaas1@gmail.com
mandelead@gmail.com
hanaosamr@gmail.com
noamkalangel@gmail.com
tamir@picker.co.il
office@pled-kliein.co.il
yoav@shayeng.com
office@nachsoneng.co.il
itzhak@shahamm.co.il
0ffice1.gil.har@gmail.com
shomronis@gmail.com
orenpel@gmail.com
sec@ady-eng.co.il
w8242271@bezeqint.net
vered.shua@mmm.org.il
shomronis@gmail.com
orenpel@gmail.com
guyronen9@gmail.com
michel@elbaz-eng.co.il
amav@amav.net
ha-office@amymetom.co.il
mail@betaeng.net
geron_il@netvision.net.il
eurobridgeing@gmail.com
office@levyshtark.co.il
office@ple.co.il
Hila.Yehezkel@pgl.co.il
itzhak@shahamm.co.il
0ffice1.gil.har@gmail.com
magal.road@gmail.com
i-pisman070@013.net
hmdy@HMDY.co.il
OFFICE@KIZNER.CO.IL
office@yonnyk.com
itzhak@shahamm.co.il
ran@berejik.co.il
galit@urbanics.co.il
ea-architects.com
keren_l@geoda.co.il
gmolad.arc@gmail.com
shmuel@galil-arch.co.il
office@dyarc.co.il
vered.shua@mmm.org.il
taba@taba.co.il
ccsbsd.arch@gmail.com
thomas@leiters.co.il
shapiroarc@gmail.com
Bina.Nudelman@shahar-arc.co.il
eli@s-e-.co.il
inbararc-office@mh.org.il
tamir@picker.co.il
rachel@warch.co.il
miki@blander.co.il
itzhak@shahamm.co.il
shahar@shahar-arc.co.il
orenpel@gmail.com
judith@ir-va-em.com
0ffice1.gil.har@gmail.com
kristal_055@yahoo.com
magal.road@gmail.com
amav@amav.net
ha-office@amymetom.co.il
mail@betaeng.net
gdengineer16@gmail.com
irit@yogevng.com
eurobridgeing@gmail.com
office@levyshtark.co.il
office@ple.co.il
itzhak@shahamm.co.il
medidot2013@gmail.com
mhartov@gmail.com
office-tlv@ma-com.co.il
fishmansv@gmail.co.il
K.yeuda@gmail.com
itzhak@shahamm.co.il
shelach10@bezeqint.net
ohadgat@gmail.com
alon@alonhandasa.net

פיקוח שכונות
פרוגרמטור )לא רק של מבני ציבור(
פרוגרמטור )לא רק של מבני ציבור(
פרוגרמטור )לא רק של מבני ציבור(
פרוגרמטור לצרכי ציבור
פרוגרמטור לצרכי ציבור
פרוגרמטור לצרכי ציבור
פרוגרמטור לצרכי ציבור
פרוגרמטור לצרכי ציבור
שמאים
שמאים
שמאים
שמאים
שמאים
שמאים
שמאים
שמאים
שמאים
שמאים
שמאים
תכנון מקוואות

אא גנבר הנדסה ניהול ופיקוח
ענף
אורן פלד תכנון ויעוץ
גיא רונן
אורבניקס בע"מ
טובי כהן
ענף
אורן פלד תכנון ויעוץ
גיא רונן
אומיד עודד סולימני
גדעון קרול
זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ
סלינגר שמאות מקרקעין וייעוץ
יעקב לפיד לופוביץ
דן ויז'ניצר בע"מ
גיא עמית שמאים
גדעון קרול
גיל סגל בע"מ
גיל אברהמי שמאות מקרקעין בע"מ
סלח אבו ריא
גדליה אולשטיין מהנדס בניין-תכנון מקוואות

077-3435032
050-7515478
052-3664357
544498804
03-6102828
04-643868
050-7515478
052-3664357
544498804
523713917
09-9562788
03-6389317
528578181
03-5225227
03-7165522
054-4753699
09-9562788
09-7467544
03-5091113
050-7273519
02-6511019

077-3435033
03-5755465
0
0
03-7526182
0
03-5755465
0
0
37785085
09-95864722
03-6382539
03-6203870
077-4020184
03-7165502
03-6778913
09-9564722
09-7467545
03-5475766
04-6743937
02-6513396

aginbar@bezeqint.net
shomronis@gmail.com
orenpel@gmail.com
guyronen9@gmail.com
galit@urbanics.co.il
vered.shua@mmm.org.il
shomronis@gmail.com
orenpel@gmail.com
guyronen9@gmail.com
omid@app-land.co.il
g_carol@012.net.il
Keren-orl@bcb.co.il
ori.salinger@gmail.com
lapid227@bezeqint.net
dan@wiznizer.com
gamit1.ga@gmail.com
g_carol@012.net.il
shamaut1@zahav.net.il
yifat@gill-avrahami.co.il
saboria@netvision.net.il
mgol@netvision.net.il

