
מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

יועצים לפי ענפים
או"ש ונהלים

יועץ לכתיבת נהלי עבודה
אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון

איה ש.ב.י בע"מ
אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ

בראש סומך חברת עורכי דין
וולר ושות' - משרד עורכי דין

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
סולבר פתרונות לקומנקציה

קו פרויקט ייעוץ הנדסי בע"מ
רומי דר

אזרחים וותיקים
שירותים וטובין לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים

אלעד נאמן
טליה שיווק

יעל חמווי
מירב גלזרמן

סמדר אפשטיין
רחל ישי

בטיחות
בטיחות למוסדות חינוך
א.א הנדסת בטיחות

א.קרני מבדקי בטיחות
קבוצת אניגמה הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ

רונן המרכז הישראלי לבטיחות וגהות בע"מ
רשגד-חברה להנדסה ובטיחות בע"מ

יועץ/ ממונה בטיחות בעבודה
לאה מרקלס הנדסת בטיחות

סייפטי 4 יו בע"מ
על בטוח

רביד תכנון והנדסה בע"מ
רונן המרכז הישראלי לבטיחות וגהות בע"מ

שי יקואל יועץ בטיחות
מתכנן ויועץ בטיחות אש ומניעתה

איי אל אם וויי הנדסה ובטיחות
גידי ביטי.אר בע"מ

ישראל ערוסי הנדסת בטיחות אש
לאה מרקלס הנדסת בטיחות

מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

מן בטיחות ונגישות

ארמה ניתוח מידע 1 מאגר יועצים דיגיטלי חכם
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מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

מעיין אחזקות בע"מ
סייפטי 4 יו בע"מ

סייפטיגיא הנדסת בטיחות בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ

רביד תכנון והנדסה בע"מ
רשגד-חברה להנדסה ובטיחות בע"מ

ביטוח
שמאי מקרקעין

אבי (אברהם) שעיו שמאות מקרקעין
אביגדור סירוטה

אומיד סולימני שמאות מקרקעין וחקר נדל"ן
אורית שפט

איל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל"ן
אילת אלזנר
אירית ונונו

גבע בלטר בע"מ
גיל סגל בע"מ

גלית צור שמאות מקרקעין
ד"ר בועז ברזילי/תר"ע ברזילי בע"מ

ד. ו-י. שני בע"מ
ז.כ. מחקר וסקרים (1989) בע"מ

יחזקאל יוסף
יעקב אשר שמאות מקרקעין בע"מ

יערה ליפקיס
כפיר עטרי

לוקר - שמעון כלכלה ושמאות מקרקעין
לימור מזור שמאות מקרקעין

מוטי זייד בע"מ
מיכאל עין דור מקרקעין בע"מ
נועה לביא - שמאות מקרקעין

ניר בודנשטיין
נתי נוימן

עינב לביא זלצר
פז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ

רון רודיטי בע"מ
שחר אלטמן שמאת מקרקעין

שמחוני בועז שמאי מקרקעין וחקלאות
שרביט שפירא שושי בע"מ

שמאי רכב
שלומי מלכה שמאות בע"מ

ביטחון
יועץ למוכנות לשעת חירום

ארמה ניתוח מידע 2 מאגר יועצים דיגיטלי חכם
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מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

אלמנטס קור בע"מ
ד.א.ס - ייעוץ אסטרטגי בע"מ

טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ
יועץ מיגון/מרחבים מוגנים

סטאר מהנדסים בע"מ
יועץ מרכיבי ביטחון טכנולוגים
אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ
מיטרג בע"מ

דוברות
גרפיקה,הפקות דפוס,

DAYDREAM
אבירי המלך בע"מ

אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מ
גפן 79' בע"מ
דיגיטול בע"מ

דיקלה עיצובים
דפוס חבצלת(1972) בע"מ
דפוס שלום (2003) בע"מ
ה.י.העתקות ישראל בע"מ

טוטמי
ישראגרף שרותי משרד בע"מ

ניב פטל - אנימציה, עיצוב גרפי, קול
NK design - נעה קרן

סטודיו גבעת אלה
סטודיו חי-רועי דורון

סימפל לוחות (ישראל) בע"מ
סתיו בלנק לוי - צלמת

פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
פיקאסו

פרי קריאייטיב
צוות אי אר דיזיין בע"מ

דפוס - עבודות דפוס, הדפסת חוברות וספרים
DAYDREAM

אבירי המלך בע"מ
גפן 79' בע"מ
דיגיטול בע"מ

דיקלה עיצובים
דפוס חבצלת(1972) בע"מ
דפוס שלום (2003) בע"מ
ה.י.העתקות ישראל בע"מ

ישראגרף שרותי משרד בע"מ

ארמה ניתוח מידע 3 מאגר יועצים דיגיטלי חכם
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סוגרים שבוע
סטודיו גבעת אלה

סטודיו חי-רועי דורון
סימפל לוחות (ישראל) בע"מ

פיקאסו
מוצרי קד"מ

DAYDREAM
Mars Infinity LTD

אבירי המלך בע"מ
אינפיניטי 888 בע"מ

גפן 79' בע"מ
דיגיטול בע"מ

דיקלה עיצובים
דפוס שלום (2003) בע"מ

פיקאסו
צילום, עריכה, אנימציה

DAYDREAM
אבירי המלך בע"מ

אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מ
איתי קן-תור

ג׳וניור צילום ומגנטים
גיאודרונס

דיקלה עיצובים
טוטמי

יובל אוצר
יפית יוחאי כליפה

ניב פטל - אנימציה, עיצוב גרפי, קול
סטודיו גבעת אלה

סתיו בלנק לוי - צלמת
פיקאסו

צוף צילום ועריכה
קיקסייבר בעמ

שרלייב
רשתות חברתיות ואינטרנט

DAYDREAM
אבירי המלך בע"מ

אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מ
איי טים קשרי קהילה בע"מ

דיירקט פולס בע"מ
טוטמי

מתן יעוץ ושירותי מידע
נטינג בע"מ

ארמה ניתוח מידע 4 מאגר יועצים דיגיטלי חכם
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סוגרים שבוע
סטודיו גבעת אלה

סטודיו חי-רועי דורון
סתיו בלנק לוי - צלמת

פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
פרי קריאייטיב
קיקסייבר בעמ

שירותי תרגום
אבירי המלך בע"מ

גלובוס תרגומים בע"מ
טומדס בע"מ

מוריס צורף
הנדסה

אדריכל - שרטט / עורך תכניות מצומצמות / עורך הדמיות
asderban sergiu architects

אדריכל אריאל נאור
אדריכל מיכאל פלד

אדריכל משה אלפסי
אורי פדן אדריכלים

אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני
אנריקו סגרה אדריכלים

בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ולנוער
ברק צרויה אדריכלות
גלעד-שיף אדריכלות

דגנס בע"מ
הראל

ז.ש.א שורק - מהנדסים ויועצים
חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ

חנן פרץ/ פרץ אדריכלות
טובי גל אדריכלים

יוני אינסל
יעל ולי - אדריכלות ועיצוב פנים

יעקב גרינבלד
יעקובוביץ אדריכלים בע"מ

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
לאה שניאור

לבנט אדריכלים (רועי טל)
לוי-לוסטיג אדריכלים

מאיר יגוד אדריכל
מנחם גרוס אדריכלים

נתי זיו - סטודיו זיו בע"מ
קרופניק מאירוביץ אדריכלים

ארמה ניתוח מידע 5 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

ראובן זשינסקי
רונה כהן אדריכלים בע"מ

שיא חדש בע״מ
שיא מהנדסים יועצים

שפר אדריכלים
תמיר נגר אדריכל

אדריכל - תכנון מפורט של מבנה מורכב
515459394

asderban sergiu architects
OYA

אבי ליזר אדריכלות
אדום אדריכלים בע:מ

אדם מזור-אלי פירשט אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכל אריאל נאור
אדריכל מיכאל פלד

אדריכל משה אלפסי
אדריכלות מקומית

אדריכלים מנספלד-קהת בע"מ
אדרעי אדריכלים

אורי כהן
אורי פדן אדריכלים

אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני
אורצקי אדריכלים בע"מ

אי אפ אי אקסס בע"מ
איל עברי אדריכלים

אילן צבי אדריכל בע"מ
אילנרוד (2000) אדריכלות ותכנון בע"מ

אלטמן אדריכלים
אן.סי.איי. חן אדריכלים בע"מ

אנריקו סגרה אדריכלים
ב.או אדריכלים

באה אדריכלים ובוני ערים
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ולנוער

