
א עמק המעיינות.רשימת יועצים מ

יועץ ומתכנן מערכות חשמלמחמוד בנדורהאגף מונציפלי1

ניהול ושירותי אנרגיהאנרפרואגף מונציפלי2

  יעוץ מונציפלימ "חכאגף מונציפלי3

יועץ ביטוחיועצים לניהול סיכונים- אורי אורלנד גן השלושה 4

יועץ שיווק ומכירותאלה פרסבורגרגן השלושה 5

יחסי ציבור דוברות  ויעוץ תקשורתיאזולאי פי אר- חיים אזולאי  גן השלושה 6

יחסי ציבור דוברות  ויעוץ תקשורתיטל פז תקשורת גן השלושה 7

מ"אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בעגרינשטיין הר גילגן השלושה 8

תקשורת ויחסי ציבורבועז ליברמןגן השלושה 9

אדריכלותאבי ליזרהנדסה 10

הנדסה ומערכות מידעאביב ניהולהנדסה 11

אדריכל נוףאילן עקרישהנדסה 12

אורהייטקהנדסה 13

מערכות / תכנון והנדסה / מדידות 

מידע

בועז ביטמן ניהול פרויקטים ופיקוחבועז ויטמןהנדסה 14

בלשה ילוןהנדסה 15

בלשה ילון יעוץ ותכנון מערכות 

תשתית

ד.ר.ברקת יהנדסה 16

יעוץ / הנדסת חשמל ותאורה 

ותכנון מערכות חשמל

ניהול פרויקטיםגדיש חברה להנדסה הנדסה 17

הנדסת כבישיםמרק קריץהנדסה 18

יועץ ניקוז/  יועץ תנועה ותחבורה ל .א.גרונר דהנדסה 19

אדריכלות פנים/ אדריכלות דינור אוןהנדסה 20

 יועץ חשמלדן שרון מתכננים הנדסה 21

ע" אדריכלות מבנים נגישות ותבדניאל כהנאהנדסה 22

יעוץ ותכנון מערכות חשמלטופז הנדסההנדסה 23

יועץ ומתכנן מעליותדי.אר.פיהנדסה 24

 תכנון יעוץ ומחקרינוןהנדסה 25

אדריכלותיעל סיווןהנדסה 26

 יועץ דרכים ותנועהלוי שטרקהנדסה 27

יועץ ניקוז/ יועץ תנועה ותחבורה מ"ד מהנסים בע.מ.סהנדסה 28

 יעוץ ותכנון אדריכליערן מבלהנדסה 29

מנהל פרויקטיםפלד קלייןהנדסה 30

 הנדסה תכנון כבישים ותנועהיעל. רהנדסה 31

אדריכל נוףשלח גדהנדסה 32

הנדסה אזרחיתתדםהנדסה 33
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מערכות גילוי אשמ.מ.יהנדסה 34

