
 

 
 

 
רשימת יועצים המאושרים להיכלל במאגר 

 היועצים של עיריית הרצליה
 2021/21/211מעודכנת ליום 

 

 עורכי תוכניות, עורך תיק תיעוד
 

 דונם 10-5עורך תוכניות בניין עיר קטנות  - 1.1תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513984641 אן.סי.איי. חן אדריכלים בע"מ 1

 4319349 נתנאל בן יצחק 2

 557379229 שלמה ובת שבע רונן אדריכלים 3

 54063722 יעוץ נגישות -תכנון ערים  -נורית ונדסבורגר אדריכלות  4

 558206835 עירוניות 5

 50152271 קייזר אדריכלים ומתכנני ערים 6

 
 דונם 100-10עורך תוכניות בנין עיר בינוניות  - 1.2תחום 

 
 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513984641 אן.סי.איי. חן אדריכלים בע"מ 1

 4319349 נתנאל בן יצחק 2

 513066951 ( בע"מ2001יער אדריכלים ומתכנני ערים ) 3

 512261900 ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ 4

 514848951 דרורית לוי אדריכלים בע"מ –איתן רונאל  5

 50152271 קייזר אדריכלים ומתכנני ערים 6

 557586203 אלונים גורביץ' אדריכלים בוני ערים 7

 

  

                                              

 
 הרשימה מתעדכנת מעת לעת 1



 

 
 

 

 דונם 5קטנות עד עורך תוכניות בנין עיר  - 1.4תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

  513052837 ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ 1

  512742214 קו מתאר בע"מ 2

 512261900 ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ 3

  50926864 י. כהן אדריכלים 4

 28908580 דן קוניאק 5

  65048605 אליזבת גולדשטיין 6

  15192669 ליאת איינהורן אדריכלות ובינוי ערים 7

 50152271 קייזר אדריכלים ומתכנני ערים 8

  515565786 אדריכלים בע"ממסטר גל  9

  515538056 דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ 10

 515224822 יניב פרדו אדריכלים 11
 515786929 מ"פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים בע 12
 515126860 מ"אגבאריה יוסף הנדסה שמאות ובטיחות בע 13

 514313337 תשובה סוסנר אדריכלים בע"מ 14
 

 אדריכלי מבנים
 

 מ"ר 1000אדריכל מבנים בשטח בנוי עד  - 2.1תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 4319349 נתנאל בן יצחק 1

 557379229 שלמה ובת שבע רונן אדריכלים 2

 512261900 ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ 3

4 V5 540233210 אדריכלים 

 54063722 יעוץ נגישות -תכנון ערים  -אדריכלות  נורית ונדסבורגר 5

 515335925 כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ 6

 513120063 אדריכל ובונה ערים בע"מ-יובל רגב 7

 512206111 גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ 8

 512566639 נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ 9

 
  



 

 
 

 ניהול/ פיקוח
 

ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום תשתיות סלילה  - 3.1תחום 
 מיליון שקלים 2ופיתוח מעל 

 
 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513919076 ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ 1

 511561656 גוני הנדסה בע"מ 2

 515025948 קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ 3

 512203142 בע"מ( 1995א. אפשטיין ובניו ) 4

 512231796 ע. יפה ניהול פרויקטים בעמ 5

 512367301 שיא הנדסה בנייה ותשתית בע"מ-פרו 6

 514103621 בונה טל מהנדסים 7

 512824269 שחם מערכות מילניום בע"מ 8

 
 

 מבניםניהול ופיקוח  - .23תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

תכנון הנדסי של מבני בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות  קידן 1
 510582554 ציבוריות בע"מ

 511561656 גוני הנדסה בע"מ 2

 515025948 קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ 3

 512203142 ( בע"מ1995א. אפשטיין ובניו ) 4

 34453548 2001ב.ס מהנדסים  5

 
 

 עבודות סלילת כבישיםפיקוח על  – .53תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 039107503 א יזמים אדריכלים ומהנדסים.א 1