בן יצחק אדרילכים ובוני ערים
בני פרייז אדריכלים בע"מ

בסט אדריכלים ומתכנני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ

גאוטקטורה
גבריאלה נוסבאום אדריכלית

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ

גיזלה קנחלי אדריכלית

ארמה ניתוח מידע 6 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

גלעד-שיף אדריכלות
ד. לירן אדריכלים בע"מ

דביר יחיעם אדריכלים
דורון שינמן זרם

דרור ברדה אדריכלים
היידי ארד אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ

הייצ' קיו ארכיטקטים
הסדנא אדריכלים בע"מ

הראל
זקסנברג  אדריכלים

זרחי אדריכלים בע"מ
חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ

חנן פרץ/ פרץ אדריכלות
טובי גל אדריכלים

טליה דגן
י.י, גרנות אדריכלים בע"מ

י.כהן אדריכלים
יהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים

יוני אינסל
יוסף בורשטין אדריכלים

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
יעל ולי - אדריכלות ועיצוב פנים

יעקב גרינבלד
יעקובוביץ אדריכלים בע"מ

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
לאה שניאור

לבנט אדריכלים (רועי טל)
לוי-לוסטיג אדריכלים

לויטון שומני ארכיטקטים בע"מ
לוינסקי אדריכלים

ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ
לקשטיין-מרגלית אדריכלים

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מאיר יגוד אדריכל

מילבאואר אדריכלים בע"מ
מילנר אדריכלים בע"מ
מנחם גרוס אדריכלים

מעמאריאת ארכיטקטים בע"מ
נוימן חיינר אדריכלים בעמ

נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
נורית ונדסבורגר - אדריכלות-תכנון ערים -ייעוץ נגישות

נעמה אופיר -אופיר חיים אדריכלים

ארמה ניתוח מידע 7 מאגר יועצים דיגיטלי חכם
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נתי זיו - סטודיו זיו בע"מ
סטיו אדריכלים

סטרטה אדריכלים
עמית נמליך אדריכלים בעמ

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ

פוגל שהם 2017 אדריכלים בע"מ
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים

פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים

צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
קייזר אדריכלים ומתכנני ערים
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
קרופניק מאירוביץ אדריכלים

ר.לוטן אדריכלים בע"מ
ראובן זשינסקי

רוה לונדון אדריכלים בע"מ
רונה כהן אדריכלים בע"מ

רועי יצחקי אדריכלים בע"מ
רות גוטשל

ש. פובזנר ג. פובזנר אדריכלים
שגית קרניאל אדריכלית

שיא מהנדסים יועצים
שיח אדריכלים

שירי פרץ אדריכלים
שפר אדריכלים

תמיר נגר אדריכל
אדריכל - תכנון מפורט של מבנה פשוט

515459394
asderban sergiu architects

OYA
אבי ליזר אדריכלות

אדום אדריכלים בע:מ
אדריכל אריאל נאור
אדריכל מיכאל פלד

אדריכל משה אלפסי
אדריכלות מקומית

אדרעי אדריכלים
אורי כהן

אורי פדן אדריכלים
אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני

אורצקי אדריכלים בע"מ

ארמה ניתוח מידע 8 מאגר יועצים דיגיטלי חכם
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אי אפ אי אקסס בע"מ
איל עברי אדריכלים

אילן צבי אדריכל בע"מ
אנריקו סגרה אדריכלים

באה אדריכלים ובוני ערים
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ולנוער

בן יצחק אדרילכים ובוני ערים
בני פרייז אדריכלים בע"מ

בסט אדריכלים ומתכנני ערים
ברק צרויה אדריכלות

ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
גבריאלה נוסבאום אדריכלית
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ

גיזלה קנחלי אדריכלית
גלעד-שיף אדריכלות

דביר יחיעם אדריכלים
דורון שינמן זרם

דרור ברדה אדריכלים
היידי ארד אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ

הייצ' קיו ארכיטקטים
הסדנא אדריכלים בע"מ

הראל
זקסנברג  אדריכלים

זרחי אדריכלים בע"מ
חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ

חנן פרץ/ פרץ אדריכלות
טובי גל אדריכלים

י.י, גרנות אדריכלים בע"מ
י.כהן אדריכלים

ידין תדמור אדריכלים בע"מ
יוני אינסל

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
יעל ולי - אדריכלות ועיצוב פנים

יעקב גרינבלד
יעקובוביץ אדריכלים בע"מ

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
לאה שניאור

לבנט אדריכלים (רועי טל)
לוי-לוסטיג אדריכלים

לויטון שומני ארכיטקטים בע"מ
לוינסקי אדריכלים

לקשטיין-מרגלית אדריכלים

ארמה ניתוח מידע 9 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

מאיר יגוד אדריכל
מזור הנדסת בנייה בע"מ

מילבאואר אדריכלים בע"מ
מילנר אדריכלים בע"מ
מנחם גרוס אדריכלים

מעמאריאת ארכיטקטים בע"מ
נוימן חיינר אדריכלים בעמ

נורית ונדסבורגר - אדריכלות-תכנון ערים -ייעוץ נגישות
נעמה אופיר -אופיר חיים אדריכלים

נתי זיו - סטודיו זיו בע"מ
סטיו אדריכלים

סטרטה אדריכלים
עמית נמליך אדריכלים בעמ

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ענת אסתרליס אדריכלות ושימור

ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
פוגל שהם 2017 אדריכלים בע"מ
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים

פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

קייזר אדריכלים ומתכנני ערים
קרופניק מאירוביץ אדריכלים

ר.לוטן אדריכלים בע"מ
ראובן זשינסקי

רונה כהן אדריכלים בע"מ
רועי יצחקי אדריכלים בע"מ

רות גוטשל
ש. פובזנר ג. פובזנר אדריכלים

שיא מהנדסים יועצים
שיח אדריכלים

שירי פרץ אדריכלים
שפר אדריכלים

תמיר נגר אדריכל
אדריכלות נוף

אב אדריכלות נוף ותכנון סביבה בע"מ
אדריכלות נוף טוך-סרגוסי בע"מ

אסיף ברמן - נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ
ארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ

ארט אדריכלות נוף בע"מ
ד.ב.ש תכנון ניהול ופיקוח
דוד גת אדריכל נוף בע"מ

דורית מרגלית - אדריכלי נוף בע"מ

ארמה ניתוח מידע 10 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

דליה בולטנסקי אדריכלית נוף
הראל

טל רוסמן
יוסי רוקח אדריכלות נוף

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
יעל בר מאור-סטודיו לאדריכלות נוף

ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
לרמן -בן שושן

נ.בלוקא אדריכלות נוף (2013) בע"מ
נופים - תכנון, ניהול ועיצוב בע"מ

עומר ינוביץ' אדריכל נוף
פריזמה

צ'סלר סולומון בע"מ
צורנמל טורנר אדריכלות נוף בע"מ

קו בנוף אדריכלות נוף בעמ
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ

שמרית רז אדריכלות נוף
תימור- עיצוב נוף

יועץ אינסטלציה/ תברואה
א. יצהר שרותי הנדסה בע"מ

אוצר אדיר וירוק בע"מ
ח.פ. פתרונות הנדסה ובטיחות בע"מ

יעד תכנון מים בע"מ
מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ

משה בן צבי מהנדסים יועצים בע''מ
ניר צייזל-תכנון, פיקוח, ייעוץ

פלג תכנון וייעוץ הנדסי
קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ

רביד תכנון והנדסה בע"מ
יועץ מיזוג אוויר

Dan Aviv HVAC Engineers
אוצר אדיר וירוק בע"מ

גיאופורמציה בע"מ
ח.דנון מהנדסים בע"מ

מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
משה בן צבי מהנדסים יועצים בע''מ

פרדסי ברקוביץ מהנדסים בע"מ
רביד תכנון והנדסה בע"מ
ש. ענבי מהנדסים בע"מ

יועץ נגישות מתו"ס
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

אדר' וייסביין יוסף

ארמה ניתוח מידע 11 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

אדריכלות מקומית
אי אפ אי אקסס בע"מ

איי אל אם וויי הנדסה ובטיחות
אייל בן צבי יועץ נגישות

אילוז מהנדסים בע"מ
ארז ועידו הנדסת בטיחות ונגישות בע"מ

אריאל גרדשטיין -גישה טובה בע"מ
ביבס פרויקטים

בלומה ברגשטיין
גיזלה קנחלי אדריכלית

גלית אנגור
ורד רבי

יגיל הורביץ אדריכל מורשה נגישות
כורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ

