מס'

עדכון1101.01.12 :
נותני שירותי יעוץ להיתרי בניה ולעסקים בנושא רעש ואקוסטיקה
הידועים לנו כפועלים כיום בנושא
טלפון
כתובת
שם החברה

1

קומפורט
אלכס צוקרמן
אהרון ויקס
יועץ לאקוסטיקה
שמעון גרינבאום
מ 0ג 0יועצים לאקוסטיקה
יורם קדמן -יאיר ברמן
''אקו'' הנדסת סביבה ואקוסטיקה

רח' בן גוריון /1
הרצליה /0//0
רח' הנדיב 71
הרצליה /0/74

4

עוזי לבני
הנדסה אקוסטית
אבי מילר  -מיר''ב
יעוץ ותכנון עירוני וסביבתי

רח' הפלדה 2
אור  -יהודה 0.117
ת 0ד1.101 0
תל אביב 011.1

7

צחי פרידמן
טכנולוגיה תעסוקתית
ד''ר פיליפ רואה
חב' ''טבת''
עמוס יפה
''שקט''
רם ציודנובסקי
ייעוץ אקוסטי
אלון עדי – תכנון וייעוץ אקוסטי

רח' נורדאו 21
הרצליה ב' /0/74
ת 0ד7./1 0
יהוד 401.5
רח' אמיל זולא  12ת''א 02/00

03-5274106

כפר מלל /451.

09- 7446931

09- 7450722

רח' אסתר רבין  ,74חיפה 2/577

40-8408434
430-0047404
054-5 793920

40-8408438
03- 5073068

.1-0/1707/

.1-0/171.2

./-7745774

./-770..75

.1-014141/

.1-012//74

./-747..//

./-747.4/0

.1-4..1144

.1-427511.

.1-0/17545

.1-0/171.2

1
2
/

0

7
5
1.
11
11
12
1/
14
10
17
17

ד''ר מיכאל סורוב
אקוסטיקה-ב
לשם שפר – איכות סביבה בע"מ
ד"ר רון לשם
ד"ר יולי קלר
תכנון בקרת רעש תנודות
ד"ר אוסנת ארנון
תו"פ – אקוסטיקה והנדסה
שמעון משיח
תכנון ויעוץ אקוסטיקה
ד"ר יוסי סוקר
תו"פ יועצים והנדסה
דיויד אפשטיין
אקוסטיקה בע"מ

רח' אילות 1/41
אריאל /.7..
רח' אבטליון  ,11רמת גן 41/1/

פקס

רח' קהילת קנדה  17ת''א
רח' הנטקה  2/ת0ד 205/
ירושלים 51.20
ת"ד 4.2.
קריית ים 154..
רח' ההסתדרות 1.
ת0ד 27111 0ירושלים 5127
רח' היוזמה ,7
טירת-כרמל 25.21
ת0ד1724 0
ירושלים 51.17
ת0ד11017 0
ירושלים 51110

.4//-70/7.7

.2-421./20

03-6721414

03-6704063

09-9553858

09-9541131

09-9587119

09-9574629

03-6346771

03-6346773

03- 6471737

03- 6471674

09- 9562945

09- 9508005

03- 5363880

03- 5361286
03-5274029

 מטרת הרשימה לאפשר למגישי בקשות להיתרי בניה ולבעלי העסקים בתחום עיריית תל אביב-יפו,
לאתר יועצים העוסקים בכך .
 אין במתן רשימה זו משום המלצה כלשהי מצדנו .עיריית תל אביב יפו אינה אחראית לתוכנה של הרשימה
והמידע הכולל בה.
 רשימה זו כוללת מבחינת הרשות לאיכות הסביבה אנשי מקצוע הידועים לנו בתחום רעש ואקוסטיקה .היכולים
לדעתנו לתכנן ולתת מענה מקצועי ופתרונות אקוסטיים הנדרשים לבקשות להיתרי בניה ולעסקים ,בתנאי כי
יפעלו בדיוק על פי ההנחיות ,הקריטריונים ,אמות המידה והדרישות המיקדמיות שינתנו להם מראש(לפני ביצוע
העבודה) ע"י הרשות לאיכות הסביבה.
 חשוב להדגיש כי בעלי מקצוע אלו אינם מטעם הרשות ,אינם כפופים לרשות ,אינם מוסמכים מטעמה ואין
לרשות כל אחריות על טיב עבודתם.
 כל בעל מקצוע בתחום רעש ואקוסטיקה שאינו כלול ברשימה זו ,רשאי לפנות לרשות לאיכות הסביבה בבקשה
להוספתו לרשימה.

