רשימת יועצים מקצועיים  -עיריית יהוד מונוסון
א.

רשימת יועצים  -הנדסה

 ).1מיפוי ומדידה











מש"ב בע"מ :יועצים :כהן יוסף וכהן יהודה.
גיאו פוינט בע"מ .יעוץ :ד"ר ג'אד ג'רוש.
אשד ניהול נכסים ( )1993בע"מ.
א .פנקס ובניו.
אופק צילומי אוויר ( )1987בע"מ.
דאטום מהנדסים /סלימאן עואדה (מדידות ומיפוי בלבד .לא פיקוח).
ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע"מ.
קו מדידה.
שלסינגר מדידות.
ליפמן לאוניד -מדידות.

 ).2אדריכלות ,עיצוב עירוני ,תכניות אב ותכנון מבנים






















אבי ליזר אדריכלות
איתן רונאל דרורית לוי אדריכלים בע"מ
גורדון אדריכלים /עוזי גורדון -המלצה לתכנון ושיפוץ מבני שיפוץ ,אדריכלות ועיצוב
פנים.
אלעזר מליחי -אדריכל ,תכנון ובינוי ערים.
אביב ניהול הנדסה ומערכות בע"מ :תכנון ערים ,סביבתי ,תב"ע ואדריכלות.
אלטמן אדריכלים.
אתוס -אדריכלות ותכנון סביבה בע"מ.
אורית אורנת רות שפירא -אדריכלות ותכנון עירוני.
יוליה קסלמן אדריכלית.
ונדרסבורג אדריכלות מבני ציבור.
וי  5אדריכלים.
שואף רונן אדריכלות שימור וניהול פרויקטים.
ניצן ענבר מהנדסי בניין וניהול פרויקטים.
ניר קוץ' אדריכלים בע"מ.
יוסף בורנשטיין אדריכל.
ליואי דבוריינסקי אדריכלים.
אלונים גורביץ' אדריכלים.
בראון חלפון אדריכלים.
דוד נופר -אדריכלים ומתכנני ערים.
אוהד יחיאלי -אדריכל.
מיכל שפר -אדריכלית ומעצבת פנים למבני חינוך.

 ).3ניהול פרויקטים הנדסיים ופיקוח פרויקטים























אמיק"ן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ :ניהול פרויקט ,מהנדס בניין ,מנהלי
פרויקט לניהול תכנון.
אבני דרזניק מירון בע"מ.
אופק י.ר הנדסה ובנין בע"מ
א .אורן הנדסה בע"מ.
גיאוכום בע"מ הנדסה אזרחית וגיאולוגיה (המלצה לניהול פיקוח פרויקטים הנדסיים
ותשתיות).
אלבו מהנדסים בע"מ -ניהול פרויקטים ופיקוח.
אלעזר מליחי -אדריכל -ניהול פרויקטים.
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ.
אתוס -אדריכלות ותכנון סביבה בע"מ.
מ.א סימן טוב -ניהול ופיקוח בנייה.
ניצן ענבר מהנדסי בניין וניהול פרויקטים.
שואף רונן אדריכלות שימור וניהול פרויקטים.
תמך י.ב הנדסה אזרחית -ניהול פרויקטים.
קורן גואטה -ניהול ופיקוח הנדסי בע"מ.
אדר פיני הנדסה ובנייה בע"מ.
אחים מרגולין בע"מ -הנדסה ויעוץ ,ניהול ופיקוח על פרויקטים.
פליקס גורדין הנדסה אזרחית.
יגאל רבינוביץ' -ניהול פרויקטים ואבטחת איכות.
איתי שמע -הנדסאי בנייה ,פיקוח וניהול פרויקטים.
ספירה הנדסה וניהול פרויקטים.
בסול מהנדסים -יועץ בנוי ,קונסטרוקטור ,ניהול פרויקטים.
ארנון כפיר -יעוץ אלומיניום ,מיגון ושיפוץ מקלטים ,מנהל פרויקטים.

 ).4תכנון בענף הבנייה ,תכניות בניין עיר (תב"ע) ותכניות להיתר






אלטמן אדריכלים
אביב ניהול הנדסה ומערכות בע"מ :תכנון ערים ,סביבתי ,תב"ע ואדריכלות.
לוינסקי צחי -אדריכלות ותכנון בניין עיר.
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים.
דוד נופר -אדריכלים ומתכנני ערים.

