
תחומי פעילותפרטיםשם הספק'מס

1

E O S שרותי 

התייעלות 

פיגרס -סביבתית 

דוד

עומר. ת.א, 9אלומות 

ליווי סביבתי לצוותי תכנון בתהליכי היתרי 

ייעוץ לתעשיה מול רשויות , ע"שינויי תב, בניה

- ליווי סביבתי פרטני במגוון תחומים , הסביבה

, ...אקוסטיקה, אקולוגיה, קרקעות מזוהמות

ליווי קבלת היתרי רעלים ואחסון חומרים 

ניהול ותכנון תהליכי שיקום קרקעות , מסוכנים

מזוהמות

2

מתכננים . ב.א

מ"בע

ספירים . ת. א1שקמה 

ארכיטקטים,     08-6891232

3

גיאומכניקה . א

מ"בע

בנימינה , 35הברוש 

3055138             .

04-6013720

ביסוס , יעוץ ותכנון בהנדסת קרקע

ניטור בהנדסה ' תכנון מע. וגיאוטכניקה

.גיאוטכנית והנדסה אזרחית

4

ט טליסמן .ס.א

מ"הנדסה בע

, 47חלוצי התעשיה 

, 04-6991669חיפה 

054-2198982

משרד תכנון המספק שירותים הנדסיים בתחום 

תכנון , ניהול פרוייקטים: למשל. התשתיות

, תכנון תנועה ותמרור, כבישים ועבודות פיתוח

הידרולוגיה וניקוז נגר עילי

5

הנדסה ניהול . פ. א

ופיקוח פרוייקטים 

ונגישות

-050רהט , 1075. ד.ת

2469646

יעוץ , ייעוץ ותכנון נגישות לאנשים עם מוגבלות

, הנגשת מבנים קיימים, מקצועי בנושא נגישות

תכנון ויעוץ , בדיקת ואישור מבנים חדשים

, מבנים פרטיים, להיתרי בניה ורישוי עסקים

.מבני ציבור ומשרדים

6

אגסי רימון 

מ"מהנדסים בע

משמר , 1צבי זעירא

השבעה                 

077-2007672         ,

050-3224003

מתמחים במתן שירותים הנדסיים וגיאוטכניים 

בנושא הנדסת קרקע וביסוס מקצועי 

בהיקפים משתנים שונים בארץ , לפרוייקטים

ביסוס מבני מגורים ומשרדים : לדוגמא. ובעולם

הרחבות ופינוי , 38א "תמ, רבי קומות ומרתפים

תכן , שכונות מגורים חדשות והרחבות, בינוי

תכנון , קירות תומכים, מבנה ופיתוח כבישים

, ביסוס גשרים, לעבודות עפר תכנון וחציות

תחנות , בריכות מים, מבנים תת קרקעיים

בניה פרטית, סכרים ומאגרים, שאיבה

אדרעי אדריכלים7

, 20אליעזר שטיינמן 

תל אביב                  

054-4782922

א "מגורים ותמ:  תחומים עיקריים5- התמחות ב

מלונות , מרפאות,  מבני ספורט וחינוך38

התארגנויות , ליווי יזמים. ועיצוב פנים פרטי

רשושיות וגופים , לקוחות פרטיים, דיירים

מוסדיים המעוניינים בתהליך תכנון 

יצירתי ונגיש משלב , רגיש, פונקציונאלי

הקונספט ועד הביצוע

8

אוסמה פרח 

מהנדסים ויועצים 

מ"בע

. ד.שרי שנלר ת

-04נצרת         , 3030

6021943      ,052-

2660625

מהנדסים ויועצים כולל תכנון אינסטלציה גם 

בבתי ספר

אור מהנדסים9

, 134/10שרה אימנו 

-03מודיעין 

5836777 ,050-

2000377

תכנון וניהול פרוייקטים בתחום התחבורה , יעוץ

שירותים הנדסיים לגופים . והתשתיות

חברות ממשלתיות ופרטיות , מוניציפאלים

כבישים , מעגלי תנועה, בתחום התחבורה

ותשתיות

מאגר מתכננים



10

מ "אורבניקס בע

תכנון כלכלה 

וסביבה

רמת גן , 1בוטינסקי 'ז

03-6102828/26

הכנת תכנית אסטרטגית , הכנת תכניות אב

