
 

 

 
 

 

 נספח א'
 מאגר יועצים בתחום החינוך

 יועצי ניהול עצמי א. ברינר שרותי מינהל בע"מ 

 מרצים אבן דרך מעוף לחינוך בע"מ 

 אופיר בוכניק ושות' רואה חשבון
למוסדות חינוך, ייעוץ בליווי ומתן מענה  יועצי בקרה פיננסיים

 של המועצה בקולות קוראים בחינוך

 יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך בע"מ 2018אופק לחנוך יועצים 

 אוריאל איילשטיין
מרצים, עו"ס, מטפלים רגשיים, מרצים בתחום התפתחות 

 הילד

 מרפאה בעיסוק אורלי אהלי 

 פסיכולוג חינוכי אלעד קוטנר

 מרצים אמיר גולן

 עובדת סוציאלית, מטפלים רגשיים  אפרת בן פזי 

 מרצים אראנה חייט

 פסיכולוג חינוכי, פסיכולים קליניים, מדריך פסיכולוגים גילה טייכר

 דינה גלט
יועצים אקדמאים, מרצים, פסיכולוגים קלינים, מרצים בתחום 

 התפתחות הילד, מדריך פסיכולוגים

 עובדת סוציאלית, מטפלים רגשיים  דניאלה שמטרלינג

 פסיכולוג חינוכי חיים לבנון 

 יהושוע ושות' רואי חשבון 
יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך, ייעוץ בליווי ומתן מענה 

 )של המועצה ( בקולות קוראים בחינוך

 קלינאית תקשורת  לאה זך

 קלינאית תקשורת  לאה פילבר

 ים, מרצים, מטפלים רגשייםיועצים אקדמא ליאורה בר נתן

 מרפאה בעיסוק ליאורה עזאני

בן דיין אדריכלים  -לייטאסדורף
 ומתכנני ערים בע"מ

יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך, יעוץ בליווי ומתן מענה 
 )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך

מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות 
 בע"מ

 מרצים

 מטפלים רגשיים מורן תם

 מאבחנים ל אשד פלקמיכ

 פסיכולוג חינוכי נועה קליין

 יועצי הסעות תלמידים , יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה 

 סיגל אוסטר קנב
מרצים, מטפלים רגשיים, מרצים בתחום התפתחות הילד, 

 מדריך פסיכולוגים

 מחלקת מכרזים והתקשרויות
   03-9066473/442  טל': 

 03-9066457  פקס:

         03-7757632 
 

 



 

 
 

 

אקדמאים, מרצים, יועצים לבניית תכנית אב, יועצי יועצים  סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ 
בקרה פיננסים למוסדות חינוך, יעוץ בליווי ומתן מענה )של 

 המועצה( בקולות קוראים בחינוך

 ענבל רמניק
 

 עובדת סוציאלית 

 פז סוקניק
 

 מרפאה בעיסוק

 םיועצים אקדמאים, יועצים לבניית תכנית אב, מרצי ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי

 רוזנפלד ציפי
 

 קלינאית תקשורת 

 רומי דר
 

 יועצי ניהול עצמי

רון פישמן שרותי ביקורת פנים 
 בע"מ 

יועצי הסעות תלמידים , יועצי חינוך, יועצי בקרה פיננסים 
 למוסדות חינוך, יועצי ניהול עצמי

 רחל מנוביץ
 

 מדריך פסיכולוגים

 רעות דבידוביץ
 

 מרפאה בעיסוק

 רעות רייך
 

 וטרפיהפיזי

 שאוליאן תמר
 

 מרפאה בעיסוק

יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך, יועצי ניהול עצמי, יעוץ  שחף בע"מ 
 בליווי ומתן מענה )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך

 יעוץ בליווי ומתן מענה )של המועצה( בקולות קוראים בחינוך שלמה בסטיקר

 ל המועצה( בקולות קוראים בחינוךיעוץ בליווי ומתן מענה )ש שלמה בסטקר

 תפארת פרג
 

 מרפאה בעיסוק

 תפן )אי. אל( ישראל בע"מ
 

 יועצי ניהול עצמי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מאגר יועצים בתחום השירותים החברתיים
 

 אוריאל איילשטיין

הדרכה בעבודה סוציאלית / ייעוץ ארגוני, יועץ בתחום 
הנוער, יועץ הקהילה, יועץ לחוק הגנה על חוסים, יועץ לחוק 

לטיפול במשפחות, יועץ לסדרי דין, מנחה סדנאות בתחום 
 החברה והרווחה

 הדרכה בעבודה סוציאלית  ברסלי יונה 

 יועץ לסדרי דין, פסיכולוג צבי -ד"ר רות רוזן

 מאבחן קליני וריגשי, פסיכולוג דינה גלט

 דניאלה שמטרלינג
 יועץ לטיפול במשפחות, מנחה סדנאות בתחום החברה

 והרווחה

 ליאורה בר נתן
הדרכה בעבודה סוציאלית / ייעוץ ארגוני, מנחה סדנאות 

 בתחום החברה והרווחה

 פסיכולוג מיכל אשד פלק

 משפחה בקשב בע"מ
הדרכה בעבודה סוציאלית/יעוץ ארגוני, יעוץ לטיפול 

 במשפחות, מנחה סדנאות בתחום החברה והרווחה, פסיכולוג

 מנחה סדנאות בתחום החברה והרווחה "מ סמקאי אסטרטגיה עסקית בע

 הדרכה בעבודה סוציאלית/ יעוץ ארגוני, יועץ בתחום הקהילה ענף

"שילובים "  -צביקה צרניחובסקי 
 קשרי קהילה 

 יועץ בתחום הקהילה, הדרכה בעבודה סוציאלית/יעוץ ארגוני

 יועץ בתחום הקהילה ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי

 ותמטפל באמנ תמר בזק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 מאגר יועצים בתחום שפ"ע
 