אדריכלות תכנון מבנים' גיורא גור ושותהנדסה 35

אדריכלות נוףק רייכר'זהנדסה 36

חכם יעוץ כלכלי מונציפליחכםהנדסה 37

אדריכלות תכנון וסביבהאתוסהנדסה 38

הנדסת קרקעמ "גיאומיכניקה בע. אהנדסה 39

יעוץ ותכנון מעליותב מתכננים.אהנדסה 40

אדריכלותב מתכננים.אהנדסה 41

יעוץ קונסטרוקציהב מתכננים.אהנדסה 42

אדריכלותב מתכננים.אהנדסה 43

אדריכלותב מתכננים.אהנדסה 44

אדריכלותב מתכננים.אהנדסה 45

יעוץ ותכנון מערכות מים וביובב מתכננים.אהנדסה 46

אדריכלות מבני ציבורב מתכננים.אהנדסה 47

יעוץ וליווי הנדסיד  מהנדסים.קהנדסה 48

גולן מאיר עיישהנדסה 49

יועץ / ניהול פרויקטים  ותכנון 

בטיחות

יועץ חשמל מוסא גרוס הנדסה 50

מ "אירוליט בעהנדסה 51

יעוץ וניהול פרויקטים תכנון 

תשתיות ותקשורת קווית

זייד את זיידהנדסה 52

יעוץ , שמאות מקרקעין, יועץ כלכלי

סקרי מחירים, נדלן

 הנדסת תנועהעמירם כהנרהנדסה 53

אדריכליםלהב.איתן ר.דהנדסה 54

מידע טכנולוגיות והנדסיותעזרא דיין הנדסה 55

הנדסה אזרחיתי.ש.א.רהנדסה 56

הנדסה אזרחיתקהלת הנדסה 57

אדריכליתמיכל תירושיהנדסה 58

אדריכלאיתי זהבי הנדסה 59

יועץ תנועה וכבישיםקרני. שהנדסה 60

אדריכלים ומתכנני עריםגורדון אדריכליםהנדסה 61

אדריכליםקוריאל-אמרהנדסה 62

תכנון מבנים ואדריכלות פניםסטיו אדריכליםהנדסה 63

מ"אדריכלים ובוני ערים בעג איזן .אהנדסה 64

מ"אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בעגרינשטיין הר גילהנדסה 65

יעוץ ומנהל פרויקטיםפוליגון הנדסה הנדסה 66

מ"מהנדסים יועצים בעאיל בן ענתהנדסה 67

אבישי טאובהנדסה 68

אדריכלות בינוי ערים שינוי יעוד 

ומתאר

מ"יעוץ תכנון וקידום פרוייקטים בעיצחק פרוינדהנדסה 69

אביב ניהולהנדסה 70

מנהל / הנדסה ומערכות מידע 

מתכנן /פרויקטים בניה ופיתוח 

אדרילים ומתכנני עריםגורדון הנדסה 71

הנדסה אזרחית ומדידותאיאד שנאויהנדסה 72

2/7



א עמק המעיינות.רשימת יועצים מ

תנועה ותחבורהאיאד שנאויהנדסה 73

יעוץ וניהול פרויקטיםמ הנדסה .ג.אהנדסה 74

מהנדס ומודד מוסמךשעלאן סלמאן הנדסה 75

יועץ תנועה ותחבורהמזאוי גסאן הנדסה 76

יועץ מים וביובבלאו מהנדסים . אהנדסה 77

יעוץ נוףמוריה סקלי אדריכלות נוף הנדסה 78

מתכנן דרכים וכבישיםשמיס מיכאל הנדסההנדסה 79

יועץ הנדסייום טוב שביטהנדסה 80

יעוץ אדריכלי וקונסטרוקציהחנין אדריכלותהנדסה 81

יעוץ אדריכלי והנדסיי תכנון אדריכלי והנדסי.שהנדסה 82

יועץ למערכות מיגוןאורנים מערכות מיגוןהנדסה 83

יועץ אדריכלותלוי אדריכלים-ברהנדסה 84

ניהול פרויקטים בניה ופיתוחעמוס חלפוןהנדסה 85

חנא חוראניהנדסה 86

/ גיאולוגיה / יועץ קרקע וביסוס 

יועץ תכן מיסעות

מתכנן דרכים וכבישיםעמוס חלפוןהנדסה 87

ניהול פרויקטים בניה ופיתוחב תכנון ופיתוח הנדסה.א.בהנדסה 88

יועץ קרקע,מהנדסאגסי רימוןהנדסה 89

הנדסה ונגישותערן סויקההנדסה 90

קו הנדסה.פיהנדסה 91

יועץ / תכנון והנדסה 

אדריכל / אדריכל / קונסטרוקציה

מ"מהנדסים יועצים בעעירוני מהנדסים יועצים. יהנדסה 92

מדידותחן בר מדידות והנדסההנדסה 93

הנדסה ומדידותיאסין בכר עומרהנדסה 94

מדידותמודדי טבעון הנדסה 95

יעוץ עבודות בניה ופיתוחע מהנדסים .א.נהנדסה 96

ע"תב/ תכיון ערים טובי כהןהנדסה 97

נחשון תכנון מטבחיםהנדסה 98

תכנון מערכות מזון / יועץ מטבחים 

והסעדה

מיזוג וקירור/ חשמל טל חשמל ותאורההנדסה 99

יועץ ומהנדס מיזוג אויר ואוורוראס מערכות מתקדמות לאנרגיה.אי.אייהנדסה 100

ענבר שמירהנדסה 101

תכנון / יועץ נגישות/ אדריכל 

מבנים ותכנן בניין עיר

יועץ ומתכנן מערכות חשמלוו הנדסת חשמל ובקרה .אהנדסה 102

מדידות והנדסה אזרחיתאפלבאום מדידות הנדסה 103

ניהול פרויקטים בניה ופיתוחחרמון מהנדסיםהנדסה 104

סאבא סוהילהנדסה 105

יועץ / אדריכלות יעוץ קונסטרוקציה

מנהל פרויקטים / קרק וביסוס

ר אשר וטורי"דהנדסה 106

/ שילוט / חישוב ועיצוב סביבתי 

שילוט1חינוך סביבתי

אדריכלות נוף ועיצוב פניםקובטי- ול 'יסמין מחהנדסה 107

אדריכלעוזר שטולהנדסה 108

מבני חינוך/ אדריכלות מבני ציבור בראון חלפיןהנדסה 109

אדריכל/ אדריכל פנים הסדנא אדריכליםהנדסה 110

יועץ בטיחות אשגלעד רחמני הנדסה 111
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תיקו הנדסה אזרחיתהנדסה 112