לירז פסל
מאיר אטדג'י

מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
נתי זיו - סטודיו זיו בע"מ

עינב קוה-יאיר
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

פורמה
קבוצת אניגמה הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ

שלי ימין- אדריכלות תכנון ונגישות
שלמה ברוך מורשה נגישות

שרית גיטליס אדריכלות ופרויקטים
יועץ נגישות שירות

אדר' וייסביין יוסף
איי אל אם וויי הנדסה ובטיחות

אריאל גרדשטיין -גישה טובה בע"מ
באה אדריכלים ובוני ערים

ביבס פרויקטים
גדי נדלר 770-ניהול פרויקטים

גלית אנגור
כורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ

לירז פסל
מאיר אטדג'י

נתי זיו - סטודיו זיו בע"מ
עינב קוה-יאיר

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ

יועץ תנועה
515682672

ארמה ניתוח מידע 12 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

א.ט. הנדסה- תכנון, ייעוץ ומדידות
א.קרשין מודדים מהנדסים בע"מ

אור מהנדסים
אינג' תים בע"מ

אמאב תחבורה ותנועה 2012 בע"מ
אנדריא הנדסת תנועה ותחבורה
ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ

בשיר עבד אלראזק בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
מ.זהר הנדסה בע״מ

מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
מועתז כילאני - מהנדסים יועצים מודדים

נתן תומר הנדסה אן.טי.אי בע"מ
ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי

פטר ליבוביץ' מהנדסים בע"מ
קראוס חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

ר. יעל הנדסה בע"מ
ש. קרני מהנדסים בע"מ

ת.ה.ן. תכנון הנדסי (1985) בע"מ
ת.ל.מ מהנדסים

תדם הנדסה אזרחית בע"מ
GIS מערכות

א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד
אופק צילומי אוויר (1987) בע"מ

אינטרטאון בע"מ
אלכסנדר קליטמן - פתרונות מערכות מידע וממ"ג
אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ

אקולוגיה סביבה מרחב
גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ

גופר הנדסה
גיא נזרי

גיאופורמציה בע"מ
ויקטור עמרם

טלדורמערכות מחשבים (1986) בע"מ
סימפלקס פתרונות מיפוי ש ב בע"מ

פי.ג'י. אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ

קו מדידה בע"מ
רן צחורי

שיאון שירותי יעוץ ארגון וניהול
מתכנן מעליות

ארמה ניתוח מידע 13 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

אלי הנדסה וייעוץ
אפיק אוברמן ניב יועצים

הולץ קרסנר מהנדסים בע"מ
לברוב הנדסת מעליות

מובמנט תנועה אנכית בע"מ
מתכנן פיזי לדרכים - ייעוץ לתכנון מוקדם ומפורט

515682672
א.ט. הנדסה- תכנון, ייעוץ ומדידות

א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ

אור מהנדסים
אינג' תים בע"מ

אמאב תחבורה ותנועה 2012 בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

אפלבאום מדידות והנדסה בע"מ
ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ

בשיר עבד אלראזק בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
מ.זהר הנדסה בע״מ

מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
מועתז כילאני - מהנדסים יועצים מודדים

נאש הנדסה
נתן תומר הנדסה אן.טי.אי בע"מ

ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי
פטר ליבוביץ' מהנדסים בע"מ

פי.ג'י. אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
צ'צ'יק מהנדסים אזרחיים בע"מ

צבי נוה הנדסה אזרחית בע"מ
קראוס חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

ר. יעל הנדסה בע"מ
רעמ-הנדסת כבישים ותנועה

ש. קרני מהנדסים בע"מ
שיא חדש בע״מ

ת.ה.ן. תכנון הנדסי (1985) בע"מ
תדם הנדסה אזרחית בע"מ

מתכנן תנועה - ייעוץ לתב"עות
515682672

א.ט. הנדסה- תכנון, ייעוץ ומדידות
א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ

אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ
אינג' תים בע"מ

ארמה ניתוח מידע 14 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

אמאב תחבורה ותנועה 2012 בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

אנדריא הנדסת תנועה ותחבורה
ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ

בשיר עבד אלראזק בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
מ.זהר הנדסה בע״מ

מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
מועתז כילאני - מהנדסים יועצים מודדים

נתן תומר הנדסה אן.טי.אי בע"מ
ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי

ע. ענבר הנדסת תנועה תחבורה ודרכים
פי.ג'י. אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

צבי נוה הנדסה אזרחית בע"מ
קראוס חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

ר. יעל הנדסה בע"מ
רעמ-הנדסת כבישים ותנועה

ש. קרני מהנדסים בע"מ
שיא חדש בע״מ

ת.ה.ן. תכנון הנדסי (1985) בע"מ
ת.ל.מ מהנדסים

תדם הנדסה אזרחית בע"מ
מתכנן תנועה - ייעוץ לתכנון מוקדם ומפורט

515682672
א.ט. הנדסה- תכנון, ייעוץ ומדידות

א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ

אור מהנדסים
אינג' תים בע"מ

אמאב תחבורה ותנועה 2012 בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

אנדריא הנדסת תנועה ותחבורה
אפלבאום מדידות והנדסה בע"מ

ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ
בי.טי.אי. תכנון תנועה ותחבורה בע"מ

בשיר עבד אלראזק בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
היסעים.נט

ח.פ. פתרונות הנדסה ובטיחות בע"מ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה

ארמה ניתוח מידע 15 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

מועתז כילאני - מהנדסים יועצים מודדים
נאש הנדסה

נתן תומר הנדסה אן.טי.אי בע"מ
ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי

ע. ענבר הנדסת תנועה תחבורה ודרכים
פטר ליבוביץ' מהנדסים בע"מ

פי.ג'י. אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
צ'צ'יק מהנדסים אזרחיים בע"מ

צבי נוה הנדסה אזרחית בע"מ
קראוס חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

ר. יעל הנדסה בע"מ
רעמ-הנדסת כבישים ותנועה

ש. קרני מהנדסים בע"מ
שיא חדש בע״מ
ת.ל.מ מהנדסים

תדם הנדסה אזרחית בע"מ
מתכנן תנועה - מתכנן רמזורים לתכנון מוקדם ומפורט

אינג' תים בע"מ
אמאב תחבורה ותנועה 2012 בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

אנדריא הנדסת תנועה ותחבורה
בשיר עבד אלראזק בע"מ

ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה

מועתז כילאני - מהנדסים יועצים מודדים
נתן תומר הנדסה אן.טי.אי בע"מ

קראוס חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
שיא חדש בע״מ

קבלני איטום
ב.ג סגס בע״מ
עולם האיטום

פאדל חלבי ובניו בע"מ
קבוצת לסרי- איטום ובידוד בע"מ

קבלני אספלט ,עפר
ג'ני שבת

חסון אלי עבודות גינון
נאש הנדסה

ניצן בדיקה
סגלוביץ רועי תשתיות ובנייה בע"מ

שי-חי יזמות והשקעות בע"מ
קבלני בניה, שיפוצים,תיקונים,אחזקה

אטיאס יריב

ארמה ניתוח מידע 16 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

אלעד דוד בע"מ
בו עזרי ובניו ציוד והספקה לבניין בעמ

בלפור ישראל שיקום בע"מ
ג'ני שבת

מ.ישראל פרויקטים בע"מ
נועם פרוייקטים

ש.י.ח.י בניה ואחזקות 2016 בע"מ
שיא מהנדסים יועצים

קונסטרוקציה - ייעוץ קונסטרוקטיבי שוטף
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

גלברג מהנדסים
גרין אנד ריד ואיט בע

הראל
ו.לוי ניהול פרויקטים וייעוץ הנדסי בע"מ

ז.ש.א שורק - מהנדסים ויועצים
חיפה ת.ד. 33190 מיקוד  3133101

ירון אופיר מהנדסים בע"מ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה

סטאר מהנדסים בע"מ
עמוס שירן

פורמן שי תכנון מבנים ויעוץ הנדסי
פרי רבין מהנדסים בע"מ

ק.ד. מהנדסים
קבוצת אניגמה הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ

ראיד ג'יריס מהנדסים
רשגד-חברה להנדסה ובטיחות בע"מ

ש.ב הנדסת מבנים בע"מ
שיא מהנדסים יועצים

שמעוני מהנדסים
(ריק)

שמאי חקלאי
עדי שמאים

שמחוני בועז שמאי מקרקעין וחקלאות
תכנון אדריכלי לתב"ע

515459394
asderban sergiu architects
א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד

א.ב. מתכננים
אבי ליזר אדריכלות

אדם מזור-אלי פירשט אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכל משה אלפסי