בחינת , ופרוגרמה לפיתוח פארק תעשיה

ייעוץ , ייעוץ אסטרטגי, משמעויות כלכליות

, עריכת תכנית אסטרטגית, פרוגרמתי כלכלי

עריכת תחזית , גיבוש תכניות אב

פרוייקט , ע"אוכלוסיהפרוגרמות לתב

.התחדשות עירונית ועוד

11

' אורי אברהמי אינג

תכנון ובדיקות 

חשמל

פתח תקווה , 30ריינס 

03-9390315     ,

052-2215621

עבודות -התקשורת והבקרה , הנדסת חשמל

, מבני חינוך וציבור, תכנון חשמל מתקני לד

' מע, מבני מנהלה ומגורים, תחנת כח, מעבדות

לוחות חשמל תחנות , תשתיות כבלים

.טרנספורמציה ועוד

12

אורן קרייף הנדסת 

מבנים

שדרות , 3הנחלים 

תכנון מבני ציבור וקונסטרוקציה052-7905917

13

אל אשל .אס.אי

מ"הנדסה בע

צ    "ראשל, 1ל "אצ

03-9417887     ,

054-9797070

, רישוי, תכנון, פרוייקטורים בבניה משלב הייזום

בחברה עובדים מהנדסים . קבלנים ניהול ועוד

, ע ועריכת פרוגרמות"ניתוחי תב. והנדסאי בניה

עריכת מכרז ניהול , תכנון, בדיקות היתכנות

, פיקוח על עבודות בניה, מ עם קבלנים"מו

ד מסירת הנכס ואף טיפול \חוזים וכל זאת עב

.באחריות קבלן בתקופת הבדק

14

טים קשרי . איי

מ"קהילה בע

צ "ראשל, 30הרצל 

שירותי דוברות ויחסי ציבור לרשויות03-9563941

15

אלבז מישל הנדסה 

מ"אזרחית בע

 בני 56' יח, 7מצדה 

5126112, ברק

פיתוח , תכנון תנועה, תכנון כבישים ודרכים

ניהול , מדידות, תכנון תשתיות, שטח

הנדסה אזרחית - מעקב ובקרה , פרוייקטים

ופרוייקטים תחבורתיים

16

אנונו רפי הנדסת 

מ"מבנים בע

. ד.ת53המגינים ' שד

חיפה        , 33190

04-8626290     ,

054-2345785

תכנון וייעוץ בתחום ההנדסה האזרחית 

פיקוח וניהול , חוות דעת, וקונסטרוקציות

חיזוק , פרוייקטים הנדסיים בני מגורים וציבור

תעשיה , מיגון מבנים, מבנים לרעידת אדמה

ומסחר

אס אדריכלים17

כפר , 6טרומפלדור 

073-7873868סבא  

אדריכלים המתמחים במבני ציבור למגזר 

.עות"הפרטי והציבורי הכולל תכנון מבנים ותב

אסא שיש18

, בנימינה, 30הכרמל 

:         ' טל305415

04-6288586     ,

050-2314699

התאמות , סקר היתרי בניה, תכנון אדריכל

רישוי , עיצוב פנים, תכנון מבני ציבור, לנגישות

בקרת תכן לאישור תקציב, ובניה

19

אסתר ליננברג 

מהנדסת סביבתית 

יעוץ וניהול 

פרוייקטים

, 156. ד.ת, 43מצדה 

       77101אשדוד 

050-7433020

ניהול . יעוץ וניהול פרוייקטים סביבתיים

יעוץ , תכניות ניטור שפכי מפעלים, שים"מט

וליווי מקצועי בתחום הגנת הסביבה

20

ן ניהול 'אקו ויז

פרוייקטים 

מ"סביבתיים בע

באר שבע , 28נרקיס 

052-4021200

ניהול פרוייקטים סביבתיים ומתן שירותי ייעוץ 

, הכנת תכניות לניהול פסולת וחיחזור. וליווי

מענה חקולות קוראים לצורך גיוסי כספים 

סיוע , עריכת מכרזים, לפרוייקטים רשותיים

פיקוח וניהול , בהיערכות לחוק האריזות

ניהול תהליכי התקשרות עם קבלני , פרוייקטים

.איסוף פסולת ופיקוח עם עבודתם ועוד

מ"ארד בע21

, קיבוץ דליה

1923900              .

