
ארבע קרית מקומית מועצה יועצים מאגר
הנדסה
מודדים

שפירא יהודהמ"בע 1987 אוויר צילומי אופקמ"בע GIS אורהייטק
מ"בע מוניציפליים שירותים מידותמדידות הקשר יגאלחברון ארבע קרית הכלכלית החברה

סימון בן מיכאל אדרעי אליהומ"בע והנדסה גיאולוגיות מדידות .ה.ג.ממידה קנה
מ"בע )ויעקב עמי( מהנדסים אלקא

אדריכלים
מ"בע ערים ומתכנני אדריכלים דוד נופרמ"בע אדריכלים מרשאדריכלים חן.איי.סי.אן

בינה נודלמןכהן יחזקאלמ"בע אדריכלות גור בן גיאו
אדריכלים שחרגליא דביהושע שחר

הרטוג מיילסאדריכלים פלדמן ונתן כרמליאדריכלים פובזנר.ג פובזנר.ש
מ"בע אדריכלים רמון רועיאדריכלים אלבוים סוננבליקחברון ארבע קרית הכלכלית החברה

מ"בע והנדסה אדריכלות גלפזהילדסהיימר עידומ"בע אדריכלים מקום רוזנהיים
טובים בן אביהודמ"בע אדריכלים אלחנני פישראדריכלים יחיעם דביר

קונס מתיתיהו - אקוטקטורהאדריכלים אביאב - אבו אשרחלפון יצחק
מ"בע אדריכלים אור גולשמידט - גולןשטול עוזרזלקין שמיר
מ"בע ונכסים מקרקעין ומידע ניהול דע - גאופרייז בניגרוס מנחס

מ"בע ערים ומתכנני אדריכלים רייפר נירשדות אורהמ"בע (1994) ערים ומתכנני אדריכלים ברנד הרי
פוירשטיין דונסקי אסתריטהמ"בע מגידמד"בע אדריכלים שדמי לזרוביץ

סורין מירוןאדריכלים לוינסקימ"בע אדריכלים  שטרנשיין לארי
רוזנבלו יצחקמ"בע אדריכלים דוד בן לייטרסדורףאדריכלים גבירצמן עמי

אדריכלות פלטין
כבישים/תנועה מתכנני

הנדסה .ט.יצור אריההנדסה שטרן .י
מ"בע הנדסה 'יורוברידגנובק גדמ"בע וייעוץ תכנון הנדסה .נ.ד

מ"בע הנדסה טליסמן .ט.ס.אמהנדסים שגיאמ"בע הנדסה צופיה
מ"בע תחבורה ותכנון הנדסה .אל.י'ג.פימ"בע וכבישים תנועה תכנון לנדיוזמ"בע ותנועה כבישים תכנון מגל

מ"בע מהנדסים 'ליבוביץ פטרמ"בע ויועצים מהנדסים זילברשטיין שטרק לויחברון ארבע קרית הכלכלית החברה

בטיחות יועצי
מ"בע הנדסה זיאדנהמ"בע בטיחות כדאיחברון ארבע קרית הכלכלית החברה

מ"בע ובטיחות איכות הנדסת - מומנתקןמ"בע בטיחות והנדסת נוהל גוטמן .גמ"בע אזרחית להנדסה חברה אפרת אבני
עולם חובק שיטור - מור אילן

ניקוז ,ביוב ,מים מתכנני/יועצי
הנדסה .י.ד.מ.המ"בע מהנדסים .מ.פ קופלוביץויועצים מהנדסים .מ.מ אלאונורה

מ"בע הידרומודולמ"בע תברואה ומתקני ביוב מים מתקני תכנון הנגבמהנדסים בוקין
מ"בע מהנדסים בלאו .אמ"בע חשמל הנדסת שלום שר איילמ"בע יועצים מהנדסים .ת.ב.מ

מ"בע 1989 יועצים מהנדסים עירוני .ימ"בע הנדסה טליסמן .ט.ס.אסביבה הנדסת אלמנט
מהנדסים שגיאמ"בע הנדסה מיימון אדיחברון ארבע קרית הכלכלית החברה