רשימת משנה
סוקר
יועצי בטיחות ומניעת אש
סוקר
יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת
יועץ פיתוח לעסקים
סוקר
יועץ לעריכת מכרזי שמיקה ואבטחה
יועץ ליווי והדרכה לעסקים
יועץ פיתוח לעסקים
יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת
יועץ פיתוח לעסקים
סוקר
יועצים בתחום פיקוח סביבתי
יועצים בתחום הפיקוח העירוני
יועצים לפינוי אשפה
יועצי גינון והשקיה
יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת
יועצים לטיטוא ניקיון רחובות
יועצים לפינוי אשפה
יועצי מיחזור
יועץ ניקיון
יועץ סביבתי
תברואנים/יועצי תברואה
יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת
יועצים לטיטוא ניקיון רחובות
יועצים לפינוי אשפה
יועצי מיחזור
יועץ ניקיון
תברואנים/יועצי תברואה
יועץ סביבתי
יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת
יועץ סביבתי
יועצים בתחום פיקוח סביבתי
יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת
יועצי חזות העיר
יועצי מיחזור
יועץ ניקיון
יועצים לטיטוא ניקיון רחובות
יועץ סביבתי
תברואנים/יועצי תברואה
יועצים לפינוי אשפה
יועצים בתחום פיקוח סביבתי
יועץ רישוי עסקים
יועץ ליווי והדרכה לעסקים
יועץ סביבתי
יועץ רישוי עסקים
יועץ ליווי והדרכה לעסקים
יועץ לפיתוח עסקים
יועץ רישוי עסקים
סוקר
יועץ רישוי עסקים
יועצים בתחום פיקוח סביבתי
יועצי גינון והשקיה
יועצי חזות העיר
יועץ להכנת תכניץ אב לטיפול בפסולת
יועצים לטיאוט וניקיון רחובות
יועצים לפינוי אשפה
יועצי מחזור
יועץ ניקיון
יועץ סביבתי
סוקר

שם היועץ
בר וכנולוגיות )ד.ש( בע"מ
אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ
מילגם בע"מ
לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מחשבת ישראל מ.ע .בע"מ
מוניסטי ישראל )(2017
מנדל אלעד
מנדל אלעד
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
עו"ד פנחס וולר
עו"ד פנחס וולר
עו"ד פנחס וולר
תכנונית משרד ולבית בע"מ
תכנונית משרד ולבית בע"מ
תכנונית משרד ולבית בע"מ
תכנונית משרד ולבית בע"מ
תכנונית משרד ולבית בע"מ
תכנונית משרד ולבית בע"מ
תכנונית משרד ולבית בע"מ
תכנונית משרד ולבית בע"מ
גילדור איכות הסביבה בע"מ
גילדור איכות הסביבה בע"מ
גילדור איכות הסביבה בע"מ
גילדור איכות הסביבה בע"מ
גילדור איכות הסביבה בע"מ
גילדור איכות הסביבה בע"מ
אורבניקס בע"מ
אורבניקס בע"מ
שדות -תכנון תירות סביבה
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
עגול איכות הסביבה בע"מ
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
אמיר גולן
אמיר גולן
אמיר גולן
אמיר גולן
אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
משה אברהם ,עו"ד יעוץ למכרזים
בר טכנולוגיות )דש( בע"מ

טל' ליצירת קשר
03-9229103
02-5690700
03-9112222
03-5422111
03-5422111
08-8568858
08-8658504
544985352
544985352
775329494
775329494
775329494
524264318
524264318
524264318
04-9830523
04-9830523
04-9830523
04-9830523
04-9830523
04-9830523
04-9830523
04-9830523
03-6320690
03-6320690
03-6320690
03-6320690
03-6320690
03-6320690
03-6102828
03-6102828
528880062
09-7654315
09-7654315
09-7654315
09-7654315
09-7654315
09-7654315
09-7654315
09-7654315
09-7654315
052-8518500
077-7990030
אליעזר מזל  3ראשון לציון ת.ד 17149
אליעזר מזל  3ראשון לציון ת.ד 17149
אליעזר מזל  3ראשון לציון ת.ד 17149
052-3367669
052-3367669
052-3367669
052-3367669
052-8708655
054-8062009
054-8062009
054-8062009
054-8062009
054-8062009
054-8062009
054-8062009
054-8062009
054-8062009
03-9229103