אדריכלים מנספלד-קהת בע"מ

ארמה ניתוח מידע 17 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

אורבן-מיקס-מקס
אורי כהן

אורי פדן אדריכלים
אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני

אורצקי אדריכלים בע"מ
איל עברי אדריכלים

אילנרוד (2000) אדריכלות ותכנון בע"מ
איתן רונאל - דרורית לוי אדריכלים בע"מ

אלטמן אדריכלים
אמר קוריאל אדריכלים בע"מ
אן.סי.איי. חן אדריכלים בע"מ

אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה
באה אדריכלים ובוני ערים

בן יצחק אדרילכים ובוני ערים
בני פרייז אדריכלים בע"מ

בסט אדריכלים ומתכנני ערים
בשיר עבד אלראזק בע"מ

ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
גלעד-שיף אדריכלות

דביר יחיעם אדריכלים
דורון שינמן זרם

דנה גב בע"מ
הייצ' קיו ארכיטקטים

הסדנא אדריכלים בע"מ
זקסנברג  אדריכלים

זרחי אדריכלים בע"מ
חנן פרץ/ פרץ אדריכלות

טובי גל אדריכלים
טליה דגן

י.י, גרנות אדריכלים בע"מ
י.כהן אדריכלים

יוני אינסל
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

יעל ולי - אדריכלות ועיצוב פנים
יעקובוביץ אדריכלים בע"מ

לאה שניאור
לבנט אדריכלים (רועי טל)

לוי-לוסטיג אדריכלים
לויטון שומני ארכיטקטים בע"מ

לוינסקי אדריכלים

ארמה ניתוח מידע 18 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

לרמן -בן שושן
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

מאיר יגוד אדריכל
מילבאואר אדריכלים בע"מ

מנחם גרוס אדריכלים
נחשון תכנון מטבחים בע"מ

סטיו אדריכלים
עינב קוה-יאיר

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ

פוגל שהם 2017 אדריכלים בע"מ
פורום שרת 99 בע"מ

פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים

פרחי צפריר אדריכלים בע"מ
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים

צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
קו בנוף אדריכלות נוף בעמ

קייזר אדריכלים ומתכנני ערים
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ

ר.לוטן אדריכלים בע"מ
רוה לונדון אדריכלים בע"מ
רונה כהן אדריכלים בע"מ

שגית קרניאל אדריכלית
שיא חדש בע״מ

שיא מהנדסים יועצים
שיח אדריכלים
שפר אדריכלים

תמיר נגר אדריכל
הנדסה- מבני ציבור ומבנים מסוכנים

קונסטרוקציה - תכנון מבני ציבור ו/או מוסדות חינוך
א.ב. מתכננים

אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ

גלברג מהנדסים
ו.לוי ניהול פרויקטים וייעוץ הנדסי בע"מ

ז.ש.א שורק - מהנדסים ויועצים
חגי כץ בעמ

חיפה ת.ד. 33190 מיקוד  3133101
ירון אופיר מהנדסים בע"מ

לבני מהנדסים בע"מ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה

ארמה ניתוח מידע 19 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

משה קוזניצוב
פורמן שי תכנון מבנים ויעוץ הנדסי

פרי רבין מהנדסים בע"מ
ק.ד. מהנדסים

רשגד-חברה להנדסה ובטיחות בע"מ
ש.ב הנדסת מבנים בע"מ

שיא חדש בע״מ
שיא מהנדסים יועצים

שמעוני מהנדסים
(ריק)

הנדסה- תכנון ואדריכלות
אקולוג לליווי מקצועי, עורך סקר עצים

אדמה ייעוץ אגרונומי בע"מ
אלומות עמיר בע"מ

אקולוגיה סביבה מרחב
גונן - עצים וסביבה בע"מ

ד"ר רקפת הדר גבאי
חנוך בורגר אגרונומים בע"מ

יעוץ ופיקוח ירוק בע"מ
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ

יועץ לאיטום ובידוד מבנים
אוצר אדיר וירוק בע"מ

נסיב חלבי בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ

יועץ לחסכון באנרגיה/התייעלות אנרגטית
אוצר אדיר וירוק בע"מ

אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ
בוסט פורוורד בע"מ

דוד ברהום מהנדסים ויועצים בע"מ
ערבה אי סי אנד טי בע״מ

יועץ קרינה
דגש מדידות הנדסה ויעוץ בע"מ

טלרוז הנדסה
לייף סייבר פתרונות קרינה בע"מ

עצמאי שכיר בע"מ
קבוצת קוואנטום

ראדיטק
יועץ קרקע וביסוס

אגסי רימון מהנדסים בע"מ
אינג' מ. יוגר בע"מ

דורון אשל - מהנדסים יועצים בע"מ
זליו דיאמנדי בע"מ

ארמה ניתוח מידע 20 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

חזאן הנדסת ביסוס בע"מ
ישי דוד ויהודה בנישתי בסוס מבנים ותשתיות

ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים  בע"מ
מהנדס דוד דוד ביסוס מבנים בע"מ
קובי אוחיון - הנדסת קרקע וביסוס

רזי דבוש - יעוץ קרקע
שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ

יועץ שימור מבנים (כולל הכנת נספחי שימור לתכניות)
515459394

asderban sergiu architects
אורי פדן אדריכלים

בן יצחק אדרילכים ובוני ערים
חנן פרץ/ פרץ אדריכלות

י.י, גרנות אדריכלים בע"מ
מילבאואר אדריכלים בע"מ

ענת אסתרליס אדריכלות ושימור
שמעוני מהנדסים

שפר אדריכלים
כמאות

אוצר אדיר וירוק בע"מ
איה ש.ב.י בע"מ

tstארמה
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
ד.א.פ ישראל הנדסה אזרחית בע"מ

הנדסה-תשתיות
יועץ אקוסטיקה

איזון ייעוץ אקוסטי
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה

ד"ר יולי קלר בע"מ
האקוסטיקאים

לורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקה
יועץ בטיחות

בי.סי.ס. הנדסה ובטיחות בע"מ
גידי ביטי.אר בע"מ

ישראל ערוסי הנדסת בטיחות אש
לאה מרקלס הנדסת בטיחות

מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
מן בטיחות ונגישות

סייפטי 4 יו בע"מ
סייפטיגיא הנדסת בטיחות בע"מ

על בטוח
קבוצת אניגמה הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ

ארמה ניתוח מידע 21 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

רשגד-חברה להנדסה ובטיחות בע"מ
שמר בטיחות והנדסה בע"מ

יועץ מים וביוב
אוסאמה פרח מהנדסים יועצים בע"מ

אוצר אדיר וירוק בע"מ
אינג' תים בע"מ

אקולוג הנדסה בע"מ
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

גדי נדלר 770-ניהול פרויקטים
די אנד איי פיתוח ויישום בע"מ

ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ
יעד תכנון מים בע"מ
מלין מהנדסים בע"מ

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ
ניר צייזל-תכנון, פיקוח, ייעוץ

ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי
פל-יל הנדסה בע"מ

קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ
רביד תכנון והנדסה בע"מ

ת.ל.מ מהנדסים
יועץ ניקוז

א.ב. מתכננים
אינג' תים בע"מ

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
בשיר עבד אלראזק בע"מ

די אנד איי פיתוח ויישום בע"מ
ה.מ.ד.י. הנדסה בע"מ

הראל
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ

מ.זהר הנדסה בע״מ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה

מועתז כילאני - מהנדסים יועצים מודדים
מלין מהנדסים בע"מ

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ
ע. כהנר תכנון ויעוץ הנדסי

קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ
ת.ל.מ מהנדסים

מודד מוסמך
513395681

א.א.ה.מ.הנדסה ובניה בע"מ
א.ט. הנדסה- תכנון, ייעוץ ומדידות

א.פנקס ובנו בע"מ

ארמה ניתוח מידע 22 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

אורהייטק GIS בע"מ
בשיר עבד אלראזק בע"מ

ג.דאהר מדידות והנדסה בע"מ
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ

זייד גאומפ בע"מ
לייפמן לאוניד בע"מ
מ.זהר הנדסה בע״מ

מ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה (2001) בע"מ
מועתז כילאני - מהנדסים יועצים מודדים

עמי עטר
קו מדידה בע"מ

ר.ג.מ גיאודזיה והנדסה בע"מ
ת.ה.ן. תכנון הנדסי (1985) בע"מ

מתכנן ויועץ חשמל
ESO Engineers LTD.