אבני אפרת חברה להנדסה 
 אזרחית בע"מ 

 יועצי בטיחות ומניעת אש

 יועץ להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת, יעוץ פיתוח לעסקים אופיר בוכניק ושות' רואה חשבון

 יועץ סביבתי, יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת אורבניקס בע"מ 

 אמיר גולן
יועץ ליווי והדרכה לעסקים, יועץ לפיתוח עסקים, יועץ רישוי 

 עסקים, סוקר

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז 
 הדרכה בע"מ

 יועץ רישוי עסקים

 סוקר בר וכנולוגיות )ד.ש( בע"מ 

 גילדור איכות הסביבה בע"מ 
יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת , יועצים לטיטוא ניקיון 

וי אשפה, יועצי מיחזור, יועץ ניקיון, רחובות, יועצים לפינ
 תברואנים/יועצי תברואה

 יועץ רישוי עסקים לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

בן דיין אדריכלים  -לייטאסדורף
 ומתכנני ערים בע"מ

 יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת , יועץ פיתוח לעסקים

מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות 
 בע"מ

 קים, יועץ סביבתי, יועץ רישוי עסקיםיועץ ליווי והדרכה לעס

 יועץ לעריכת מכרזי שמיקה ואבטחה (2017מוניסטי ישראל )

 סוקר מחשבת ישראל מ.ע. בע"מ

 סוקר מילגם בע"מ

 יועץ ליווי והדרכה לעסקים, יועץ פיתוח לעסקים מנדל אלעד 

 משה אברהם, עו"ד יעוץ למכרזים

ן והשקיה, יועצי חזות יועצים בתחום פיקוח סביבתי, יועצי גינו
העיר, יועץ להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת, יועצים לטיאוט 
וניקיון רחובות, יועצים לפינוי אשפה, יועצי מחזור, יועץ ניקיון, 

 יועץ סביבתי   

 סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ 
יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת , יועץ פיתוח לעסקים, 

 סוקר

 יועצים בתחום פיקוח סביבתי בה בע"מעגול איכות הסבי

 עו"ד פנחס וולר 
יועצים בתחום פיקוח סביבתי , יועצים בתחום הפיקוח 

 העירוני, יועצים לפינוי אשפה

 



 

 
 
 
 

יועצים בתחום פיקוח סביבתי, יועץ להכנת תכנית אב טיפוס  פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ 
יועץ ניקיון, יועצים  בפסולת, יועצי חזות העיר, יועצי מיחזור,

לטיטוא ניקיון רחובות, יועץ סביבתי, תברואנים/יועצי תברואה, 
 יועצים לפינוי אשפה

 יועץ סביבתי תכנון תירות סביבה  -שדות

יועצי גינון והשקיה, יועץ להכנת תכנית אב טיפוס בפסולת,  תכנונית משרד ולבית בע"מ 
וי אשפה, יועצי יועצים לטיטוא ניקיון רחובות, יועצים לפינ

 מיחזור, יועץ ניקיון, יועץ סביבתי, תברואנים/יועצי תברואה

 יועץ פיתוח עסקים תפן )אי. אל( ישראל בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 מאגר יועצים בתחום כספים

 

 

 
 

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, יועצים  א. בר ניר שרותי מינהל בע"מ
 ם, רואה חשבון וחשבות, יועצי ניהול עצמיכלכליי

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, רואה  א.ברינר שרותי מינהל בע"מ 
 חשבון וחשבות

יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי, רואה חשבון וחשבות, יועצי  א.ר.א.בונוס בע"מ
כלכלי, השקעות , יועצים כלכליים, יועצים להתיעלות ופיתוח 

 יועצים כלכליים, יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י

 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלייועצים כלכליים,  אבן בוחן מיסים וחשבונאות בע"מ

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, רואה  אברהם יהודייף
 חשבון וחשבות, רואה חשבון מבקר מוניציפלי

 יועצים כלכליים ישראל בע"מ  אדיקט

יועצי השקעות, יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה  אופיר בוכניק ושות' רואה חשבון
והניקיון, יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש(, יועצי 

שכר ודיני עבודה ברשומ"ק, כלכלן ביקורת מוניציפאלי, יועץ 
ול משרד הפנים, רואה חשבון מבקר למחיקת חובות/ התנהלות מ

מוניציפאלי, יועצי מס, יועצים כלכליים, רואה חשבון וחשבות, 
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י, יועצים להתייעלות 

 ופיתוח כלכלי, יועצים פיננסיים

 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי  בע"מ 2018אופק לחנוך יועצים 

 ים כלכלייםיועצ אורבניקס בע"מ 

 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי אמיר גולן

 רואה חשבון וחשבות אמנון מקסימוב 

 יועצים כלכליים אסכולה יעוץ כלכלי ומימוני בע"מ

 יועצים כלכליים, יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי ארנון רונד יועצים

יים, יועצים למיצוי הכנסות רואי חשבון וחשבות, יועצים כלכל בן דוד שלוי קופ ושות' רו"ח
ממשרדי ממשלה ורמ"י, יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי 

 השמירה והניקיון

 יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש( ברוך חייקין



 

 
 
 

 יועצים כלכליים, רואה חשבון וחשבות ברסקי את ברגר רו"ח 

 יועצי השקעות גילעד מנו השקעות בע"מ 

יועצים כלכליים, יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי, יועץ למחיקת  יעוץ מוניציפאלי -גל
 חובות התנהלות מול משרד הפנים, כלכלן ביקורת מוניציפאלי

יועצי שכר ודיני עבודה ברשומ"ק, רואה חשבון וחשבות, רואה  דחוח הלוי שמואל
 חשבון מבקר מוניציפלי

