
 מאגר יועצים –מוא"ז עמק יזרעאל 

 1.2027.82מעודכן לתאריך 

 

 תב"ע –אדריכלות 

 אבירם אדריכלים בע"מ

 א.ג. אייזן אדריכלים ובוני ערים בע"מ

 אדריכלות ותכנון ערים -אוהד בקין 

 אליאסף בר אדריכלים בע"מ

 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

 גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ

 ליל אדריכליםג

 דניאל כהנא תכנון נגיש בע"מ

 טאו אדריכלות בע"מ

 י.י. גרנות אדריכלים בע"מ

 יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

יעל קוזוקרו מלאכי משרד מומחה לתכניות בנין עיר 
 בע"מ

 יצחק פרוינד ייעוץ תכנון וקידום פרויקטים

 מעיינות הזורע

 מתווה עירוני 

 אדריכלות בע"מ ענבר שמיר

 ערן מבל אדריכלים

 רודי ברגר אדריכלים

 א. יעקובי ושות' אדריכלים ובוני ערים בע"מ

 מעמאריאת ארכיטקטים בע"מ

 אדריכלות ובינוי ערים -ענת פיק 

 אוסטרליץ אדריכלות

 אס או אדריכלים

 א.ב. מתכננים

 סאמר זועבי -ס.מ.ד מהנדסים בע"מ

 זקסנברגזקסנברג אדריכלים/אהוד 

 בסט אדריכלים ומתכנני ערים

 

  



 אדריכלות מבנים קטנים

 

 אדריכלות ותכנון ערים -אוהד בקין 

 אופיר חיים אדריכלים

 אילן צבי אדריכל בע"מ

 אליאסף בר אדריכלים בע"מ

 אדריכלות מקומית -אסא שיש 

 ברני לודמיר אדריכלים

 גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ

 גליל אדריכלים

 דניאל כהנא תכנון נגיש בע"מ

 דני רז

 הסדנא אדריכלים

 הרן ילין, אדריכלות ובינוי ערים
 יגור חקלאות ועסקים אגש"ח בע"מ

 טאו אדריכלות בע"מ

 י.י. גרנות אדריכלים בע"מ

 יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

 כאן אדריכלים

 לרנר פלד אדריכלים

 מעיינות הזורע

 ני מתווה עירו

 ענבר שמיר אדריכלות בע"מ

 ערן מבל אדריכלים

 פלוק אדריכלים

 עואד הנדסה או עואד מחמוד

 א. יעקובי ושות' אדריכלים ובוני ערים בע"מ

 אדריכלות ובינוי ערים -ענת פיק 

 קוריאל אדריכלים בע"מ-אמר

 מעמאריאת ארכיטקטים בע"מ

 ג. פובזנר אדריכלים -ש. פובזנר 

 ליםסטיו אדריכ

 אדרעי אדריכלים

 אוסטרליץ אדריכלות

 מורן פלמוני

 נון אדריכלים-אמסטרדם בן

 כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ

 יפתח וקס אדריכלים בע"מ

 אס או אדריכלים

 א.ב. מתכננים

 בסט אדריכלים ומתכנני ערים

 זקסנברג אדריכלים/אהוד זקסנברג

 

 

 



 מבנים גדולים –אדריכלות 

 