 511561656 גוני הנדסה בע"מ 2

 515025948 קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ 3

 512203142 ( בע"מ1995א. אפשטיין ובניו ) 4

 
 

  



 

 
 

 שמאות
 

 בתחום היטל השבחה וירידות ערךשמאי וועדה מקומית  - 4.1תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513211573 עדי נאור שמאות וניהול מקרקעין בע"מ 1

 73852865 שאול לב 2

 515126860 אגבאריה יוסף הנדסה שמאות ובטיחות בע"מ 3

 511966897 החברה לייזום, ניהול ושמאות מקרקעין-גדי דגני 4

 513030098 וניהול מקרקעין בע"מאפרים מרגלית שמאות  5

 7728611 אינג' שמואל פן ושות 6

 22682611 נתי נוימן 7

 512402942 א. ליפה שמאות מקרקעין וניהול נכסים בע"מ 8

 512241456 מאיר צור שמאי מקרקעין בע"מ 9

 512077710 רחל פרנקו שמאות כלכלה והנדסה בע"מ 10

 513770834 דנוס כהן שמאי מקרקעין בע"מ 11

 58812116 אהרון בוץ 12

 58285099 גדעון קרול, שמאי מקרקעין 13

 513262220 גיל סגל בע"מ 14

 514220557 מיכאל עין דור מקרקעין 15

 

 שמאי מקרקעין מלווה - 5.4תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 514117126 שמואל שרון שמאות מקרקעין בע"מ 1

 73852865 שאול לב 2

 58341058 רמי שביון, שמאי מקרקעין 3

 514735323 טדי שמאות וניהול בע"מ 4

 7728611 אינג' שמואל פן ושות 5

 22682611 נתי נוימן 6

 512241456 מאיר צור שמאי מקרקעין בע"מ 7

 38302188 מישל אשור שמאות מקרקעין 8

 513770834 דנוס כהן שמאי מקרקעין בע"מ 9

 58812116 אהרון בוץ 10

 
  



 

 
 

 שמאי מקרקעין מלווה )כלכלי( - 4.6תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 514117126 שמואל שרון שמאות מקרקעין בע"מ 1

 56417405 משה מנצבך 2

 514000983 הילה חי שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי בע"מ 3

 58341058 רמי שביון, שמאי מקרקעין 4

 514735323 טדי שמאות וניהול בע"מ 5

 512358136 בע"מ 1996פז כלכלה והנדסה  6

 58285099 גדעון קרול, שמאי מקרקעין 7

 
 שמאי מקרקעין מלווה להפקעות מקרקעין - 4.7תחום 

 
 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 73852865 שאול לב 1

 513210179 הול נכסים בע"מייגאל אברהמוב שמאות מקרקעין ונ 2

 512402942 מקרקעין וניהול נכסים בע"מא. ליפה שמאות  3

 512241456 מ"מאיר צור שמאי מקרקעין בע 4

 513770834 דנוס כהן שמאי מקרקעין בע"מ 5

 58285099 גדעון קרול, שמאי מקרקעין 6

 
  



 

 
 

 אדריכלי נוף
 

 גדולות אדריכל נוף לתוכניות בניין עיר  - .15תחום 
 דונם 100בשטח מעל 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513770586 ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ-דן צור 1

 510597339 תכנון נוף בע"מ 2

 514983030 נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ -אסיף ברמן  3

 513731133 מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ 4

 512887050 סרגוסי בע"מ-אדריכלות נוף טוך 5

 513342014 גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ-הר גרינשטיין 6

 512565680 ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 7

 
 אדריכל נוף לתוכניות בניין עיר בינוניות  - 5.2תחום 

 דונם 100עד  10בשטח של 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513770586 ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ-דן צור 1

 514983030 נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ -אסיף ברמן  2

 513731133 מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ 3

 512887050 סרגוסי בע"מ-אדריכלות נוף טוך 4

 513342014 גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ-גרינשטיין הר 5

 512565680 ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 6

 
 קטנותאדריכל נוף לתוכניות בניין עיר  - .35תחום 

 דונם 10בשטח של עד 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 17546839 סטודיו לאדריכלות נוף-יעל בר מאור 1