א.מגן בדיקות חשמל
אוצר אדיר וירוק בע"מ

אורי אברהמי
אינג' זאב אבידן מהנדסים יועצים בע"מ

אלעד דורני-הנדסת חשמל ופרויקטים
אפ. אמ. הנדסה בע"מ

אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ
אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ

בוסט פורוורד בע"מ
ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ

ג.ב. מהנדסים יועצים בע"מ
דוד ברהום מהנדסים ויועצים בע"מ

דן שרון-א.ב. מתכננים בע"מ
חיים עינב * דב צ'ובוטרו מהנדסים יועצים לחשמל

טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע
טלרוז הנדסה

י. רפפורט מהנדס חשמל בע"מ
להט הנדסת חשמל בע"מ

מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה 2009 בע"מ
מטרני יעוץ חשמל בע"מ

נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ

פלמן אילה
קומיוניקשר בע"מ

שאול מהנדסים-חשמל ותאורה בע"מ
שילה.מ מהנדסים בע"מ

ניהול תיאום ופיקוח פרויקטים

ארמה ניתוח מידע 23 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

TMR ניהול פרויקטים רב תחומיים בע"מ
א. גולן מהנדסים (2009) בע"מ

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אד-בר יועצים בע"מ

אוצר אדיר וירוק בע"מ
אורי אברבנאל - אורי הנדסה

אי אפ אי אקסס בע"מ
אי. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ

אי.די.סי.אס בע"מ
אידאה הנדסה ד.י. בע"מ

אילוז מהנדסים בע"מ
אלטמן אדריכלים

אלמלם הנדסה וניהול בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ

ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ
אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ

אתגר הנדסה וייעוץ בע"מ
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה

באה אדריכלים ובוני ערים
בוסט פורוורד בע"מ

גדי נדלר 770-ניהול פרויקטים
גופר הנדסה

גיאוכום בע"מ
גרין אנד ריד ואיט בע

ד.ז. הנדסה אזרחית (2010) בע"מ
דן רביד ניהול ופיקוח

ו.לוי ניהול פרויקטים וייעוץ הנדסי בע"מ
ווקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ

זהר שמר ניהול פרויקטים בע"מ
י.מ. קריזל הנדסה בע"מ

לוגיסטר בע"מ
מ.גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ

מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
מזור הנדסת בנייה בע"מ

סלמן יזמות והנדסה בע"מ
ע.נ.א.מ הנדסה וניהול בע"מ

עמית אדר - אדר פרויקטים
פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ

פורט מהנדסים
פי.אס.אן ניהול פרויקטים ואדריכלות בעמ

פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים
פים פרויקטים בע"מ

ארמה ניתוח מידע 24 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

פרקיס הנדסה וסביבה בע"מ
קומיוניקשר בע"מ

קורן גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי ע"מ
קידן ניהול פרויקטים בע"מ

רביד - סנה הנדסה בע"מ
שיא מהנדסים יועצים

הנהלה מנכ"ל
יועצים ארגוניים

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים

סנסנקום יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ

קו פרויקט ייעוץ הנדסי בע"מ
רומי דר

חינוך
הנחיית קבוצות

אורטל אלטרמן- להעיר את הדרך
אוריון

אלעד סממה
כורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים
מור קדר - לאהוב

מתודיקה למידה אפקטיבית בע"מ
סנסנקום יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
שרון כליף חסון

העברת סדנאות בנושאים פדגוגים
א.ד.ר בטיחות בדרכים

איתי קן-תור
בדרך התמר

מתודיקה למידה אפקטיבית בע"מ
שימרית פרידנזון חיו
הפעלות,חוגים,פעליות

"אורנהטרון"
א.ד.ר בטיחות בדרכים

אביביה יפרח
אדוה גולני עובד

איציק דוייב
אלון שטרן מוסיקאי

אלעד סממה
אסף נחמיאס המרכזים לג'ודו והגנה עצמית

באנו לעשות שמח

ארמה ניתוח מידע 25 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

גאיה משחקי חשיבה בע"מ
דו רה מי

דנה בהרב גד
OZNIOT PARTY - דני ברגמן

ה.נ.ר אינטגרציות
המולרים תיירות בע"מ

הצגודיק
חופש סדנאות וחוויות

טבע בפעולה
יליה קים- תנועה ומחול

ירון גורן
כלביית שילובים

כפיר ליבנה עמרם אומנויות הבמה וסדנאות
ליב בתנועה

לינה ארנון
מגלי לב

מדברים פלוס
מרכז גלאי בע"מ

סמדר אפשטיין
עדי ברקת

עמותת אתגרים
עמותת חסד וחינוך לטף ולבוגר

עמותת מחשבה טובה
ענבל ישראל - כשיצירה פוגשת במדע

קיקסייבר בעמ
קרטינג חיפה (2003) בעמ

רפאל ביטון
שיקוף-ג'וי בע"מ

שמש ציורים, אומנות והדרכה
הצגות ותיאטרון
"אורנהטרון"

א.ד.ר בטיחות בדרכים
אלון שטרן מוסיקאי

אלעד סממה
באנו לעשות שמח

בית 9 - בית ספר ובית יוצר לתיאטרון בובות בגליל
בלוניזם

גבריאל הדר מספר ושר
הצגודיק

כפיר ליבנה עמרם אומנויות הבמה וסדנאות
עת לדעת העשרה חברתית אזרחית בע"מ

קיקסייבר בעמ

ארמה ניתוח מידע 26 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

שיא עמותה לתרבות ואומנות
שירה מילר
חינוך סביבתי

הביטאט פרו-שי לוי
מאמנים אישיים - קואצ'רים

אורטל אלטרמן- להעיר את הדרך
מור קדר - לאהוב

מלי יעוץ ארגוני בע"מ
פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ

מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
הדר יעוץ לרשויות ומועצות" בע"מ"

אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון
ברניר שרותי מינהל בע"מ

טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
מוניסיטי ישראל 2017 בע"מ

נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
רון פישמן ושות רואי חשבון

מרצה להעצמה אישית ומקצועית
אורטל אלטרמן- להעיר את הדרך

אלעד סממה
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים

מור קדר - לאהוב
מרצים ויועצים בתחומי חינוך והוראה

איתי קן-תור
אלעד סממה
בדרך התמר

מור קדר - לאהוב
מתודיקה למידה אפקטיבית בע"מ

מתקני חצר למוסדות חינוך
אלו את ניצן בע"מ

גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ
מתקני פסגות בע"מ

קיסריה עיצוב בנוף בע"מ
עיצוב פנים במבני חינוך ובמשרדים

OH Interior Design
OYA

איל עברי אדריכלים
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ולנוער
מתי חרותי - סטודיו לתכנון ועיצוב פנים

סגול ארטדיזיין נ.נ בע"מ
סטיו אדריכלים

קרן פילמן אדריכלית

ארמה ניתוח מידע 27 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

תכנון סביבות למידה במוסדות חינוך
OYA

איל עברי אדריכלים
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ולנוער
מתי חרותי - סטודיו לתכנון ועיצוב פנים

סגול ארטדיזיין נ.נ בע"מ
סטיו אדריכלים

קרן פילמן אדריכלית
כללי

אביזרי קישוט לאירועים
מהדרין' המרכז לתשמישי קדושה ומתנות'