יועץ תנועה ותחבורה יועץ 

, קונסטרוקציה מנהל פרויקט

פ אנרגיה ירוקה.גהנדסה 113

יועץ פרוייקטים / יועץ אנרגיה

באנרגיה מתחדשת

ניהול ופיקוח פרוייקטיםגבע-דוד ברהנדסה 114

ניהול ופיקוח פרוייקטיםמ "אדבר יועצים בעהנדסה 115

יעוץ ותכנון מערכות חשמלקשר זיו הנדסההנדסה 116

בועז מקלר הנדסה 117

ח בדיקה ותיקון חלף "משרד רו

היטל השבחה

מודדאופק צילומי אויר הנדסה 118

פיקוח בניהטל בן ששון הנדסה 119

אדריכל שימור מבניםדקל גודוביץהנדסה 120

יועץ תנועה ותחבורהאוסאמה חטיבהנדסה 121

יועץ קונסטרוקציהסאמר הנדסההנדסה 122

מנהל פרויקט בניה ופיתוחאבישי שאולהנדסה 123

אדריכלות נוףמירב רוזןהנדסה 124

אדריכלות נוףערן געשהנדסה 125

לבל. יהנדסה 126

יועץ מערכות ניקוז ותיעול יועץ 

מערכות ביוב

אדריכלות נוףטוך סרגוסיהנדסה 127

מודד/ יועץ תנועה ותחבורה קודסי. רוחי מהנדסה 128

הדר מירוםהנדסה 129

ליווי כלכלי / שמעות מקרקעין 

ע"לתוכניות בנין ערים תב

אדריכלשגיא זיו הנדסה 130

מדידהאיהב זועבי הנדסה 131

אמיתי אבנוןהנדסה 132

/ פסולת מוצקה / איכות הסביבה 

שפכים

יעקב אברהםהנדסה 133

/ תנועה וכבישים, ניקוז/מים וביוב

איכות הסביבה/ תברואה ואשפה

אדריכל תכנון מבניםאיתי/ ליננברג רוזן אדריכלים הנדסה 134

תכנון מים וביוב/ יועץ ניקוז מאהר אלשאערהנדסה 135

מ "סבג מהנדסים בעהנדסה 136

יועץ / ע מדידות "יועץ להכנת תב

תנועה ותחבורה

יועץ קרקע וביסוסישראל קלר הנדסה 137

יועץ ניקוז מים וביובפלגי מים הנדסה 138

דן תרזה הנדסה 139

יעוץ /תכנון אסטרטגי וכלכלי

לפיתוח מרחבי

ניהול ופיקוח פרויקטים סולרייםזיו גרוסמןהנדסה 140

מתכנן מים וביוב/ יועץ גופר הנדסההנדסה 141

אדריכלות נוףקו גובה הנדסה 142

גולן סולאר הנדסה 143

חשמל ' יעוץ  תכנון ופיקוח מע

סולאריות

מ"מבט מושבים יועצים בעהנדסה 144

יעוץ / תכנון וקנין אגודה חקלאית 

יעוץ ענפי / בגישור לחברי אגודה 

יועץ ומתכנן בטיחות אשמ"וויי הנדסה ובטיחות בע.אם.אל.אייהנדסה 145

יועץ ניקוז מים וביובפלגי מים הנדסה 146

דן תרזה הנדסה 147

יעוץ / תכנון אסטרטגי וכלכלי 

לפיתוח מרחבי

ניהול ופיקוח פרויקטים סולרייםזיו גרוסמן הנדסה 148

מתכנן מים וביוב/ יועץ גופר הנדסההנדסה 149
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אדריכלות נוףקו גובה הנדסה 150

