
מאגר יועצים מועצה אזורית משגב

תאגיד/ שם חברה 
שם 

תחומים למתן ייעוץשם פרטימשפחה

טלפון ' מסדואר אלקטרוני
כתובתקווי

מושב - א תכנון חשמל .אeli_hash@netvision.net.il04-9909140תכנון חשמלאליאליהבא תכנון חשמל.א
20155.משגב-נ.יעד ד

אבו ב הנדסה.א
שקארה

223ד .ת ,20128מגאר a_b_eng@netvision.net.il04-6784539מדידותבאסל

. נ. ד145יישוב רקפת atmadid@netvision.net.il04-9800323מדידותאלהחוטימסקיהנדסה. ט.א
2017500משגב 

 כרמיאל49החרושת ' רחoffice@alefpeng.co.il04-8573728ניהול ופיקוחפיטראילייבמ"מהנדסים בע. ד.פ.א
 א קרית טבעון19הכרמל office@bo-landscape.co.il077-4080414אדריכלות נוףבאריבן שלוםאב אדריכלות נוף

tomer.eng@gmail.com36355742פיקוחאלחדיףתומרמ"אבני דרנזיק מירון בע
משגב . נ.ד, ז משגב"מואaanof@netvision.net.il04-9800004אדריכלות פיתוח ונוףיורםאגמוןאגמון אדריכלות נוף

2017900 קרית טבעון , 1השקדים office@ts-landscape.co.il04-6415717אדריכלות נוףטליטוךמ"סרגוסי בע-אדריכלות נוף טו
 מיקוד 667ד "יפיע תosama@osama.co.il04-6470483תנועה ותחבורהאוסאמהחטיבמ"אוסאמה חטיב הנדסה בע

16955

ד . ת16967:מיקוד, משהדusamahasan.eng@gmail.com04-6891599קונסטרוקציית מבניםאוסאמהחסןאוסאמה חסן הנדסת בניין ואדריכלות
8 אדריכלות מבנים אביאוראור אדריכלים

עיצוב פנים
orrarch@gmail.com04-9059306המוביל.נ.ד, קיבוץ הרדוף ,

1793000

ג" ר1בוטינסקי 'זiris@barnir.co.il03-6102828כלכלהאפרתאיריסמ"אורבניקס בע
ג" ר1בוטינסקי 'זiris@barnir.co.il03-6102828 תכנוןאפרתאיריסמ"אורבניקס בע
ג" ר1בוטינסקי 'זiris@barnir.co.il03-6102828סביבהאפרתאיריסמ"אורבניקס בע

, 10/37הרב נורוק info@idecide.co.il08-6782202ייעוץ לחיילים משוחרריםיובלשפירהמרכז לפיתוח קריירה- i Decide/ איי דיסייד 
7835515אשקלון 

, 10/37הרב נורוק info@idecide.co.il08-6782202הנחיית קבוצות למחפשי עבודהיובלשפירהמרכז לפיתוח קריירה- i Decide/ איי דיסייד 
7835515אשקלון 

הנחייה - פיתוח יישוביםיובלשפירהמרכז לפיתוח קריירה- i Decide/ איי דיסייד 
וקורסים להכוונה מקצועית

info@idecide.co.il08-6782202 10/37הרב נורוק ,
7835515אשקלון 

 מגדל תפן מיקוד 35. ד.תsharir2806@gmail.com04-9873132ניהול ופיקוחשריראיינשטייןמ"איינשטיין שריר ניהול פרויקטים פיקוח בניה בע
2495900 פיתוח , רשויות ערביות ודרוזיותקובילנגלבןמ"אינקיואל ישראל בע

, תהליכים כוללניים- ארגוני 
, תכנון אסטרטגי, ליווי מנהלים

,שיתוף ציבור

kobi@inql.co.il722504449 תל אביב 42דרך ההגנה 
יפו
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רשויות )פיתוח ארגוני - מפעםגילהכץ- לאור(INQL)מ "אינקיואל ישראל בע
- פיתוח ארגוני (ערביות ודרוזיות

ליווי ,תהליכים כוללניים
הדרכות - רווחה. מנהלים

ייעוץ , סים"מקצועיות לעו
בתחומי רווחה שירותים 
חברתיים קהילה וחוסן

gila@inql.co.il98655747 אינאינקיואל ישראל רחוב
אביב - תל34דרך ההגנה 

יפו

ליווי בכניסה , יעוץ ארגוניאיריתדביראירית דביר
ליווי והקמת מחלקות , לתפקיד

פיתוח והדרכה ברשויות 
ליווי מנהלי הדרכה , מקומיות

ומשאבי אנוש

iritdvir@gmail.com778855455 הוד השרון, 32ישורון

,ניהול תכנוןמ"איתם ליעד ניהול והנדסה בע
פיקוח, פרוייקטים

ובקרה, הנדסי

office@eitam-liad.co.il04/8203595 36885 נשר 17המסילה

ע ואדריכלות "אדריכלות תבלוידרוריתמ"דרורית לוי אדריכלים בע- איתן רונאל 
מבנים

office@ronel-levy.com26512145ירושלים , 9הארזים ' רח
9618110 יעוץ , יעוץ בפיתוח ארגונינאיףאבו שרקיהנאיף אבו שרקיה- ריאדה - אל

יעוץ בפיתוח כלכלי, אסטרטגי
naifal_4@hotmail.com04-6355016מ, 1446ד .ת, ערערה '