פקס
03-9229336
0
03-9112256
03-5442653
03-5442653
08-85688699
08-8659400
0
0
0
0
0
48662067
48662067
48662067
04-9832631
04-9832631
04-9832631
04-9832631
04-9832631
04-9832631
04-9832631
04-9832631
03-6320631
03-6320631
03-6320631
03-6320631
03-6320631
03-6320631
03-7526182
03-7526182
774703752
09-7654314
09-7654314
09-7654314
09-7654314
09-7654314
09-7654314
09-7654314
09-7654314
09-7654314
153-89352050
077-7990040
03-9625552
03-9625552
03-9625552
04-8242271
04-8242271
04-8242271
04-8242271
0
153-77-2004785
153-77-2004785
153-77-2004785
153-77-2004785
153-77-2004785
153-77-2004785
153-77-2004785
153-77-2004785
153-77-2004785
03-9229336

מייל
doron@bartech.co.i
avefrat1@gmail.com
milgam@milgam.co.il
thomas@leiters.co.il
thomas@leiters.co.il
mosheb@m-israel.co.il
eliran@fishmancpa.co.il
mandelead@gmail.com
mandelead@gmail.com
dvir@samkai.com
dvir@samkai.com
dvir@samkai.com
roeeweller@gmail.com
roeeweller@gmail.com
roeeweller@gmail.com
office@ecostar.co.il
office@ecostar.co.il
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פקס
טל' ליצירת קשר
שם היועץ
רשימת משנה
03-9699790
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ 03-9699915
08-8659400
08-8658504
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון מוניסטי ישראל )(2017
03-7526249
03-6102828
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון א.ברינר שרותי מינהל בע"מ
03-6091113
03-6092020
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון רוזנבלום-הולצמן רואי חשבון
02-9999905
02-9999950
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון שחק המומחים לשכר בע"מ
02-5005500
02-5005555
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בן דוד שלוי קופ ושות' רו"ח
03-7526249
03-6102828
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון א .בר ניר שרותי מינהל בע"מ
02-6529494
02-6529999
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון אברהם יהודייף
03-5442653
03-5422111
יועץ בקרת שכר לעובדי קבלת בתחומי השמירה והניקיון לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים
03-9112256
03-9112222
מילגם בע"מ
יועץ למחיקת חובות התנהלות מול משרד הפנים
08-8659400
08-8658504
מוניסטי ישראל )(2017
יועץ למחיקת חובות התנהלות מול משרד הפנים
077-5558281
050-5811104
גל-יעוץ מוניציפאלי
יועץ למחיקת חובות התנהלות מול משרד הפנים
08-8659400
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ 526878043
יועץ למחיקת חובות התנהלות מול משרד הפנים
08-9302633
08-9302622
ניר רוקח ,עו"ד
יועץ למחיקת חובות /התנהלות מול משרד הפנים
03-5442653
03-5422111
לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים
יועץ משפטי לעינייני ארנונה ומומיחיות בדיני איוש(
08-9366688
08-9366699
צומן,רוקח,לנקרי,פרידלר,ושות'
יועץ משפטי לעינייני ארנונה ומומיחיות בדיני איוש(
03-6551533
03-6051101
ברוך חייקין
יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש(
03-9112256
03-9112222
מילגם בע"מ
יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש(
02-5725986
2503121991
מרגלית בוטרמן עו"ד
יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש(
03-6868801
03-6868800
רוזן בסיב בן גל
יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש(
08-9302633
08-9302622
ניר רוקח ,עו"ד
יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש(
08-8659400
08-8658504
מוניסטי ישראל )(2017
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך
08-8659400
08-8658504
מוניסטי ישראל )(2017
יועצי הסעות תלמידים
03-5788896
03-5788899
א.ר.א.בונוס בע"מ
יועצי השקעות
03-5442653
03-5422111
לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים
יועצי השקעות
0
509934569
גילעד מנו השקעות בע"מ
יועצי השקעות
03-7165502
03-7165522
דן ויז'ניצר בע"מ
יועצי השקעות
08-8659400
08-8658504
מוניסטי ישראל )(2017
יועצי חינוך
08-8659400
08-8658504
מוניסטי ישראל )(2017
יועצי למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
03-7526249
03-6102828
א .בר ניר שרותי מינהל בע"מ
יועצי ניהול עצמי
03-5442653
03-5422111
לייטאסדורף -בן דיין אדריכלים
יועצי שכר ודיני עבודה ברשומ"ק
03-5788566
522506388
דחוח הלוי שמואל
יועצי שכר ודיני עבודה ברשומ"ק
02-5725986
2503121991
מרגלית בוטרמן עו"ד
יועצי שכר ודיני עבודה ברשומ"ק
02-9999905
02-9999950
שחק המומחים לשכר בע"מ
יועצי שכר ודיני עבודה ברשומ"ק
03-7733975
מכלול תכנון ובקרת הון אנשוי בע"מ 03-773370415