 חיים אדריכליםאופיר 

 אילן צבי אדריכל בע"מ

 אליאסף בר אדריכלים בע"מ

 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

 גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ

 גליל אדריכלים

 דניאל כהנא תכנון נגיש בע"מ

 הסדנא אדריכלים

 י.י. גרנות אדריכלים בע"מ

 יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

 ריכליםכאן אד

 מעיינות הזורע

 ענבר שמיר אדריכלות בע"מ

 ערן מבל אדריכלים

 קנפו כלימור אדריכלים

 עואד הנדסה או עואד מחמוד

 א. יעקובי ושות' אדריכלים ובוני ערים בע"מ

 מעמאריאת ארכיטקטים בע"מ

 אדריכלות ובינוי ערים -ענת פיק 

 קוריאל אדריכלים בע"מ-אמר

 בזנר אדריכליםג. פו -ש. פובזנר 

 אדרעי אדריכלים

 סטיו אדריכלים

 אוסטרליץ אדריכלות

 נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים

 ערן זילברמן,רגבים+אדריכלים

 מורן פלמוני

 נון אדריכלים-אמסטרדם בן

 כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ

 יפתח וקס אדריכלים בע"מ

 אס או אדריכלים

 א.ב. מתכננים

 יכלים ומתכנני עריםבסט אדר

 זקסנברג אדריכלים/אהוד זקסנברג

 

 

 

 

 

 

 



 יעוץ בנייה ירוקה

 יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

 אוסטרליץ אדריכלות

 פיתוח סביבה וקיימות בע"מ

 

 ייעוץ אקוסטיקה

 

 ש. משיח יועצים לאקוסטיקה בע"מ

 ייעוץ אקוסטי והנדסת קול-סאונדרייז

 

 אדריכלות נוף

 אדריכלות נוף  אב

 דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע"מ

 ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ

 יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

 מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ

 נטע שמר

 ערן געש אדריכלות נוף

 יל הנדסה בע"מ-פל

 קו גובה אדריכלות נוף

 שרון שחר אדריכלות נוף

 וף כבישים נגישות בע"מיהודה פרחי אדריכלות נ

 יסמין איתמרי-גינתיה אדריכלות נוף

 לוזאן זערורה אדר' נוף

 ארז שץ

 תכנון, ניהול ועיצוב בע"מ-נופים

 זוהר לניר

 

 ייעוץ אגרונומי

 חנוך בורגר אגרונומים בע"מ

 נטע שמר

  2000ירוק 

 תכנון, ניהול ועיצוב בע"מ-נופים

 עצים וסביבה בע"מ-גונן

 פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות בע"מיהודה 

 יאיר אשל

 לוזאן זערורה אדר' נוף

 

 ייעוץ איטום

 אדר פרויקטים

 פיתוח סביבה וקיימות בע"מ

 

 



 מבנים –ייעוץ בטיחות 

 נפתלי רונן אדריכל יועץ בטיחות בע"מ

 עואד הנדסה או עואד מחמוד

 ש.צ. שאלתיאל צברי בטיחות בע"מ

 תלבטח הנדסה ובטיחו

 עופר בטיחות בע"מ

 איתמר עפרי

 

 

 רחובות –ייעוץ בטיחות 

 ש.צ. שאלתיאל צברי בטיחות בע"מ

 ד.נ.א.י.ל מהנדסים יועצים בע"מ

 לבטח הנדסה ובטיחות

 איתמר עפרי

 

 

 ייעוץ מעליות

 לברוב הנדסת מעליות

 א.ב. מתכננים בע"מ

 

 

 עיצוב פנים

 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

 יאסף בר אדריכלים בע"מאל

 אדריכלות מקומית -אסא שיש 

 הסדנא אדריכלים

 סטיו אדריכלים

 בסט אדריכלים ומתכנני ערים

 זקסנברג אדריכלים/אהוד זקסנברג

 

 

 מבנים –ייעוץ אינסטלציה 

 א.ב. מתכננים בע"מ

 מהנדסים יועצים -אירינה ארוב 

 ברהם תכנון וביצוע עבודות הנדסה

 מיםיעד תכנון 

 עדה ברונפמן מהנדסים יועצים

 

 

 



 הנדסת מים וביוב

 א.ב. מתכננים בע"מ

 מהנדסים יועצים -אירינה ארוב 

 בלשה ילון מערכות תשתית בע"מ

 יעד תכנון מים

 מ. רוזנטל מהנדסים

 ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי

 עדה ברונפמן מהנדסים יועצים

 ענבל הנדסה בע"מ

 יל הנדסה בע"מ-פל

 גי מים בע"מפל

 ד.ה.ב מד בע"מ

 עואד הנדסה או עואד מחמוד

 סוטובסקי מערכות אזרחיות

 ברוכי אשר בע"מ

 