30026

תנועה ,קונסטרוקצית מבניםמ"אמי מתום מהנדסים ויועצים בע
תכינת,הנדסת כבישים,ותחבורה 

ha-office@amymetom.co.il04-8681111 חיפה 4579ד .ת, 3יבנה 
3104402

פיקוח , פרוייטקים, ניהול תכנוןצביקהרזמ"ן ניהול פרוייקטים הנדסיים בבניה בע"אמיק
הנדסי ובקרה

rzvika@amanet.co.il03-7659563 רמת החייל , 34הברזל ,
תל אביב

הטמעת הרפורמה לרישוי ענתגורן- זלמה מ"אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע
רשויות ערביות , עסקים

הדרכה בפיתוח , ודרוזיות
קואצינג/ ליווי מנהלים, ארגוני

zanat@amanet.co.il03-7659615 רמת החייל, 34הברזל ,
תל אביב

תיבה , 138כיכר אתרים office1@rechter-arch.com35249115אדריכלות ותכנון עריםנתירותםנתי רותם אדריכלים- אמנון רכטר 
א" ת48 קהילתיות ובניית חוסן קהילתי איריסברקאיאמנות החיים ביחד

הובלת תהליכים : הכולל
. קהילתיים לפיתוח קהילתיות

. פיתוח מנהיגות קהילתית
תהליכים לחיזוק הקשרים ,

פיתוח ,הבינאישיים בקהילה 
מודלים ייחודיים לחיים 

,משותפים איכותיים

irisbarkay@gmail.com 151רקפת רחוב אלון;

, ליווי מנהלים, ייעוץ ארגונינועהיצחקאנגרמה אימון והדרכה
תהליכי , סדנאות פיתוח, צוותים

ייעוץ , (coaching)אימון 
קורסי הכשרות , אסטרטגי

.ופיתוח חומרים ממוחשבים

bluenoai@gmail.com077-2040048נ .ד, גילון, רחוב אופיר
2010300משגב מיקוד 

ייעוץ לרשויות . 14- מפעם אליטייכראנפה
פיתוח . 16, ערביות ודרוזיות

. 17ארגוני בתהליכים כוללניים 
קואצינג/ליווי מנהלים

elitycher@gmail.com04-99857825141ד .ת

זיהום קרקע - איכות הסביבה ימיתלוימ"אקולוג הנדסה בע
וחומרים מסוכנים

office@ecolog.co.il08-9475222 7670203 רחובות 3פקריס

משגב . נ. יובלים ד34דן arieerner@gmail.com04-9990355תכנון אסטרטגיאריהארנראריה ארנר
2014200 חונכות , יעוץ ותכנון אסטרטגיאריקרז.ניהול ויעוץ, אריק רז

הגדרות , וליווי מנהלים
.הכנת תכניות עבודה, תפקידים

arikraz@yaad.org.il04-9902244נ.ד, מושב יעד, אריק רז .
2015500, משגב

 ראש פינה 30החוצים armelleleh@gmail.com505554984יעוץ ארגוני קהילתיארמלליימןארמל ליימן
12000 2014200 יובלים 307.ד.תr.aranyi@gmail.com04-9991777אדריכלות נוףרותיארניאדריכלות נוף-ארני
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פיתוח ישובים , (2,3)רווחהדנילוימ"אשחר שרותי חברה ורווחה בע
(1,4,5)

dalevy100@gmail.com04-6406537נע . קיבוץ הסוללים ד
1790500, המוביל

דגני מ"אשחר שרותי חברה ורווחה בע
דיניסמן

פיתוח ארגוני , תכנון אסטרטגיאורית
צמיחה דמוגרפית , מערכתי

יעוץ אישי , ופיתוח יישובים
למנהלים

orit@eshhar.co.il04-6406537 נ .ד, קיבוץ הסוללים
1790500המוביל 

הנחיית , ייעוץ וליווי ישוביםרוניקינןמ"אשחר שרותי חברה ורווחה בע
קורסים והדרכות למגזר הכפרי

ronikeinan@gmail.com46406537 נ .ד, קיבוץ הסוללים
1790500המוביל 

פיתוח , תכנון אסטרטגימייקלמנסקימ"ארגון שירותי חברה ורווחה בע, אשחר
, ייעוץ והנחייה, קהילתית

בניית שירותים, הדרכת מנהלים

Michael@eshhar.co.il46406537המוביל. נ.ד, הסוללים ,
1790500

ריכוז , יעוץ והדרכת מנהליםמיכלרוזנברגמ"שירותי חברה ורווחה בע, אשחר
אקדמי של קורסים בתחום 

תכניות בתחום , הקהילה
.החברה והרווחה

michal@eshhar.co.il04-
6406537/8/9

המוביל . נ.ד, הסוללים
1790500

, יועצי סביבה, אדריכלותנטליטרנרידראדריכלות תכנון וסביבה- אתוס 
פסולת , מתכנני ערים, אקלים

שבילי אופניים, ומיחזור

natalie@ethos-group.co.il03-7503639 ת"פ, 3אלכסנדר ינאי ,
4927703

גולדשטיין מ"ב תכנון ופיתוח הנדסה בע.א.ב
ל "סמנכ)

ומנהל 
(פרויקטים

פיקוח , פרוייקטים, ניהול תכנוןדוד
 בטבלה23- הנדסי ובקרה 

eng@top-eng.co.il04-82150203125101 חיפה 25162ד .ת

 ראשם פינה 1421. ד.תmati@betirah.co.il04-6936817בטיחותמתירחמניבטיחות רחמני
1200000 פיתוח ,הדרכה ופיתוח ארגוניבועזבן יצחקאימון ייעוץ והדרכה- בן יצחק בועז