יועצי שכר ודיני עבודה ברשומ"ק
03-9699790
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ 03-9699915
יועצים כלכליים
03-6412110
03-6412108
אבן בוחן מיסים וחשבונאות בע"מ
יועצים כלכליים
03-5788896
03-5788899
א.ר.א.בונוס בע"מ
יועצים כלכליים
03-5788896
03-5788899
א.ר.א.בונוס בע"מ
יועצים כלכליים
772122037
03-7945789
אסכולה יעוץ כלכלי ומימוני בע"מ
יועצים כלכליים
08-8659400
08-8658504
מוניסטי ישראל )(2017
יועצים כלכליים
0
775329494
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
יועצים כלכליים
15349885934
04-9581231
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
יועצים כלכליים
07-65104786
ישראל קורץ -י.ק תכנון כלכלי בע"מ 544309808
יועצים כלכליים
03-6192023
03-6194080
אדיקט ישראל בע"מ
יועצים כלכליים
03-6394334
03-6394333
ברסקי את ברגר רו"ח
יועצים כלכליים
03-6091113
03-6092020
רוזנבלום-הולצמן רואי חשבון
יועצים כלכליים
08-9366688
08-9366699
צומן,רוקח,לנקרי,פרידלר,ושות'
יועצים כלכליים
03-9388700
03-9388300
שחף בע"מ
יועצים כלכליים
077-5558281
050-5811104
גל-יעוץ מוניציפאלי
יועצים כלכליים
03-7526182
03-6102828
אורבניקס בע"מ
יועצים כלכליים
0
508385666
ניר עבדי
יועצים כלכליים
03-6382539
03-6389317
זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ
יועצים כלכליים
08-8659400
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ 526878043
יועצים כלכליים
02-5005500
02-5005555
בן דוד שלוי קופ ושות' רו"ח
יועצים כלכליים
03-7526249
03-6102828
א .בר ניר שרותי מינהל בע"מ
יועצים כלכליים
03-7165502
03-7165522
דן ויז'ניצר בע"מ
יועצים כלכליים
077-3179190
077-9105354
חכם יעוץ מוניציפאלי בעמ
יועצים כלכליים
0
050-5204903
ארנון רונד יועצים
יועצים כלכליים
077-3179190
077-9105354
חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ
יועצים כלכליים
03-9699790
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ 03-9699915
יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
03-6412110
03-6412108
אבן בוחן מיסים וחשבונאות בע"מ
יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
0
775329494
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
03-7165502
03-7165522
דן ויז'ניצר בע"מ
יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
ז'בוטינסקי  8גבעתיים 052-3367669
אמיר גולן
יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
0
050-5204903
ארנון רונד יועצים
יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
03-5788896
03-5788899
א.ר.א.בונוס בע"מ
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
03-5788896
03-5788899
א.ר.א.בונוס בע"מ
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
774703700
35379528
יהושוע ושות' רואי חשבון
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
077-4703700
03-5379528
אופק לחנוך יועצים  2018בע"מ
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
08-8659400
08-8658504
מוניסטי ישראל )(2017
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
0
544985352
מנדל אלעד
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
48662067
524264318
עו"ד פנחס וולר
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
072-2606354
072-3320204
טאו כלכלה פיננסית בע"מ
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
07-65104786
ישראל קורץ -י.ק תכנון כלכלי בע"מ 544309808
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
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milgam@milgam.co.il
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thomas@leiters.co.il
sdh@zahav.net.il
margalitbu.law@gmail.co
office@shahak-ltd.co.il
office@michlol-hr.co.il
rina@veredwaysler.co.il
cpa@nuritneta.com
arik@bonuss.co.il
efi@bonuss.co.i
office@ascola-ltd.com
eliran@fishmancpa.co.il
dvir@samkai.com
shlomit@mativ.systens.
israelk77677@gmail.com
raviv@adkit.co.il
office@bbag.co.il
orit.b@rhcpa.co.il
office@trl.co.il
ruti@shahaf-f.co.il
gal.semo@gmail.com
galit@urbanics.co.il
nir@betterbuy.co.il
Keren-orl@bcb.co.il
ron@fishmancpa.co.il
efrats@bdsk.co.il
erel@barnir.co.il
dan@wiznizer.com
info@hacham.co.il
arnon@arnonrund.com
yotam@hachom.co.il
rina@veredwaysler.co.il
cpa@nuritneta.com
dvir@samkai.com
dan@wiznizer.com
04-8242271
arnon@arnonrund.com
arik@bonuss.co.il
efi@bonuss.co.i
nir@yn-cpa.com
ofek4edu@gmail.com
eliran@fishmancpa.co.il
mandelead@gmail.com
roeeweller@gmail.com
amir@Taoeco.co.il
israelk77677@gmail.com

יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים פנסיונים
יעוץ משפטי לענייני ארנונה ומומיות בדיני איו"ש
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
כלכלן ביקורת מוניציפאלי
מאבחנים
רו"ח וחשבות
רו"ח ומבקר מוניציפאלי
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון וחשבות
רואה חשבון ומבקר מוניציפלי
רואה חשבון מבקר מוניציפאלי
רואה חשבון מבקר מוניציפלי
רואה חשבון מבקר מונציפלי
רואה חשבון מבקר מונציפלי
רואה חשבון מבקר מונציפלי
רואה חשבון מבקר מונציפלי
רואה חשבון מבקר מונציפלי
רואה חשבון מבקר מונציפלי
רואה חשבון מבקר מונציפלי
רואי חשבון וחשבות

רוזנבלום-הולצמן רואי חשבון
גל-יעוץ מוניציפאלי
ניר עבדי
חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
א.ר.א.בונוס בע"מ
טאו כלכלה פיננסית בע"מ
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
שחף בע"מ
חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
בן דוד שלוי קופ ושות' רו"ח
דן ויז'ניצר בע"מ
חכם יעוץ מוניציפאלי בעמ
רוח בועז מקלר
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
רוזן -בסיס -בן גל משרד עורכי דין
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
מוניסטי ישראל )(2017
שחף בע"מ
שחק המומחים לשכר בע"מ
גל-יעוץ מוניציפאלי
תומר ויצמן
חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
חכם יעוץ מוניציפאלי בעמ
מוניסטי ישראל )(2017
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
א.ר.א.בונוס בע"מ
מוניסטי ישראל )(2017
דחוח הלוי שמואל
א.ברינר שרותי מינהל בע"מ
מידד הלוי ושו"ת רואי חשבון
ברסקי את ברגר רו"ח
אמנון מקסימוב
רוזנבלום-הולצמן רואי חשבון
שחף בע"מ
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
א .בר ניר שרותי מינהל בע"מ
חכם יעוץ מוניציפאלי בעמ
אברהם יהודייף
שחק המומחים לשכר בע"מ
חכם יעוץ מוניציפאלי בעמ
אברהם יהודייף
מוניסטי ישראל )(2017
מישו'ר חשבות ויעוץ עסק
דחוח הלוי שמואל
מידד הלוי ושו"ת רואי חשבון
רוזנבלום-הולצמן רואי חשבון
תומר ויצמן
רון פישמן שרותי ביקורת פנים בע"מ
בן דוד שלוי קופ ושות' רו"ח

03-6092020
050-5811104
508385666
077-9105354
526878043
03-9699915
03-5788899
072-3320204
04-9581231
03-9388300
077-9105354
526878043
02-5005555
03-7165522
077-9105354
03-7773535
526878043
03-6868800
03-9699915
08-8658504
03-9388300
02-9999950
050-5811104
543128128
077-9105354
526878043
077-9105354
08-8658504
03-9699915
03-9699915
03-5788899
08-8658504
522506388
03-6102828
03-6102828
03-6394333
504100537
03-6092020
03-9388300
526878043
03-6102828
077-9105354
02-6529999
02-9999950
077-9105354
02-6529999
08-8658504
02-5001772
522506388
03-6102828
03-6092020
543128128
526878043
02-5005555

03-6091113
077-5558281
0
077-3179190
08-8659400
03-9699790
03-5788896
072-2606354
15349885934
03-9388700
077-3179190
08-8659400
02-5005500
03-7165502
077-3179190
03-6919072
08-8659400
03-6868801
03-9699790
08-8659400
03-9388700
02-9999905
077-5558281
0
077-3179190
08-8659400
077-3179190
08-8659400
03-9699790
03-9699790
03-5788896
08-8659400
03-5788566
03-7526249
03-7526249
03-6394334
0
03-6091113
03-9388700
08-8659400
03-7526249
077-3179190
02-6529494
02-9999905
077-3179190
02-6529494
08-8659400
774448094
03-5788566
03-7526249
03-6091113
0
08-8659400
02-5005500

