שם המשרד

תחום התמחות

כתובת

טלפון

פקס

e-mail

א.ב מתכננים  -אדר' מיכל דור
א.ג.מ הנדסה

אדריכלות
תאום תשתיות ,ניהול פרוייקטים
ייעוץ חשמל ,יעוץ תאורה ,מתכנני מע
תקשורת
ניהול ופיקוח עבודות הנדסיות
אדריכלות
ניהול פרוייקט פיקוח
אדריכלות
אדריכלות נוף
ניהול פרוייקטים
אדריכלות ,יעוץ נגישות
בקרת חשבונות סופיים
מדידות,דרכים תנועה וכבישים
אדריכלות נוף
אדריכלות
אדריכלות לילדים ונוער
ייעוץ תאורה
ניהול פרויקט ,דרכים/תנועה/כבישים
מדידות ,יעוץ הידרולוגיה
דרכים/תנועה/כבישים
ייעוץ תנועה
ניהול פרוייקטים
ניהול פרוייקט פיקוח
אדריכלות ,אדריכלות נוף
מדידות
ייעוץ פרוגרמה ,בקר הנדסי
אדריכלות
תכנון תחבורה ותנועה
ניהול פרויקט/פיקוח
אדריכלות
אדריכלות נוף

צמח
ק.חיים

04-6751690
050-5512361

04-6751166
04-8410593

michal-d@abt.co.il

04-6575920

04-6575921

א.ד הנדסת חשמל
אד-בר יועצים בע"מ
אדריכל אהוד בסט
אורן נאמן ניהול פרוייקטים בבניה
אי .אדריכלות ובינוי ערים  -יצחק חלפון
איה שלמון
איינשטיין שריר
איל נחמיאס אדריכלים ומתכנני ערים
אל-עז תכנון ובקרת פרוייקטים  -טלמט בע"מ
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ
ארט אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
אריה דרור אדריכל
בן דוד קאסוטו
ברייט לד בע"מ
ברלב ינון בע"מ
בשיר עבדאלראזק בע"מ
ג .הנדסה
גדעון להמן
גוב ג.א  -שרותי הנדסה בע"מ
גומבו אדריכלים
גיאוסייט
גיל-הר הנדסה בע"מ
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
דגש ניהול מערכות בניה בע"מ
דינור און אדריכלות
הדר רודין

תאום תשתיות ,דרכים/תנועה/כבישים,
ז.ה.ב הנדסה בע"מ
מים וביוב,
מדידות ,ייעוץ כלכלי
זידאן סוהיל בע"מ
דרכים/תנועה/כבישים
ח.פאהום ושות שירותים הנדסיים בע"מ
אדריכלות
טלי זרחיה פרומוביץ
ייעוץ קונסטרוקציה ,ניהול
י.א אבי הנדסה וניהול בע"מ
פרוייקט/פיקוח ,אדריכלות,
ייעוץ איכות הסביבה ,יעוץ אקולוגיה,
יוזמות למען הסביבה בע"מ
ייעוץ אקוסטיקה,ייעוץ פרוגרמה,
אדריכלות נוף
יסמין
אדריכלות ,אדריכלות נוף
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
אדריכלות ,ייעוץ שימור
לירז גרוס אדריכלות אישית ושימור אתרים
ייעוץ מיגון טמ"ס כריזה
מוקד אשר
אדריכלות
מתי הוד
דרכים/תנועה/כבישים
נ.ר הנדסה ותכנון
ניהול פרויקט/פיקוח ,תאום תשתיות,
ניהול פרוייקטים TMR
בקר הנדסי
תכנון וייעוץ חשמל
נעים בדרך הנדסת פרוייקטים ומערכות
דרכים/תנועה/כבישים
נעם לבנה הנדסה בע"מ
איתור תשתיות
נץ איתור תשתיות והנדסה ,מקבוצת ונטורה אשר בע"מ
אדריכלות
סביצקי מרינה
ניהול פרוייקט פיקוח +אדריכלות ,ייעוץ
סטודיו  - p.rפרי רימר
סטטוטורי
אדריכלות ,אדריכלות נוף
סטודיו סרוקטורה-יוסי שושן
תכנון ויעוץ הנדסי
ע.כהנר תכנון ויעוץ הנדסי
אדריכלות,ייעוץ פרוגרמה,בינוי ערים
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
מדידות
פ.א.ו.ר שירותי הנדסה  -שותפות
ייעוץ קונסטרוקציה
פאר משה  -משרד לתכנון וייעוץ הנדסי בע"מ
מדידת קרקעיות ,מיפוי ,תכניות לצרכי
פוטו מאפ בע"מ
רישום
אדריכלות
פוטש אדריכלים ) (2010בע"מ
ייעוץ חשמל ,יעוץ תאורה
קשר זיו הנדסה

