מאגר יועצים ומומחים  -רשות נחל הירקון
תחום תכנון:
קטגוריה

תכנון סביבתי

אדריכלות מבנים

אדריכלות גנים ונוף

אדריכלות ,רישוי ,תב"עות ,תוכניות מתאר,
סטטוטוריקה

שם הספק
אביב ניהול – הנדסה ומערכות מידע
אדמה – מדעי הסביבה והגיאולוגיה
אורבניקס
אורית כפרי כהן
אקולוג הנדסה
החברה להגנת הטבע
ליאב שלם
מורן פיתוח וייעוץ
פרייס פילצר יעבץ
שלומית עצבה
אייל עברי אדריכלים
א .לרמן אדריכלים
א .כ ארי כהן אדריכלים
באה אדריכלים בתיה סבירסקי מלול
בר אוריין אדריכלים
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
היידי ארד
לוטן אדריכלות ונוף
מרסלו פישמן
פיטלסון ,שילה ,יעקובסון
פרייס פילצר יעבץ
צ .מוססקו – אדריכל ומתכנן ערים
שלמה אהרונסון
ארט – אדריכלות נוף
היידי ארד
לוטן אדריכלות ונוף
ליאב שלם
לרמן בן שושן
נופים – תכנון ניהול ועיצוב
נחלת הכלל
עומרי עוז אמר
שלמה אהרונסון
אביב ניהול – הנדסה ומערכות מידע
אורית כפרי כהן
אייל עברי אדריכלים

הדמיות
עיצוב פנים

א .לרמן אדריכלים
א .כ ארי כהן אדריכלים
באה אדריכלים בתיה סבירסקי מלול
בר אוריין אדריכלים
גדעון סגל
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
לרמן בן שושן
עופר גרידינר
עינב קוה יאיר
פיטלמן ,שילה ,יעקובסון
פרייס פילצר יעבץ
צ .מוססקו – אדריכל ומתכנן ערים
שי אדרעי
שלמה אהרונסון
תמרה דביר
אופק – צילומי אויר
אורלי הורוביץ
אייל עברי אדריכלים
היידי ארד
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים

תחום הנדסה:
קטגוריה
הנדסת סביבה

הנדסה אזרחית

שם הספק
אדמה – מדעי הסביבה והגיאולוגיה
אקולוג הנדסה
מורן פיתוח וייעוץ
איסו וידן
אפלבאום מדידות
אקולוג הנדסה
ארז (רובינשטיין) ניהול פרויקטים
ב.א.י הנדסה
גדעון זולקוב
ים הנדסה אזרחית יובל גמליאלי
עשת הנדסה
פורמט הנדסה אזרחית
פי .ג'י .אל הנדסה
פיטלסון ,שילה ,יעקובסון

הנדסת מים

ניהול ופיקוח

הנדסה ימית
ייעוץ קרקע וביסוס

גשרים וקונסטרוקציה

יועצי דרכים ,תנועה וחניה

ה.מ.ד.י הנדסה
לביא נטיף
מורן פיתוח וייעוץ
מיטרא הנדסה
סוטובסקי מערכות אזרחיות
פורמט הנדסה אזרחית
רבקה כהן – הנדסה אזרחית
ש .גלבוע מהנדסים יועצים
א.ס .שירותי תיאום ופיקוח
אייל סונגו
איסו וידן
אלבו הנדסה
אסא אברמסקי אפקט ביז.
ארז (רובינשטיין) ניהול ופיקוח
ב.א.י הנדסה
בונה טל מהנדסים
גיאוכום
גשרד שירותי הנדסה
י .אמינוב פרויקטים
ים הנדסה אזרחית יובל גמליאלי
מגינית פרויקטים
ממן ניהול ופיקוח
ניהול ופיקוח TMR
עשהנא
פוירשטיין גזית
פורמט הנדסה אזרחית
פיטלסון ,שילה ,יעקובסון
מרסלו פישמן
קדמור מהנדסים
מועלם ויסאם
רובד גיאולוגיה וייעוץ חברתי
גדעון זולקוב
לביא נטיף
מרסלו פישמן
עשת הנדסה
קדמור מהנדסים
שלמה שמעוני
אפלבאום מדידות
בשיר עבד אלראזק
עשת הנדסה

יועצי דרכים ,תנועה וחניה

טיפול בשפכים

יועץ נגישות

פי .ג'י .אל הנדסה
קראוס חן
תדם – הנדסה אזרחית
מיטרא הנדסה
אירנה רובין
באה אדריכלים בתיה סבירסקי מלול
ורד רבי
יעל דניאלי להב
לבטח הנדסה ובטיחות
עינב קוה – יאיר
רויטל ולדמן דוידי
שלמה ברוך

תחום הידרולוגיה:
קטגוריה

הידרולוגיה וניקוז

שם הספק
אפרת פרבר
אקולוג הנדסה
בלשה – ילון מערכות תשתית
ה.מ.ד.י הנדסה
חסון ירושלמי
לביא נטיף
מורן פיתוח וייעוץ
סוטובסקי מערכות אזרחיות
עמי נשרי
צוק הידרולוגיה וסביבה
רובד גיאולוגיה וייעוץ חברתי