orit.b@rhcpa.co.il
gal.semo@gmail.com
nir@betterbuy.co.il
yotam@hachom.co.il
ron@fishmancpa.co.il
rina@veredwaysler.co.il
efi@bonuss.co.i
amir@Taoeco.co.il
shlomit@mativ.systens.
ruti@shahaf-f.co.il
yotam@hachom.co.il
ron@fishmancpa.co.il
efrats@bdsk.co.il
dan@wiznizer.com
info@hacham.co.il
nir@mekler.co.il
ron@fishmancpa.co.il
secretary2@jurist.co.il
rina@veredwaysler.co.il
eliran@fishmancpa.co.il
ruti@shahaf-f.co.il
office@shahak-ltd.co.il
gal.semo@gmail.com
tomer@gadotaudit.co.il
yotam@hachom.co.il
ron@fishmancpa.co.il
info@hacham.co.il
eliran@fishmancpa.co.il
rina@veredwaysler.co.il
rina@veredwaysler.co.il
arik@bonuss.co.il
eliran@fishmancpa.co.il
sdh@zahav.net.il
erel@barnir.co.il
erel@barnir.co.il
office@bbag.co.il
amnonmaximov1@gmail.
orit.b@rhcpa.co.il
ruti@shahaf-f.co.il
ron@fishmancpa.co.il
erel@barnir.co.il
info@hacham.co.il
misrad@yehudayoff.co.il
office@shahak-ltd.co.il
info@hacham.co.il
misrad@yehudayoff.co.il
eliran@fishmancpa.co.il
tzipim@cpa.mishor.co.il
sdh@zahav.net.il
erel@barnir.co.il
orit.b@rhcpa.co.il
tomer@gadotaudit.co.il
ron@fishmancpa.co.il
efrats@bdsk.co.il

רשימת משנה
הדמיות לתלת מיממד
יועץ לבניית תוכניות עבודה
יועץ לבניית תוכניות עבודה
יועץ לבניית תוכניות עבודה
יועץ לבניית תוכניות עבודה
יועץ לבניית תכניות עבודה
יועץ להדרכה והשתלמויות
יועץ להדרכה והשתלמויות
יועץ להדרכה והשתלמויות
יועץ להדרכה והשתלמויות
יועץ פרסום ותקשורת
יועץ פרסום ותקשורת
יועץ תכנון אסטרטגי
יועץ תקשורת סלולרית
יועצי בטיחות באירועים
יועצי בטיחות באירועים
יועצי בטיחות באירועים
יועצי בטיחות בארועים
יועצי בטיחות בארועים
יועצי בטיחות בארועים
יועצי בטיחות בארועים
יועצי יחסי ציבור
יועצי יחסי ציבור
יועצי ליסיניג
יועצי מיתוג תדמית וקשרי חוץ
יועצי מיתוג תדמית וקשרי חוץ
יועצי מיתוג תדמית וקשרי חוץ
יועצי תיכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצי תכנון אסטרטגי
יועצים אירגוניים
יועצים ארגוניים
יועצים ארגוניים
יועצים ארגוניים
יועצים ארגוניים
יועצים ארגוניים
יועצים ארגוניים
יועצים חברתיים
יועצים חברתיים
יועצים לפרסום ושילוט חוצות
יועצים לפרסום ושילוט חוצות
יועצים לשיתוף הציבור
יועצים לשיתוף הציבור
יועצים לשיתוף הציבור
יועצים לשיתוף הציבור
ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה
ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה
ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה
ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
עיצוב גרפי
קידום אתרים

שם היועץ
W0b3D
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
כוורת יועצים  2017בע"מ
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
פילת מקבוצת היי-קפיטל בע"מ
ענף
אמיר גולן
אבן דרך מעוף לחינוך בע"מ
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
שחק המומחים לשכר בע"מ
פרו אסטרטגיה בע"מ
זליגר שומרון תקשורת בע"מ
אמיר גולן
ניר עבדי
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
מן בטיחות ונגישות
אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ
שלמה בסטיקר
ניצן קריסטל בטיחות והנדסה
שלמה בסטקר
פרו אסטרטגיה בע"מ
אבן דרך מעוף לחינוך בע"מ
ניר עבדי
פרו אסטרטגיה בע"מ
W0b3D
אבן דרך מעוף לחינוך בע"מ
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
פרו אסטרטגיה בע"מ
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
אבן דרך מעוף לחינוך בע"מ
כוורת יועצים  2017בע"מ
אדיקט ישראל בע"מ
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
דן תרזה יזמות בע"מ
פילת מקבוצת היי-קפיטל בע"מ
תארא יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ
ענף
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
כוורת יועצים  2017בע"מ
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
פילת מקבוצת היי-קפיטל בע"מ
ניר עבדי
חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ
אמיר גולן
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
ענף
ענף
גליה ארז  -מיתוג עיצוב שילוט
פרו אסטרטגיה בע"מ
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
פילת מקבוצת היי-קפיטל בע"מ
בי .אר קישורים בע"מ
פרו אסטרטגיה בע"מ
יוני לב ארי
סטודיו שדה אורטל פלדהיים
W0b3D
נאומבורג ודרורי בע"מ
מסד שיווק
זליגר שומרון תקשורת בע"מ
סטודיו שדה אורטל פלדהיים
W0b3D
ענף
W0b3D