חיפה
הזורעים
גבעתיים
קיבוץ יחיעם
תל אביב
שמשית
תפן
חיפה
בנימינה
נשר
טירת הכרמל
נהריה
ת"א
חיפה
חיפה
נצרת
טייבה
כפר ורדים
מצפה טל אל
מצפה הילה
נצרת עילית
חיפה
כפר נטר
טירת הכרמל
בני ברק
כמון
געתון

04-6731392
03-5718991
04-9510030
03-5352575

04-6732389
03-5719302
052-5821212
03-5352555
054-5961133
04-9873123 050-9009887
04-8251533 04-8255381
077-4099490 04-6996856
04-8215586 04-8215583
073-2660093 050-5909005
774927226 04-9927226
052-3728002
072-2740655 072-2221500
04-8622777

04-6570968
09-7992275

04-6573174
052-7344111
050-5336702
04-9804840 054-4244610
04-9972896 054-2043789
054-6564691
058-5204428
09-8996374 09-8996371
04-8559100 04-8559111
03-6161353
1534-9584580 04-9584580
04-9859842 052-3744944

rudinhadar@gmail.com

כפר ריינה
נצרת עילית
חיפה
פתח תקווה

04-6565079
04-8513050
052-8408755

04-6556446
04-8513054
03-5617616

fahoum@kfahoum.co.il
tali@talizf.com

קיבוץ שריד

04-6507372

04-6507046

ת"א
נצרת
משגב
לימן
מטה אשר
חיפה
נצרת

077-3508003 077-3508001
04-6466401
04-9088700
052-3794855
052-4264860
04-8699730
04-6980998

04-6467119
04-9909990
04-9879749
04-8699731
04-6980998

טירת הכרמל

073-2660093 073-2660095

לוד
חיפה
אבן יהודה
כרמיאל

077-4703557 073-7530020
04-8373764 04-8373763
09-8996765 09-8996763
04-9586762 054-4365561

דלית אל כרמל

04-8395202

04-8396098

תל אביב
נצרת עילית

03-5463527
052-8197250

03-6041312
04-6576425

ר.א מדידות

אדריכלות ,מדידות ,ייעוץ קונסטרוקציה

גוליס

04-9560504

04-9560504

רוחי מנאע  -שמאות מקרקעין ויעוץ הנדסי
רז ארכיטקטים

שמאות
אדריכלות
אדריכלות ,אדריכלות נוף,תאום
תשתיות  ,דרכים/תנועה/כבישים
דרכים/תנועה/כבישים
אדריכלות
ייעוץ נגישות
ייעוץ שימור ,ייעוץ איכות הסביבה,
ייעוץ אקולוגיה
תאום תשתיות ,דרכים/תנועה/כבישים,
מים וביוב,
ייעוץ ותכנון
ייעוץ חשמל

חיפה
חיפה

04-6894030 054-4988755
072-2740325 04-8100578

מעלות תרשיחא
חיפה
קיבוץ עין דור
מגדל העמק

04-9574391

marketing@yozmot-sviva.com

office@yaad-arc.co.il
lirzgross@gmail.com

נס עמים

ת.י.ק פרוייקטים
תל הנדסת חשמל

office@dagesh.eng .com

074-7019055

תל אביב
נשר
קרית טבעון
נצרת
חיפה

שרף גרופ בע"מ

office@galpaz-arch.com

04-6082667

050-8783607
04-8210408
04-9835146
050-7308921
04-8664248

שנהר חיים

geositesystems@gmail.com

zahir@zhv-eng.net

050-3794688

ש.קרני מערכות תנועה ותחבורה בע"מ
שיבולי סדן
שלמה ברוך אדריכל ומורשה נגישות

nahamias@netvision.net.il

04-8622779

03-6209206
04-8213040
04-9833704
04-6077356
04-8675382

רמא הגליל הנדסה ב"מ

office@ai-arch.net
ayanof@walla.com

nr.roodseng@gmail.com
eran@tmrprojects.co.il

office@structura-arch.com

powersrv@netvision.net.il

halabi@halabil.co.il

rohi_10@smile.net.il

04-9573492

04-8251095 04-8244468
04-6424066 052-7950823
077-3536101 054-3020145

כליל

050-7264294

זכרון יעקב

054-3300549

04-6860608

נווה אילן
חיפה

02-5335206
04-8674836

02-5335207
04-8674836

yaelshiboly@gmail.com
shlomo.barukh@gmail.com

sharffgroup@gmail.com