ליווי ,ארגוני תהליכים כוללנים
ייעוץ וליווי , ינג'קאוצ-מנהלים

ישובים

dalya@boazbenizhak.com077-3210004משגב מושב הררית . נ.ד
20182

ייעוץ ופיתוח מנהלים בדגש על בעזורשבסקיבעז ורשבסקי
ייעוץ למערכות , מערכות חינוך

חינוך העובדות עם תלמידים 
.בסיכון גבוה לנשירה

boazwarsh@gmail.com49909567משגב . נ.ד, שגב עצמון
2017000

מבנה ציבורי )אדריכלות מבנים דרורברברברבר אדריכלים
(גדול

bdrorarch@gmail.com02-
5791894/02-

5791654

 ירושלים6אריה מקלף 

5025.ד.יפיע תbarham-lwis@hotmail.com46080113אומימהברהםמ"ברהם תשתית וצנרת בע
55האלון , מצפה אביבelhananbr@walla.com48255567מתן שירותי שמאות מקרקעיןאלחנןברסלבברסלב ובניו

שכניה  , 111רחוב יסמין barak.ori123@gmail.com04-9998530הנחיית קבוצות למחפשי עבודהברקאוריברק אורי
2018300 הנחיית קבוצות למחפשי עבודהברקאוריברק אורי

יעוץ לחיילים משוחררים
הנחייה וקורסים להכוונה 

מקצועית
הדרכת טיולים

barak.ori123@gmail.com04-9998530 שכניה , 111יסמין
2018300

2014200משגב . נ.יובלים דisrael@gya-eng.com49990457יעוץ הנדסת קרקע וביסוסישראלקיסרמ"א הנדסת קרקע וביסוס בע.י.ג
 ראש 155/77רחוב שבזי sgasakim@gmail.com03-9030443ייעוץ וליווי להליך רישוי עסקיםשלמהגיספןייעוץ וליווי להליך רישוי עסקים.- ש.ג

העין 20104 צורית 70. ד.תgeotop@zahav.net.il04-9584014מדידותאיתןזליכהגאוטופ מיפוי ומדידות
chielg@netvision.net.il48387122תנועה ותחבורהגדעוןחיליועץ תחבורה-גדעון חיל 

אדריכלות , ע"אדריכלות תבמ"גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע
מבנים

varda@gordon-ltd.co.il04-8580077 טירת , 15קרן היסוד
3902634כרמל 

חיפה, 9דרך העצמאות zaid-geomap.co.il48577444מדידותמתןזיידמ"גיאו מאפ הנדסה ומדידות בע
נצרת עילית , 8קורנית geositesystems@gmail.com546564691מדידותעיסאאטרשגיאוסייט

21467ד .ת
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, הבטחת איכות , פיקוח, ניהולנתןפרוידנברגרמ"הר הנדסה בע- גיל
וייעוץ

NATAN.GIL.HAR@GMAIL.
COM

חיפה, 8אליעזר אלתר 774204424

תכנון פיתוח -אדריכלות נוףגליהנבון-גלעדנבון אדריכלות נוף-גליה גלעד
ותכנון צמחיה

galiagn@walla.co.il- נ. כמון ד20רחוב נוף ים .
בקעת בית הכרם מיקוד 

2011200 /ליווי מנהליםגליהקידרוניגליה קידרוני
הדרכות, קואצינג

kidronygalia@gmail.com04-9943427משגב. נ.ב ד"מצפה אבי

משגב. נ.ב ד"מצפה אביבkidronygalia@gmail.com04-9943427ינג והדרכה'ליווי מנהלים קואוצגליהקידרוניגליה קידרוני
/ ניהול ופיקוח פרוייקטים יונתןגרינשטייןגרינשטיין ניהול פרוייקטים

אוטם מורשה
yoni810@walla.co.ilנ בקעת . ד26ד .הר חלוץ ת

בית הכרם

 ניהול פרויקטים ופיקוח מבני 23גדירווחגת טלרון
ציבור

gadi@gat-talron.com48200388 טל אל 4הרימון .

 חיפה 103התשבי efrat@eliabs.com04-8100085תכנון תנועהאליהבן שבתמ"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"ד
3452115 ד .ת- מעלות תרשיחאsdakwar10@gmail.com49573138מדידותסאפידכוורס מדידות והנדסה.ד

24952 מיקוד 5135

2015500משגב . נ.יעד דrdarc@barak.net.il04-9909940אדריכלות מבנים ועיצוב פניםדביזיגלמןרינת קינן& דבי זיגלמן 

סקר , בינוי ערים, אדריכלות נוףדודאלחנתימ"דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע
עצים בוגרים

office@la-nof.co.il04-9895705 קיבוץ רמות מנשה
1924500

סקר עצים משמר וייעוץ ליווי דורוןלנגדורון לנג
אגרונומי

lang.doron@gmail.com קיבוץ גבעת חיים איחוד
3893500

 חיפה25שדרות המגינים dn99@017.net.il48622223שמאות מקרקעיןדותןדרעימ"דותן דרעי אורן נס בע
 5רחוב אלברט שוויצר buchner@012.net.il4831110יעוץ ארגונידיטיבוכנרדיטי בוכנר

חיפה 20112000כמון dinur.onn@gmail.com04-9584580אדריכלותאסנתדינורדינור און אדריכלות
, תכנון אדריכלי, ע"תכנון תבדניאלכהנאמ"דניאל כהנא תכנון נגיש בע

תכנון ויעוץ נגישות
danny@danka-arc.com04-9990321נ משגב .ד, 42ד .ת, תרדיון

2017400

20180משגב . נ.ד, יודפתdeskap@desmondkaplan.com04-9800007אדריכלדסמונדקפלןדסמונד קפלן אדריכלים
. זוגי ומשפחתי, טיפול פרטני דקלה תמרשרלדקלה תמר שרל

.הדרכת הורים
sherel1@netvision.net.il04-9998447 שכניה, 59כליל החורש .