יועצים כלכליים, יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי,  יועצי השקעות, דן ויז'ניצר בע"מ
 יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, יועצים  ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
כלכליים, יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי, יועצים למיצוי הכנסות 

מ"י, רו"ח וחשבות, רו"ח ומבקר מוניציפאלי, ממשרדי ממשלה ור
 כלכלן ביקורת מוניציפאלי

 יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש( ויינברגר ברטנטל ושות'

 יועצים כלכליים זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ 

משרדי יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי, יועצים למיצוי הכנסות מ חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ 
 ממשלה ורמ"י, יועצים כלכליים, כלכלן ביקורת מוניציפאלי

יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י, יועצים להתיעלות  טאו כלכלה פיננסית בע"מ
 ופיתוח כלכלי

 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי  יהושוע ושות' רואי חשבון 

 יים, יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלייועצים כלכל י.ק תכנון כלכלי בע"מ -ישראל קורץ 

בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים  -לייטאסדורף
 בע"מ

 יועץ משפטי לענייני ארנונה ומומחיות בדיני איוש(

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, יועצים  (2017מוניסטי ישראל )
צוי הכנסות כלכליים, יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי, יועצי למי

ממשרדי ממשלה ורמ"י, רואה חשבון וחשבות, רואה חשבון 
מבקר מונציפלי, כלכלן ביקורת מוניציפאלי, יועץ למחיקת חובות 

התנהלות מול משרד הפנים, יועצי חינוך, יועצי הסעות תלמידים, 
 מאבחנים, יועצי בקרה פיננסים למוסדות חינוך

 ון מבקר מונציפלי, רואה חשבון וחשבותרואה חשב מידד הלוי ושו"ת רואי חשבון 

 

  



 

 

יועץ למחיקת חובות התנהלות מול משרד הפנים, יועץ משפטי  מילגם בע"מ
 לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש(

 רואה חשבון מבקר מוניציפלי מישו'ר חשבות ויעוץ עסק

 יועצי שכר ודיני עבודה ברשומ"ק מכלול תכנון ובקרת הון אנשוי בע"מ

 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי  מנדל אלעד 

יועצי שכר ודיני עבודה ברשומ"ק, יועץ משפטי לענייני ארנונה  מרגלית בוטרמן עו"ד 
 )מומחיות בדיני איו"ש(

 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי , יועצים כלכליים ניר עבדי

ם, יועץ משפטי יועץ למחיקת חובות/ התנהלות מול משרד הפני ניר רוקח, עו"ד
 לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש(

 יועצים כלכליים, יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה 

 יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי, יועצים כלכליים סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ 

 כלי יועצים להתיעלות ופיתוח כל עו"ד פנחס וולר 

יועצים כלכליים, יועץ משפטי לעינייני ארנונה ומומיחיות בדיני  צומן, רוקח,לנקרי, פרידלר, ושות' 
 איוש(

 יעוץ משפטי לענייני ארנונה ומומיות בדיני איו"ש בן גל משרד עורכי דין ונוטריון -בסיס -רוזן

 (יועץ משפטי לענייני ארנונה )מומחיות בדיני איו"ש רוזן בסיב בן גל

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, יועצים  הולצמן רואי חשבון -רוזנבלום
להתייעלות ופיתוח כלכלי, רואה חשבון וחשבות, רואה חשבון 

 מבקר מונציפלי, יועצים כלכליים

 יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י רוח בועז מקלר

יועצים להתיעלות ופיתוח כלכלי, יועץ למחיקת חובות התנהלות  בע"מ רון פישמן שרותי ביקורת פנים 
מול משרד הפנים, יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י, 

רואה חשבון וחשבות, רואה חשבון מבקר מונציפלי, יועצים 
 כלכליים, יועצים פנסיונים, כלכלן ביקורת מוניציפאלי

קורת מוניציפאלי, רואה חשבון וחשבות, יועצים כלכליים, כלכלן בי שחף בע"מ 
 יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, יועצי  שחק המומחים לשכר בע"מ 
שכר ודיני עבודה ברשומ"ק, רואה חשבון ומבקר מוניציפלי, כלכלן 

 ביקורת מוניציפאלי

 מבקר מונציפלי, כלכלן ביקורת מוניציפאלי רואה חשבון תומר ויצמן 

יועצים כלכליים, יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי, יועצים למיצוי  תפן )אי. אל( ישראל בע"מ
 הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י



 

 

 מאגר יועצים ללשכה

Web3D 
ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה , עיצוב גרפי, 

 יועצי מיתוג תדמית וקשרי חוץ

 דרך מעוף לחינוך בע"מ  אבן
יועצי יחסי ציבור, יועצי תכנון אסטרטגי, יועץ להדרכה 

 והשתלמויות, יועצי מיתוג תדמית וקשרי חוץ

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית 
 בע"מ 

 יועצי בטיחות באירועים 

 יועצי תכנון אסטרטגי אדיקט ישראל בע"מ 

 אמיר גולן
למויות, יועץ תכנון יועצים ארגוניים, יועץ להדרכה והשת

 אסטרטגי

 ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ  -אמן
יועצים ארגוניים, יועץ לבניית תכניות עבודה, יועץ 

 להדרכה והשתלמויות, יועצי תכנון אסטרטגי

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה 
 בע"מ

 יועצי בטיחות באירועים

 יועצים לשיתוף הציבור בי. אר קישורים בע"מ

 יועצים לפרסום ושילוט חוצות מיתוג עיצוב שילוט -ארז  גליה

 יועצי תכנון אסטרטגי דן תרזה יזמות בע"מ 

 עיצוב מצגות -עיצוב גרפי  זיו

 יועץ פרסום ותקשורת, עיצוב גרפי  זליגר שומרון תקשורת בע"מ 

 יועצים ארגוניים, יועצי תכנון אסטרטגי חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ 

 ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה  יוני לב ארי

 בע"מ  2017כוורת יועצים 
יועצים ארגוניים, יועץ לבניית תוכניות עבודה, יועצי 

 תכנון אסטרטגי

 יועצי בטיחות באירועים לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

 יועצי בטיחות באירועים מן בטיחות ונגישות

 עיצוב גרפי מסד שיווק

 יצוב גרפיע נאומבורג ודרורי בע"מ

 
 



 

 

 
 

 

  

 יועצי בטיחות בארועים  ניצן קריסטל בטיחות והנדסה 

 יועצים ארגוניים, יועצי ליסיניג, יועץ תקשורת סלולרית ניר עבדי

 ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה , עיצוב גרפי סטודיו שדה אורטל פלדהיים 

 יועצי תכנון אסטרטגי סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ 

 ענף 
ם חברתיים, יועץ לבניית תכניות עבודה, יועצים יועצי

לפרסום ושילוט חוצות, יועצי תכנון אסטרטגי, עיצוב 
 גרפי

 קפיטל בע"מ -פילת מקבוצת היי
יועצים ארגוניים, יועץ לבניית תכניות עבודה, יועצים 

 לשיתוף הציבור, יועצי תכנון אסטרטגי

 פרו אסטרטגיה בע"מ 
וץ , יועצי יחסי ציבור, יועץ יועצי מיתוג תדמית וקשרי ח

פרסום ותקשורת, יועצים לשיתוף הציבור, יועצי תכנון 
 אסטרטגי, ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה

 ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי
יועצים אירגוניים, יועצים חברתיים, יועץ לבניית תוכניות 

 עבודה, יועצים לשיתוף הציבור, יועצי תיכנון אסטרטגי

 יועץ להדרכה והשתלמויות  המומחים לשכר בע"מ שחק 

 יועצי בטיחות באירועים  שלמה בסטיקר

 יועצי בטיחות באירועים  שלמה בסטקר

 יועצי תכנון אסטרטגי תארא יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ 

 תפן )אי. אל( ישראל בע"מ
יועצים ארגוניים, יועץ לבניית תכניות עבודה, יועץ תכנון 

 אסטרטגי



 

 
 

 מאגר יועצים בתחום הביטחון

 

 

 
 
 
 
 

  

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה 
 בע"מ

 יועצי בטיחות ומניעת אש

 בוסט פורוורד בע"מ 
יועצי עיר ללא אלימות/מצלמות אבטחה , יועץ לענייני 

 מוקד עירוני

 יעוץ למכרזי שמירה ובטחון זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ 

 ריכת מכרזי שמיקה ואבטחהיועץ לע חכם יעוץ מוניצפלי בע"מ 

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב 
 מתקדמות בע"מ

יועץ טכנולוגיות בטחון, יועצי מערכות קשר, יועצי עיר 
 ללא אלימות/מצלמות אבטחה, יועץ מיגון טכנולוגיות

פתרונות אבטחה  O.LSכבתי אריה 
 טכנולוגיות 

ועצי ייעוץ טכנולוגיות בטחון, יועץ לעיניני מוקד עירוני, י
 עיר ללא אלימות/מצלמות אבטחה

 יועצי בטיחות ומניעת אש מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

 יועצי בטיחות ומניעת אש מן בטיחות ונגישות

תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת  -מסר 
 בע"מ

ייעוץ טכנולוגיות בטחון, ייעוץ לענייני מוקד עירוני, יועצי 
מערכות קשר, יועצי עיר ללא אלימות/מצלמות אבטחה, 

 ייעוץ מיגון טכנולוגיות

 יועצי בטיחות ומניעת אש ניצן קריסטל בטיחות והנדסה 

 יועץ לענייני מוקד עירוני ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי

 ת ומניעת אשיועצי בטיחו קריסטל ניצן

 יועצי בטיחות ומניעת אש שלמה בסטיקר

 יועצי בטחון ובטחון בחירום תפן )אי. אל( ישראל בע"מ



 

 
 

 מאגר יועצים בתחום המחשוב

 ISOיועץ בתחום תקני  אמיר גולן

 ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ  -אמן

דקרומטציה והתאמת רגולציה מניעת  -אבטחת מידע 
ע מעגלי אבטחה, יועצי עיר חכמה זליגת מיד

 big)אינטגרציות מערכות שר"ב מערכת חישה ומנ"מ 
data 

 , יועצי הנגשהISOיועץ בתחום תקני  אראנה חייט

 בוסט פורוורד בע"מ 
יועץ מוקד עירוני, יועצי עיר חכמה )אינטגרציות 

 big dataמערכות שר"ב מערכת חישה ומנ"מ 

 צי מערכות מידע ורשת תקשורתיוע בר טכנולוגיות )דש( בע"מ

 גי אר סי יעוץ )כ.ל( בע"מ
דקרומטציה והתאמת רגולציה מניעת  -אבטחת מידע

 זליגת מידע מעגלי אבטחה

 חלוקי נחל פתרונות לעיר
דקרומטציה והתאמת רגולציה מניעת  -אבטחת מידע

 זליגת מידע מעגלי אבטחה

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב 
 מתקדמות בע"מ

סלולר שילוב מערכות תקשורת (,  IPIטלפוניה )יועצי 
יועץ מחשוב ומערכות, יועצי מערכות מידע ורשת 

תקשורת, יועצי עיר חכמה )אינטגרציות מערכות שר"ב 
, יועצי תשתיות big dataמערכת חישה ומנ"מ 