יעקובי חיים

חשמל יועצי
מ"בע ושיווק הנדסה שרותי אפרוחדד חייםמ"בע הנדסיים פרויקטים אוראל

מ"בע ותאורה חשמל הנדסת .ק.רמ"בע (2003) חשמל תכנון טיקטיןמ"בע וייעוץ תכנון הנדסה .נ.ד
מ"בע חשמל הנדסת ליברמן ויצמןמ"בע בטיחות כדאיחברון ארבע קרית הכלכלית החברה

מ"בע יועצים מהנדסים .ב.גמ"בע חשמל הנדסת בסיס .אמ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדו
אדרי איציקעטייה אוריהלייטנינג .י'ג.אמ

מפקחים
מ"בע יועצים מהנדסים שוקר ניסיםמ"בע פיקוח ניהול ממן יואלמ"בע וייעוץ הנדסה הררי ארז

מ"בע הנדסה שומרוןניהול ופיקוח rgsמ"בע ניהול קניג .א
מ"בע הנדסי ניהול שריסט עדימ"בע הנדסי ופיקוח ניהול .ב.א שי נווהראובן משה

הופמן נירשילמן דודעטייה אוריה
ופיקוח בניה ניהול הנדסה רםעטר אדםמ"בע הנדסה ויסמן .א
חברון ארבע קרית הכלכלית החברההנדסה קרני מנורהנדסה .י.ש

מ"בע הנדסה נחשון ל.שמ"בע עדולם הנדסה הסמ"בע פרויקטים וניהול ייזום קליין פלד
לנדאו שמואל

ערים מתכנני
מ"בע אדריכלות גור בן גיאומ"בע אדריכלים מרשאדריכלים חן.איי.סי.אן

יהושע שחרבינה נודלמןכהן יחזקאל
פוירשטיין דונסקי אסתריטהמ"בע אדריכלים דוד בן לייטרסדורףאדריכלים גבירצמן עמי

חברון ארבע קרית הכלכלית החברהאדריכלים אלבוים סוננבליקמ"בע אדריכלים מקום רוזנהיים
מ"בע מגידשדות אורהמ"בע ונכסים מקרקעין ומידע ניהול דע - גאו
קונס מתיתיהו - אקוטקטורהחלפון יצחקמ"בע אדריכלים אור גולשמידט - גולן
אדריכלים יחיעם דבירסורין מירוןרונן גיא

הרטוג מיילסאדריכלים שחרמ"בע אורבניקס

בניין מהנדסי
מהנדסים ירמולינסקי ברוךחברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע הנדסה .מ.י אדר

שריג ישראלכפיר חננאלראובן משה

תנועה מתכנני/יועצי
מ"בע וייעוץ תכנון הנדסה .נ.דהנדסה .ט.יהנדסה שטרן .י

מ"בע תחבורה ותכנון הנדסה .אל.י'ג.פימ"בע ותנועה כבישים תכנון מגלמ"בע הנדסה 'יורוברידג
מ"בע מהנדסים 'ליבוביץ פטרמ"בע ויועצים מהנדסים זילברשטיין שטרק לויחברון ארבע קרית הכלכלית החברה

מ"בע הנדסה טליסמן .ט.ס.אמהנדסים שגיאמ"בע הנדסה צופיה

נגישות יועצי
אדריכלים פלדמן ונתן כרמלימ"בע ניהול קניג .אבטוח על לשחק

מ"בע אזרחית להנדסה חברה אפרת אבנירוזנברג יצחק - בונה עצהמ"בע הנדסה .פ.א
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהגיטליס שרית

תאורה יועצי
מ"בע ושיווק הנדסה שרותי אפרוחדד חייםמ"בע הנדסיים פרויקטים אוראל

לייטנינג .י'ג.אממ"בע חשמל הנדסת ליברמן ויצמןמ"בע יועצים מהנדסים .ב.ג
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע (2003) חשמל תכנון טיקטיןמ"בע הנדסה 'יורוברידג