תחום מדידות ומיפוי:
קטגוריה

מדידות ופוטוגרמטריה

שם הספק
א.א.ה.מ הנדסה ומדידות
אופק – צילומי אויר
אפלבאום מדידות
בשיר עבד אלראזק
גטניו ושות
גלוגולד הנדסה
חץ הצפון – מיפוי והנדסה
טריג מידע מרחבי
לגעת המרחב

משב מדידות
שלסינגר מדידות
תחום שמאות מקרקעין:
קטגוריה

שמאי מקרקעין

שם הספק
גיל סגל
חופשי נטל כהן קנרק
ניר בודנשטיין
פורמט הנדסה אזרחית
רון חבר
תמרה דביר
ראובן כהן

תחום בטיחות:
שם הספק

קטגוריה
שמוליק שפירא
תחום אקולוגיה:
טגוריה

ייעוץ אקולוגי

בוטני ,צומח

אילנאי

הידרו-אקולוגיה ,חסרי חוליות גדולים

שם הספק
אלדד אלרון
החברה להגנת הטבע
ליאב שלם
מורן פיתוח וייעוץ
עמי נשרי
אדמה – מדעי הטבע והגיאולוגיה
אוניברסיטת ת"א
גבריאל סטרוגו
גיא רותם – אקולוגיה סביבה מרחב
החברה להגנת הטבע
ז'אן מרק דופור דרור
מורן פיתוח וייעוץ
קבוצת ורד – ייעוץ ופיקוח
שריג גפני
גבריאל סטרוגו
קבוצת ורד – ייעוץ ופיקוח
אוניברסיטת ת"א
אלדד אלרון
ליאב שלם

צפרות וזואולוגיה

דגים

מינים פולשים

לימנולוגיה

שריג גפני
אוניברסיטת ת"א
גיא רותם אקולוגיה סביבה מרחב
החברה להגנת הטבע
אוניברסיטת ת"א
אלדד אלרון
ירון קרוטמן
שריג גפני
אדמה – מדעי הסביבה והגיאולוגיה
אוניברסיטת ת"א
גבריאל סטרוגו
טל ויינברג – ניטורים – שירותי אקולוגיה
גיא רותם אקולוגיה סביבה מרחב
החברה להגנת הטבע
ז'אן מרק דופור דרור
ליאב שלם
שריג גפני
אוניברסיטת ת"א
אלדד אלרון
מורן פיתוח וייעוץ
עמי נשרי
שריג גפני

תחום מערכות מידע:
קטגוריה

ממ''ג GIS

אוטוקאד

שם הספק
אוניברסיטת ת"א
מורן פיתוח וייעוץ
עדן עובד
פי .ג'י .אל הנדסה
קבוצת ורד – ייעוץ ופיקוח
קפלן ייעוץ קוד פתוח
מורן פיתוח וייעוץ
קבוצת ורד – ייעוץ ופיקוח

תחום קשרי קהילה:
שם הספק

קטגוריה
אסתר קינן
שלומית עצבה
דיאלוג

וולר ושות' עורכי דין
שי אדרעי
אסא אברמסקי אפקט ביז.
אסתר קינן
וולר ושות' עורכי דין
תחום דוברות פרסום ויח''צ:
קטגוריה
דוברות

אסטרטגיה

פרסום

יח''צ
מרכזי מבקרים
ניהול והפקת אירועים

שם הספק
אורה לפידות
פאר & לוין
אורה לפידות
אסא אברמסקי אפקט ביז.
ירושלמי מדיה
מאש בעלים
פאר & לוין
שלומית עצבה
ירושלמי מדיה
מאש בעלים
פאר & לוין
ירושלמי מדיה
מאש בעלים
פאר & לוין
אורה לפידות
דנה סגל מונוקרייב
פאר & לוין
שלומית עצבה
מקום ערכים ויוזמות אדם ונוף

תחום תקשוב ומולטימדיה:
קטגוריה
רשתות חברתיות

שם הספק
נטינג
פאר & לוין

תחום משאבי אנוש:
קטגוריה
שכר והסכמי עבודה

שם הספק
אילן לוין
חברת מלול

ייעוץ ארגוני

אילן לוין
דיאלוג
חברת ארא יועצים
יעל לפידות
לוטם – אסטרטגיות
מכון צפנת

תחום יועץ ביטוח:
קטגוריה
יועץ ביטוח

שם הספק
ל.ה.ד לאובר יועצים
שרון ושות' יועצים – שאול קירש

תחום ארנונה ,אגרות והיטלי פיתוח:
קטגוריה
מכסות

שם הספק
בראש – סומך משרד עו"ד

תחום תיירות:
קטגוריה

תיירות ונופש

שם הספק
דיויד מינגלגרין
מקום ,ערכים ויוזמות
רונית ניר
שחר שילה
צפריר שחר
שלומית עצבה
שרון בן ארי

תחום מכונים ומוסדות אקדמיים:
קטגוריה
מכונים ומוסדות אקדמיים

שם הספק
אוניברסיטת ת"א