 515764280 ( בע"מ2017תמא תכנון מרחב אורבני ) 2

 513120972 אריאל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בע"מ 3

 53315263 יהודה פרחי 4

 33044413 אדריכלית נוף -מילר  נטהלי 5

 515313591 מרחבים אדריכלות נוף בע"מ 6

 
  



 

 
 

 דונם 5אדריכל נוף לגינות ציבוריות בשטח מעל  - 5.4תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513770586 ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ-דן צור 1

 514983030 נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ -אסיף ברמן  2

 512887050 סרגוסי בע"מ-אדריכלות נוף טוך 3

 513342014 גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ-גרינשטיין הר 4

 512565680 ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 5

 515313591 מרחבים אדריכלות נוף בע"מ 6

 
 

 דונם 5אדריכל נוף לגינות ציבוריות בשטח עד  - 5.5תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513770586 ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ-דן צור 1

 33434044 רייכר -ז"ק  2

 17546839 סטודיו לאדריכלות נוף-יעל בר מאור 3

 515764280 ( בע"מ2017תמא תכנון מרחב אורבני ) 4

 55994917 קרני גרשטיין ו/או יצחק 5

 513120972 אריאל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בע"מ 6

 53315263 יהודה פרחי 7

 24966517 טל רוסמן 8

 33044413 אדריכלית נוף -נטהלי מילר  9

 515168375 שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ 10

 
 אדריכל נוף למרחבים ציבוריים עירוניים - 5.6תחום 

 
 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513770586 ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ-דן צור 1

 514983030 נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ -אסיף ברמן  2

 513731133 מוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ 3

סרגוסי בע"מ-אדריכלות נוף טוך 4  512887050 
 513342014 גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ-גרינשטיין הר 5
 513120972 אריאל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בע"מ 6

אדריכלות נוף בע"ממרחבים  7  515313591 

 512565680 ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ 8

 510597339 תכנון נוף בע"מ 9

 
  



 

 
 

 לפיתוח בשטח מבנה ציבוריאדריכל נוף  - .75תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513770586 ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ-דן צור 1

 513342014 גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ-הר גרינשטיין 2

 17546839 סטודיו לאדריכלות נוף-יעל בר מאור 3

 515764280 ( בע"מ2017תמא תכנון מרחב אורבני ) 4

 55994917 קרני גרשטיין ו/או יצחק 5

 513120972 אריאל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בע"מ 6

 53315263 יהודה פרחי 7

 512565680 מעוז אדריכלות נוף בע"מ ברוידא 8

 24966517 טל רוסמן 9

 33044413 אדריכלית נוף -נטהלי מילר  10

 515313591 מרחבים אדריכלות נוף בע"מ 11

 
 

 מתכנן פיתוח ונוף לחידוש גינות, שבילים וחצרות ציבורים - 5.8תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 33434044 רייכר -ז"ק  1

 512887050 סרגוסי בע"מ-אדריכלות נוף טוך 2
 513342014 גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ-גרינשטיין הר 3
 55994917 קרני גרשטיין ו/או יצחק 4

 513120972 אריאל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בע"מ 5

 53315263 יהודה פרחי 6

 24966517 טל רוסמן 7

 33044413 אדריכלית נוף -נטהלי מילר  8

 513282566 תכנון פיתוח ונוף בע"מ-דישי יצחק  9

   
 

  



 

 
 

 נגישות מתו"ס ושירות
 

 נגישות מתו"ס ושירות - 7.1תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 28482867 מאיר אטדג'י 1

 22600589 טלי כהן אנדרסון 2

 515695344 כורם הנדסה )נ.ע.( בע"מ 3

 515293280 ורשבסקי נגישות בע"מ 4
 54063722 יעוץ נגישות -תכנון ערים -נורית ונדסבורגר אדריכלות  5

 
  



 

 
 

 תשתיות –מתכנן 
 

 מתכנן כבישים פיזי - 10.1תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513508796 בשיר עבד אל ראזק בע"מ 1
 510495997 חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ 2
 513608307 ד.א.ל הנדסה בע"מ 3
 511534356 הראל מהנדסים אזרחיים בע"מ 4
 515983799 אריה צור מהנדסים בע"מ 5

