עמוד  1מתוך 0

כ"ב אייר תשפ"א
 40מאי 0402
סימוכין 064 -

רשימת היועצים המאושרים למאגר היועצים 291041202.
שם היועץ

תחום

ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ

תכנון הנדסי

תת תחום
מתכנני ערים
אדריכלות
יועץ בינוי עירוני
שירותי תכנון תב"עות
תכנון אדריכלי מבני ציבור ומוסדות חינוך
מתכנני תב"ע

בטחון ובטיחות

יועץ לעריכת מכרזי שמירה ואבטחה
יועץ ניקיון
יועצי מיחזור

איכה"ס תברואה ושפ"ע

יועץ להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת
יועצים מקצועיים לעריכת מכרזים לפינוי אשפה
יועצים מקצועיים לעריכת מכרזים לטיאוט רחובות
יועצי מתקני ספורט

שונות
חכ"מ יעוץ מוניפאלי

יועצי תכנון אסטרטגי
יועצים מקצועיים למכרזים (לא כולל משפטי)
יועץ לעריכת חוקי עזר
יועצים כלכליים
כלכלן ביקורת (מוניציפאלי)

גזברות כספים וביקורת

יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י

רווחה נוער וקהילה
חינוך
ברק גיט מיסטריאל ליבוביץ עורכי דין
שמעוני מהנדסים
ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים
ותשתיות בע"מ
צומן ,רוקח ,לנקרי ,פרידלר  -עורכי דין

שונות

יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
ייעוץ וליווי הרשות בהגשת קולות קוראים בתחום
הרווחה ,נוער וקהילה
ייעוץ בליווי ומתן מענה (של הרשות) בקולות
קוראים בחינוך
יועץ משפטי

גזברות כספים וביקורת

יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה

תכנון הנדסי

יועצי מבנה וקונסטרוקציה

תכנון הנדסי

יועצי קרקע

שונות

יועץ משפטי

גזברות כספים וביקורת

מ.ד .פתרונות תקשורת בע"מ

דוברות  ,מחשוב,
טכנולוגיה ותקשורת

אקולוג הנדסה בע"מ

תכנון הנדסי

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ

תכנון הנדסי

יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
יועצי תשתיות תקשורת (תקשורת
פאסיבית/אקטיבית/תשתיות חוץ וחדרי תקשורת)
יועצי  /מתכנני מים ,ביוב
יועצי איכות סביבה
יועץ  /מתכנן הידרולוגי
תכנון אדריכלי מבני ציבור ומוסדות חינוך

מועצה אזורית חבל אילות  -הערבה הדרומית -רכש והתקשרויות
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שם היועץ

תחום
תכנון הנדסי

אורבניקס בע"מ

תת תחום
מתכנני ערים
יועצי איכות סביבה

איכה"ס תברואה ושפ"ע

יועץ להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת

גזברות כספים וביקורת

יועצים כלכליים

חינוך

יועצים לבניית תכנית אב

שונות

יועץ לעריכת חוקי עזר
יועצי  /מתכנני מים ,ביוב

פלגי מים בע"מ

תכנון הנדסי

וי .אס .הנדסה אזרחית בע"מ

תכנון הנדסי

עואד הנדסה

תכנון הנדסי

יועצי אינסטלציה וניקוז
יועץ  /מתכנן הידרולוגי
מתכנני  /אדריכלי נוף
תכנון אדריכלי מבני ציבור ומוסדות חינוך
יועצי בטיחות
מהנדסי בניין
יועצי נגישות מבנים
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי נגישות מוס"ח
אדריכלות

גליה בן שוהם

אקספרטו-אירנה אטינגר וויינשטיין

תכנון הנדסי

יועצי איכות סביבה

איכה"ס תברואה ושפ"ע

יועץ סביבתי לרבות איכות סביבה ואקולוגיה

שונות

יועץ משפטי

שונות
גזברות כספים וביקורת

א.ר.א.ב בונוס בע"מ

גזברות כספים וביקורת

קנפו כלימור אדריכלים בע"מ

תכנון הנדסי

רוזן ליננברג אדריכלים

תכנון הנדסי

בועז מקלר רואה חשבון

גזברות כספים וביקורת

קיבוץ גרופית

תכנון הנדסי

יועץ תיירות
יועצים מקצועיים למכרזים (לא כולל משפטי)
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
יועצים כלכליים
יועץ למיצוי ובקרת הכנסות ארנונה
שירותי תכנון תב"עות
תכנון אדריכלי מבני ציבור ומוסדות חינוך
מתכנני תב"ע
תכנון אדריכלי מבני ציבור ומוסדות חינוך
מתכנני ערים
רואה חשבון וחשבות
שירותי פיקוח על הבניה
שירותי תיאום פרויקטים
מתאם פרויקטים
מפקחי בניה
מנהלי פרויקטים
פיקוח פרויקטים
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שם היועץ

תחום

איריס חכם

תכנון הנדסי

לרמן  -בן שושן

תכנון הנדסי

מייזי אדריכלים בע"מ

תכנון הנדסי

חורי איוב הנדסה בע"מ

תכנון הנדסי

גיתית שרמן עורכת דין

תת תחום
שירותי תכנון תב"עות
מתכנני תב"ע
הנדסאי אדריכלות
שירותי תכנון נוף
שירותי GIS
מתכנני תב"ע
מתכנני ערים
שירותי עיצוב פנים
תכנון אדריכלי מבני ציבור ומוסדות חינוך
מעצבי פנים
אדריכלות
שירותי פיקוח על הבניה
פיקוח פרויקטים

שונות

יועץ משפטי

תכנון הנדסי

דוברות  ,מחשוב,
טכנולוגיה ותקשורת

יועצי בטיחות
יועצי תשתיות תקשורת (תקשורת
פאסיבית/אקטיבית/תשתיות חוץ וחדרי תקשורת)
אבטחת מידע – דוקומנטציה והתאמת רגולציה,
מניעת זליגת מידע ,מעגלי אבטחת מידע
יועצי טלפוניה ( ,IPTסלולר ,שילוב מערכות
תקשורת)
יועץ מחשוב ומערכות תקשורת
יועצי עיר חכמה (אינטגרציות ,מערכות שו"ב,
מערכות חישה ומנ"מ)Big Data ,
יועצי מצלמות אבטחה  /עיר ללא אלימות

אלכס ברובר שרותי הנדסה

תכנון הנדסי

שירותי פיקוח על הבניה

דה טולדו אדריכלים

תכנון הנדסי

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות
בע"מ

בטחון ובטיחות

שירותי עיצוב פנים
תכנון אדריכלי מבני ציבור ומוסדות חינוך
אדריכלות
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