גלביס לואיסאדרי איציקמ"בע חשמל הנדסת בסיס .א

פרויקטים מנהלי
מ"בע יועצים מהנדסים שוקר ניסיםמ"בע פיקוח ניהול ממן יואלמ"בע וייעוץ הנדסה הררי ארז

מ"בע הנדסה שומרוןניהול ופיקוח rgsמ"בע ניהול קניג .א
מ"בע פרויקטים וניהול ייזום קליין פלדחברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע עדולם הנדסה הס
הופמן נירשילמן דודמ"בע .)ש.ד( טכנולוגיות בר
עטר אדםמ"בע ונכסים מקרקעין ומידע ניהול דע - גאומ"בע הנדסה ויסמן .א
מ"בע הנדסי ניהול שריסט עדימ"בע הנדסי ופיקוח ניהול .ב.א שי נווהמ"בע )אי.י'ג.י'ג( מהנדסים .ג.א
ראובן משהרוזנברג יצחק - בונה עצה מ"בע הנדסה נחשון ל.ש

הנדסה קרני מנורמ"בע טכנולוגיות.טי.פי.ארופיקוח בניה ניהול הנדסה רם
לנדאו שמואלהנדסה .י.ש

נוף מתכנני
מ"בע נוף אדריכלות בלוקא .ננוף אדריכלי גת שלמהמ"בע גן דשא

אדריכלים גבירמן עמיהרטוג מיילסגליא דב
פישמן סבטלנהמ"בע ונוף סביבה תכנון כהן .ימ"בע נוף אדריכלות אילון שי

יקובס'ג נחמיהחברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע נוף אדריכלות הולץ עמיאל

וקונסטרוקציה מבנה יועצי
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע מהנדסים סטארמ"בע הנדסה .מ.י אדר

מ"בע אזרחית להנדסה חברה אפרת אבניכפיר חננאלראובן משה
קייפי דורוןמהנדסים ירמולינסקי ברוךמ"בע מבנים הנדסת רפי אנונו

תשתיות יועצי
מ"בע וייעוץ תכנון הנדסה .נ.דדהן אלמוגמ"בע ושיווק הנדסה שרותי אפרו

מ"בע הנדסה טליסמן .ט.ס.אחברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע תחבורה ותכנון הנדסה .אל.י'ג.פי
מ"בע חשמל הנדסת בסיס .אמ"בע תברואה ומתקני ביוב מים מתקני תכנון הנגב

סביבה איכות יועצי
מ"בע אורבניקס)סביבה.תיירות.תכנון - שדות( שדה נדבמ"בע אמפיביו

סביבתי וייעוץ תכנון סביבותמ"בע אקולוגי ותכנון ייעוץ פורטלסביבה הנדסת אלמנט
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע סביבתי תכנון שחףמ"בע מוניציפלי ייעוץ מ"חכ

מ"בע ובטיחות איכות הנדסת - מומנתקןעזריה ואורן רוזנבלום דוד

שמאים
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהרונן עמירממן ידידיה

סימון בן מיכאל אדרעי אליהומ"בע מקרקעין שמאות כודדי דנימ"בע מקרקעין לשמאות חברה חיים מסילתי
מ"בע שמאים זייד את זייד

איטום יועצי
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע מהנדסים סטאר

אינסטלציה יועצי
מ"בע מהנדסים בלאו .אמ"בע יועצים מהנדסים .ת.ב.מויועצים מהנדסים .מ.מ אלאונורה

מ"בע 1989 יועצים מהנדסים עירוני .ימ"בע הנדסה מיימון אדיחברון ארבע קרית הכלכלית החברה
מהנדסים בוקיןמ"בע וייעוץ הנדסה רוזנטל דיסקינדמ"בע תברואה ומתקני ביוב מים מתקני תכנון הנגב

אדריכלות הנדסאי
הילדסהיימר עידוחברון ארבע קרית הכלכלית החברהאדריכלים פלדמן ונתן כרמלי