 ).5יעוץ תנועה ,כבישים ,תיאום תשתיות




אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ
"דרך" הנדסה – המלצה לתכנון מפורט ברחבי העיר -הסדרת תנועה ,ועדות תמרור
וכו' (לא תכנון תנועתי).
אמי מתום מהנדסים ויועצים.







דוכיפת הנדסה בע"מ  /דורי אלקלעי :תכנון מבנה למיסעות כבישים ומגרשי ספורט.
ג .הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ.
יותם הנדסה בע"מ.
נתן תומר -אן.טי.אי .בע"מ הנדסה ייעוץ תעבורה.
א.ס .פיקוח וניהול -בנייה ,תשתיות ,שיפוצים.

 (.6יעוץ מיזוג אוויר


מיכאל בניטה מהנדסים.

 ).7יעוץ ביסוס קרקע



גיאומכניקה בע"מ -ביסוס ויעוץ קרקע.
דורון אשל -מהנדסים יועצים בע"מ -הנדסת קרקע ,תשתיות וביסוס.

 ).8יעוץ בטיחות






אי.אס.טי .בע"מ :ד"ר פרי יעוץ בטיחות.
אליהו כהן -בטיחות בתנועה.
מומנתקן הנדסה איכות ובטיחות בע"מ.
פליקס גורדין בטיחות אש.
ניצן קריסטל -בטיחות והנדסה.

 ).9יעוץ חשמל ,יעוץ תאורה





ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ /בני מסיקה.
טיקטין תכנון חשמל.
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ.
מטרה נט חשמל תאורה ותקשורת.

 ).10שמאות מקרקעין







קבוצת דוראל /ירון יוניצמן.
עמיר סיוון שמאות מקרקעין בע"מ( .הוגש באיחור אבל יש המלצה).
מירב פריאל שמאות מקרקעין וניהול נכסים בע"מ.
גיל סגל בע"מ -שמאות מקרקעין.
דרור ישראלי -שמאי מקרקעין.
גולני בוכניק שמאות.

 ).11אגרונומיה


אדיר -ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ.

 ).12אדריכלות נוף


אלי מרדכי :יעוץ ותכנון נופים בע"מ.






ענת שדה אדריכלות נוף.
נטהלי מילר -אדריכלות נוף.
סטודיו אדריכלות נוף.
עומרי עוז -אדריכלות נוף.

 ).13יעוץ סביבתי



אקוטריידרס בע"מ.
ראדיטק שמואל דוארי -ייעוץ קרינה.

 ).14עיצוב פנים




אורית אורנת רות שפירא -אדריכלות ותכנון עירוני.
ניר קוץ' אדריכלים בע"מ.
מיכל שפר -אדריכלית ומעצבת פנים למבני חינוך.

 ).15יעוץ קונסטרוקציה




שי פורמן -מהנדס בנין וקונסטרוקציה.
שטירלר הנדסה ותכנון בע"מ -קונסטרוקציה הנדסת בניין.
בסול מהנדסים -יועץ בנוי ,קונסטרוקטור ,ניהול פרויקטים.

 ).16מהנדסי בניין



שי פורמן -מהנדס בנין וקונסטרוקציה.
ניצן ענבר מהנדסי בניין וניהול פרויקטים.

 ).17מהנדסי ביוב ,ניקוז ותשתיות אינסטלציה


הידרומודל פולק שמואל בע"מ -מהנדסי ביוב ,ניקוז ואינסטלציה.

 ).18נגישות ותב"ע



עינב קווה יאיר-נגישות ועריכת תב"ע.
שק"ל -אבי רמות -יועץ נגישות ,שירות ומתנ"ס.

 ).19כמאי ,אבטחת איכות
 פוקס ניר -כמאי אבטחת איכות ובקרת איכות ,תחקירי פרויקטים.

רשימת יועצים מחשוב

ב.

 ).1מערכות מחשוב ותקשורת
 אייסטיביט פתרונות בע"מ
 אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מ (כולל טלפוניה)
 ).2יעוץ לאבטחת מידע



אייסטיביט פתרונות בע"מ
קיופוינט טכנולוגיות בע"מ

רשימת יועצים איכות הסביבה

ג.

 ).1יעוץ סביבתי





אקוטריידרס בע"מ.
גרינגו יעוץ סביבתי בע"מ -יעוץ תאורת רחוב (אנרגטי סולארי).
דרור ניסן -מומחה לגינון ונוף.
אתוס -אדריכלות ותכנון סביבה בע"מ.

 ).2הנדסאי מים
 אלי מרדכי יעוץ ותכנון נופי בע"מ -הנדסאי מים.

