רשימת יועצים עבור תאגיד מי רהט בע"מ 2021 -
שם החברה
אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ
אוהד ברוך יזום וניהול פרוייקטים בע"מ
ה.מ.ד.י הנדסה
מיטרא הנדסה
ברז'יק מהנדסים
א.ס .ייעוץ תברואתי סביבתי
מיטרא וואט
מ.ב.ת מהנדסים
כ.ב.א פרויקטים
עשהנא בע"מ
DHV-MED
סלימאן וישאח  -מהנדסים ויועצים

טלפון נייד
0506678949

04-8203210
054-6650273
054-4544225
0522978841
050-2268872
054-2061789
0505352833
050-6994032
054-3300183
0505223268

אפיק הנדסה  -הנדסת סביבה והידרולוגיה
אבי-אור אבו קרט אברהים  -ניהול ופיקוח
תכנון קונסטרוקציה
וניס הנדסה  -מנהלי פרויקטים ,מהנדסים,
מתכננים ,מפקחים ואדריכלי בניין
חכם יעוץ מוניציפלי
מור יעוץ ניהולי
אבו ריא סאלח רשיד/שמאי מקרקיעין -מודד
עובדיה אלירן  -אלירם הנדסת בטיחות
מר קרואני חיים  -ממונה בטיחות אש
בכיר/מעיין חיים אחזקות בע"מ
פנחס וולר עורך דין ונוטריון
עובד יוסף  -מיטא בים
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ BDO
אלקא מהנדסים (עמי ויעקב)
ג.ב .מהנדסים יועצים בע"מ
לגעת במרחב בע"מ  -מודדים
אבו סמור סעיד
מאיה זגול שמאות סיקור ויעוץ
אקולוג הנדסה בע"מ
אופק צילומי אויר  -מאגר יועצים בתחום
המדידות ויעוץ gis
בני פרייז אדריכלים בע"מ
מאפרו מהנדסים בע"מ
גליל  -משרד מדידות בדארנה מוניב גאודט
ומודד מוסמך
קדח ייעוץ בע"מ
בן יעקוב .שוימר .דולב משרד עורכי B.S.D/
דין
אקטילאת לניהול וייעוץ בע"מ

טלפון משרד
086281292
086656560

03-5622254

hmdy@hmdy.co.il
arnonmeir1967@gmail.com
office@berejik.co.il

avior63@gmail.com
03-7307737

tamirlevi@veniceng.co.il

077-9105354

almog@hacham.co.il
anats@moore-mc.com
saboria@wetvision.net.il
eliramsafe@gmail.com
mmyandc@netvision.net.il

04-8662067

roeeweller@gmail.com
oved@mata-bim.com
shaniv@bdo.co.il
elka-ltd@inter.net.il
varda@gbeng.co.il
Office@geo-touch.com
abusammur10@gmail.com
netanel@tom-zagul.co.il
office@ecolog.co.il
ofek@ofek-air.com

054-4316470
050-7273519
054-4878481
04-6964422

050-2200032
054-4492635
08-6288031
03-5789499
03-3036278
050-5419659
052-3228877
08-9475222
09-8653065
054-4536705
077-5302705
050-8784375

04-689039
03-6127711

052-2777068

as@as-eng.com
mancal@ohadbaruch.co.il

saliba_ahlam@yahoo.com
yossi@metra-watt.co.il
03-9216441
narmin_liel-mbt@partner.net.il
eli@cbe.co.il
025717115
oded@asena.co.il
talibo@dhvmed.com
09-8852312
Sami.w@sw-eng.co.il
04-9913446
nimrod@afik-eng.com
08-6460914

052-5301400

052-9402158

כתובת דוא"ל

office@preiss-arch.co.il
office@mapro.co.il
jalelsrv@gmail.com
qadahs@gmail.com
lior@bsdlaw.co.il
ahmadektelat@gmail.com

ירון גלר הנדסה וניהול מים
ראדי מסארוה מהנדסים יועצים בע"מ
אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
ליבנה ימיני ושות' -משרד עורכי דין
משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
ייעוץ עסקי ,פיננסי והתייעלות alteco
אנרגטית

052-4872000
054-7258988
054-3377297
050-5965727
052-6383787

074-7026070
073-2001127
08-6233364
077-4007637

gellerm@017.net.il
radi@radim-eng.co.il
AvshalomK@afcon.co.il
livne.yemini@gmail.com
moshe@aronas.co.il
info@altecog.com