20183נ משגב .ד

- 16; הדרכה בפיתוח ארגוני - 15גלעדארנוןדר גלעד ארנון בעמ
תהליכים -פיתוח ארגוני

ליווי - 17; כוללניים 
קואצינג/מנהלים

gilad@gilad-arnon.con03-5291130 תל אביב 34בורלא 
6936434

2017500נ משגב .ד, רקפתamoskarta@gmail.com775010275משחוק בהוראה ולמידהעמוסקרטגינרדרך הטבע
עמוס קרטגינר ישוב amoskarta@gmail.com775010275העצמה בספורטעמוסקרטגינרעמוס קרטגינר-דרך הטבע 

משגב. נ.קהילתי רקפת ד

 כרמיאל9רחוב כרכום natali@way2home.co.ilייעוץ פיננסי ומשכנתאותנטליוייןהדרך אל הבית
, ע"אדריכלות תב: אדריכליםאליויסברגביזנסקי אדריכלים- ויסברג

עיצוב - שונות.אדריכלות מבנים
מדיניות : תכנון מרחבי. פנים
תכנון , פרוגרמה לתכנון, תכנון

ריכוז ניהול , קיימות, ערים
- איכות סביבה. וליווי תכנון

יעוץ התיעלות אנרגטית ותכנון 
.בניה ירוקה

arch@actcom.co.il48385716 חיפה6מגידו 

פיתוח ואימון , יעוץ ארגוניורדיתקמחיורדית קמחי
מנהלים

vardit@vardit-kimhi.com09-7998744 רעננה5שביל הזהב 
 נצרת עילית 911ד "תzidansrv@netvision.net.il04-6565079(מדידות)גאודיזיה ניזארזידאןמ"זידאן סוהייל בע

1710802  4217. ד.ת, חסן שוקרי moty@motyzaid.co.il04-8584545ן"שמאות ויעוץ נדלמוטיזיידמ"זייד את זייד שמאים בע
חיפה תל , 43ידידה פרנקל m@s--r.coאדריכלות נוףמתניהזקרייכר- זק 

6606901יפו -אביב

 ירושלים 1יהודה -בן' רחyakov@bentzvi.com02-5869594תכנון ובניה ומקרקעיןקוביצבי-בןצבי יעקב-חברת בן
צבי יעקב-משרד בן
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מתן מענה רגשי פסיכולוגי גיללישאגודה לטיפול בילד ובמשפחה- חוף הגליל
אבחונים , פרטני וקבוצתי

, פסיכודידקטים 
,פסיכודיאגנוסטיים

hofgill@gmail.com04-9922091נ גליל .מושב רגבה ד
22804מערבי 

 בית קנדה תל 3נירים valuers@bezeqint.net03-6874645שמאות מקרקעיןאמירחופשימ"כהן בע-חופשי נטל
6706038אביב 

. ד. ת3רח חסן שוקרי office@hazzanb.com04-9917694ייעוץ קרקע וביסוס מבניםבאסםחזןמ"חזן הנדסת ביסוס בע
3311127 חיפה 4218

מיקוד /4060נצרת has.arch2@gmail.com46563501אדריכלותמאמוןחסןחסן אדריכלים
1608100  פארק 3רחוב הסדנה office@hetz-hazafon.co.il04-8580355מדידות הנדסיותאלדב'נטוביץמ"חץ הצפון מיפוי והנדסה בע

התעשיה טירת הכרמל 
2054. ד.ת משרד של הנדסה הכולל מאלקסבאגמ"חרמון מהנדסים בע

:תחומים
, תנועה, כבישים, קונסטרוקציה

כיבוי , נגישות, בטיחות, מדידות
.מים וביוב, אש

ms@hermon-eng.com077-8123334 5447ד .ת- קריית שמונה- 
11534 מיקוד 

כלים לקבלת החלטות פיתוח איחוד עוסקים מעגן -טובי כהן
מיכאל

נע .קיבוץ מעגן מיכאל דtoby@mmm.org.il04-6243868תכנון מרחביטוביכהן
37-80500מנשה 

תשתיות -הנדסת מים וביובערןלויטהמ"אר ניהול פרויקטים רב תחומיים בע.אמ.טי
כבישים -תנועה ותחבורה,ופיתוח

ותשתיות

eran@tmrprojects.co.il073-2660095 טירת  ,2אתגר
בנין כרמל ,הכרמל

3903213:מיקוד,

שירות ותחזוקה ליאורשיריטיסנקרופ מעליות ישראל
מעלונים/דרגנועים/למעליות

lior.shiri@thyssenkrupp.co.il ראשון 1רחוב משה שרת 
לציון

 )רודי בלןמ"טכנומד מדידות תכנון ושרותים הנדסיים בע
(רודולף 

 חיפה 25562. ד. ת3מקלף office@technomad.co.il04-7702600(מדידות הנדסיות  )מדידות 
3125402

תנועה ותחבורה כבישים ט הנדסה.י
ותשתיות שבילי אופניים

ahmad.yteng@gmail.com04-8244132נצרת8810ד .ת 

בנין סולל , 3רחוב חורי yaron@yygranot.co.il04-8611311תכנון אדריכליירוןגרנותמ"גרנות אדריכלות בע. י.י
חיפה , 11קומה , בונה

3304509 בנין סולל , 3רחוב חורי yaron@yygranot.co.il04-8611311אדריכלותירוןגרנותמ"גרנות אדריכלים בע. י.י
3304509חיפה , בונה