 ).3אגרונומיה
 אלי מרדכי יעוץ ותכנון נופי בע"מ -אגרונום.
 אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע"מ -יעוץ אגרונומי וסקירת עצים.
 רוזנברג איכות חיים בע"מ /גיל רוזנברג -אגרונום ויעוץ לגינון והשקיה.
 ).4טיפול בפסולת ,טאטוא רחובות והדברת מזיקים
 גילדור איכות הסביבה בע"מ /יצחק גיל.

רשימת יועצים דוברות ויחסי ציבור

ד.





סמדר פי אר ( /)PRסמדר אהרוני -יחסי ציבור ,יעוץ תקשורתי ,לובינג וניהול משברים.
טוגדר ( -)Togetherייעוץ אסטרטגי ,תקשורתי ,ניהול משברים ,דוברות ,יח"צ ,ניהול
קמפיינים ציבוריים ,פוליטיים ומסחריים ושירותי דיגיטל.
פרטוק הלוי תקשורת -אסטרטגיה וייעוץ תקשורתי ,שיווק ופרסום דיגיטלי.
גל תקשורת -אסטרטגיה ויחסי ציבור.

רשימת יועצים אסטרטגיה ויעוץ ארגוני

ה.












ד"ר גלעד ארנון -יעוץ ארגוני.
תפן -יעוץ ארגוני.
סולברג ייעוץ בע"מ -אסטרטגיה ויעוץ ארגוני וניהול אדמיניסטרטיבי של תהליכים.
זוויות נקודת מבט מזווית אחרת -מיתוג אסטרטגי ושיתוף ציבור במערך חכם.
כוורת יועצים -ייעוץ אסטרטגי ופיתוח ארגוני.
( ERAארה) -ייעוץ ארגוני וייעוץ אסטרטגי.
רני פינצ'י -אסטרטגיה וייעוץ ארגוני.
פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ -ייעוץ ארגוני ואסטרטגי.
קבוצת גבים ע.ג .בע"מ -ייעוץ ארגוני.
בי די או ( -)BDOאסטרטגיה וייעוץ ארגוני.
אשל ארמוני -אסטרטגיה וייעוץ ארגוני.

רשימת יועצים כלכליים ומיסוי מוניציפלי

ו.












מיסוי מוניציפאלי ירון נדם
חכ"ם ייעוץ כלכלי מוניציפלי
סאאב רואי חשבון
וקסלר ושות'
דיאלוג ייעוץ
שחף ייעוץ כלכלי בנושאים מוניציפליים
נתיב ייעוץ כלכלי -כלכלת החינוך
טאו כלכלה ופיננסיים
אליהו מלך ושות' חברת עורכי הדין
ברק גיט מיסטריאל -עורכי דין
רוזן בסיס.

ז.

רשימת יועצים משפטיים
תחום המיסוי המוניציפאלי –


אחיקם שוסטר חברת עוה"ד



משרד רוזן בסיס חברת עוה"ד



משרד ברק גיט מיסטריאל עוה"ד



ירון נדם עו"ד



שפירא ושות'



מוטי גל משרד עו"ד



אריה חגי עורכי דין



אושרי שלוש פירמת עורכי דין



גיא ממן משרד עורכי דין



עו"ד עודד מהצרי

תחום הנזיקין והביטוח ,תובענות ייצוגיות –


לפידות עוה"ד



יגאל שגיא ושות'



ל.ה.ד לאובר יועצים בע"מ



עו"ד אהוד דהאן

תחום המקרקעין ,התכנון והבנייה והיטלי השבחה –


הרטבי בורנשטיין בסון ושות' משרד עוה"ד



חברת עורכי דין יניב דרי ושות'



ל .עמידור ושות'



מיכל קינג – עו"ד



יוסי לוי ושות' עורכי דין



כהן וילצ'יק ושות'



יהונתן צבי – אריה נח משרד עורכי דין



שלי רוזנטל עו"ד



משרד ברק גיט מיסטריאל עוה"ד



צילקר שפירא עורכי דין



עדית גזית עורכת דין



אושרי שלוש פירמת עורכי דין.

תחום דיני עבודה -


רובין  -שמואלביץ עו"ד



אושרי שלוש פירמת עורכי דין

תחום הגבייה –


מנבר את ארקין

בכל התחומים –


הררי טויסטר ושות'



משרד עפר שפיר ושות'



שרקון בן עמי ושות' ,קינן ושות'



פריש שפרבר עוה"ד



ויינברגר ברטנטל ושות'



חייקין דרור – לזר

