
מאגר יועצים מועצה אזורית הר חברון

יהודה שפיראמ" בע1987אופק צילומי אוויר מ" בעGISאורהייטק 

מ"מידות שירותים מוניציפליים בעיגאל הקשר מדידותהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

אליהו אדרעי מיכאל בן סימוןמ"מדידות גיאולוגיות והנדסה בע. ה.ג.מקנה מידה

מ"בע (עמי ויעקב)אלקא מהנדסים 

מ"נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בעמ"מרש אדריכלים בעחן אדריכלים.איי.סי.אן

נודלמן בינהיחזקאל כהןמ"גיאו בן גור אדריכלות בע

שחר אדריכליםדב גליאשחר יהושע

מיילס הרטוגכרמלי ונתן פלדמן אדריכליםפובזנר אדריכלים.פובזנר ג.ש

מ"רועי רמון אדריכלים בעסוננבליק אלבוים אדריכליםהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

מ"גלפז אדריכלות והנדסה בעעידו הילדסהיימרמ"רוזנהיים מקום אדריכלים בע

אביהוד בן טוביםמ"פישר אלחנני אדריכלים בעדביר יחיעם אדריכלים

מתיתיהו קונס- אקוטקטורה אביאב אדריכלים- אשר אבו יצחק חלפון

מ"גולשמידט אור אדריכלים בע- גולן עוזר שטולשמיר זלקין

מ"דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע- גאו בני פרייזמנחס גרוס

מ"ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בעאורה שדותמ"בע (1994)הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים 

אסתריטה דונסקי פוירשטייןמ"מגיד בעמד"לזרוביץ שדמי אדריכלים בע

מירון סוריןלוינסקי אדריכליםמ"לארי שטרנשיין  אדריכלים בע

מ"לייטרסדורף בן דוד אדריכלים בעעמי גבירצמן אדריכלים

הנדסה. ט.יאריה צורשטרן הנדסה. י

מ"הנדסה בע' יורוברידגגד נובקמ"הנדסה תכנון וייעוץ בע. נ.ד

מ"טליסמן הנדסה בע. ט.ס.אשגיא מהנדסיםמ"צופיה הנדסה בע

מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פימ"לנדיוז תכנון תנועה וכבישים בעמ"מגל תכנון כבישים ותנועה בע

מ"מהנדסים בע' פטר ליבוביץמ"לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בעהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

מ"זיאדנה הנדסה בעמ"כדאי בטיחות בעהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

מ"הנדסת איכות ובטיחות בע- מומנתקן מ"גוטמן נוהל והנדסת בטיחות בע. גמ"אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע

שיטור חובק עולם- אילן מור 

הנדסה. י.ד.מ.המ"מהנדסים בע. מ.קופלוביץ פמהנדסים ויועצים. מ.אלאונורה מ

הנדסה

אדריכלים

כבישים/מתכנני תנועה

יועצי בטיחות

ניקוז, ביוב, מתכנני מים/יועצי

מודדים



מ"הידרומודול בעמ"הנגב תכנון מתקני מים ביוב ומתקני תברואה בעבוקין מהנדסים

מ"בלאו מהנדסים בע. אמ"אייל שר שלום הנדסת חשמל בעמ"מהנדסים יועצים בע. ת.ב.מ

מ" בע1989עירוני מהנדסים יועצים . ימ"טליסמן הנדסה בע. ט.ס.אאלמנט הנדסת סביבה

שגיא מהנדסיםמ"אדי מיימון הנדסה בעהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

חיים יעקובי

מ"אפרו שרותי הנדסה ושיווק בעחיים חדדמ"אוראל פרויקטים הנדסיים בע

מ"הנדסת חשמל ותאורה בע. ק.רמ"בע (2003)טיקטין תכנון חשמל מ"הנדסה תכנון וייעוץ בע. נ.ד

מ"ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בעמ"כדאי בטיחות בעהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

מ"מהנדסים יועצים בע. ב.גמ"בסיס הנדסת חשמל בע. אמ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

אוריה עטייהלייטנינג. י'ג.אמ

מ"ניסים שוקר מהנדסים יועצים בעמ"יואל ממן ניהול פיקוח בעמ"ארז הררי הנדסה וייעוץ בע