זלקין שמירטובים בן אביהודאדריכלים אביאב - אבו אשר

ירוקה לבניה יועצים
קונס מתיתיהו - אקוטקטורהמ"בע אורבניקסמ"בע אמפיביו

אלומיניום יועצי
חברון ארבע קרית הכלכלית החברה

מעליות יועצי
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע אפרתי אייל

אקוסטיקה יועצי
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע אקוסטיקה יועצי עדי.א

וחימום גז מערכות יועצי
חברון ארבע קרית הכלכלית החברה

קרינה יועצי
חברון ארבע קרית הכלכלית החברה

מטבחים יועץ
זלקין שמירחברון ארבע קרית הכלכלית החברה

אויר מיזוג יועצי
עזריה ואורן רוזנבלום דודחברון ארבע קרית הכלכלית החברהדהן אלמוג

מהנדסים בוקיןמ"בע וייעוץ הנדסה רוזנטל דיסקינדמ"בע 1989 יועצים מהנדסים עירוני .י
גלביס לואיס

פנים מעצבי
מ"בע אדריכלים רמון רועיחברון ארבע קרית הכלכלית החברההרטוג מיילס
זלקין שמירגרוס מנחסמ"בע פיננסית אדריכלות חזקיה

אדריכלים אביאב - אבו אשר

קרקע יועצי
מ"בע קרקע הנדסת גפן שמואלמ"בע גאוטכניקה מכטהמ"בע דיאמנדי זליו

אשל דורוןחברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע מהנדסים רימון אגסי

מיגון יועצי
חברון ארבע קרית הכלכלית החברהמ"בע מהנדסים סטארמ"בע הנדסה .מ.י אדר

ותשתיות טלפוניה ,מחשוב
אתרים מעצבי

מ"בע ויו פרסונל

כללי מחשוב ייעוץ
מ"בע דאטה אבאמ"בע מחשבים מערכות אבאמ"בע טכנולוגיות.טי.פי.אר

הרשות עבור חברתיות מדיות ניהול
מ"בע ויו פרסונלמדיה אואזיס

מחשוב תשתיות יועצי
מ"בע מחשבים מערכות אבאמ"בע טכנולוגיות.טי.פי.ארמ"בע ושיווק הנדסה שרותי אפרו
מ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדו

אינטרנט אתרי של ואחזקה ניהול
מ"בע מחשבים מערכות אבאמדיה אואזיס

מידע אבטחת
מ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדומ"בע מחשבים מערכות אבא

אינטרנט אתרי שדרוג/הקמת
מדיה אואזיס

תקשורת יועץ
מ"בע ושיווק הנדסה שרותי אפרוחדד חייםמ"בע הנדסיים פרויקטים אוראל

mtf securityמ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדואבטחה פתרונות אס.אל.או - כבתי אריה
גלביס לואיס

ביקורת ,כספים ,גזברות
כלכליים יועצים

מ"בע אורבניקספיננסיים פתרונות איתניםר'ויזניצ דן
ורווחה חינוך מערכות ניהול נתיבמ"בע עסקית אסטרטגיה סמקאימ"בע עסקי וייעוץ חשבות מישור

מ"בע ופיננסים כלכלה טאומ"בע פנים ביקורת 'ושות פישמן רוןמ"בע מינהל שרותי ברניר .א
מ"בע בונוס ב.א.ר.אד"עו ,וולר פנחסחשבון רואי 'ושות בוכניק אופיר
מ"בע מוניציפלי ייעוץ מ"חכמ"בע כלכלי תכנון .ק.יח"רו גולדיאן אריה

דוויק הלוימ"בע )ישראל( אדקיטחשבון רואי 'ושות קופ שלוי דוד בן
חשבון רואי 'ושות פישמן רוןמ"בע חשבונאיים שירותים שחף

מס יועצי
ח"רו גולדיאן אריהחשבון רואי 'ושות בוכניק אופירחשבון רואי 'ושות קופ שלוי דוד בן

שטיינר בנימין

)מוניציפאלי( ביקורת כלכלן
חשבון רואי 'ושות בוכניק אופירפיננסיים פתרונות איתניםמ"בע לשכר המומחים ק.ח.ש
שטיינר בנימיןמ"בע יועצים .סי.אר.י'ג