 

 מבנים –הנדסת חשמל 

 א.א. מהנדסים יועצים בע"מ

 אי. יו. בי. משה מהנדסים יועצים לחשמל

 ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ

 ג. איטקין מהנדסים בע"מ

 חשמל ותאורה בע"מטופז חברה להנדסת 

 ינון גל הנדסה בע"מ

 לביד הנדסה 

 מ.ע.ל.ה מהנדסים בע"מ

 נופך הנדסת אנרגיה וחשמל

 סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ

 ספיר י.ז.ח בע"מ

 ר. כהן ושות' מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ

 תל יעקב תל הנדסת חשמל

 איי טי אס הנדסת חשמל וייעוץ בע"מ

 דן שרון א.ב. מתכננים בע"מ

 ע.ע. עבודות חשמל -ניר פליישמן

 

 

 

 

 

 

 

 



 תשתיות –הנדסת חשמל 

 א.א. מהנדסים יועצים בע"מ

 אי. יו. בי. משה מהנדסים יועצים לחשמל

 ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ

 ג. איטקין מהנדסים בע"מ

 טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ

 נדסים בע"ממ.ע.ל.ה מה

 סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ

 ספיר י.ז.ח בע"מ

 ר. כהן ושות' מהנדסים יועצים לחשמל ואוטומציה בע"מ

 תל יעקב תל הנדסת חשמל

 איי טי אס הנדסת חשמל וייעוץ בע"מ

 דן שרון א.ב. מתכננים בע"מ

 ע.ע. עבודות חשמל -ניר פליישמן

 

 

 ייעוץ נגישות

 תכנון נגיש בע"מדניאל כהנא 

 ויקטוריה קרייס

 כורם הנדסה )נ.ע.( בע"מ

 נפתלי רונן אדריכל יועץ בטיחות בע"מ

 ענבר שמיר אדריכלות בע"מ

 ערן סויקה

 פלוק אדריכלים

 שלמה ברוך

 כאן אדריכלים

 עואד הנדסה או עואד מחמוד

 ד.נ.א.י.ל מהנדסים יועצים בע"מ

 לבטח הנדסה ובטיחות

 נגישות ישראל )ע"ר(

 יהודה פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות בע"מ

 מ.ש. סעד להנדסה ותכנון בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מוסדות ציבור –יהול פרוייקטים נ

 ( בע"מ1995א. אפשטיין ובניו )

 א. רוזן פיקוח יעוץ וניהול הנדסי

 א.א. יזמים אדריכלים ומהנדסים

 אורי אברבנאל -אורי הנדסה 

 ל רוטברט הנדסה וניהול בע"מאיי

 איינשטיין שריר ניהול פרויקטים ופיקוח בניה

 איתם ליעד ניהול והנדסה בע"מ

 ב.א.ב תכנון ופיתוח הנדסה 

 גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ

 דאטום מהנדסים בע"מ

 וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים )צפון( בע"מ

 חאג' שירותי הנדסה בע"מ

 חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ ח.פ.ת

 טולדנו רפאל

 טלאל דראושה בע"מ 

 יונתן גלעד ניהול ופיקוח בע"מ

 ינון גל הנדסה בע"מ

 ירון פורטל ניהול פרויקטים

 לביד הנדסה 

 ( בע"מ1993לודן תשתיות ובינוי )

 מוחמד חביב אללה

 מרואן בשארת

 ( בע"מ1994סיטילינק השקעות )