מ"שומרון הנדסה בעניהול ופיקוח rgsמ"קניג ניהול בע. א

מ"עדי שריסט ניהול הנדסי בעמ"ניהול ופיקוח הנדסי בע. ב.נווה שי אמשה ראובן

ניר הופמןדוד שילמןאוריה עטייה

רם הנדסה ניהול בניה ופיקוחאדם עטרמ"ויסמן הנדסה בע. א

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמנור קרני הנדסההנדסה. י.ש

מ"ל נחשון הנדסה בע.שמ"הס הנדסה עדולם בעמ"פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע

מ"גיאו בן גור אדריכלות בעמ"מרש אדריכלים בעחן אדריכלים.איי.סי.אן

שחר יהושענודלמן בינהיחזקאל כהן

אסתריטה דונסקי פוירשטייןמ"לייטרסדורף בן דוד אדריכלים בעעמי גבירצמן אדריכלים

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןסוננבליק אלבוים אדריכליםמ"רוזנהיים מקום אדריכלים בע

מ"מגיד בעאורה שדותמ"דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע- גאו 

מתיתיהו קונס- אקוטקטורה יצחק חלפוןמ"גולשמידט אור אדריכלים בע- גולן 

דביר יחיעם אדריכליםמירון סוריןגיא רונן

מיילס הרטוגשחר אדריכליםמ"אורבניקס בע

ברוך ירמולינסקי מהנדסיםהחברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"הנדסה בע. מ.אדר י

ישראל שריגחננאל כפירמשה ראובן

מ"הנדסה תכנון וייעוץ בע. נ.דהנדסה. ט.ישטרן הנדסה. י

מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פימ"מגל תכנון כבישים ותנועה בעמ"הנדסה בע' יורוברידג

מ"מהנדסים בע' פטר ליבוביץמ"לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בעהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

מ"טליסמן הנדסה בע. ט.ס.אשגיא מהנדסיםמ"צופיה הנדסה בע

יועצי חשמל

מפקחים

מתכנני ערים

מהנדסי בניין

מתכנני תנועה/יועצי



כרמלי ונתן פלדמן אדריכליםמ"קניג ניהול בע. אלשחק על בטוח

מ"אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בעיצחק רוזנברג- עצה בונה מ"הנדסה בע. פ.א

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןשרית גיטליס

מ"אפרו שרותי הנדסה ושיווק בעחיים חדדמ"אוראל פרויקטים הנדסיים בע

לייטנינג. י'ג.אממ"ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בעמ"מהנדסים יועצים בע. ב.ג

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"בע (2003)טיקטין תכנון חשמל מ"הנדסה בע' יורוברידג

מ"בסיס הנדסת חשמל בע. א

מ"ניסים שוקר מהנדסים יועצים בעמ"יואל ממן ניהול פיקוח בעמ"ארז הררי הנדסה וייעוץ בע

מ"שומרון הנדסה בעניהול ופיקוח rgsמ"קניג ניהול בע. א

מ"פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בעהחברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"הס הנדסה עדולם בע

ניר הופמןדוד שילמןמ"בע (.ש.ד)בר טכנולוגיות 

אדם עטרמ"דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע- גאו מ"ויסמן הנדסה בע. א

מ"עדי שריסט ניהול הנדסי בעמ"ניהול ופיקוח הנדסי בע. ב.נווה שי אמ"בע (אי.י'ג.י'ג)מהנדסים . ג.א

משה ראובןיצחק רוזנברג-  עצה בונה מ"ל נחשון הנדסה בע.ש

מנור קרני הנדסהמ"טכנולוגיות בע.טי.פי.אררם הנדסה ניהול בניה ופיקוח

הנדסה. י.ש

מ"בלוקא אדריכלות נוף בע. נשלמה גת אדריכלי נוףמ"דשא גן בע

עמי גבירמן אדריכליםמיילס הרטוגדב גליא

סבטלנה פישמןמ"כהן תכנון סביבה ונוף בע. ימ"שי אילון אדריכלות נוף בע

יקובס'נחמיה גהחברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"עמיאל הולץ אדריכלות נוף בע

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"סטאר מהנדסים בעמ"הנדסה בע. מ.אדר י