04-9897911

הקמת , ייעוץ ותפעול למערכות מים וביוב

gisמערכות והקמת מערכות 



ארז יפה22

, 56האשכולות ' רח

.               שריגים

052-3597571     ,

02-9910855

סקרי , תיקי שטח בתי ספר, יועץ בטיחות

הכנת תכניות לניהול בטחון ובטיחות, בטיחות

23

גוטמן ניהול .ג

והנדסת בטיחות 

מ"בע

מיתר , 7הזית ' רח

050-6263750      ,

052-6070057

אירועים , יעוץ בטיחות ובדיקת מוסדות חינוך

ממוני בטיחות בעבודה, המוניים ותכנון מבנים

24

הנדסה אזרחית . ג

תנועה ותחבורה 

מ"בע

, 24כניסה צפונית 

בניין בית משפט 

-09,  טייבה

7991018     ,052-

7344111

, מסלולים, כבישים, תנועה, תכנון תחבורה

תכנון ראשוני מוקדם ומפורט . ניקוז, מסילות

' תכנון מע. של כבישים עירוניים ובין עירוניים

, מגרשי חניה, כבישים לשכונות מגורים

תכנון , מגרשים תפעוליים למפעלים ובתי עסק

נספחי תנועה וכבישים עבור תכניות בניין עיר 

תכנון , תכנון ושיקום כבישים קיימים, ע"ותב

תכנון , תכנון ניקוז ותיאום מערכות, פיתוח שטח

הכנת , ראשוני ומוקדם של רכבות קלה וכבדה

.כתבי כמויות ומפרטים ועוד, אומדנים

גודוביץ אדריכלים25

תל אביב , 29פרוג 

050-8437800

בניה , אדריכלות ושימור. אדריכלים ויועצים

,  והתחדשות עירונית38א "תמ, מלונאות, רוויה

, תכנון אורבני, עיצוב פנים, הרחבת דיור

.בניה פרטית, פרוייקטים ציבוריים ומסחריים

26

גורדון אדריכלים 

מ"ומתכנני ערים בע

טירת , 15קרן היסוד 

04-8580066כרמל 

תכנון אדריכלי . אדריכלות ותכנון ערים

תכנון מתארי , סטטוטורי ותכנון אדריכלי לביצוע

תכניות אב , תכניות מתאר. ותכניות בניין עיר

תכניות סטוטוריות , ותכניות בניין עיר

מוסדות , מעונות והוסטלים, מגורים, לתשתיות

בתי אבות , בתי חולים, חינוך ותרבות

, מחסר, טק משרדים ותעשיה-היי, ומרפאות

נופש ספורט ומלונאות, מרכזי תחבורה וחניונים

דרורי אדריכלים. ד27

 תל אביב    3העוגן 

03-5259013    ,052-

2519272

, מגורים מבני ציבור וקהילה, תכניות בניין עיר

מבני תעשייה תיירות ונופש וכן תכנון ופיתוח 

יכולת עבודה במודלים תלת . שטחי נוף

מימדיים והדמיות תלת מימדיות

28

דוד גת אדריכל נוף 

מ"בע

רמת , 6ויצמן ' שד

, 03-5496817השרון 

052-3870912

ייעוץ : פיתוח וגינון לדוגמא, עבודות תכנון

, בתי ספר, פים"רחובות ושצ, ושיקום נופי

, פנמיות וחדרי אוכל, שבילי אפניים והולכי רגל

, אולמות מופעים וקונסרבטוריון, קריות חינוך

פארקים עירוניים ועוד, בריכת שחיה, כיכרות

29

דוד נופר אדריכלים 

מ"ומתכנני ערים בע

א "ת, 32נחלת יצחק 

03-6918585     ,

054-5522255

אדריכל יועץ ומלווה , תכנון וביצוע של פרוייטים

, מסרדין ומסחר, בתי מלון- פרוייקטים  

שכונות , אולמות ספורט, אולמות ואודיטוריומים

עיצוב פנים וריהוטתכניות , בתי כנסת, מגורים

.מתאר ובניין ערים ועוד

אדריכל-דורון שינמן30

א          "ת, 6וילסון 

03-5166359

מוסדות ציבור , בתים פרטיים , אדריכל נוף

ועיצוב פנים

31