גולן סולאר הנדסה 151

חשמל  ' יעוץ ותכנון  ופיקוח מע

סולאריות

יועץ ומתכנן מים וביובמ מהנדסים .קופלוביץ  פהנדסה 152

אדריכלות בינוי עריםהרן ילין הנדסה 153

אדריכלות תכנון ובינוי עריםכהן יהודה הנדסה 154

לבנטהנדסה 155

אדריכל / אדריכל תכנון מבנים 

פנים

יעוץ הנדסת מים ופרויקטיםם .פ.יהנדסה 156

יועץ מקרקעין ופיתוחאורן פלדהנדסה 157

פיתוח- יעוץ וניהול פרוייקטים מ "אהוד לויתן הדסה בעהנדסה 158

יועץ תכנון והנדסהמור יעוץ  ניהוליהנדסה 159

תכנון מבני ציבור/ ע "תבמ "קנפו כלימור אדריכלים בעהנדסה 160

תכנון עריםדור אדריכלות ותכנון עריםהנדסה 161

תכנון מבני ציבוראילן צבי אדריכל מבני ציבור הנדסה 162

מתכנן מים וביוב/ יועץ  מ "יעד תכנון מעים בעהנדסה 163

אדריכל פנים/  אדריכל יוסי קוריהנדסה 164

מ"שרף גרופ בעהנדסה 165

יועץ תנועה ותחבורה         יועץ 

ומתכנן מים וביוב יועץ ומתכנן ניקוז

יועץ מדידהמ "מגדלי הגלבוע הנדסה בעהנדסה 166

ניהול פרויקטים בניה ופיתוחמ "בונה טל מהנדסים בעהנדסה 167

יועץ קונסטרוקציהריס'ראיד גהנדסה 168

ניהול פרוייקטים/ יועץ ניקוז רשות ניקוז ירדן דרומיהנדסה 169

אביעד בראוןהנדסה 170

בידוד /יועץ בניה ירוקה

איכות הסביבה/טרמי

משה ראובני הנדסה 171

יועץ ומתכנן מערכות חשמל 

ותקשורת

אדריכל מבנים ותכנון מתארי/יועץ דני קידרהנדסה 172

אדריכל נוף/ אדריכל יעד אדריכליםהנדסה 173

אדריכלות בנוי עריםהרן יליןהנדסה 174

ניהול פרויקטים בניה ופיתוחמ "ברזני פרויקטים בע. יהנדסה 175

יועץ קרקע וביסיסמ "חזן הנדסת ביסוס בעהנדסה 176

מ "אס בע.סי.די.איהנדסה 177

/ מנהל פרויקטים בניה ופיתוח 

יועץ תנועה ותחבורה

יעוץ ניהול ופיקוח בניה ופיתוחאיזנברג הנדסה הנדסה 178

אדריכל נוףלוזאן זערורההנדסה 179

אדריכל תכנון מבניםמ "רוזנהיים מקום אדריכלים בעהנדסה 180

אהוד זקסנברג אדריכלים הנדסה 181

אדריכל תכנון מבנים תבעות 

והתחדשות עירונית

מאפרו מהנדסים הנדסה 182

מודד / מיפוי וגאו אינפורמציה 

מוסמך

יועץ ניקוז/ יועץ תנועה ותחבורה לומברוזו הנדסה ותוכנה הנדסה 183

ניהול פרויקטים תיירות/ ע "תב חגית גל פיתוח עסקי ומיתוג אתרי תיירות הנדסה 184

פנים/ אדריכלות נוף אודליה צדוק הנדסה 185

ניהול פרויקטים רב תחומיים TMRניהול פרויקטים      הנדסה 186

יעוץ כלכלי  סביבתיעידו רובינשטיין יועץ כלכלי  סביבתי הנדסה 
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תכנון מערכות  מים  ביוב וכיבוי אשאירינה ארובהנדסה 