א.ע.רחמני
בלוניזם

דיקלה עיצובים
OZNIOT PARTY - דני ברגמן

טאוס
מילגה בעמ

מפטאקס מסחר ויצוא בע"מ
שעם הטבע

איתור חיבורים צולבים ניקוז וביוב על ידי עשן
די אנד איי פיתוח ויישום בע"מ

ווינטסט טכנולוגיות סביבה בע"מ
איתור נזילות בתשתיות עירוניות(סאונד/הליום/תרמי

די אנד איי פיתוח ויישום בע"מ
הנדסת מים

ווינטסט טכנולוגיות סביבה בע"מ
איתור תוואי תשתיות מים

גיאופורמציה בע"מ
די אנד איי פיתוח ויישום בע"מ

הנדסת מים
ווינטסט טכנולוגיות סביבה בע"מ

ארועים והפקות
happy lee

VLE נסי אלפסי
א.ג.ד. שורה ראשונה ייצוג אמנים ומופעים בע"מ

א.מגן בדיקות חשמל
אאוטדור פתרונות מתקדמים לתשתיות זמניות בע"מ

אורנן ברייר
ארט הפקות וייצוג אמנים בע"מ

בלוניזם
ג׳וניור צילום ומגנטים

דודי רגב

ארמה ניתוח מידע 28 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

דיקלה עיצובים
דנה ששון סרלין

OZNIOT PARTY - דני ברגמן
וויס חסון מורן בעמ

טאוס
כספית ייצוג והפקת אמנים ואירועים בע"מ

מוצאות בע"מ
מקום ערכים ויוזמות בע"מ

סמרטווד
קלה להצגה אירועים קומיים

רפאל ביטון
שיקוף-ג'וי בע"מ

שמש ציורים, אומנות והדרכה
שרלייב

תם דיזיין
בודק מוסמך לאביזר מז"ח- מונע זרימה חוזרת בתשתיות המים

כץ איכויות מים בעמ
גלאי עשן

א.ע.רחמני
יוסי עמר רפואה דחופה בע"מ

גנרטורים
א.ע.רחמני

ג.ר.י.ן גנרטורים בע"מ
וויס חסון מורן בעמ

כפיר גנרטורים
דיגום מים - מעבדה מוכרת משרד הבריאות- לבדיקות איכות מים

ווינטסט טכנולוגיות סביבה בע"מ
כץ איכויות מים בעמ

הובלות
א.ס.לב הובלה ואחסנה בע"מ

דודי רגב
דן אברהם - וילונות דן גאלרי

הסעות
א.קרו פסגות בעמ

אצ טס בע"מ
דן אברהם - וילונות דן גאלרי

הסעות אבי ברדה בע"מ
הסעות פרידמן בע"מ

ישראל טרנספורט ע.ר בע"מ
סוגרים שבוע

קבוצת י.ח.ד הסעים וטיולים
רון גל הסעות בע"מ

ארמה ניתוח מידע 29 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

שעיבי הסעות בע"מ
הצללות

א.ע.רחמני
אאוטדור פתרונות מתקדמים לתשתיות זמניות בע"מ

איזיסקרין בע"מ
איכות המשחק
בדים נט בע"מ

דן אברהם - וילונות דן גאלרי
טש מתכת בע"מ

מילגה בעמ
מסגרית צמרת בע"מ

מרכז הבמבוק
נישה פרוייקטים וספריות בע"מ

קיסריה עיצוב בנוף בע"מ
וילונות

דן אברהם - וילונות דן גאלרי
נישה פרוייקטים וספריות בע"מ

רקוטקס בע"מ
ש.לנדאו יצרני וילונות

חומרי ניקוי,הגיינה
א. מרידל שווק ואספקה 2011 בע"מ

א.ע.רחמני
איזיסקרין בע"מ

הידור הדיור בע"ם
הכוורת בע"מ

יריב פריזר שיווק (אורי מדיקל)
למון קלין

ניקיון אחר
סיגמא יבואני חומרי ניקוי וציוד מקצועי בע"מ

ש.ש סוכנויות שיווק והפצה בע"מ
שרון סחר בע"מ

חיטוי מיכלי מים בחירום
כץ איכויות מים בעמ
חשמל - ציוד וחומרים

DOORNET TECH LTD
א.מגן בדיקות חשמל

א.ע.רחמני
אימייליון בע"מ

גלרון ניהול ובקרת אנרגיה בע"מ
הידור הדיור בע"ם

מפטאקס מסחר ויצוא בע"מ
סהר אדירים בע"מ

ארמה ניתוח מידע 30 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

רוני את גיא שרותי חשמל בע"מ
טונרים וציוד משרדי אלקטרוני

א. מרידל שווק ואספקה 2011 בע"מ
טבת מיכון משרדי בע"מ

י.א. מיטווך ובניו בע"מ
יקינטון בע"מ

סיגלן מחשבים
שרון סחר בע"מ

כיבוד, קייטרינג, מאפיות,
אודליה קשת

שרון סחר בע"מ
מדפסות, סורקים

א. מרידל שווק ואספקה 2011 בע"מ
אנטריפוינט מערכות 2004 בע"מ

טבת מיכון משרדי בע"מ
י.א. מיטווך ובניו בע"מ

יקינטון בע"מ
סיגלן מחשבים

שרון סחר בע"מ
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

Bio Instrument Ltd.
א.מגן בדיקות חשמל

א.ע.רחמני
אימייליון בע"מ

די.אר.אס סולאר בע"מ
הידור הדיור בע"ם

מזון ומשקאות - חלב, קפה, מים מינרליים
שרון סחר בע"מ

מחסנים למוסדות חינוך וציבור
מקור העמוד והמדף

מיחשוב - מחשבים, מחשבים ניידים, טאבלטים
DOORNET TECH LTD

אנטריפוינט מערכות 2004 בע"מ
גיא ורד
הפי לי

י.א. מיטווך ובניו בע"מ
סיגלן מחשבים

סרוינט מחשבים ותקשורת
שרון סחר בע"מ

מלווים אישיים
מ.ש.ג מכון שינוי וגישור בע"מ

מנעולים

ארמה ניתוח מידע 31 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

א.ע.רחמני
הידור הדיור בע"ם

מעצבים גרפיים
DAYDREAM

אורלי גרף מיתוג ועיצוב גראפי
אימג'ארט סמדר בעמ

אקטיב ויז'ן
דיקלה עיצובים

חובב גבעתי
טוטמי

לילך הירשפלד
לירון טלמור

DODO סטודיו
סטודיו תן טיפ

סתיו בלנק לוי - צלמת
פיקסלס

שמש ציורים, אומנות והדרכה
מערכת שמע כתתיות

חברת צחובוי
מיוזיקול הגברה ותאורה בע״מ

סיגלן מחשבים
מרצים/מדריכים/מנחים למניעת אלימות, סמים, אלכוהול

טבע בפעולה
מתנות, ותשורות

מהדרין' המרכז לתשמישי קדושה ומתנות'
א.רובין

אימייליון בע"מ
בואנה ערכות וסדנאות יצירה

גאיה משחקי חשיבה בע"מ
הכל לחייל ולמטייל בעמ

חברת צחובוי
טאוס

מילגה בעמ
סמרטווד
פיקסלס

ש.י. ברזילי פרסום ושיווק בע"מ
שעם הטבע

תיק קו עיצובים בע"מ.
נגרות

א.ד. מירז תעשיות בע"מ
לב העולם

מרכז הבמבוק

ארמה ניתוח מידע 32 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

נישה פרוייקטים וספריות בע"מ
קניון העץ שבלול בע"מ

רהיטי מסיקה
תעשיות ניר גלים לגני ילדים אגשח בעמ

נופשונים, ימי גיבוש
אי.או.סי. א.יצחקי בע"מ

איגוד מנהלות לשכות ברשויות המקומיות
בואנה ערכות וסדנאות יצירה

בלוניזם
OZNIOT PARTY - דני ברגמן

זהר גולד חיסכון נטו
ישראל טרנספורט ע.ר בע"מ

מקום ערכים ויוזמות בע"מ
סמדר אפשטיין

סמרטווד
עדי חי ליבנה

פיינטבול יער בן שמן
קלה להצגה אירועים קומיים

סדנאות גינות וקיימות
בואנה ערכות וסדנאות יצירה

טבע בפעולה
מרכז הבמבוק

שיקוף-ג'וי בע"מ
סלולר – מכשירים, דיבוריות, מטענים וציוד נלווה

י.א. מיטווך ובניו בע"מ
שרון סחר בע"מ

ספקי הגברה ותאורה לאירועים
VLE נסי אלפסי

א.ע.רחמני
ארומטיקס

OZNIOT PARTY - דני ברגמן
יואב גרשון - שירותי הגברה ותאורה

מיוזיקול הגברה ותאורה בע״מ
מפטאקס מסחר ויצוא בע"מ

עיצוב מרחבי למידה
we school

א.ד. מירז תעשיות בע"מ
גלעד-שיף אדריכלות

דיקלה עיצובים
הפי לי

טבע בפעולה
טובי גל אדריכלים

ארמה ניתוח מידע 33 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

מגוון מערכות שילוט בע"מ
נישה פרוייקטים וספריות בע"מ

סגול ארטדיזיין נ.נ בע"מ
פיקסלס

שמש ציורים, אומנות והדרכה
תעשיות ניר גלים לגני ילדים אגשח בעמ

צבעים - רכישת צבעים
א.ע.רחמני

הידור הדיור בע"ם
מעוג השקעות בע"מ

ציוד חד פעמי
א. מרידל שווק ואספקה 2011 בע"מ

א.ע.רחמני
למון קלין

קרטון פלוס
שרון סחר בע"מ

ציוד טכני וחשמל
Bio Instrument Ltd.