-דניאל גולדברג

אדריכל

-054להבים , 5עד עד 

7663205

הקמת בתי : אדריכל אחראי בפרוייקטים כגון

ע לבינוי"תיכון וביצוע תב, ספר



ק רייכר"ז32

תל , 73קיבוץ גלויות 

054-4502130אביב 

- ומתכנני ערים, אדריכלות נוף, תכנון ועיצוב

מתמחירם במבנים ושטחים פתוחים משולבים 

המבוססים על מיפויים אזוריים וארציים ויחס 

בין אדם לסביבה

33

זייד את זייד 

מ"שמאים בע

הרצל / ג " ר7הבונים 

 טירת הכרמל  69

073-2807000     ,

04-8584545     ,

054-2274455

הכנת חוות דעת ושמאויות להיטלי , יעוץ

חוות דעת , דירות, קרקעות הפקעות, השבחה

משפטיות מומחה ובורר ועוד

34

חזקיה אדריכלות 

מ"פיננסית בע

תל , 48מנחם בגין 

, 03-9466626אביב 

052-3950095

, תכנון אדירלי ועיצוב פנים במגזר המסחרי

מתמחים . מנהח בקורסי עיצוב. ציבורי ופרטי

עיצוב פנים וגרפיקה,  עיצוב, באדריכלות

חנן פרץ אדריכל35

תל אביב , 13זמנהוף 

054-6377177

, עיצוב פנים, בתים פרטיים, תכנון מבני מגורים

, 38א "התחשדות עירונית ותמ, בניה ירוקה

תכנון ועיצוב עירוני ועיצוב תאורה אדריכלית

36

או מעגן /טובי כהן ו

מיכאל

קיבוץ מעגן מיכאל 

052-3234919

תכנון , סקר מצב קיים. מתכננת ערים ואזורים

תכניות , תכניות אב, הכנת פרוגרמות, פיזי

, ייעוץ דמוגרפי. תכניות אסטרטגיות, חומש

.הקצאות קרקע ועוד, חיזוי אוכלוסין

הנדסה. ט.י37

, 8810. ד.נצרת ת

16182מיקוד 

, הסדרי תנועה- הנדסת כבישים ותנועה 

תכנון , תכנון ניקוז, קונסטרוקציה, רמזורים

כתבי , תכנון נספחי חניה, פיתוח תחנות דלק

כמויות ומפרטים טכניים למכרזים ועוד

38

א .יואב אבריאל י

תכנון ערים בעמ

 באר 4יהודה הנחתום 

, 08-6209393שבע 

050-2131081

קידום - תכנון וניהול כוללני , בינוי ערים

עריכת מסמכי תכניות , תהליכים סטטוטוריים

פעילויות בממשק עם הועדה , מפורטות

המקומית לתכנון ובניה ועוד

יוסי קורי39

חיפה , 17קרית ספר 

077-5496289  ,054-

4662084

שילוב כלי סימולציה , תכנון בר קיימא, אדריכל 

סנכרון ודיוק בין כל , (אנרגיה, רוח)מתקדמים 

תכנון כולל , תכנון מותאם תקציב, צוות התכנון

קשר אישי , ועיצוב פנים, אדריכלות, של סיבבה

תכנון פרוייקטים אקולוגיים, עם הלקוח

40

יוסף בורשטין 

אדריכלים

. ד.ת, 8פנחס ספיר 

נס ציונה            , 132

08-9365299         ,

054-6389864

, אדריכלות ותכנון עם התמחות במבני ציבור

, בדיקת היתכנות. עות"מוסדות חינוך ותב

, תכנון אדריכלי עקרוני, עריכת תכניות בניין עיק

השגת היתרי . תכנון מפורט למכרז ולביצוע

ריכוז ותאום צוותי יועצים ופיקוח עליון , בניה

.המהלך הבניה

יוסף רפפורט41

רחובות , 5אופנהיימר 

08-9315305     ,

יועץ חשמל050-5202366

יוסף רובינסקי42

מעלה , 7/8האבן ' רח

אדומים                

050-7140042: נייד

, תכנון חשמל ותקשורתצ, תכנון תאורת רחוב

תקשורת ומיזוג אויר, תכנון ופיקוח על חשמל
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הנדסה ' יורוברידג