אדריכלות , ע"אדריכלות תבגבריאלמגןמ"בע ( 1993)יובתים 
מבני , מבני ציבור קטן- מבנים

ציבור גדול

gabi-yubateam@bezeqint.net04-988691920100-  כרמיאל 252ד .ת

julietslo@gmail.com39605105או עיצוב פנים/אדריכלות ויוליהקסלמןאדריכלית- יוליה קסלמן 
ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום יונתןגלעדמ"יונתן גלעד ניהול ופיקוח בע

הבנייה
office@gilad-ltd.co.il46105030office@gilad-ltd.co.il

, תכנון כבישים, תכנון תנועהאלכסאקרמןמ"הנדסה בע' יורוברידג
תכנון , תכנון ניקוז, תכנון שילוט

תאורה וחשמל

alex_a@ebridge-eng.com077-5503115office@ebridge-
eng.com

 כפר ורדים14נעמן davidredlich1996@gmail.comגינון והשקייהדוידרדליךדויד רדליך-יסמין גינון ופיתוח 
אדריכלות , ע"תב- אדריכלותדורוןרוהטיןמ"יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע

, גדול + ציבורי קטן - מבניים 
יועץ התייעלות אנרגטית ותכנון 

אדריכלות פיתוח , בניה ירוקה
אדריכלות , יועץ אקלים, ונוף

פרוגרמות , שטחים פתוחים, נוף
לתכנון

office@yaad-arc.co.il04-90887002015500נ משגב .ד, יעד

 מים וביוב אינסטלצית 18עבדאללהריאןמ"יעד תכנון מים בע
 מים וביוב הנדסת 19מבנים 

מים וביוב

tmy@netvision.net.il04-9909007נ משגב .מושב יעד ד
2015500

תיבה , 138כיכר אתרים office1@rechter-arch.com35249115אדריכלותאמנוןרכטרמ"יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע
א" ת48  קריית אתא800תא דואר office@klar.co.il04-8401397יעוץ קרקע וביסוסישראלקלרמ"ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע
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mailto:has.arch2@gmail.com
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', פרק א- יועצים משפטיים עמריכביריעורכי דין, בלום-קידר-נבו-כבירי
.35סעיף 

okabiri@knklaw.com03-566866546קומה , 7בוטינסקי 'ז ,
5252007גן -רמת

סעיף ', פרק ג, יועצים משפטייםעמריכביריעורכי דין, בלום-קידר-נבו-כבירי
12

okabiri@knklaw.com03-566866546קומה , 7בוטינסקי 'ז ,
5252007גן -רמת

סדנאות לקבלת , ליווי יישוביםשרהקיפרווסכלים עסקיים
כלי ריאיון מועמדים

sarah@kiperwas.net48777188 קרית ים 36ערמונים 
2907718

, ניקוז הידרולוגיה, ביוב, מיםמאיררוזנטלמ"רוזנטל מהנדסים בע.מ
.תחנת שאיבה

OFFICE@RME.CO.IL04-9580621

, תכנון מרחבי ותכנון עירוניגלעדלוימ"מודוס הנחיית תהליכים שיתופיים בע
פיתוח ארגוני תהליכים 

פיתוח , ליווי מנהלים, כוללניים
ישובים

office@modus.org.il04-8122080 טירת כרמל 2אתגר 
3903213

, תכנון מרחבי ותכנון עירוניגלעדלוימ"מודוס הנחיית תהליכים שיתופיים בע
פיתוח ארגוני תהליכים 

פיתוח , ליווי מנהלים, כוללניים
ישובים

office@modus.org.il48122080 טירת כרמל 2אתגר 
3903213

, בדיקת תכניות, תכנון עריםגיארונןמודלים עירוניים
כלכלה , פרוגרמות לתכנון

מדיניות תכנון, עירונית

guyronen9@gmail.com משגב. נ. ד78שכניה בית

- חינוך הנחייה מקצועית חגיתמאיירס(לקול)מוזיקה לכל 
מוזיקה

myers10@gmail.com04-9998634 דץנץ משגב 4הים , קורני 
2018100  קרית טבעון 46יזרעאל motihen1@gmail.com04-9931459ייעוץ כלכלי וחשבונאימוטיחןמ"מוטי חן שרותים מוניציפליים בע
3603246 מניעת אלכוהול ותרבות שתייה מוטימלניקמוטי מלניק

לבני נוער והורים
moti2706@gmail.com עפולה , 4/16בני ישראל

1826604

47תד 15קיבוץ מורן הזית boazraiz@gmail.com505679092פיתוח שירותי תוכנהבעזרייזמורן פיתוח תוכנה
2011200כמון fishelmichal@gmail.com04-6784485פיתוח ונוףמיכלפישלמיכל פישל אדריכלות נוף ועיצוב

 ;michal@rozlaw.co.ilייעוץ משפטימיכלרוזנבוים'מיכל רוזנבוים ושות
itamar@rozlaw.co.il

ד .ת, 100חשמונאים 36006566
תל אביב, 52540

סלע מים וסלע
אברהם

, העשרה לצוותים- חינוך מיכאל
להורים ולילדים

maimsela@gmail.comנ דרום גולן.ד, לבנים ,
12396

רשויות - יעוץ ארגוני ופננסי יב'נגנסראלדיןיב נסראלדין'בהנהלת נג- מיראז יעוץ ארגוני ופננסי 
כולל בדיקת תלושי  )מקומיות 

שכר וקביעת תנאי שכר והעסקה 
)

najeeebnaa@gmail.com46569488ד. ת1/56שיך חמוד ' רח .
 דאלית אל כרמל183

 תל אביב7/12שטרייכמן miri.shapirit@gmail.comיעוץ פדגוגימירישפירא009271305מירי שפירא עוסק מורשה 
 207משפחת ספיר בית machonsapir@012.net.il49998238מחלקת החינוךרותספירמכון ספיר