תכנון קונסטרוקציהבסול ויסאםהנדסה 

יועץ נגישותמ"ש סעד להנדסה בע.מהנדסה 

הנחייות וליווי בתי ספרמ"ערי חינוך בעחינוך 187

פסיכולוגית ארגוניתדינה זילברמןחינוך 188

ורד רקנטיחינוך 189
יעוץ אירגוני פיתוח מנהלים 

וצותתים

הנחייות לגיל הרךסיוונה גולןחינוך 190

מבניםנוימן רינהחינוך 191

לייוי ניהול עצמי כלכליגפני שלוחינוך 192

מנחה ומלווה בתחום האנגליתאן לביאחינוך 193

ורדית קימחיחינוך 194
יעוץ אירגוני פיתוח מנהלים 

וצותתים

יעוץ כלכליורד פיירחינוך 195

יעל רגבחינוך 196

/ מתודיקה ליווי תוכנית פדגוגית 

יעוץ ארגוני במגזר הציבורי

יעל דורוןחינוך 197

יועצת ארגונית וליווי תוכנית 

פדגוגית מומחיות באקתונים 

הפעלת ליווי תכנית פדגוגיתמחשבה טובהחינוך 198

מדברים פלוסחינוך 199

ליווי תכנית פדגוגית והטמעת 

הסעות

מטפלים רגשיים/ פסיכותרפיסט מישל אפשטיין חינוך 200

מטפל ריגשידפנה היללחינוך 201

פסיכולוגיתענבר בראלחינוך 202

מטפל ריגשימיתי עמיחינוך 203

מטפל ריגשיענת צרפתיחינוך 204

מטפל ריגשיצבי לבנוןחינוך 205

מטפל ריגשירות שטינדלחינוך 206

פסיכולוגיתקרן דוגמאחינוך 207

מטפל ריגשיאסתר בורושחינוך 208

מדריךיוסי רופאיזןחינוך 209

מדריכההדר ברקוביץחינוך 210

מדריךיניב אסםחינוך 211

מדריךירון שמרתחינוך 212

פסיכיאטרמ "ר מרסלו שפיץ בע"דחינוך 213

מטפל ריגשיתהילה ממן חינוך 214

יעוץ כלכלירון פישמן כספים215

יעוץ פיננסי/ יעוץ כלכלי ח "רו' אופיר בוכניק ושותכספים216

רואי חשבון' בועז מקלר ושותכספים217

בדיקה ותיקון עסקאות חלף היטל 

השבחה

יעוץ ארגוניצוהר  מזכיר 218

יעוץ ארגוניקליק אנטר מזכיר 219

יעוץ ביישומי מחשבקליק אנטר מזכיר 220

יעוץ כלכלימ"פתרונות לעיר בע- חלוקי נחל מזכיר 221

יעוץ אבטחת סייברמ"פתרונות לעיר בע- חלוקי נחל מזכיר 222
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מכרזי איכות-  יעוץ כלכלי מניב הכנסות מזכיר 223

יועץ ביטוחד לאובר .ה.למזכיר 224

יועץ ארגונימ "ר גלעד ארנון בע"דמזכיר 225

יועץ משפטיבראש סומך מזכיר 226

יעוץ כלכליק שחר חדש.ח.שמזכיר 227

יועץ ביטוח/ ד "משרד עו' יגאל שגיא ושותמזכיר 228

ייועץ ארגונירן שטוק מזכיר 229

יועץ ארגוני שי בן יוסףמזכיר 230

מ"א בע.י.שבח שמזכיר 231

מערכות / תקשורת / יועץ מיחשוב

מידע

הדרכת אקסל- יעוץ מערכות מידע זיו תובלמזכיר 232

יעוץ משפטי  דיני עבודהיעל נורקיןמזכיר 233

יעוץ ארגונימכון פירםצמיחה דמוגרפית234

פיתוח תוכנה והדרכהמורן פיתוח תוכנה והדרכהצמיחה דמוגרפית235

יעוץ אסטרטגיפתרוניםצמיחה דמוגרפית236

יעוץ ארגונימיכאל עובדיהצמיחה דמוגרפית237

יעוץ ארגונימ"ג בע.קבוצת גבים עצמיחה דמוגרפית238

יעוץ ארגוניאבני דרךצמיחה דמוגרפית239

יעוץ ארגוניתמי לס פסיכולוגית ויועצת ארגוניתצמיחה דמוגרפית240

יעוץ ארגוניחברת שער האריותצמיחה דמוגרפית241

הנחיית קבוצותמרים דגן ברנר רווחה 242

גישור דיני משפחהנעה מלכימן  אקררווחה 243

יעוץ ארגונימני כץ יעוץ ופיתוח ארגונירווחה 244

משאביםר רובי רוגל"דרווחה 245

הנחיית קבוצותרות שטינדלרווחה 246

הדרכות חירום/ י "הכשרת צחמהות ישראל מרכז היערכותרווחה 247

 אגרונוםמ "גונן עצים וסביבה בעחוות עדן248

יועץ ארגוני חקלאיאורן פלדחוות עדן249

אגרונוםפול גינסברגחוות עדן250

יועץ ארגוני במרחבים חקלאיים עמי לנדאוחוות עדן251

7/7