 
 

מתכנן מערכות יבשות )תאורה, תקשורת וחשמל( במרחב  – 10.2תחום 
 הציבורי

 
 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 557398567 ג.א.ש הנדסת חשמל 1
 38695995 נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות 2
 514302991 בע"מ 2009מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה  3
 510480940 רמאור בע"מ 4
 510960081 ( בע"מ1983אינג' א.דומן מהנדסי חשמל ) 5
 510612674 סמו הנדסת חשמל בע"מ 6
 514635804 בע"מקרשין מהנדסים יועצים לחשמל  7

 
מתכנן מערכות רטובות )ניקוז, מים וביוב( ותיאום  – 10.3תחום 

 מערכות במרחב הציבורי
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 512124413 ( בע"מ1995רזניק מערכות תשתית ) 1
 510856859 ( בע"מ1980ח.ג.מ מהנדסים יועצים ומתכננים ) 2
 512736612 ילון מערכות תשתית בע"מ-בלשה 3
 540041126 לעבודות מים והנדסה אזרחיתאחוד מהנדסים  4

 512319831 גלבוע מהנדסים יועצים 5
 
 

  



 

 
 

 יועץ קרקע
 

 תכן מבנה מיסעות -יועץ קרקע   - 11.1תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 514488212 אגסי רימון מהנדסים בע"מ 1
 513266031 מכטה גיאוטכניקה בע"מ 2
 512835166 ארם מהנדסים בע"מ 3
 512835166 שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ 4

 515552347 זליו דיאמנדי בע"מ 5
 514085596 דורון אשל מהנדסים יועצים בע"מ 6

 
 

 חינוך
 

 יועץ לעיצוב סביבות למידה ומרחבי למידה - 12.1תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 558333985 סטודיו אינטו 1

 558254371 עיצוב ואדריכלות 1פלוס  2 2

 515803062 ליאת פלד אמנותי בע"מ 3

 512848250 דלילה הדרכה וציוד בע"מ 4
 21391768 דלאל יוסף 5
 28606234 הדס בן יאיר 6

 512836370 סילבנט תכנון וניהול בע"מ 7

 24987281 שייפס דיזיין סטודיו 8
 
 

  



 

 
 

 גינון והשקיה
 

 יועץ גינון והשקיה - 13.1תחום 
 

 מספר יישות היועץשם  מס"ד

 34733741 שחם נוף 1

 513770271 מ"זך אדריכלים בע 2

 514719061 אלי מרדכי יעוץ ותכנון נופי בע"מ 3

 522641468 תכנון ייעוץ ופיקוח -דפנה  4
 528879010 קבוצת ורד יעוץ ופיקוח בע"מ 5
 502002627 ש.ר בנימינה השקעות בע"מ 6

 
 

 אגרונום לעריכת סקרי עציםסוקר ו/או  – 13.2תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 515765402 עצים וסביבה בע"מ -גונן  1

 514171651 השקיה אקולוגית בע"מ 2

 513116707 יעוץ ופיקוח ירוק בע"מ 3

 515966687 קבוצת ורד יעוץ ופיקוח בע"מ 4
 513743583 אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע''מ 5
 515971257 בע"מפתילת המדבר  6

 516278777 אדמה ייעוץ אגרונומי בע"מ 7

 516124070 סופר ויז'ן ניהול ובקרה בע"מ 8
 

  



 

 
 

 יועץ כלכלי
 

 יועץ כלכלי – 15.1תחום 
 

 מספר יישות שם היועץ מס"ד

 513363093 משה מועלם שירותי ניהול בע"מ 1
 510986011 זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ 2
 34448209 איתי רינגל 3
 25137787 פייר יעוץ כלכלי 4
 514128933 ( בע"מ2008ברזלי ייעוץ עסקי כלכלי ) 5
 514426923 רון פישמן ושות רואי חשבון 6

 