תקשורת )תקשורת פאסיבית/אקטיבית/תשתיות חוץ 
 וחדרי תקשורת(

ורת תקשוב ויעוץ טכני לתקש -מסר 
 בע"מ

סלולר שילוב מערכות תקשורת (,  IPIיועצי טלפוניה )
יועצי מערכות מידע ורשת תקשורת, יועצי עיר חכמה 

 big)אינטגרציות מערכות שר"ב מערכת חישה ומנ"מ 
data יועצי תשתיות תקשורת )תקשורת ,

 פאסיבית/אקטיבית/תשתיות חוץ וחדרי תקשורת(

 ניר עבדי
סלולר  IPI, יועצי טלפוניה )יועץ לרכישת ציוד מחשוב 
 שילוב מערכות תקשורת (

 סמקאי אסטרטגיה עסקית בע"מ 
יועצי עיר חכמה )אינטגרציות מערכות שר"ב מערכת 

 big dataחישה ומנ"מ 

 יועצי הנגשה מגדל אור  -עמותת יעדים לצפון 

 פאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ
עת דוקומנטציה והתאמת רגולוציה, מני -אבטחת מידע 

 זליגת מידע, מעגלי אבטחת מידע

 יועץ מוקד עירוני ציפורית יעוץ ופיתוח אסטרטגי

 ISOיועץ בתחום תקני  רומי דר

 



 

 
 

 מאגר יועצים בתחום ההנדסה

 אדריכלים, יועצי נגישות מתו"ס במרחב

 יועצי חשמל /מהנדסי חשמל א.א תכנון חשמל 

 יועצי/מתכנני מיזוג אויר, יועצי מערכות גז וחימום א.ביתן מיזוג אויר 

 א.בלאו מהנדסים בע"מ 
יועצי אינסטלציה ניקוז ותיעול, יועצי מתקני מים 

 ובריכות

 ( ledיועצי חשמל /מהנדסי חשמל, יועצי תאורה )לרבות א.בסיס הנדסת חשמל בע"מ 

 יועצי נגישות מתו"ס א.ח אשנב בע"מ 

 מהנדסי בניין א.ח תכנון ויעוץ הנדסאי 

 יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול א.יצהר שרותי הנדסה בע"מ 

 יועצי בטיחות א.נ. אלון בטיחות וגהות בע"מ

 מודדים ( בע"מ 1993א.ש.ד. ניהול נכסים)

 פיקוח שכונות אא גנבר הנדסה ניהול ופיקוח 

 אדריכלים אדריכלית -אביטל ויזנפלד

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית 
 בע"מ 

 יועצי נגישות מתו"ס, יועצי בטיחות

 יועצי קרקע  אגסי רימון מהנדסים בע"מ 

 אגרונום אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע"מ 

 שמאים אומיד עודד סולימני 

 אורבניקס בע"מ 
יועצי איכות סביבה , מתכנני ערים, פרוגרמטור לצרכי 

 GISציבור, יועצי 

אוריאל רוזנהיים " מקום אדריכים 
 בע"מ

 אדריכלים

 אינג' א.פיסמן
מתכנני מיזוג יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול, יועצי /

 אויר, יועצי מתקני מים ובריכות, מתכנני מים וביוב

 אלבו מהנדסים בע"מ
יועצי תשתיות ופיתוח , מפקחי בניה, כמאים, מהנדסי 

 מבנים מסוכנים, מנהלי פרויקטים

 



 

 

 

 

 מתכנני כבישים )תנועה ופיזי( אלבז מישל הנדסה אזרחית בע"מ 

 מנהלי פרויקטים, פיקוח בניה אלון הנדסה

 יועצי איכות סביבה  אלמנט הנדסת סביבה 

 יועצי בטיחות , יועצי קרינה אם.אם.אם יעוץ הנדסי בע"מ 

 ( בע"מ2012אמאב תחבורה ותנועה )
יועצי רמזורים, מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(, מתכנני 

 תנועה/יועצי תנועה

 מתום מהנדסים ויועצים בע"מ-אמי 
יועצי רמזורים, מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(, מתכנני 

 תנועה/יועצי תנועה, יועצי מבנה וקונסטרוקציה

ניהול פרויקטים הנדסיים  -אמיקן
 בבנייה בע"מ 

 מנהלי פרויקטים

 אגרונום אמיתי לביא

 מהנדסי בניין, יועצי מבנה וקונסטרוקציה אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

 אסף בירגר
תשתיות ופיתוח , מנהלי פרויקטים, מתאם יועצי 

 פרויקטים, מפקחי בניה

 אדריכלים, מעצבי פנים, מתכנני ערים ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ

טל הנדסה בע"מ -ב.ט.ה בר
511089146 

יועצי חברות ציבוריות, מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(, 
 מתכנני תנועה/יועצי תנועה, יועצי רמזורים

 ב.ע נריה הנדסה בע"מ
מנהלי פרויקטים, מפקחי בניה, מתאם פרויקטים, 

 מנהלי פרויקטים, 

 בוסט פורוורד בע"מ 
יועצים בתחום האנרגיה הירוקה ומערכות חכמות , 

 (, מנהלי פרויקטים ledיועצי תאורה )לרבות

 הנדסאי אדריכלות, אדריכלים בטמן בן צור אדריכלים 

 יועצי קרקע  בנימין גל 

 , מפקחי בניה, מתאם פרויקטיםGICיועצי  בר וכנולוגיות )ד.ש( בע"מ 

 ברזיק מהנדסים בע"מ 
יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול, יועצי מתקני מים 

 ובריכות, מתכנני מים וביוב

ברקת י.ר.ד חברה להנדסת חשמל 
 ותאורה בע"מ

 יועצי חשמל/מהנדסי חשמל, יועצי/מתכנני מיזוג אויר

גאודע ניהול ומידע נקרקעין ונכסים 
 בע"מ 

 GISמנהלי פרויקטים, מתכנני ערים, אדריכלים, יועצי 



 

 

 

 

  

 

 