טל' ליצירת
052-3455430
502377059
503221193
03-7659504
03-7679236
050-7515478
052-3367669
524466278
03-7659504
02-9999950
03-558215
523562075
052-3367669
508385666
077-7990030
052-8708655
052-2337718
02-5690700
537622412
524640355
537622412
03-558215
524466278
508385666
03-558215
052-3455430
524466278
502377059
03-558215
775329494
524466278
503221193
03-6194080
03-7659504
02-5900208
03-7679236
03-5444407
077-9105354
050-7515478
502377059
503221193
03-7659504
03-7679236
508385666
077-9105354
052-3367669
502377059
050-7515478
050-7515478
052-3483673
03-558215
502377059
03-7679236
072-2211599
03-558215
547717664
548016654
052-3455430
02-5818005
03-9364257
523562075
548016654
052-3455430
050-7515478
052-3455430

פקס
0
02-9933146
153-503221193
03-7659638
03-7679236
03-5755465
04-8242271
0
03-7659638
02-9999905
03-6209095
772401088
04-8242271
0
077-7990040
0
0
0
1539400589
153-774640358
15329400589
03-6209095
0
0
03-6209095
0
0
02-9933146
03-6209095
0
0
153-503221193
03-6192023
03-7659638
02-5900208
03-7679236
03-5320175
077-3179190
03-5755465
02-9933146
153-503221193
03-7659638
03-7679236
0
077-3179190
04-8242271
02-9933146
03-5755465
03-5755465
153-035745055
03-6209095
02-9933146
03-7679236
03-6033570
03-6209095
0
0
02-51818004
03-7714743
772401088
0
03-5755465
0

מייל
alon@web3d.co.il
tziporitg@gmail.com
gidil@kvrt.org.il
zliron@amanet.co.il
moran@pilat.co.i
shomronis@gmail.com
w8242271@bezeqint.net
haivri@gmail.com
zliron@amanet.co.il
office@shahak-ltd.co.il
anna@pro-st.co.il
shani@zst.co.il
w8242271@bezeqint.net
nir@betterbuy.co.il
service@lvth.co.il
info@ashda.co.il
noamyoo@gmail.com
avefrat1@gmail.com
bestiker@gmail.com
kristal_055@yahoo.com
bestiker@gmail.com
anna@pro-st.co.il
haivri@gmail.com
nir@betterbuy.co.il
anna@pro-st.co.il
alon@web3d.co.il
haivri@gmail.com
tziporitg@gmail.com
anna@pro-st.co.il
dvir@samkai.com
haivri@gmail.com
gidil@kvrt.org.il
raviv@adkit.co.il
zliron@amanet.co.il
tirza.yozmot@gmail.com
moran@pilat.co.i
Amit.Pu@Tara-il.com
yotam@hachom.co.il
shomronis@gmail.com
tziporitg@gmail.com
gidil@kvrt.org.il
zliron@amanet.co.il
moran@pilat.co.i
nir@betterbuy.co.il
yotam@hachom.co.il
w8242271@bezeqint.net
tziporitg@gmail.com
shomronis@gmail.com
shomronis@gmail.com
galia@galia.co.il
anna@pro-st.co.il
tziporitg@gmail.com
moran@pilat.co.i
kior@bncr.co.il
anna@pro-st.co.il
yoni.levari@gmail.com
ortalfeld@gmail.com
alon@web3d.co.il
hadarhaf@gmail.com
massad.gr@gmail.com
shani@zst.co.il
ortalfeld@gmail.com
alon@web3d.co.il
shomronis@gmail.com
alon@web3d.co.il

רשימת משנה
יועצי בטיחות ומניעת אש
יועץ לענייני מוקד עירוני
יועצי בטיחות ומניעת אש
ייעוץ טכנולוגיות בטחון
יועץ לעיניני מוקד עירוני
יועצי עיר ללא אלימות/מצלמות אבטחה
יועצי עיר ללא אלימות/מצלמות אבטחה
יועץ לענייני מוקד עירוני
יועץ לעריכת מכרזי שמיקה ואבטחה
יועצי בטיחות ומניעת אש
ייעוץ טכנולוגיות בטחון
ייעוץ לענייני מוקד עירוני
יועצי מערכות קשר
יועצי עיר ללא אלימות/מצלמות אבטחה
ייעוץ מיגון טכנולוגיות
יועצי בטיחות ומניעת אש
יועצי בטיחות ומניעת אש
יעוץ למכרזי שמירה ובטחון
יועצי בטיחות ומניעת אש
יועצי בטיחות ומניעת אש

שם היועץ
שלמה בסטיקר
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
ניצן קריסטל בטיחות והנדסה
כבתי אריה  O.LSפתרונות אבטחה טכנולוגיות
כבתי אריה  O.LSפתרונות אבטחה טכנולוגיות
כבתי אריה  O.LSפתרונות אבטחה טכנולוגיות
בוסט פורוורד בע"מ
בוסט פורוורד בע"מ
חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ
שלמה בסטקר
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
קריסטל ניצן
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ
אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ
מן בטיחות ונגישות