2018400משגב . נ.מנוף ד

רשויות ערביות ודרוזיות ופיתוח דןבן חייםמ"מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע
תהליכים כוללניים-ארגוני

office@michlol-hr.co.il377337041461.ד. ת7המרץ ' רח 
ראש העין

ייעוץ וליווי לעריכת מכרזי מ"מניב הכנסות בע
איכות לרשויות מקומיות 

ותאגידים מוניציפליים לרבות 
ייעוץ שוטף בנושאי מיקור חוץ 
של שירותי ליבה מוניציפליים

amit@meniv.co.il04-9823027נ .ד, 24ד .ת, עמי-מושב בן
2280900, גליל מערבי

" סיפורים מרפאים"סדנאות של מעייןבן אריהמעיין בן אריה
וגם של קריאה בכף היד ושל 

קלפים טיפוליים

maayan.benarie@gmail.com04-6619080כרמיאל . נ.ד, מעלה צביה
20129

meravmord@gmail.com077-5002872פיתוח הדרכהמרבסדובסקימפתחות
, פיקוח עירוני, איכות סביבהמשהאלוןד"משה אלון עו

אכיפה ופיקוח, רישוי עסקים
moshe@alon-law.co.il35755540 בית שאפ רמת 3היצירה 

52521גן 

, רפורמת רישוי עסקים-ם "מפעמשהבלסנהייםמשה בלסנהיים יועץ מומחה לאיכות הסביבה
-ם"מפע, רישוי עסקים-קיימות 

מרצה בתחום פקח /מומחה
סביבה

blas@zahav.net.il03-5750596 1אחדות העבודה 
5320401גבעתיים 
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, פרוייקטים, ניהול תכנון- 23מאירקהילהתנופה מהנדסים- משרד 
ובקרה, פיקוח הנדסי

tnufaeng@gmail.com052-2366989 121. ד.ת, 25ברקן ,
2014200, יובלים

מרצה בקורסי פקח סביבה נירקלמרוד קלמרו"משרד עו
ופקח עירוני

calamaro@netvision.net.il03-5105676 דירה ) 70שדרות רוטשילד
תל אביב (6

שגב רח הסנונית -עצמון regevg@015.net.il49909237בטיחות ואיכות סביבהנתןרגבמ"רגב בטיחות ואיכות סביבה בע. נ 
2017000 מיקוד 36

 רמת החייל תל 3הברזל keren@biznagish.co.il36529292נגישותקרןשני חייםמ"נגישות לעסקים בע
אביב שירותי שכר וייעוץ לעובדי שרוןהרושמ"נטו שכר בע

הוראה
sharon@netosachar.co.il49041115

נ משגב .שגב ד-עצמוןfnili175@gmail.com49909046הדרכה מקצועיתניליפוירשטייןנילי פוירשטיין
2017000 fnili175@gmail.com04 9909046הדרכהניליפוירשטייןהדרכה והנחיית קבוצות,  פסיכותרפיהMSWנילי פוירשטיין 

נעאמנה מהנדס אזרחי-נעאמנה מופדי
מופדי

תכנון קונסטרוקציה לכל סוגי מופדי
פיקוח וניהול , המבנים

קבלן רשום לעבודות ,פרויקטים
.בניה ופיתוח

mufdi@netvision.net.il46745003 עראבה כביש ראשי
30812מיקוד 

. ת תרדיון.א, בית רביןshlomit@nativ.systems49581231יועצים לנושאים כלכלייםאיתןהיימןנתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
.משגב תנועה / מדידות הנדסיות ראתבסבאגמ"סבאג מהנדסים בע

/ ע"אדריכלות תב/ ותחבורה 
הנדסת / הנדסת מים וביוב 
כבישים

sabag@sabageng.co.il04-6959844אזור התעשייה 255. ד.ת 
הצפוני קרית שמונה

הנדסה אזרחית ניהול מוחמדסבאחמ"סבאח הנדסה בע
פרויקטים ותכנון תחבורה

m.m.sabbah11@gmail.comמיקוד 571ד .טורעאן ת 
16950

אביב- תל41רוטשילד sgblaw@stgal.co.il03-5252650משפטיותדרורגלמשרד עורכי דין' גל ושות, סטריקובסקי
אימון , ליווי אישי למנהליםלילךסולומוןלילך סולומון- סימנים 

תוכניות פיתוח , אישי ועסקי
, סדנאות תקשורת, מנהלים

קורס הכשרת , העצמה נשית
הרצאה , מנחות מעגלי נשים

.אישית למודעות

lilach.simanim@gmail.com48360934 חיפה15מור 

 12רח לאונרדו דה וינצי amnonb@netvision.net.il48332256יעוץ אקוסטי למוסדות חינוךאמנוןבאוםעדי טכנולוגיות
חיפה - מפעם ' פרק גאפרתחגאג-הדרד אפרת הדר"עו

מרצים /מומחים) 8' תחום מס
בתחום פקח עירוני 

(יועצים משפטיים) 12' תחום מס
יועצים כליים ) 13' תחום מס

.(וימי עיון

efrathadar1.adv@gmail.com03-9007328 נתניה5/38ברמן בני 

- שפירא גרינוולד- ד שירי שפירא "עו
גרינוולד

, מרצים בתחום פקח סביבה שירי
מרצה בתחום פיקוח עירוני 

ויועץ משפטי

shiri@shapira-law.com737959559 נתניה8איפרגן 

א תל 6הרבי מקוטוב hanoch@pivenworld.comחינוך ואמנותחנוךפיבןחנוך פיבן: עוסק מורשה
6808533אביב 