תכנון -גדליה אולשטיין מהנדס בניין
 מקוואות 

יועצי מבנה וקונסטרוקציה, מהנדסי בניין, תכנון 
 מקוואות

 אדריכלים, מתכנני ערים אדריכל  -גדליהו מולד 

 שמאים גדעון קרול

 אדריכלים גולן גולדשמיט אור אדריכלים בע"מ 

 ג.ד הנדסה וניהול פרויקטים -גוניצקי דן
יועצי תשתיות ופיתוח , מפקחי בניה, מנהלי פרויקטים, 

 מתכנני תנועה/יועצי תנועה

 אגרונום גונן עצים וסביבה בע"מ 

 כמאים, מודדים גטניו ושו"ת מודדים מוסמכים בע"מ 

 אדריכלים, מתכנני ערים גליל אדריכלים 

 אדריכלים גליקין אולג 

 אדריכלים גליקין ורה 

 אדריכלים גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ

 מודדים גרינוולד מדידות

 דאבליו די איי בע"מ 
הנדסאי אדריכלות, מנהלי פרויקטים, מהנדסי בניין, 

 מפקחי בניה, מתאם פרויקטים

 דאטום מהנדסים בע"מ 
מהנדסי בניין, מפקחי בניה, מנהלי פרויקטים, 

 אדריכלים

 אדריכלים, מתכנני ערים יחיעם אדריכלים -דביר

 יועצי מתקני מים ובריכות , מתכנני מים וביוב ה.מ.ד.ה הנדסה בע"מ 

 יועצי חשמל/מהנדסי חשמל הופמן חשמל ותשתיות בע"מ



 

 

 מודדים "מ פלוס מדידות והנדסה בע-הלפרין 

 מודדים תגל מיפוי ואורטופוטו -הנרי סלוק 

 הס הנדסה עדולם בע"מ 
יועצים בתחום הבניה הירוקה , מנהלי פרויקטים, 

 מפקחי בניה, מתאם פרויקטים

 שמאים זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ 

 יועצי קרקע  זליו דיאמנדי בע"מ 

 מתכנני כבישים )תנועה ופיזי( ח.נירון

 חגי כץ
יועצי מבנה וקונסטרוקציה, יועצי תשתיות ופיתוח, 
 מהנדסי בניין, יועץ מיגון, מהנדסי מבנים מסוכנים

 חדד מהנדסים 
יועצי חשמל /מהנדסי חשמל, יועצי קרינה, יועצי תאורה 

 ( led)לרבות

 מודדים חלוקי נחל פתרונות לעיר

 כמאים חלימי פרדי ריצארד 

 מתכנן דמוגרפי, מתכנני ערים, פרוגרמטור לצרכי ציבור טובי כהן

טופז חברה להנדסהת חשמל ותאורה 
 בע"מ 

 יועצי חשמל/מהנדסי חשמל

 אדריכלים י.כהן אדריכלים 

 מתכנני תנועה/יועצי תנועה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ  -יוגב הנדסה 

 אדריכלים יונה יחיעם 

 אדריכלים יוסף בורשטיין אדריכלים 

 יורוברידג' הנדסה בע"מ
מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(, מתכנני תנועה/יועצי 

 תנועה, יועצי חשמל/מהנדסי חשמל

 מתכנני ערים תכנון ערים בע''מ   -   יעקב מאור

 כמאים ישראל שריג שרותי הנדסה

 מנהלי פרויקטים, מפקח בניה כרמי לקס



 

 

 

 אדריכלים, מתכנני ערים כרמן ש'נאור אדריכלות ובינוי ערים

לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים 
 בע"מ

מתכנני תנועה/יועצי תנועה, יועצי רמזורים, מתכנני 
 כבישים )תנועה ופיזי(

בן דיין אדריכלים ומתכנני  -לייטאסדורף
 ערים בע"מ

 מתכנני ערים

 לשם שפר איכות הסביבה בע"מ 
הצללות, יועצים בתחום יועצי איכות סביבה , יועצי 
 הבניה הירוקה, יועצי קרקע

 מתכנני/אדריכל נוף מ.ל.ה הרטוב בע"מ 

 יועצי מתכנני מיזוג אויר מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ 

מבט מערכות מיזוג אויר בע"מ 
513915777 

יועצי אינסטלציה ניקטז ותיעול, יועצי/ מתכנני מיזוג 
 אוויר

 ( ledיועצי חשמל/מהנדסי חשמל, יועצי תאורה )לרבות  מולי אבוטבול הנדסת חשמל בע"מ

 , מודדיםGISיועצי  מידות שירותים מוניציפליים בע"מ 

 מודדים מילגם בע"מ

 מתכנני/אדריכל נוף מיקום אדריכלות נוף ותכנון ערים בע"מ

 יועצי בטיחות מכיאל צ'צ'ל

 מנהלי פרויקטים, מפקחי בניה ממן ניהול ופיקוח בע"מ 

 מנהלי פרויקטים, מתאם פרויקטים מנדל אלעד 

 מנור קרני הנדסה 
מנהלי פרויקטים , מהנדסי בניין, מפקחי בניין, מתאם 

 פרויקטים

 יועצי מבנה וקונסטרוקציה, מהנדסי בניין מצפה נטופה מהנדסים בע"מ 

יעוץ ניהול והשקעות  -מרום תובל 
 בע"מ 

 מנהלי פרויקטים

 מהנדסי בניין משה קוזניצוב

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 משה שפירא
אדריכלים, הנדסאי אדריכלות, יועצי שימור, מנהלי 

 פרויקטים, מעצבי פנים, מתכנני ערים

 מנהלי פרויקטים ( בע"מ2006נ.ת.פ מהנדסים )

 מתכנני ערים נודלמן בינה 

 אדריכלים נופר דוד אדריכלים מתכנני ערים בע"מ 

 אדריכלים נח גדליה

 כמאים, מפקחי בניה, מנהלי פרויקטים ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ 

