
ספר יועצים  מועצה אזורית מגידו/העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי אזור מגידו/העמותה לקידום הספורט באזור מגידו 

מייל נייד שם איש קשר שם החברה תחום העיסוק 
חשמל 

052-5232757info@bathish.infoענאן בטחיש ענאן בטחיש מהנדס חשמל בע"מ
052-4478940or-gad@012דוד דרוראורגד הנדסה בע"מ

052-6676644office@topazengs.nekמג'ים אבו חאאם טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
052-5655479danim@bareketeng.comדני מסיקה ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה 

050-2807018office@thyengs.netתומר פרג'ון ת.ר.י נתיבי אור וחשמל בע"מ 
052-2618592saar@saar.evg.comסער סער מהנדסים יועצים חשמל ותקשורת

052-3134749salemyakov@gmail.comיעקב סאלם חשמלאי בתחום הבנייה ותשתיות 

הנדסה אזרחית שירותים הנדסיים 
058-5204428natan.gil.har@gmail.comנתן גיל הר הנדסה בע"מ

054-2802999דפנה אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
050-2416325shragaelrom@gmail.comשרגא אלרוםאלרום שרגא מהנדסים יועצים

052-3718332marawn_i@bezeqint.netמרואן בשאראת אינג' מרואן בשאראת הנדסה אזרחית

ניהול ופיקוח 
050-5410911handasaf@gmail.comאסף שרוני שרוני הנדסה בע"מ

054-4853868ronni@romsr-eng.co.ilרוני שויצררום ש.ר הנדסה בע"מ
054-9774567adimreeh@gmail.comעאדי מריח ע.נ.א.מ הנדסה וניהול בע"מ

050-9666450kenkro10@gmail.comחן קרויטרו פיקוח וניהול פרוייקטים
052-3761418yehudalevy1952@gmail.comיהודה לוי פל-יל הנדסה בע"מ

054-6489760eli@goferh.comאלי גופרניהול ופיקוח פרוייקטים
054-7602617rami.eng30@gmail.comראמיהנדסה אזרחית ניהול ופיקוח

050-5660338mvfdi@netvision.net.ilמופדי נעמאנה תכנון קונסטרוקציה ניהול ופיקוח
050-5959669boaz@boazvibman.co.ilלירון  ויטמן ניהול פרויקטים בע-מ 

054-4450722yosi05@012.net.ilיוסי אמור ניהול פרוייקטים ומנהל עבודה 
053-4202972yonatanm@inproject.co.ilיהונתן מייזלישדבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע



אדריכלות ותכנון ערים
054-9005818oren.kaan@gmail.comאורן גולדשטייןאדריכלות יעוץ ונגישות מתו"ס

052-2834172Karni.Arch@Gmail.comרינן קרניאדריכלות
052-4474500yaron@yygranot.co.ilירון גרנותי.גרנות אדריכלים

052-6674141amite@amitnemlich.comעמית נמליך  אדריכלות
052-8899777sleman@datum-eng.comסלימן עוואדה דאטום מהנדסים בע"מ

052-3990750arc_eliav@hazorea.netאליאב פרייס אליאב פרייס
050-7350809yariv@mandel-arch.co.ilיריבאדריכלות מבנים, אדריכלות שימור

052-2583063sbronen@netvision.net.ilבת שבע רונן שלמה ובת שבע רונן אדריכלים
050-2343100tali.simha@gmail.comטלי שמחה אליקים אדריכלות ותכנון ערים

052-2666975inbar.iris@gmail.comאיריס ענברענבר שמיר אדריכלות בע"מ
050-7713725yael@trplan.co.ilיעל קוזקרו תכנון בניין ועיר 

054-4714054office@kkarc.comתמי בליזובסקיאדריכלות ובינוי ערים קנפו כלימור 
052-3659381iftach@stavarc.co.ilיפתח סטיו אדריכלים 

052-8841836kedmarch@gmail.comירון קדמיא דריכלות ובינוי ערים
050-4700072michal@tiroshi.co.ilמיכל מיכל תירושי אדריכלית 
052-3768700yoav@nasadna.co.ilיואב קיסוסהסדנא אדריכלים בע"מ 

050-8437800dekel@goodovitch.comדקל גודוביץ___________________________אדריכל שימור מבנים ותיקי תעוד

אקוסטיקה 
052-3241415amashiah@netvision.net.ilאלעד משיחש.משיח יועצים לאקוסטיקה

054-4254248israel@gya-ing.comגיא הנדסת קרקע וביסוסיועץ קרקע 
ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירוים 

office@klar.co.ilמשה אזרדל הנדסיים בע"מ

050-9910765eyal@eyalranav.co.ilאיילאייל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל"ן