, ליווי מנהלים, ייעוץ ארגוניעינתהרשFace It/עינת הרש
גיוס ואבחון, הנחיית סדנאות

einathersch@gmail.com כפר ראש 108הסירה 
הנקרה

. ד. ת20190ד אלכרום 'מגa0546626690@gmail.comשירותי הנדסה ומדידותעמאדחסיאןעמאד חסיאן שרותי הנדסה ומדידות
821 פיתוח , יועץ לנושאים כלכלייםיגאלגז1עמית 

ארגוני תהליכים כוללניים
igalgz@yahoo.com46904920 10292 מטולה 32הנרקיס

ייעוץ + אימון מנהלים ענתוייסענת וייס
משכנתאות

anatcoach@gmail.com04-9984703 כמון7רחוב מגדל המים  ,
בקעת בית הכרם . נ.ד

2011200 20155משגב . נ.ד, יעדgaash@netvision.net.il04-9909581אדריכלות נוףערןגעשערן געש אדריכלות נוף
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תכנון , בינוי ערים, אדריכלותערןמבלערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים
, תכניות מתאר, ע"תב, מפורט

פרוגרמה, תכנון

gabi@mebelarch.co.il49835146

אדריכלות , ע"אדריכלות תבערןמבלמ"ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע
מבנים גדולים וקטנים

gabi@mebelarch.co.il04-9835146

1616601 נצרת 50975. ד.תpowersrv@netvision.net.ilמודדיםפאדינאסרשירותי הנדסה. ר.ו.א.פ
תכנון , ייעוץ וליווי יישוביםטוביאלפנדריפתרונים תכנון אסטרטגי

הנחיית קורסים , אסטרטגי
שיתוף , והדרכות למגזר הכפרי

הציבור

tovialfandari@gmail.com04-9530236רמת ישי 945. ד.ת 
3009500

. הסוללים , 75האלון tzeela.sg@gmail.com46466346טיפול זוגי ומשפחתיצאלהשין גוטמןצאלה שין גוטמן
1790500: מיקוד

משגב . נ. ד219אשחר nevo99@gmail.com04-6745565צילום ועריכת וידאוצבינבוצביקה נבו
2019600 , מנהלים אקדמיים=9: מפעםדבוריתנבוצוהר

, משובים וסקרים=11
, הדרכה בפיתוח ארגוני=15
פיתוח ארגוני תהליכים =16

ליווי =17, כוללניים
ינג'קואצ/מנהלים

הנחיה מקצועית: חינוך
יועצים=3: רווחה

הנחיית =7: פיתוח ישובים
קבוצות למחפשי עבודה

nevo4@015.net.il04-8713945קרית חיים 1256. ד.ת 
2610504

יעוץ פיתוח ואסטרטגיה במגזר הציבורי - ציפורית 
והמוניציפאלי

, פיתוח אסטרטגי, ייעוץ ארגוניציפוריתגליק
הדרכה, אימון מנהלים

tziporitg@gmail.com02-9933146 90435 אפרת 10המנורה

ליווי תהליכים , פיתוח ארגוניצפורהכהן סוקולרציפי כהן סוקולר
, ארגון ושיטות, קהילתיים

גיבוש והטמעת תהליכי עבודה

tzipisokoler@gmail.comדואר נע בקעת בית , לוטם
הכרם

ארכיטקטורה , בינוי עריםשרהרוםרום תכנון
ועיצוב פנים

rom@romdesign.co.il04-98877782010300משגב . נ.ד, גילון

יעוץ ,יעוץ תקציבי חינוך רוןפישמןרואי חשבון' רון פישמן ושות
חוק להגברת ,תקציבי רווחה 

וחוקי עזר ,ביקורת פנים ,אכיפה 
.

ron@fishmancpa.co.il88658504 446ד . ת3 בניין 3הבושם 
אשדוד

-רייךד ונוטריון"מיכאלי משרד עו-רייך 
מיכאלי

נ אבטח .קבוצת יבנה דayeletr@kv-yavne.co.il08-8548377שירותים משפטייםאיילת
79233

, פקח סביבתי, כלכלה עירוניתרניפינצירני פינצי
, מנהלים אקדמאים, פקח עירוני

יועץ לנושאים , פיתוח האזור
כלכליים וימי עיון רשויות 

הדרכה , ערביות ודרוזיות
פיתוח אירגוני , ופיתוח אירגוני

ליווי , תהליכים כוללניים
קאוצינג/ מנהלים

finziran@gmail.com072-2326795 מושב בני 22הראשונים 
60991עטרות 

 215. ד. מושב שבי ציון תbieller@bezeqint.net775502456.זוגי ומשפחתי, טיפול פרטנירפאלבילררפאל בילר
2280600: מיקוד

מיקוד  , 7687. ד.ת, סכניןkhalil.1985@windowslive.comטיפול רגשי לילדיםחלילבדארנהפ בדארנה.ש
30810 סעיף - אגרונומים לסקרי עצים שבתאיגונןעצים וסביבה- שבתאי גונן 

 בתחומים הנדרשים9
info@trees.co.il795599799כוכב יאיר 926. ד.ת 

4486400

להט בן שגית להט בן מאיר
מאיר

, טיפול זוגי ומשפחתישגית
הדרכה בטיפול , פסיכותרפיה

משפחתי

sagitlahat@gmail.com קרית טבעון6בן צבי 
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, תהליכי בינוי קהילה ברשויותהמכללה האקדמית לחינוך, אורנים- שדמות 
ישובים , ברמת מועצות