 ( ledיועצי חשמל/מהנדסי חשמל, יועצי תאורה )לרבות ניצוץ הנדסת חשמל בע"מ

 יועצי בטיחות ניצן קריסטל בטיחות והנדסה 

 יועצי רמזורים  נמרוד הנדסהת תנועה בע"מ 

נעים בדרך הנדסת פרוייקטים 
    ומערכות

 יועצי חשמל/מהנדסי חשמל

 נעם שטרימברג 
הנדסאי אדריכלות, מנהלי פרויקטים, מעצבי פנים, 

 מתאם פרויקטים

 אדריכלים נתנאל ויינרב

 מתכנני/אדריכל נוף סבטלנה פישמן

 יועצי נגישות מתו"ס סביצקי אולג 

 אדריכלים, מתכנני ערים סוננבליק אלבוים אדריכלים 

 יועצי איטום, יועצי מבנה וקונסטרוקציה, יועצי מיגון סטאר מהנדסים בע"מ 

 שמאים סלינגר שמאות מקרקעין וייעוץ 



 

 

 

 אדריכלים, יועצי נגישות מתו"ס, מתכנני ערים שמיר אדריכלות בע"מ  -ענבר

 פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ 
מתקני משחק וספורט, יועצי איכות סביבה , יועצי 

 אקולוג

פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין 
 בע"מ 

 מנהלי פרויקטים

 פטר ליבוביץ מהנדסים בע"מ 
מתכנני תנועה/יועצי תנועה, מתכנני כבישים )תנועה 

 ופיזי(

 פי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ 
, יועצי תחבורה ציבורית, יועצי תשתיות GISיועצי 

 י כבישים )תנועה ופיזי(ופיתוח, מתכננ

 אדריכלים פינקלשטין שירה

 פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים
אדריכלים, מתאם פרויקטים, מנהלי פרויקטים, מתכנני 

 ערים

 פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ 
יועצי תשתיות ופיתוח , מנהלי פרויקטים, מהנדסי בניין, 

 מפקחי בניה, מתאם פרויקטים

פרדסי ברקוביץ מהנדסים תכנון ויעוץ 
 מיזוג אויר

 יועצי/ מתכנני מיזוג אוויר

 אגרונום פתילת המדבר

 מודדים  ציון כהן 

 ק'זנר תכנון מערכות ניהול ופיקוח 
מתכנני מים וביוב, יועצי מתקני מים ובריכות, יועצי 

 אינסטלציה ניקטז ותיעול

 בניין, מתאם פרויקטיםמנהלי פרויקטים, מפקחי  קהאן הנדסה

 מתכנני/אדריכל נוף קובנטור קיריל 

 מודדים קנה מידה

 מתכנני מים וביוב קפלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ 

 יועצי חשמל/מהנדסי חשמל, יועצי קרינה בע"מ  1996קרן אור לי 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

מהנדסים יועצים לחשמל  -ר.כהן ושות 
 ( בע"מ 3000ואוטומציה )

 יועצי חשמל /מהנדסי חשמל

 יועצי חשמל /מהנדסי חשמל ר.ק הנדסת חשמל ותאורה בע"מ

 (, יועצי חשמל /מהנדסי חשמל ledיועצי תאורה )לרבות ראובן לרנטל מהנדסים

 אדריכלים רביד משה

 אדריכלים, מעצבי פנים רוני פרידמן אדריכל 

 אדריכלים רז יורם אדריכל

 אדריכלים, מתכנני ערים רחל ולדן

 אדריכלים, מתכנני ערים אדריכלות ובינוי ערים בע"מ -רן בלנדר

 מנהלי פרויקטים, מתאם פרויקטים, מפקחי בניה ש.ל. נחשון הנדסה בע"מ 

 GISיועצי איכות סביבה , יועצי  תכנון תירות סביבה  -שדות

 שחם מערכות מילניום בע"מ 

ניקטז ותיעול, יועצי אדריכלים, יועצי אינסטלציה 
בטיחות, יועצי מבנה וקונסטרוקציה, יועצי/מתכנני מיזוג 
אויר, יועצי תשתיות ופיתוח, כמאים, מנהלי פרויקטים, 

מפקחי בניה, מתאם פרויקטים, מתכנני כבישים 
)תנועה ופיזי(, מתכנני מים וביוב, מתכנני/אדריכל נוף, 

 מתכנני ערים, מתכנני תנועה/יועצי תנועה

 מתכנני ערים, אדריכלים ר יהושוע אדריכלים שח

 ( ledיועצי תאורה )לרבות שלומי מרציאנו

 מתכנני/אדריכל נוף שלח גד אדריכלות נוף בע"מ 

 שלמה בסטיקר
יועצי בטיחות, יועצי מתקני משחק וספורט, יועצי 

 בטיחות, יועצי מתקני משחק וספורט

 מתכנני/אדריכל נוף שלמה גת אדריכלי נוף 

 

 



 

 

 

שלמה ובת שבע רונן מתכנני ערים 
 ואזורים

 אדריכלים

 יועצי נגישות מתו"ס שק"ל

 יועצי איכות סביבה  תכנונית משרד ולבית בע"מ 

 יועצי חשמל/מהנדסי חשמל, יועצי תשתיות ופיתוח תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ

 גיל הר הנדסה בע"מ
מתכנני תנועה /יועצי תנועה, יועצי תחבורה ציבורית, 

יועצי תשתיות ופיתוח, מנהלי פרויקטים, מתאם 
 פיזי(פרויקטים, מתכנני כבישים )תנועה ו

 ענף
, מנהלי פרויקטים, מפקחי בניה, מתאם GISיועצי 

, פרוגרמטור לצרכי ציבור, מתכנן דמוגרפי, פרויקטים
 פרוגרמטור )לא רק של מבני ציבור(