מ"אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בעחננאל כפירמשה ראובן

דורון קייפיברוך ירמולינסקי מהנדסיםמ"אנונו רפי הנדסת מבנים בע

מ"הנדסה תכנון וייעוץ בע. נ.דאלמוג דהןמ"אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע

מ"טליסמן הנדסה בע. ט.ס.אהחברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פי

מ"בסיס הנדסת חשמל בע. אמ"הנגב תכנון מתקני מים ביוב ומתקני תברואה בע

מנהלי פרויקטים

מתכנני נוף

יועצי מבנה וקונסטרוקציה

יועצי תשתיות

יועצי איכות סביבה

יועצי תאורה

יועצי נגישות



מ"אורבניקס בע(סביבה.תיירות.תכנון- שדות )נדב שדה מ"אמפיביו בע

סביבות תכנון וייעוץ סביבתימ"פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בעאלמנט הנדסת סביבה

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"שחף תכנון סביבתי בעמ"מ ייעוץ מוניציפלי בע"חכ

מ"הנדסת איכות ובטיחות בע- מומנתקן דוד רוזנבלום ואורן עזריה

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןעמיר רונןידידיה ממן

אליהו אדרעי מיכאל בן סימוןמ"דני כודדי שמאות מקרקעין בעמ"מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין בע

מ"זייד את זייד שמאים בע

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"סטאר מהנדסים בע

מ"בלאו מהנדסים בע. אמ"מהנדסים יועצים בע. ת.ב.ממהנדסים ויועצים. מ.אלאונורה מ

מ" בע1989עירוני מהנדסים יועצים . ימ"אדי מיימון הנדסה בעהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

בוקין מהנדסיםמ"דיסקינד רוזנטל הנדסה וייעוץ בעמ"הנגב תכנון מתקני מים ביוב ומתקני תברואה בע

עידו הילדסהיימרהחברה הכלכלית קרית ארבע חברוןכרמלי ונתן פלדמן אדריכלים

שמיר זלקיןאביהוד בן טוביםאביאב אדריכלים- אשר אבו 

מתיתיהו קונס- אקוטקטורה מ"אורבניקס בעמ"אמפיביו בע

החברה הכלכלית קרית ארבע חברון

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"אייל אפרתי בע

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"עדי יועצי אקוסטיקה בע.א

החברה הכלכלית קרית ארבע חברון

יועצי אקוסטיקה

יועצי מערכות גז וחימום

יועצי קרינה

יועצי מעליות

שמאים

יועצי איטום

יועצי אינסטלציה

הנדסאי אדריכלות

יועצים לבניה ירוקה

יועצי אלומיניום



החברה הכלכלית קרית ארבע חברון

שמיר זלקיןהחברה הכלכלית קרית ארבע חברון

דוד רוזנבלום ואורן עזריההחברה הכלכלית קרית ארבע חברוןאלמוג דהן

בוקין מהנדסיםמ"דיסקינד רוזנטל הנדסה וייעוץ בעמ" בע1989עירוני מהנדסים יועצים . י

מ"רועי רמון אדריכלים בעהחברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמיילס הרטוג

שמיר זלקיןמנחס גרוסמ"חזקיה אדריכלות פיננסית בע

אביאב אדריכלים- אשר אבו 

מ"שמואל גפן הנדסת קרקע בעמ"מכטה גאוטכניקה בעמ"זליו דיאמנדי בע

דורון אשלהחברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"אגסי רימון מהנדסים בע

החברה הכלכלית קרית ארבע חברוןמ"סטאר מהנדסים בעמ"הנדסה בע. מ.אדר י

מ"פרסונל ויו בע

מ"אבא דאטה בעמ"אבא מערכות מחשבים בעמ"טכנולוגיות בע.טי.פי.אר

מ"פרסונל ויו בעאואזיס מדיה

מ"אבא מערכות מחשבים בעמ"טכנולוגיות בע.טי.פי.ארמ"אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע

מעצבי פנים

יועץ מטבחים

יועצי מיזוג אויר

טלפוניה ותשתיות, מחשוב

ייעוץ מחשוב כללי

יועצי מיגון

מעצבי אתרים

יועצי קרקע

ניהול מדיות חברתיות עבור הרשות

יועצי תשתיות מחשוב



מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

מ"אבא מערכות מחשבים בעאואזיס מדיה

מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעמ"אבא מערכות מחשבים בע

אואזיס מדיה

מ"אפרו שרותי הנדסה ושיווק בעחיים חדדמ"אוראל פרויקטים הנדסיים בע

mtf security מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעאס פתרונות אבטחה.אל.או- אריה כבתי

מ"אורבניקס בעאיתנים פתרונות פיננסייםר'דן ויזניצ

נתיב ניהול מערכות חינוך ורווחהמ"סמקאי אסטרטגיה עסקית בעמ"מישור חשבות וייעוץ עסקי בע

מ"טאו כלכלה ופיננסים בעמ"ביקורת פנים בע' רון פישמן ושותמ"ברניר שרותי מינהל בע. א

מ"ב בונוס בע.א.ר.אד"עו, פנחס וולררואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

מ"מ ייעוץ מוניציפלי בע"חכמ"תכנון כלכלי בע. ק.יח"אריה גולדיאן רו

הלוי דוויקמ"בע (ישראל)אדקיט רואי חשבון' בן דוד שלוי קופ ושות

מ"שחף שירותים חשבונאיים בע

ח"אריה גולדיאן רורואי חשבון' אופיר בוכניק ושותרואי חשבון' בן דוד שלוי קופ ושות

רואי חשבון' אופיר בוכניק ושותאיתנים פתרונות פיננסייםמ"ק המומחים לשכר בע.ח.ש

מ"יועצים בע. סי.אר.י'ג

ניהול ואחזקה של אתרי אינטרנט

אבטחת מידע

שדרוג אתרי אינטרנט/הקמת

יועץ תקשורת

ביקורת, כספים, גזברות

יועצי מס

(מוניציפאלי)כלכלן ביקורת 

יועצים כלכליים



מ"מ ייעוץ מוניציפלי בע"חכמ"מוניסיטי ישראל בעאיתנים פתרונות פיננסיים

מ"ביקורת פנים בע' רון פישמן ושותמ"מישור חשבות וייעוץ עסקי בעמ"תכנון כלכלי בע. ק.י

מ"טאו כלכלה ופיננסים בעמ"בע (ישראל)אדקיט רואי חשבון' בן דוד שלוי קופ ושות

מ"ב בונוס בע.א.ר.אאמציה הרשושניםרואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

ח"אריה גולדיאן רו

רואי חשבון' בן דוד שלוי קופ ושותמ"מישור חשבות וייעוץ עסקי בעמ"ק המומחים לשכר בע.ח.ש

שני גבעוןרואי חשבון' אופיר בוכניק ושותשפירא בוטרמן עורכי דין- בוטרמן מרגלית 

אלי קלופמן

שפירא בוטרמן עורכי דין- בוטרמן מרגלית מ"דגן ביקורת ובקרה בעאלון קוחלני

רואי חשבון' בן דוד שלוי קופ ושותמ"מישור חשבות וייעוץ עסקי בעמ"ק המומחים לשכר בע.ח.ש

מ"אינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בערואי חשבון' מידד הלוי ושות

מ"דגן ביקורת ובקרה בעמ"ל מהנדסים בע.ט.שאלון קוחלני

מ"יועצים בע. סי.אר.י'גרואי חשבון' אופיר בוכניק ושותרואי חשבון' בן דוד שלוי קופ ושות

מ"אינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בעשני גבעון

מ"מישור חשבות וייעוץ עסקי בע

רואי חשבון' אופיר בוכניק ושותמ"מ ייעוץ מוניציפלי בע"חכמ"אורבניקס בע

רואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

יועצים להתייעלות כלכלית

(מוניציפאלי)יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי שכר 

(מוניציפאלי)ד ביקורת "עו

(מוניציפאלי)ח מבקר "רו

(מוניציפאלי)מבקר 

חינוך
יועצי חינוך

יועצים לבניית תכנית אב

בקולות קוראים בחינוך (של הרשות)יועצים בליווי ומתן מענה 



אמציה הרשושניםמ"בע (ישראל)אדקיט מ"אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע

אמציה הרשושניםמ"בע (ישראל)אדקיט איתנים פתרונות פיננסיים

אמציה הרשושניםרואי חשבון' אופיר בוכניק ושותמ"בע (ישראל)אדקיט 

מ"בע (.ש.ד)בר טכנולוגיות מ"בע (ישראל)אדקיט 

איתן תלמיmtf securityמ"טכנולוגיות בע.טי.פי.אר

מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעמ"יועצים בע- אישי 

מ"בע (ישראל)אדקיט מ"בוסט פורוורד בעמ"טכנולוגיות בע.טי.פי.אר

מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעאס פתרונות אבטחה.אל.או- אריה כבתי 

מ"אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בעמ"כדאי בטיחות בעעורבי שרותי בטיחות

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

רישוי עסקים ונכסים
יועצי רישוי עסקים

יועצים ליווי והדרכה לעסקים

(לעסקים)יועצי פיתוח 

סוקרים

בטחון ובטיחות
יועצי בטחון

יועץ עיר חכמה

יועצי בטיחות ומניעת אש



mtf securityמ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע

mtf securityמ"טכנולוגיות בע.טי.פי.אראיתן ניסן

מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעאיתן תלמיאס פתרונות אבטחה.אל.או- אריה כבתי 

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

מתן לרמןמ"פרסונל ויו בע

מ"לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע

מ"פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בעלשחק על בטוח

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

רואי חשבון' אופיר בוכניק ושותציפורית גליק

יועצי מערכות קשר

ייעוץ טכנולוגיות בטחון

יועצי בטיחות באירועים המוניים

רשות מקומית כללי
יועצי שילוט ופרסום

יועצי רמזורים

יועצי מתקני משחקים

יועצים ארגוניים

יועץ לבדיקת שכר ונתוני העסקה



רואי חשבון' בן דוד שלוי קופ ושותמ"ברניר שרותי מינהל בע. אמ"ק המומחים לשכר בע.ח.ש

אמציה הרשושניםשני גבעוןרואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

אלי קלופמן

מ"פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע

מ"צבי תקשורת בע- צביקה אלוש מתן לרמןמ"פרסונל ויו בע

מ"גילדור איכות הסביבה בעמ"שחף תכנון סביבתי בעמ"מ ייעוץ מוניציפלי בע"חכ

מ"פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע

מ"בלאו מהנדסים בע. א

רואי חשבון' אופיר בוכניק ושותמ"ק המומחים לשכר בע.ח.ש

מ"בע (ישראל)אדקיט ציפורית גליקמ"שחף שירותים חשבונאיים בע

מ"טנא יעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בעאמציה הרשושניםרואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

מ"בוסט פורוורד בעאלמוג דהןאיתן ניסן

מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעmtf securityציפורית גליק

דוד רוזנבלום ואורן עזריהמ"בוסט פורוורד בעמ"אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע

מ"בסיס הנדסת חשמל בע. א

יועץ ניקיון

יועצי תקשורת

יועצי פינוי אשפה וטיאוט רחובות

יועצי מתקני מים ובריכות

יועצים פנסיוניים

יועץ לבניית תכנית עבודה

יועץ לענייני מוקד עירוני

LEDיועצי תאורת 



מ"פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בעדוד רוזנבלום ואורן עזריהמ"גילדור איכות הסביבה בע

סביבות תכנון וייעוץ סביבתי

מ"שחף תכנון סביבתי בע

מ"מר מערכות אבטחה ותקשורת בעmtf securityמ"בוסט פורוורד בע

מ"טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעמ"מר מערכות אבטחה ותקשורת בע

רואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

איתן ניסןאיתנים פתרונות פיננסייםמ"ק המומחים לשכר בע.ח.ש

ציפורית גליקמ"מחקר והדרכה בע, ייעוץ ארגוני- דיאלוג מ"טושינסקי בע. י.ל

mtf securityמ"טנא יעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בע

יועץ להדרכה והשתלמויות

יועצי מחזור

יועצי חזות עיר ושפת רחוב

עיר ללא אלימות/יועצי מצלמות אבטחה

מבטחים/יועץ לפרישה מפנסיה תקציבית