תהליכי בינוי קהילה ; וצוותים
הכשרות ; בארגונים וחברות

לבעלי תפקידים ומנהלי 
פיתוח מנהיגות ; קהילות

מקומית

shdemot@oranim.ac.il04-9838876/7המכללה -אורנים, שדמות
דואר , האקדמית לחינוך

3600600, טבעון

20104 צורית 70. ד.תsima_zach@walla.com077-4106106טיפולים רגשיים- מטפלים סימהזליכה-זךשילובים
 13/5כיבוש העבודה meamnim@meamnim.co.il09-7673680פיתוח ארגוניקדםיעקבמ"שילובים ייעוץ ניהולי והדרכה בע

הרצליה  נצרת עילית 9/8לולב mshamis@bezeqint.net04-6470982תנועה וכבישיםמיכאלשמיסמ"שמיס מיכאל הנדסה בע
17511 נ .פארק תעשייה משגב דronisn1010@gmail.com49991010מדידות, תכנון כבישיםרונישניידרמ"שניידר תכנון כבישים ומדידות בע

46ד .משגב ת

, כפר סבא  , 1030. ד.תkirschshaul@gmail.com09-7669494ייעוץ בתחום הבטוחשאולקירשיועצים לבטוח' שרון ושות
4411001 דור -בןמ"תדם הנדסה אזרחית בע

(איש קשר)
/ תנועה ותחבורה / תנועה ירון

 בפרק 27' מס)כבישים ותשתיות 
אדריכלות , הנדסה, תכנון- ' א

(ובנייה

yaron@tedem.co.il04-8577566 פארק , 2רחוב האתגר
בנין , תעשייה טירת כרמל

טירת כרמל, 1כרמל 

/ ארגוני/ ייעוץ ניהולי ורדטוילתפן אי אל הנדסה בעמ
עסקי/הגנת העורף / אסטרטגי

veredt@tefen.co.il39775151 בית דגן5מנחם בגין 

 נתניה7הרצל motzyk@gmail.com077-4041098שמאות מקרקעיןמוציאקשת
גישות , פסיכולוגיה התפתחותיתנעמהצורןנעמה צורן

יו 'גישת רג, עדכניות בחינוך
כלים , תיאוריות, אמיליה

.ותהליכים בהובלה פדגוגית

nzoranil@gmail.com48444355 קרית אתא , 13סירקין
2820213

, פיקוח עירוני, פיקוח סביבתידפנהגבישדפנה גביש
מנהל אקדמי

dgavish@zahav.net.il309793020 בני עטרות21הזית 

 יקנעם 4/5יער אודם etigedj@gmail.com737296471טיפול זוגי ומשפחתיאתיגדז גלמידימנהלת התחנה-  פעימות
עילית

2successהרצאות והדרכות, ניהול, כספיםעמיתעשתamit@2success.biz49800255 2017500רקפת , 16תמר
4s Salinger'S Simple Solutionיעוץ לאיכות , ניהול סביבתיחגיתשניר זלינגר

שיפור , טיפול בשפכים, סביבה
תהליכים

hagit@4s-salinger.co.il49535534noam@4s-salinger.co.il

GME Trustמנהלים ,יועצים חרום וביטחוןמשהצברי ,
, רשויות ערביות ודרוזיות

פיתוח , הדרכה בפיתוח ארגוני
-ארגוני 

ליווי , תהליכים כוללניים
,קואצינג/ מנהלים

tsabar@gmetrust.co.ilכפר 4/19רחוב נחשון אין 
4444727סבא 

GME Trustייעוץ אסטרטגי, פיתוח ארגונימשהצברי ,
, ניהול משברים, ייעוץ כלכלי
.הנחיית קבוצות, לווי מנהלים

tsabar@gmetrust.co.il כפר סבא, 4/19הנחשון

INTERTOWN LTDמיפוי, אודיןאבני ,GIS , סקרי
תמרורים/כתובות

office@inter-town.com722217770מיקוד 1845. ד.רמת גן ת 
5211702

myייעוץ בתחום הערכות לחירוםבנצי יעקבבן ציון ביטחון :
הדרכות עובדים ובעלי 

הכנת , תרגילים, תפקידים
תכניות , ביקורות, תכניות חירום

הכנת , משלימות בחירום
.תרחישי ייחוס לכלל המצבים

benzi4k8@gmail.com
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tactic plusהדרכת איסוף ראיות ואתיקה אמנוןצלה
מסייע , מקצועית לפקח אוכף

הדרכות , ואיכות הסביבה
בתחום החירום האבטחה 

הדרכות , הביטחון והמודיעין
בתחום מניעת דלקות

azmaut15@gmail.com779329260 ת" פ10/29מבצע דקל

מלכה חמוסיוןסיוון מלכה חמו
, תהליכי פיתוח אירגוני כוללני

ניהול הדרכה

sivanmhe@walla.co.il

04-6226915
, 1דירה , 77ההגנה 

כרמיאל

תהליכי פיתוח אירגוני כוללני אליהלינוימ"סאל בע-פאי

leenoy@pai-saal.com

נתניה, 13דיזינגוף 09-8822325

פרידמןגידיגידי פרידמן
הטמעת הרפורמה לרישוי 

עסקים

gidi54fg@walla.com

452ד .ת, כפר תבור

גילמ"טאק אסטרטגיות צמיה בע
, תהליכי פיתוח אירגוני כוללני

ליווי מנהלים, ניהול הדרכה

gil@tack.co.il

גבעת שמואל, 7גוש עציון 03-5328966

ייגר זלינגרהדסהדס ייגר זלינגר
, תהליכי פיתוח אירגוני כוללני

ליווי מנהלים

hadas

רקפת, 11אלה 
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