מ"בע

קריית התקשורת נוה 

, 077-5503115, אילן

052-3867697

שירותי תכנון ויעוץ בתחום הנדסת כבישים 

תכנון תנועה , תכנון שילוט ובינוי ערים, ותנועה

תכנון , תכנון גאומטריה, והסדרי תנועה זמניים

תכנון שילוט , תכנון חשמל ותאורה, ניקוז

שרות מתכנן מוביל , הכוונה עירוני ובין עירוני

חישוב אומדנים וכתבי כמויות , ותאום תשתיות

ביצוע , בקרת איכות תכנון, פיקוח עליון, 

הכנת פרוגרמה כללית ותכנו , בדיקות התכנות

סטטוטורי של מערכות דרכים

44

כנפו כלימור 

מ"אדריכלים בע

/ חיפה, 2הסביונים 

.    א" ת14קרליבך 

04-8243147       ,

03-5624262     ,

054-4714054

תכניות , אזורי תעסוקה, תכניות מתאר

בתי , אולמות, תכנונים אדריכליים, תיירותיות

אזורי , שכונות מגורים,אולמות ספורט, ספר

תעשיה  ובניה ירוקה

45

לאה שניאור 

אדריכלים

. ד. ת22רוטשילד 

מזכרת בתיה , 5053

08-9353852: 'טל

מבני , תוכניות מתאר: תכנון פרוייטקים לדוגמת

ייעוץ נגישות , נוף ופיתוח, מגורים, ציבור

לפרוייקטים ציבוריים

46

לבני מהנדסים 

מ"בע

פתח , 9034. ד.ת

03-9245525תקווה 

חיזוק , מבנים יבלים, פלדה, תכנון מבני בטון

, חיזוק מבנים לרעידות אדמה, מבנים ישנים

הכנת , חיפוי חזיתות בשיטה יבשה' מכנון מע

חוות דעת , כתבי כמויות ואומדנים, מפרטים

לבתי משפט

47

באום הנדסת -לוי

מ"בנין בע

. ד.ספירים ת. ת.א

שדרות          , 557

 שלוחה 08-6891234

תכנון קונסטרוקציות בטון ופלדה, הנדסת בנין052-8818730, 51

48

מהנדסים . מ.נ.מ

מ"בע

 פארק 15תרשיש 

תעשיה קיסריה        

04-6276771/2 ,050-

5387988

, כבישים: חברה להנדסה אזרחית בתחומי

בקרה והבטחת איכות . שדות תעופה, רכבות

מבנים , כבישים, בפרוייקטים כמו גשרים

פיתוח , עליונים ותחתונים כמו ברכבת ישראל

שיקום כבישים , תערובת אספלט מתקדמת

פיקוח וניהול , בטכנולוגיית סלילה שונה

, פרוייטים מערכות תשתית וסלילת כבישים 

פיתוח מערכות ממוחשבות מבוססות מפה 

ניהול ייעוץ ופיקוח על , לניהול רשתות דרכים

מומחה ' פרוייקטים של איסוף נתונים ויצירת מע

ממוחשבות לניהול ואחזקת מיסעות וריהוט

49

מטרני יעוץ חשמל 

מ"בע

,      גן יבנה4הרצל 

08-9584600

מערכות גילוי , חשמל ומתח גבוהה' תכנון מע

תכנון בקרת , תכנון תאורה, אש וכריזת חרום

, בדיקת כדאיות טכנולוגית, מבנה וחשמל חכם

תקשורת ובטחון ופיקוח' הכנות למע

מיכל רימסברג50

, 14יהודה הנשיא 

,          מודיעין עילית

08-9742686      ,

יועצת נגישות, ס"מורשת נגישות מתו054-8452686



51

בלום תכנון -מילר

מ"סביבתי בע

חיפה    , 14התשבי 

 וכן 04-8339070

 תל אביב 23בעמינדב 