 אדריכלים רועי יצחקי אדריכלים בע"מ

 , מודדיםgisיועצי  בע"מ GISאורהייטק  

 קריסטל ניצן
יה, יועצי מתקני יועצי בטיחות, יועצי מבנה וקונסטרוקצ

משחק וספורט, יועצי נגישות מתו"ס, מתכנני תנועה 
 /יועצי תנועה

 אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית
יועצי תחבורה ציבורית, מודדים, מתכנני תנועה/יועצי 

 תנועה

 יועצי בטיחות, יועצי נגישות מתו"ס לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

ארגו יעוץ ניהול הטמעה ופרויקטים 
 בע"מ

 יועצי נגישות מתו"ס

 אגרונום פתילת המדבר

 שמאים יעקב לפיד לופוביץ

 אדריכלים יוסף בורנשטין אדריכלים

 אורן פלד תכנון ויעוץ
, מתאם פרויקטים, מתכנן GISאדריכלים, יועצי 

דמוגרפי, מתכנני ערים, פרוגרמטור לצרכי ציבור, 
 פרוגרמטור )לא רק של מבני ציבור(

 מנהלי פרויקטים, מפקחי בניה בע"מנ.מ.ש פרץ הנדסה 

 , מודדיםGISאדריכלים, יועצי  מהנדסים מאפ פרו בע"מ

 מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
הנדסאי אדריכלות, יועצי איכות הסביבה, יועצי 

בטיחות, יועצי מתקני משחק וספורט, בקרת איכות של 
 מערכות



 

 

 שמאים דן ויז'ניצר בע"מ

 מודדים חי הנדסה גאודטית

 שמאים גיא עמית שמאים

 עדי שריסט ניהול הנדסי בע"מ
מנהלי פרויקטים, מפקחי בניה, מתאם פרויקטים, 

 כמאים

 מודדים בע"מ 1987אופק צילומי אוויר 

 שמאים גדעון קרול

 א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
ג אויר, יועצי חשמל / מהנדסי חשמל, יועצי/מתכנני מיזו

 (ledיועצי תאורה )לרבות 

 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
יועצי תחבורה ציבורית, מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(, 

 מתכנני תנועה/ יועצי תנועה, אדריכלים

 שמאים גיל סגל בע"מ

 יועצי קרקע בני גל

 אמיר גולן
מנהלי פרויקטים, מתאם פרויקטים, בקרת איכות של 

 מערכות

 יועצי מתקני משחק וספורט לשחק על בטוח בע"מ

 מודדים מאפטופ הנדסה ומדידות בע"מ

( 2007קראוס חב' למדידותץ ורישום )
 בע"מ

 מודדים

אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה 
 בע"מ

 יועצי בטיחות

 יועצי מבנה וקונסטרוקציה גדעון זולקוב מהנדסים ויועצים בע"מ

 יועצי חשמל / מהנדסי חשמל ד.ו. שילה בע"מ

 אשד מזרקות בע"מ יועצי מתקני מים ובריכות

 שמאים גיל אברהמי שמאות מקרקעין בע"מ

 אדריכלים, יועצי נגישות מתו"ס געש אדריכלים ויועצים בע"מ

 גיא רונן
, מתכנן דמוגרפי, פרוגרמטור לצרכי ציבור, gisיועצי 

 פרוגרמטור )לא רק של מבני ציבור(



 

 

 

 

 יועצי בטיחות, יועצי נגישות מתו"ס מן בטיחות ונגישות

 , מנהלי פרויקטיםgisיועצי  בר טכנולוגיות )דש( בע"מ

יהודית פרלסון עיר ואם אדריכלות 
 ותכנון ערים

 אדריכלים, מתכנני ערים

מוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה 
 בע"מ

 יועצי בטיחות

 מודדים, שמאים סלח אבו ריא

 אדריכלים ראובן רובי עמיר

 מנהלי פרויקטים, מפקחי בניה א.כ. ניהול פרויקטים ופיקוח

 אדריכלים ניר רייפר אדריכלים בע"מ

 מתכנני/אדריכל נוף נילי בלומנקרנץ

 יועצי נגישות מתו"ס, מתכנני/אדריכל נוף יהודה פרחי

א. גבור אדריכלים אדריכלות ובינוי 
 ערים בע"מ

 מתכנני ערים, אדריכלים

 מנהלי פרויקטים, מתאמי פרויקטים אילן חדד

 אי טי אס הנדסה ויעוץ בע"מ
יועצי חשמל / מהנדסי חשמל, יועצי תאורה )לרבות 

led) 

 אל אס לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ
אדריכלים, מעצבי פנים, מתכנני / אדריכלי נוף, מתכנני 

 ערים

 דורי הנדסת חשמל בע"מ
יועצי קרינה, יועצי תשתיות ופיתוח, יועצי תאורה 

 (, יועצי חשמל / מהנדסי חשמלled)לרבות 

 מתכנני תנועה /יועצי תנועה פי ג'י אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

 מנהלי פרויקטים, מתאם פרויקטים תפן )אי. אל( ישראל בע"מ

 כמאים סי. או. אר תפעול )ק.פ.( בע"מ

 אדריכלים, הנדסאי אדריכלות דריכלים בע"מכרמלי ונתן פלדמן א

 , מודדיםgisיועצי  לגעת במרחב בע"מ

 יועצי איכות הסביבה ד"ר ישעיהו בר אור

 אדריכלים, מתכנני ערים קנפו כלימור אדריכלים בע"מ

 אדריכלים אודי מנדלסון

 מעידי מואב
וקונסטרוקציה, מהנדסי מבנים מסוכנים, יועצי מבנה 

מהנדסי בניין, מתכנני כבישים )תנועה ופיזי(, מתכנני 
 תנועה /יועצי תנועה

 