נגישות השירות 
050-4207549yhgyga@gmail.comהלן יעקובסון הלן יעקובסון

יועץ בטיחות 
054-2251191shealti@netision.net.ilשאלתיאל צברי ש.ד שאלתיאל צברי בטיחות בע"מ



רונן המרכז הישראלי לבטיחות וגהות 
054-4685988info@i-safety.co.ilעו"ד רונן ורניבע"מ

052-4640355ניצןניצן קריסטל בטיחות והנדסה
mmconsultingcom@gmail.comמירי אמסלם אם.אם.אם יעוץ הנדסי בע"מ
052-2475797mshamis@bezeqint.net.ilמיכאל שמיסמיכאל שמיס הנדסה בע-מ 
050-5267115עמירם כהנר ע. כהנר תכנון וייעוץ הנדסי 

liska@portaleco.co.ilעידן כהןפורטל ייעוץ ותכðון אקולוגי בע"מ.

בניין 
finance@stareng.co.ilמאיה סטאר מהנדסים בע"מ

מים וביוב 
052-3230402arie@p-ma.co.ilאורית פולנסקיפלגי מים בע"מ

אדריכלות נוף 
052-6842020bar@soarch.co.ilבר מלכא אס.או. ארכיטקטורה

050-2829094offia@la-nof.co.ilדוד אלחנתי דוד אלחתני אדריכלות נוף בע"מ
050-7529640omriamar2@gmail.comעמרי עוז אמר עמרי עוז אמר מתכנן פיתוח נוף 

קונסטרוקציה
050-5285913office@zolkov.co.ilגידי זולוקוב גדעון זולוקוב מתכננים ויועצים בע"מ

052-3861325wiseng2000@gmail.comויסאם בסול ויסאם בסול ו/או בסול מהנדסים ויועצים

מדידות ומיפוי 
054-3049042משה מריין מודדי טבעון שירותי הנדסה בע"מ

050-3332238אלדד נטוביץ חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ
054-6564691gecsitesystems@gmail.comעיסא עיסא אטריש

050-2604404eldad@e-zaid.co.ilזייד אלדדזייד אלדד בע"מ מדידות ושמאות מקרקעין
052-4288897powersrv@netvision.net.ilפאדיפ.א.ו.ר שירותי הנדסה 

קירור ומיזוג אויר 
052-5188826hezi2502@gmail.comחזי עזרא אי.סי.אס פרוייקטים



מידע וטכנולוגיות 
טריפל - טי טכנולוגיות מיחשוב 

054-4452042ofer@tripletעופר עוז מתקדמות בע " מ

יעוץ כלכלי 
050-5344195arik@bonuss.co.ilאריק גולדיאן רו"ח אריק גולדיאן

053-7251011efi@bonuss.co.ilאפי חנניה אר.א.ב בונוס בע"מ
bm@mekler.co.ilאריאל וייל משרד רו"ח בועז מקלר ושות'

054-7589394office@bofir.co.ilאופיר בוכניקמשרד רו"ח יועצים עסקיים 

כבישים ותנועה 
052-2612252eshedy@netvision.net.ilיהודה אשדמשרד אינג יהודה אשד בע"מ

050-5351020chielg@netivison.net.ilגדעון חיל הנדסת תנועה ותחבורה
050-5262880noam@noameng.co.ilנועם ליבנה נעם ליבנה הנדסה בע"מ 
054-6512730ahmad.yteng@gmail.comיזאןי.ט הנדסה ייעוץ כבישים 

יחסי ציבור 
  ofir@ofirpr.co.il  052-8805596עפרי אופיר שפיגל קשרי ממשל תקשורת ויח-צ 

050-7777950tksh1@tikshorot.co.ilיעל שביט יעוץ אסטרטגיה דוברות ויחסי ציבור 
050-6205335ahikam77@gmail.comאחיקם משה דודייעוץ תקשורתי

050-5540806rami@timing.co.ilרמי שדהטיימינג קמפיינים תקשורתיים בע"מ

liska@portaleco.co.ilעידן כהןפורטל ייעוץ ותכðון אקולוגי בע"מ.כללי 
052-3311710itay@enerpro.co.ilאיתי רמות אנרפרו ניהול ושירותי אנרגיה בע"מ

054-5885102amir@itc-office.org.ilאמיר רייסמן הקואלציה הישראלית לטראומה 
 mahutisrael@gmail.com _03-5246888מאיהמהו"ת ישראל הכשרות והערכות לחירום

050-4205923zersigal@gmail.comסיגלית זריהן כהןמדריכה מוסמכת לטיפול במשפחות 
ib26736@gmail.com 050-6509499ישראל ברזליד"ר ישראל ברזלי ייעוץ סביבתי

050-5390220yedvab@gmail.comשמוליק ידוב שמוליק ידוב אקולוגיה 