כלכלית להתייעלות יועצים
מ"בע מוניציפלי ייעוץ מ"חכמ"בע ישראל מוניסיטיפיננסיים פתרונות איתנים

מ"בע פנים ביקורת 'ושות פישמן רוןמ"בע עסקי וייעוץ חשבות מישורמ"בע כלכלי תכנון .ק.י
מ"בע ופיננסים כלכלה טאומ"בע )ישראל( אדקיטחשבון רואי 'ושות קופ שלוי דוד בן

מ"בע בונוס ב.א.ר.אהרשושנים אמציהחשבון רואי 'ושות בוכניק אופיר
חשבון רואי 'ושות פישמן רוןח"רו גולדיאן אריה

)מוניציפאלי( שכר וחישובי עבודה דיני לענייני יועצים
חשבון רואי 'ושות קופ שלוי דוד בןמ"בע עסקי וייעוץ חשבות מישורמ"בע לשכר המומחים ק.ח.ש

גבעון שניחשבון רואי 'ושות בוכניק אופירדין עורכי בוטרמן שפירא - מרגלית בוטרמן
חשבון רואי 'ושות פישמן רוןשטיינר בנימיןקלופמן אלי

)מוניציפאלי( ביקורת ד"עו
דין עורכי בוטרמן שפירא - מרגלית בוטרמןמ"בע ובקרה ביקורת דגןקוחלני אלון

)מוניציפאלי( מבקר ח"רו
חשבון רואי 'ושות קופ שלוי דוד בןמ"בע עסקי וייעוץ חשבות מישורמ"בע לשכר המומחים ק.ח.ש

שטיינר בנימיןמ"בע סיכונים וניהול ייעוץ אינטגריטיחשבון רואי 'ושות הלוי מידד

)מוניציפאלי( מבקר
מ"בע ובקרה ביקורת דגןמ"בע מהנדסים ל.ט.שקוחלני אלון

מ"בע יועצים .סי.אר.י'גחשבון רואי 'ושות בוכניק אופירחשבון רואי 'ושות קופ שלוי דוד בן
שטיינר בנימיןמ"בע סיכונים וניהול ייעוץ אינטגריטיגבעון שני

חינוך
חינוך יועצי

חינוך יועצי - מ"מע ומועצות לרשויות יעוץ- הדרמ"בע עסקי וייעוץ חשבות מישור

אב תכנית לבניית יועצים
חשבון רואי 'ושות בוכניק אופירמ"בע מוניציפלי ייעוץ מ"חכמ"בע אורבניקס

בחינוך קוראים בקולות )הרשות של( מענה ומתן בליווי יועצים
חשבון רואי 'ושות בוכניק אופיר

ונכסים עסקים רישוי
עסקים רישוי יועצי

הרשושנים אמציהמ"בע )ישראל( אדקיטמ"בע אזרחית להנדסה חברה אפרת אבני

לעסקים והדרכה ליווי יועצים
הרשושנים אמציהמ"בע )ישראל( אדקיטפיננסיים פתרונות איתנים

)לעסקים( פיתוח יועצי
הרשושנים אמציהחשבון רואי 'ושות בוכניק אופירמ"בע )ישראל( אדקיט

סוקרים
מ"בע .)ש.ד( טכנולוגיות ברמ"בע )ישראל( אדקיט

ובטיחות בטחון
בטחון יועצי

תלמי איתןmtf securityמ"בע טכנולוגיות.טי.פי.אר
מ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדומ"בע יועצים - אישי

חכמה עיר יועץ
מ"בע )ישראל( אדקיטמ"בע פורוורד בוסטמ"בע טכנולוגיות.טי.פי.אר

מ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדואבטחה פתרונות אס.אל.או - כבתי אריה

אש ומניעת בטיחות יועצי
מ"בע אזרחית להנדסה חברה אפרת אבנימ"בע בטיחות כדאיבטיחות שרותי עורבי

מ"בע ובטיחות איכות הנדסת - מומנתקןמ"בע בטיחות והנדסת נוהל גוטמן .ג

קשר מערכות יועצי
mtf securityמ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדו

בטחון טכנולוגיות ייעוץ
mtf securityמ"בע טכנולוגיות.טי.פי.ארניסן איתן
מ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדותלמי איתןאבטחה פתרונות אס.אל.או - כבתי אריה

המוניים באירועים בטיחות יועצי
מ"בע בטיחות והנדסת נוהל גוטמן .גמ"בע אזרחית להנדסה חברה אפרת אבני

כללי מקומית רשות
ופרסום שילוט יועצי

לרמן מתןמ"בע ויו פרסונל

רמזורים יועצי
מ"בע ויועצים מהנדסים זילברשטיין שטרק לוי

משחקים מתקני יועצי
מ"בע אקולוגי ותכנון ייעוץ פורטלבטוח על לשחק

ארגוניים יועצים
מ"בע והדרכה מחקר ,ארגוני ייעוץ - דיאלוגמ"בע טושינסקי .י.למ"בע קפיטל היי מקבוצת פילת

חשבון רואי 'ושות בוכניק אופירגליק ציפורית

העסקה ונתוני שכר לבדיקת יועץ
חשבון רואי 'ושות קופ שלוי דוד בןמ"בע מינהל שרותי ברניר .אמ"בע לשכר המומחים ק.ח.ש

הרשושנים אמציהגבעון שניחשבון רואי 'ושות בוכניק אופיר
חשבון רואי 'ושות פישמן רוןקלופמן אלי

ניקיון יועץ
מ"בע אקולוגי ותכנון ייעוץ פורטל

תקשורת יועצי
מ"בע תקשורת צבי - אלוש צביקהלרמן מתןמ"בע ויו פרסונל

רחובות וטיאוט אשפה פינוי יועצי
מ"בע הסביבה איכות גילדורמ"בע סביבתי תכנון שחףמ"בע מוניציפלי ייעוץ מ"חכ

מ"בע אקולוגי ותכנון ייעוץ פורטל

ובריכות מים מתקני יועצי
מ"בע מהנדסים בלאו .א

פנסיוניים יועצים
חשבון רואי 'ושות בוכניק אופירמ"בע לשכר המומחים ק.ח.ש

עבודה תכנית לבניית יועץ
מ"בע )ישראל( אדקיטגליק ציפוריתמ"בע חשבונאיים שירותים שחף

מ"בע קהילתי וארגון לפיתוח יעוץ טנאהרשושנים אמציהחשבון רואי 'ושות בוכניק אופיר

עירוני מוקד לענייני יועץ
מ"בע פורוורד בוסטדהן אלמוגניסן איתן

מ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדוmtf securityגליק ציפורית

LED תאורת יועצי
עזריה ואורן רוזנבלום דודמ"בע פורוורד בוסטמ"בע ושיווק הנדסה שרותי אפרו

מ"בע חשמל הנדסת בסיס .א

מחזור יועצי
מ"בע אקולוגי ותכנון ייעוץ פורטלעזריה ואורן רוזנבלום דודמ"בע הסביבה איכות גילדור

סביבתי וייעוץ תכנון סביבות

רחוב ושפת עיר חזות יועצי
מ"בע סביבתי תכנון שחף

אלימות ללא עיר/אבטחה מצלמות יועצי
מ"בע ותקשורת אבטחה מערכות מרmtf securityמ"בע פורוורד בוסט

מ"בע בטחוניות ומערכות טכנולוגיות טנדומ"בע ותקשורת אבטחה מערכות מר

מבטחים/תקציבית מפנסיה לפרישה יועץ
חשבון רואי 'ושות בוכניק אופיר

והשתלמויות להדרכה יועץ
ניסן איתןפיננסיים פתרונות איתניםמ"בע לשכר המומחים ק.ח.ש
גליק ציפוריתמ"בע והדרכה מחקר ,ארגוני ייעוץ - דיאלוגמ"בע טושינסקי .י.ל

mtf securityחשבון רואי 'ושות פישמן רוןמ"בע קהילתי וארגון לפיתוח יעוץ טנא