מייל
טל' ליצירת קשר פקס
bestiker@gmail.com
1539400589
537622412
tziporitg@gmail.com
02-9933146
502377059
kristal_055@yahoo.com
153-774640357
524640355
arik@ols-sec.com
03-9033111
526440707
arik@ols-sec.com
03-9033111
526440707
arik@ols-sec.com
03-9033111
526440707
office@boostforward.biz
1700-509-506 1700-509-507
office@boostforward.biz
1700-509-506 1700-509-507
yotam@hachom.co.il
077-3179190 077-9105354
bestiker@gmail.com
15329400589
537622412
sharon@meser.org.il
03-5338866 03-5338855
sharon@meser.org.il
03-5338866 03-5338855
sharon@meser.org.il
03-5338866 03-5338855
sharon@meser.org.il
03-5338866 03-5338855
sharon@meser.org.il
03-5338866 03-5338855
kristal_055@yahoo.com
153-774640355 052-4640355
office@momenteken.com
03-9519397 03-9625552
Keren-orl@bcb.co.il
03-6382539 03-6389317
info@ashda.co.il
0 052-8708655
noamyoo@gmail.com
0 052-2337718

רשימת משנה
יועץ בתחום תקני ISO
יועצי הנגשה
אבטחת מידע -דקרומטציה והתאמת רגולציה מניעת זליגת מידע מעגלי אבטחה
בנייה ועיצוב חזוקת אתרי אינטרנט
יועצי עיר חכמה )אינטגרציות מערכות שר"ב מערכת חישה ומנ"מ big data
יועצי הנגשה
יועץ מוקד עירוני
אבטחת מידע -דקרומטציה והתאמת רגולציה מניעת זליגת מידע מעגלי אבטחה
אבטחת מידע -דקרומטציה והתאמת רגולציה מניעת זליגת מידע מעגלי אבטחה
יועצי עיר חכמה )אינטגרציות מערכות שר"ב מערכת חישה ומנ"מ big data
יועץ בתחום תקני ISO
יועץ מוקד עירוני
יועצי עיר חכמה )אינטגרציות מערכות שר"ב מערכת חישה ומנ"מ big data
יועץ לרכישת ציוד מחשוב
יועצי טלפוניה ) IPIסלולר שילוב מערכות תקשורת (
יועצי טלפוניה ) IPIסלולר שילוב מערכות תקשורת (
יועצי מערכות מידע ורשת תקשורת
יועצי עיר חכמה )אינטגרציות מערכות שר"ב מערכת חישה ומנ"מ big data
יועצי תשתיות תקשורת )תקשורת פאסיבית/אקטיבית/תשתיות חוץ וחדרי תקשורת(
יועץ בתחום תקני ISO
אבטחת מידע  -דוקומנטציה והתאמת רגולוציה ,מניעת זליגת מידע ,מעגלי אבטחת מידע
יועצי מערכות מידע ורשת תקשורת

שם היועץ
אראנה חייט
אראנה חייט
חלוקי נחל פתרונות לעיר
W0b3D
סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ
עמותת יעדים לצפון  -מגדל אור
ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
גי אר סי יעוץ )כ.ל( בע"מ
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
רומי דר
בוסט פורוורד בע"מ
בוסט פורוורד בע"מ
ניר עבדי
ניר עבדי
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
מסר  -תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
אמיר גולן
פאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ
בר טכנולוגיות )דש( בע"מ

טל' ליצירת קשר
544493937
544493937
03-6938266
052-3455430
775329494
526600765
502377059
08-8661155
03-7659504
03-7659504
523375029
1700-509-507
1700-509-507
508385666
508385666
03-5338855
03-5338855
03-5338855
03-5338855
052-3367669
03-7106555

פקס
03-6128231
03-6128231
03-6938268
0
0
0
02-9933146
08-9464051
03-7659638
03-7659638
09-8351238
1700-509-506
1700-509-506
0
0
03-5338866
03-5338866
03-5338866
03-5338866
04-8242271
03-7106550
03-9229336

מייל
harel@chaitt.info
harel@chaitt.info
eitan@barash-somech.co.il
alon@web3d.co.il
dvir@samkai.com
ayeletab@migdalor.org.il
tziporitg@gmail.com
aviva.spotts@grsee.co.il
zliron@amanet.co.il
zliron@amanet.co.il
dar.romy@gmail.com
office@boostforward.biz
office@boostforward.biz
nir@betterbuy.co.il
nir@betterbuy.co.il
sharon@meser.org.il
sharon@meser.org.il
sharon@meser.org.il
sharon@meser.org.il
w8242271@bezeqint.net
hanan.twizer@il.gt.com
doron@bartech.co.il