03-5622123

הכנת סקרי עצים ונספחי נוף וכן , אדריכלי נוף

נגישות לסביבה ומבנים

52

מסילטי אדריכלים 

מ"ומתכנני ערים בע

קיבוץ גבעת ברנר    

08-9493000       ,

08-9493300

מתחמי מסחר , מבני ציבור, תכנון מבני מגורים

תכניות , תכניות אב, לוגיסטיקה ותעשיה

תכניות בניין עיר, מתאר

53

יעוץ -מרום תובל

ניהול והשקעות 

מ"בע

,     רמת גן3שלם 

077-4600788

חברת הנדסה אזרחית העוקבת בניהול 

.פרוייקטים ותשתיות ותיאום מערכות

54

מרש אדריכלים 

מ"בע

באר , 23אליהו נאווי 

     17509. ד.שבע ת

08-6270689     ,

054-8098738

מעצבי פנים ומתכנני , בניין ופנים-אדריכלים

ערים

55

ניסים שוקר 

מהנדסים יועצים 

מ"בע

, 22בית הדפוס 

,    91551ירושליים 

02-6541735

מתחמי בינוי : ניהול ופיקוח על פרוייקטים

, מבני מסחר ותעשיה, שכונות מגורים, למגורים

, מועדון, גני ילדים, מעון)מבני ציבור 

ע ותכניות "ניהול תכנון תב, (אודיטוריום ועוד

, כבישים, פים"שצ, פארקים ציבוריים, מתאר

, שיקום כבישים, שים "מט, בריכות שחיה

דרכי , מיגון יישובים, בתי ספר, משרדים

עריכת , גדרות שערים ודרכי ביטחון, ביטחון

.מכרזים ועוד

סארטה אדריכלים56

א     "ת, 11ל "מהר

03-5221401     ,

054-4772199

אדריכלים ומעצבי פנים תכנון פרוייקטים 

מסחריים פרטיים וציבוריים

57

סיני - ספקטור 

אדריכלים

, צ" ראשל15הקישון 

050-7167252  ,054-

7210690

אדריכלות -תכנון עירוני, סטודיו לעיצוב ותכנון

עיצוב פנים/משרדים/תעשיה/מסחר/למגורים

58

עגול איכות 

מ"הסביבה בע

קלמן ביאלר רחובות 

052-8518500

שפכי מפעלים )יישום כללי תאגידי מים 

(המוזרמים למערכת הביוב

ערן מבל אדריכלים59

קריית , 4קרן קיימת 

04-9835146טבעון 

תכנון אדריכלית , ארכיטקטורה ובינוי ערים

, פיקוח עליון, תאום יועצים, עיצוב פנים, ע"ותב

פיתוח

מ"פוטו מאפ בע60

. ד.דלית אל כרמל ת

21 ,3005600

ליווי , ליווי מדידות ותכנון כבישים ותשתיות

מדידות , שירותי מדידה, עבודות פיתוח

פולוגונים, ביצוע סימונים, מצביות

61

אן ניהול .אס. פי

פרוייקטים 

מ"ואדריכלות בע

גדרה , 8לובצקי ' רח

08-6518474      ,

050-8855970

, ע"ניהול פרוייקטים החל משלבי תכנון תב

ניהול , ניהול מכרזים, תכנון מפורט, היתרי בניה

. הביצוע ומסירת הפרוייקט למזמין והפעלתו

, עבודות ניהול אל מול גופים ממשלתיים

הקמת : לדוגמא. פרטיים ופילנטרופים, רשויות

ניהול ופיקוח , הקמת בתי ספר, מבני מחקר

ניהול , ע"ניהול תב, שיפוצי פנמיות ובתי ספר

תכנון פרוייקטי םשל מרכזי ספורט ועוד
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פישר אלחנני 