 וסף מנאסרהי -עלית מהנדסים 

 פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ

 פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ

 גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ-קורן

 קידן תכנון הנדסי

 ר.א.ש.י ניהול והנדסה אזרחית בע"מ

 רום ש.ר. הנדסה בע"מ

 רפאל מנוף ניהול פרויקטים בע"מ

 שפירא מרכוס גרינברג מהנדסים בע"מ

 פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ

 אבני דרך א.מ. הנדסה אזרחית בע"מ

 מ.ע.אריה הנדסה בע"מ

 חיים בן תורה

 צקו ובנו בע"מ

 אדר פרויקטים

 אדם עטר בע"מ

 

 

 

 

 



 תשתיות –ניהול פרוייקטים 

 ( בע"מ1995א. אפשטיין ובניו )

 א. רוזן פיקוח יעוץ וניהול הנדסי

 ריכלים ומהנדסיםא.א. יזמים אד

 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

 א. בלוך תשתיות בע"מ

 בר יועצים בע"מ-אד

 אהוד לויתן הנדסה בע"מ

 אורי אברבנאל -אורי הנדסה 

 אי.די.סי.אס בע"מ

 אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ

 (1996איתם הנדסה אזרחית וניהול פרויקטים )

 בע"מ איתם ליעד ניהול והנדסה

 ב.א.ב תכנון ופיתוח הנדסה 

 ויטמן ניהול פרויקטים

 וקסמן גוברין שטרן ניהול פרויקטים )צפון( בע"מ

 ח.פ.ת חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ

 טולדנו רפאל

 טי.אמ.אר ניהול פרויקטים רב תחומיים בע"מ

 יונתן גלעד ניהול ופיקוח בע"מ

 ירון פורטל ניהול פרויקטים

 לביד הנדסה 

 ( בע"מ1993לודן תשתיות ובינוי )

 מוחמד חביב אללה

 מרואן בשארת

 ( בע"מ1994סיטילינק השקעות )

 ע. גילהר הנדסה ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ

 יוסף מנאסרה -עלית מהנדסים 

 ענבל הנדסה בע"מ

 פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ

 יל הנדסה בע"מ-פל

 פלגי מים בע"מ

 ום וניהול פרויקטים בע"מפלד קליין ייז

 גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ-קורן

 ר.א.ש.י ניהול והנדסה אזרחית בע"מ

 רום ש.ר. הנדסה בע"מ

 רפאל מנוף ניהול פרויקטים בע"מ

 שפירא מרכוס גרינברג מהנדסים בע"מ

 גיאוכום בע"מ

 פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ

 טים בע"מלב הנדסה ופרוייק-אר

 אבני דרך א.מ. הנדסה אזרחית בע"מ

 מ.ע.אריה הנדסה בע"מ

 צקו ובנו בע"מ

 סאמר זועבי -ס.מ.ד מהנדסים בע"מ

 מ.ש. סעד להנדסה ותכנון בע"מ

 אדם עטר בע"מ



 מבנים –ייעוץ קונסטרוקציה 

 ר. שנאן מהנדסים יועצים -א. מרקוביץ 

 הנדסת בנין בע"מ -איתי דנגור 

 מהנדסים ויועציםמתום -אמי

 אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

 בסול מהנדסים יועצים ייעוץ תכנון ופיקוח

 גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ

 חאג' שירותי הנדסה בע"מ

 ירון אופיר מהנדסים בע"מ

 מ.ע. בדראן מהנדסים בע"מ

 מרואן בשארת

 עואד הנדסה או עואד מחמוד

 קידן תכנון הנדסי

 'ריסראיד ג

 מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה

 חיים בן תורה

 אורית רוב
 

 מבני דרך –ייעוץ קונסטרוקציה 

 ר. שנאן מהנדסים יועצים -א. מרקוביץ 

 .M.Scאינג' חנא חוראני 

 הנדסת בנין בע"מ -איתי דנגור 

 מתום מהנדסים ויועצים-אמי

 אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

 ם ייעוץ תכנון ופיקוחבסול מהנדסים יועצי

 גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ

 ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ

 מ.ע. בדראן מהנדסים בע"מ

 מרואן בשארת

 מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
 

 ייעוץ ביסוס

 א. גיאומכניקה בע"מ

 .M.Scאינג' חנא חוראני 

 ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים

 חביב אללה מוחמד

 חזן הנדסת ביסוס בע"מ
 

 ייעוץ תכן מבנה

 א. גיאומכניקה בע"מ

 .M.Scאינג' חנא חוראני 

 דאבל קיי מהנדסים גיאוטכניים בע"מ

 יותם הנדסה

 מוחמד חביב אללה

 נויה הנדסה ומחקר בע"מ

 נעם ליבנה הנדסה בע"מ

 גרישה הנדסה )גר( בע"מ



 