DOORNET TECH LTD
VLE נסי אלפסי

א.ע.רחמני
אימייליון בע"מ

גלרון ניהול ובקרת אנרגיה בע"מ
די.אר.אס סולאר בע"מ

הידור הדיור בע"ם
מודוטק בע"מ

סהר אדירים בע"מ
ציוד לאחזקת,מבנים,תשתיות,חצרות

א.מגן בדיקות חשמל
אאוטדור פתרונות מתקדמים לתשתיות זמניות בע"מ

די.אר.אס סולאר בע"מ
לידור ציוד לשאיבה בעמ

למון קלין
מודוטק בע"מ

סיגמא יבואני חומרי ניקוי וציוד מקצועי בע"מ
ציוד משרדי וציוד מתכלה

א. מרידל שווק ואספקה 2011 בע"מ
א.ע.רחמני

י.א. מיטווך ובניו בע"מ
ענבל ישראל - כשיצירה פוגשת במדע

קרטון פלוס
רול בורד
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ש.י. ברזילי פרסום ושיווק בע"מ
שעם הטבע

שרון סחר בע"מ
ציוד ספורט - מוסדות חינוך

בי ספורט פיטנס בע"מ
האתלט ניצן נתן אשר

טל ספורט
עמית לספורט

פולטון בע"מ
תעשיות ניר גלים לגני ילדים אגשח בעמ

תעשיות רק לספורט בע"מ
ציוד תקשורת

DOORNET TECH LTD
א.ע.רחמני

י.א. מיטווך ובניו בע"מ
סרוינט מחשבים ותקשורת

ריהוט
א.ד. מירז תעשיות בע"מ

טש מתכת בע"מ
ליאו ויסמן תעשיות עץ (84) בע"מ

מילגה בעמ
נישה פרוייקטים וספריות בע"מ

עמית עיצובים
שרון סחר בע"מ

תעשיות ניר גלים לגני ילדים אגשח בעמ
ריהוט וציוד למוסדות חינוך

happy lee
א.ד. מירז תעשיות בע"מ

טש מתכת בע"מ
ליאו ויסמן תעשיות עץ (84) בע"מ

למון קלין
מילגה בעמ

נישה פרוייקטים וספריות בע"מ
קיסריה עיצוב בנוף בע"מ

רול בורד
שעם הטבע

שרון סחר בע"מ
תעשיות ניר גלים לגני ילדים אגשח בעמ

ריהוט משרדי
א. מרידל שווק ואספקה 2011 בע"מ

א.ד. מירז תעשיות בע"מ
חברת צחובוי
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ליאו ויסמן תעשיות עץ (84) בע"מ
שעם הטבע

שרון סחר בע"מ
תעשיות ניר גלים לגני ילדים אגשח בעמ

רכישת/ השכרה ציוד לאירועים
א.ע.רחמני

אאוטדור פתרונות מתקדמים לתשתיות זמניות בע"מ
בראשית שירותים ניידים בע"מ

OZNIOT PARTY - דני ברגמן
טאוס

כפיר גנרטורים
מפטאקס מסחר ויצוא בע"מ

שטיפה וחיטוי מאגרי מים
כץ איכויות מים בעמ

שירוול וניפוץ ותיקון תשתיות מים וביוב ללא חפירה
די אנד איי פיתוח ויישום בע"מ

ווינטסט טכנולוגיות סביבה בע"מ
שירותי ניקיון,ואחזקה

א.ב.ניקיון
אי.ס.ווייט

הכוורת בע"מ
וייסמן תקן מיזוג בע"מ

ניקיון אחר
רותם הלל בעמ

שלטים כללי
DAYDREAM
דיגיטול בע"מ

דיקלה עיצובים
דפוס כרכור

היוצר סדנא לשילוט בע"מ
הפי לי

חברת צחובוי
חובב גבעתי

ישראגרף שרותי משרד בע"מ
מגוון מערכות שילוט בע"מ

פיקסלס
שמש ציורים, אומנות והדרכה

שליחויות
ACI אלון כהן חקירות

תיקון מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
א.ע.רחמני

כספים
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יועץ כלכלי להתייעלות וחסכון
א. חפץ ושות' בע"מ

א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון

ברסקי את ברגר, רו"ח
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'

דן ויז'ניצר בע"מ
דנה חשבונאות ויעוץ בע"מ

חיים זילבר
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
יעקב זיצר ושות', רואי חשבון
מוניסיטי ישראל 2017 בע"מ

KPMG סומך חייקין
פודאקס

רון פישמן ושות רואי חשבון
יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר/כתיבת תכניות עסקיות

א. חפץ ושות' בע"מ
אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון

אסכולה ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ
ארמה ניתוח מידע בע"מ

ברזלי ושות' רו"ח
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'

דן ויז'ניצר בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
יעקב זיצר ושות', רואי חשבון

מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים בע"מ
מנוף לעסקים שירותים כלכליים בע"מ

סקטון ניהול ויזמות בע"מ
פודאקס

תומר שנהר, עו"ד
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים ונושאי תעריפים, חיובים, ערך תשתיות בתחום תשתיות מים וביוב

אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ

טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
יעקב זיצר ושות', רואי חשבון

יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות
אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון

אורבניקס בע"מ
דן ויז'ניצר בע"מ

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
טלדר יעוץ ובקרה בע"מ

יעקב זיצר ושות', רואי חשבון
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יועץ לנושא שכר, תשלומי פרישה וגמ"ח לעובדים.
אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון

בלו צ'יפ יעוץ פינססי בע"מ
ברסקי את ברגר, רו"ח

ח.ד. ארז יועצים
יעקב זיצר ושות', רואי חשבון

מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים בע"מ
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ

מכלול - ניהול ובקרת הון אנושי בע"מ
עלאא ריאן

שחק המומחים לשכר
מיצוי תקציבי קולות קוראים ותמיכות

אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון
ארמה ניתוח מידע בע"מ

רון פישמן ושות רואי חשבון
לשכה משפטית

עו"ד לרישום תכניות לצרכי רישום (תצ"ר) ופרצלציה.
אברהם בר - עורכי דין

מחשוב ומערכות מידע
אבטחת מערכות מידע

netcs
א.ש. בינה הדרכה יעוץ ופיתוח בע"מ

אימייליון בע"מ
אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ

אנטריפוינט מערכות 2004 בע"מ
אקספרס טכנולוגיות

גרינוו'ר טכנולוגיות
מאגרי תוכנה (מ.ת.) בע"מ
סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ

סילטק פתרונות בע"מ
סרוינט מחשבים ותקשורת

בניית אתרי אינטרנט
DAYDREAM

א.ש. בינה הדרכה יעוץ ופיתוח בע"מ
אלכסנדר קליטמן - פתרונות מערכות מידע וממ"ג

אקספרס טכנולוגיות
גיא ורד

ויז'ואל  066537648
מ.מ. בן זכאי סוכנות גדילה בע״מ

מאגרי תוכנה (מ.ת.) בע"מ
מטריקס אי.טי. מערכות בע"מ

נו-אדג' בע"מ
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סרוינט מחשבים ותקשורת
קורל

קיקסייבר בעמ
טכנאי מחשבים אישיים
אקספרס טכנולוגיות

טכנאי רשתות
אקספרס טכנולוגיות

סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ
מחשוב - אספקה ואחזקת מערכות מחשב וציוד היקפי

DOORNET TECH LTD
netcs

אי.קיו.איי התרעה בע"מ
אנטריפוינט מערכות 2004 בע"מ

אקספרס טכנולוגיות
ג'י נט תקשורת צפון בע"מ

גיא ורד
גרינוו'ר טכנולוגיות

וואי טק טכנולוגיות בע"מ
זולוטק

י.א. מיטווך ובניו בע"מ
יורוסוניק

מאגרי תוכנה (מ.ת.) בע"מ
סיגלן מחשבים

סילטק פתרונות בע"מ
סרוינט מחשבים ותקשורת

ע.עומר מחשבים ותקשורת בע"מ
שבח שיא בעמ

תשר געש אגש"ח בע"מ
מערכות מידע- אחזקה ואספקה מערכות מחשב וציוד היקפי

netcs
וואי טק טכנולוגיות בע"מ

סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ
סיגלן מחשבים

מערכות מידע - אפיון ופיתוח
DAYDREAM

אי טי פי לוג'יק בע"מ
אי.או.סי. א.יצחקי בע"מ

אייפ-דוט בע"מ
אימייליון בע"מ

אנטריפוינט מערכות 2004 בע"מ
אקספרס טכנולוגיות

ארמה ניתוח מידע בע"מ
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בזלת יעוץ
גרינוו'ר טכנולוגיות

ויז'ואל  066537648
מ.מ. בן זכאי סוכנות גדילה בע״מ

מאגרי תוכנה (מ.ת.) בע"מ
מטריקס אי.טי. מערכות בע"מ

סי בי איץ סי מחשוב בע"מ
סרוינט מחשבים ותקשורת

פ. זינגר פרויקטים בע"מ
קורל

קיקסייבר בעמ
מערכות תקשורת - אספקה, התקנה, אחזקה של מרכזיות ומכשירי טלפון

netcs
אברי אלקטרוניקה בע"מ

אנטריפוינט מערכות 2004 בע"מ
אקספרס טכנולוגיות

וואי טק טכנולוגיות בע"מ
זולוטק

י.א. מיטווך ובניו בע"מ
יורוסוניק

מ.ד. פתרונות תקשורת בע"מ
סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ

ע.עומר מחשבים ותקשורת בע"מ
תוכנה- שיווק תוכנות מדף

אקספרס טכנולוגיות
סיגלן מחשבים

סרוינט מחשבים ותקשורת
ע.עומר מחשבים ותקשורת בע"מ

קורל
ניהול ופיתוח

תכניות עבודה - ליווי,  הטמעה ובקרת ביצוע תכנית עבודה מתוקשבת ומקושרת תקציב
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ

אופיר בוכניק ושות' - רואי חשבון
ארמה ניתוח מידע בע"מ

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים

רווחה
מטפלים רגשיים למשפחות וילדים

בדרך התמר
כורם הנדסה (נ.ע.) בע"מ

מרצים/מדריכים/מנחים לאזרחים ותיקים
איתי קן-תור
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אסתר פרנקל
גליה ארמלנד
ד"ר אבי זלבה

זהבית כהן הרצאות
יעלה הדר

קשר- הבית של המשפחות המיוחדות
רחמים תגאייה

ריבי (רבקה) צוקרמן
תות תקשורת ותוצאות בע"מ

פיתוח קהילה
אקומנא

מ.ש.ג מכון שינוי וגישור בע"מ
מדרשת נגה מפעלים חינוכיים

קשר- הבית של המשפחות המיוחדות
רכב

חלפים לרכב
מוסך חולון- יצחק טייץ

חשמל רכב
מוסך חולון- יצחק טייץ

כיוון פרונט
מוסך חולון- יצחק טייץ

מכונאות רכב
מוסך חולון- יצחק טייץ

שפ"ע
איסוף ומחזור נייר, פלסטיק, זכוכית, קרטון ומתכת

י.ר.א.ב. שרותי נוי 1985 בע"מ
משה אברהם עו''ד -ייעוץ למכרזים

(ריק)
גידור

א.ע.נוף ירוק גינון ופיתוח בע"מ
אהרונוב (אי. אל) בעמ
מסגרית צמרת בע"מ
נתיב בטוח ד.מ בע"מ

קיסריה עיצוב בנוף בע"מ
גיזום וכריתת עצים

א.ע.נוף ירוק גינון ופיתוח בע"מ
מיתר גינון (א.מ) בע"מ

תשובה אילן
גינון

א.א.ל צחר בעמ
מיתר גינון (א.מ) בע"מ

נטפים בע"מ
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פלדר נוף בעמ
גינון- דשא חי,סינטטי

א.ע.נוף ירוק גינון ופיתוח בע"מ
איכות המשחק

גדי שיווק
גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ

הילה פרח בר
חיר לעבודות גינון

חסון אלי עבודות גינון
מיתר גינון (א.מ) בע"מ

פלדר נוף בעמ
רותם הלל בעמ

גינון - כלים וכלי עבודה
א.ע.נוף ירוק גינון ופיתוח בע"מ

אהרונוב (אי. אל) בעמ
גדי שיווק

חיר לעבודות גינון
מיתר גינון (א.מ) בע"מ

נטפים בע"מ
פלדר נוף בעמ

רותם הלל בעמ
גינון - פרחים ועצים - אספקת שתילים, פרחים ועצים

א.ע.נוף ירוק גינון ופיתוח בע"מ
הילה פרח בר

חיר לעבודות גינון
ינאי בתי צמיחה בע"מ

מ.י כל גן בע"מ
מיתר גינון (א.מ) בע"מ
משתלות עונות בע"מ

סופר ויז'ן בקרה וניהול בע"מ
ש.ה.נ.נ ניהול בע"מ

שלפ מעבדה חקלאית עודד יפה
גינון והשקיה, מערכות השקייה

א.ע.נוף ירוק גינון ופיתוח בע"מ
איתמר ויסמן -  שפע הטבע

אלון מערכות ניהול השקיה ומים
גדי שיווק

ד.ב.ש תכנון ניהול ופיקוח
הילה פרח בר

חיר לעבודות גינון
חסון אלי עבודות גינון

יעוץ ופיקוח ירוק בע"מ
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מיתר גינון (א.מ) בע"מ
משה אברהם עו''ד -ייעוץ למכרזים

נורית שגב
נטפים בע"מ

סופר ויז'ן בקרה וניהול בע"מ
פלדר נוף בעמ

קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ
הדברת מזיקים

טרגט הדברות
עמר יצחק-אור הרעם

יועץ בתחום אשפה וניקיון
אבי נוביק-שחף תכנון סביבתי בע"מ

אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ
וולר ושות' - משרד עורכי דין

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
משה אברהם עו''ד -ייעוץ למכרזים

סופר ויז'ן בקרה וניהול בע"מ
סופר ויז'ן ניהול ובקרה בע"מ

יועץ פסולת
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

אורבניקס בע"מ
אלמנט הנדסת סביבה

גילדור איכות הסביבה בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ

לוכד חיות
אברהם ברוכים

עמר יצחק-אור הרעם
מחזור והפחתת פסולת התמחות בקומפוסטרים והדרכה במוסדות חינוך

יהושע אסקיו
ניקיון רחובות
אי.ס.ווייט

אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ
אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ

הכוורת בע"מ
וולר ושות' - משרד עורכי דין

משה אברהם עו''ד -ייעוץ למכרזים
סופר ויז'ן בקרה וניהול בע"מ

פרו-יש יצרני מברשות
קלין סטאר שירותים מוניציפאליים בע"מ

רותם הלל בעמ
(ריק)

סדנאות והרצאות בנושא גינון

ארמה ניתוח מידע 43 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

דבי לרר
יהושע אסקיו

סדנאות והרצאות קיימות, פסולת,טבע עירוני
דבי לרר

יהושע אסקיו
ספק לכלי אצירת אשפה, מונחי קרקע ומוטמני קרקע

אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ
דולב מוצרי פלסטיק אגש"ח בע"מ

טש מתכת בע"מ
מגוון מערכות שילוט בע"מ

קיסריה עיצוב בנוף בע"מ
ספק שילוט רחוב , גינות, אחר

DAYDREAM
איכות המשחק

ד.פ. המרכז הישראלי לשילוט בע"מ
דיקלה עיצובים

חברת יו-עץ עבודות עץ בע"מ
טש מתכת בע"מ

מגוון מערכות שילוט בע"מ
נתיב בטוח ד.מ בע"מ

קיסריה עיצוב בנוף בע"מ
פינוי אשפה ופסולת

אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ
אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ

ווינטסט טכנולוגיות סביבה בע"מ
וולר ושות' - משרד עורכי דין

י.ר.א.ב. שרותי נוי 1985 בע"מ
משה אברהם עו''ד -ייעוץ למכרזים

סופר ויז'ן בקרה וניהול בע"מ
עוזי גרפל בע"מ
רותם הלל בעמ

(ריק)
פינוי גזם

י.ר.א.ב. שרותי נוי 1985 בע"מ
משה אברהם עו''ד -ייעוץ למכרזים

(ריק)
ריהוט רחוב

חברת יו-עץ עבודות עץ בע"מ
טאוס

טש מתכת בע"מ
ל.ש.מ מתכות בע"מ

מגוון מערכות שילוט בע"מ

ארמה ניתוח מידע 44 מאגר יועצים דיגיטלי חכם



מאגר יועצים מאושרים לפי תחומים

מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור

נתיב בטוח ד.מ בע"מ
קיסריה עיצוב בנוף בע"מ

שמש ציורים, אומנות והדרכה
תקשורת- מחשוב ומערכות מידע

יועץ אבטחת מידע
I.D.B.S

אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ
חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ

סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ
KPMG סומך חייקין

פריימסק
תשתיות מידע וטכנולוגיות

יועץ למערכות מידע
I.D.B.S

אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ
בני לופו - יעוץ וניהול פרויקטים

גיאופורמציה בע"מ
גפני-טכנולוגיות מחשוב מולטימדיה בעמ

דיגי דוק בע"מ
מאסטר מיינד מחשוב בע"מ

ראש פסגה בעמ
שיאון שירותי יעוץ ארגון וניהול

תומר שנהר, עו"ד
תשתיות מידע וטכנולוגיות

יועץ תקשורת
I.D.B.S

אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ
אנוויז ניהול טכנולוגיות בע"מ

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ
סנסנקום יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

פאר לוין יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
ראש פסגה בעמ

תמר שרותי מערכות הנדסיות ותקשורת (1990) בע"מ
תשתיות מידע וטכנולוגיות

סכום כולל

ארמה ניתוח מידע 45 מאגר יועצים דיגיטלי חכם