אדריכלים

אזור , 9עמרים 

התעשיה עומר        

08-6210000

, בניה רוויה למגורים: תחומי העיסוק העיקריים

, מבני סחר ותעסוקה, מבני תעשיה ומשרדים

, בנוסף. מבני תרבות וקהילה, מוסדות חינוך

הכנת תכניות מפורטות ומתן חוות , תכנון עירוני

דעת וייעוץ בנושא תכנון ובניה ומדיניות 

וכן תכנון בתחום האנרגיה כגון . מקרקעין

טורבינות , תקני פוטו וולטאים, תרמוסולארי

רוח ומתקני גז טבעי

63

א הנדסה .י.ש-פרו 

בניה ותשתיות 

מ"בע

צ "ראשל, 63הרצל 

03-9676996     ,

050-6980888

מבני , תכנון ניהול תאום  ופיקוח על פרוייקטים

מבנים , משרדים, גני ילדים, בתי ספר, ציבור

פרטיים וציבוריים

64

פתילת המדבר 

נעם ביבי

,  צור יגאל20הברוש 

יעוץ אגרונומי ופיקוח גינון052-8490001

65

צבי לינזן מהנדסים 

מ" בע2007

יהודה הנחתום ' רח

באר שבע     , 4/30

08-628577       ,

054-7826350

, מעונות יום- ניהול ופיקוח , תאום ופיקוח

מעבדות , אודיטוריום, בתי ספר, אולמות ספורט

ועוד

66

, צביקה פסטרנק

אדריכל

, 84האילנות ' רח

.     187. ד.צופית ת

050-7844154

הדרכה וליווי צמוד , הובלת פרוייקטים לאומיים

תכנון מפורט , לפיתוח תיירותי בקהילות

תכנון מפורט לפרוייקטים , לפרוייקטים מבונים

תכניות אב תיירותיות , מבוניםבסביבה פתוחה

יישובים , תכניות אב תיירותיות לערים, אזוריות

ערביים מושבים , בדואים, רקסיים'צ, דרוזים

וקיבוצים

רונה כהן אדריכלים67

א " ת3תבואות הארץ 

חינוך ומגורים, אדריכלות מבני ציבור03-6470424, 

רז ארכיטקטים68

חיפה , 13דוד פינסקר 

052-2414878

, מבני חינוך, תכנון מבני ציבור, אדריכלות

, שימור, בתים פרטיים, בתי דירות, שכונות

תכניות , תכניות אב. נוף ועיתוב פנים, פיתוח

בינוי ועיצוב עירוני, תכניות מפורטות, מתאר

69

רן בלנדר 

אדריכלות ובינוי 

מ"ערים בע

תל , 28הארבעה 

 03-5419555אביב 

050-8575716

, מגדלי מגורים- אדריכלות תכנון ועיצוב פנים 

, א"תמ, מגורים עירוניים, בניה רוויה למגורים

, מוסדות ציבור וחינוך, ע ופינוי ובינוי.ב.ת

קהילתי /מסחר ושירותיםמגורים כפרי

ל"ופרוייקטים בחו

70

שלזינגר מדידות 

ומערכות מידע 

מ"בע

ראשון , 12החומה 

,    03-9523332לציון 

 050-4666555

מתן שירותים הנדסיים בתחומי ההנדסה 

, מעקב, פיקוח, הגאודטית למטרות מיפוי

רישום קרקעות ומערכות מידע גאוגרפיות 

(GIS).

71

תנע ניהול 

פרוייקטים

 פתח 16משה דיין 

, 03-9229999תקןןה 

054-5200999

תכניות אב ותוכניות , ניהול וליווי תכניות מתאר

ניהול ותכנון כלכלי של תכניות , מפורטות

, בדיקות ראשוניות לפוטנציאל קרקע, מתאר

פינוי , קידום פרויירטים של התחדשות עירונית

בדיקות , best useניתוח , 38א "בינוי ותמ

ניהול , הערכת שווי נכסים, התכנות לפרוייקטים

תעסוקה , ותאום פרוייקטים ייחודיים כבתי מלון

, הכנת תכניות עסקים לפרוייקט, ומסחר

ניהול , קרקע/הצעות למכרזי ייזום, חלופות

ניהול , תאום ובקרה על מכרזים והתקשרויות

חוזים ומפרטים טכניים
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תפנית ניהול בניה 

מ"בע

. ד.ת, קיבוץ צובה

ירושלים       , 3381

02-5331501

מבני , מוסדות חינוך-תאום ופיקוח מבנים, ניהול

, תשתיות, מוזיאונים, מבני ציבור, משרדים

פרוגרמות, ע"ניהול תכניות מתאר ותב