 איתור תשתיות תת קרקעיות

 .י. איתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיותמאיה מ

 אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ

 

 

 הנדסת תנועה

 א.ד. שירי ברלב

 אי.די.סי.אס בע"מ

 אינג' עמוס דנק מהנדס יועץ

 מתום מהנדסים ויועצים-אמי

 ביסאן שירותים הנדסיים

 בשיר עבד אלראזק בע"מ

 ג. הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ

 נין והנדסה בע"מדקר ב

 ח. פאהום ושות' שירותים הנדסיים בע"מ

 טליסמן הנדסה בע"מ

 י.ט. הנדסה

 ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ

 מהנדסים יועצים -לוי שטרק זילברשטיין 

 מועתז כילאני

 מ.ע. בדראן מהנדסים בע"מ

 נעם ליבנה הנדסה בע"מ

 נ.ר. הנדסה ותכנון

 עביר חדאד הנדסת תנועה

 כהנר תכנון ויעוץ הנדסי ע.

 קראקרה זועבי פאדיה תכנון ויעוץ הנדסי

 ש. קרני מהנדסים בע"מ

 שמיס מיכאל הנדסה בע"מ

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ

 ר. יעל הנדסה בע"מ

 מזאוי גסאן

 מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה

 אן.טי.אי. בע"מ -נתן תומר הנדסה

 בע"מ פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה

 יהודה פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות בע"מ

 סאמר זועבי -ס.מ.ד מהנדסים בע"מ

 מ.זהר הנדסה בע"מ

 חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ-קראוס

 

 

 

 

 



 הנדסת כבישים

 א.ד. שירי ברלב

 אי.די.סי.אס בע"מ

 אינג' עמוס דנק מהנדס יועץ

 מתום מהנדסים ויועצים-אמי

 נדסיים )מעאן(ביסאן שירותים ה

 בשיר עבד אלראזק בע"מ

 ג. הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ

 דקר בנין והנדסה בע"מ

 ח. פאהום ושות' שירותים הנדסיים בע"מ

 טליסמן הנדסה בע"מ

 י.ט. הנדסה

 ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ

 מהנדסים יועצים -לוי שטרק זילברשטיין 

 מועתז כילאני

 נדסים בע"ממ.ע. בדראן מה

 נעם ליבנה הנדסה בע"מ

 נ.ר. הנדסה ותכנון

 ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי

 קראקרה זועבי פאדיה תכנון ויעוץ הנדסי

 ר. יעל הנדסה בע"מ

 ש. קרני מהנדסים בע"מ

 שמיס מיכאל הנדסה בע"מ

 תדם הנדסה אזרחית בע"מ

 מזאוי גסאן

 מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה

 אן.טי.אי. בע"מ -ר הנדסהנתן תומ

 פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

 יהודה פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות בע"מ

 סאמר זועבי -ס.מ.ד מהנדסים בע"מ

 מ.זהר הנדסה בע"מ

 חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ-קראוס

 

 ייעוץ מיזוג אוויר

 א.א. מהנדסים יועצים בע"מ

 בי מנשה מהנדסים יועצים בע"מא -א.מ. אינטרנשיונל 

 ינון גל הנדסה בע"מ

 

 ייעוץ סביבתי

 סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ

 תכנון תיירות סביבה )נדב שדה(-שדות

 הנדסה סביבתית בע"מ-אלדד שרוני

 


