
 

 

 שם יועץ תחום התמחות

 עדה כרמי מלמד אדריכלים אדריכלות

 א.ב מתכננים אדריכלות

 דאטום מהנדסים אדריכלות

 ענבר שמיר אדריכלות אדריכלות

 פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים אדריכלות

 מרש אדריכלים אדריכלות

 אדריכלים V5 אדריכלות

 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע אדריכלות

 א.ס הנדסה אדריכלות

 סאמר עבוד הנדסה אדריכלות

 צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים אדריכלות

 י.י גרנות אדריכלים בע"מ אדריכלות

 נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות

 טמיר ברזילי אדריכלות ופיקוח אדריכלות

 קהת בע"מ-אדריכלים מנספלד אדריכלות

 בני פרייז אדריכלים בע"מ אדריכלות

 לזרוביץ' שדמי אדריכלים אדריכלות

 גלפז אדריכלות והנדסה אדריכלות

 דשא גן בע"מ אדריכלות

 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות

 אלטמן אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 עמיחי אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 לוין אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 לאה שניאור אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 ניר קוץ אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 סטודיו אדריכלות נוף אדריכלות ותכנון ערים

 מירון סורין אדריכלות אדריכלות ותכנון ערים

 י.א תכנון ערים אדריכלות ותכנון ערים

 אריקה לאוב אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 רוייקטיםתנע ניהול פ אדריכלות ותכנון ערים

 דע ניהול מידע ומקרקעין-גאו אדריכלות ותכנון ערים

 גליל הנדסה אדריכלות ותכנון ערים

 ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים אדריכלות ותכנון ערים

 מנספלד קהת אדריכלות ותכנון ערים

 הרי ברנד אדריכלות ותכנון ערים

 ענבר שמיר אדריכלות אדריכלות ותכנון ערים

 אורבניקס אדריכלות ותכנון ערים



 

 

 פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 מרש אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 אדריכלים V5 אדריכלות ותכנון ערים

 פישר אלחנני אדריכלות ותכנון ערים

 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע אדריכלות ותכנון ערים

 סאמר עבוד הנדסה אדריכלות ותכנון ערים

 ת.י.ק פרוייקטים אדריכלות ותכנון ערים

 צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים אדריכלות ותכנון ערים

 י.י גרנות אדריכלים בע"מ אדריכלות ותכנון ערים

 קהת בע"מ-אדריכלים מנספלד אדריכלות ותכנון ערים

 גיא רונן אדריכלות ותכנון ערים

 בת שבע אדריכלים אדריכלות ותכנון ערים

 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות ותכנון ערים

 יהודה פרחי אדריכלות נוף אדריכלות נוף

 ראובן )רובי( עמיר אדריכל נוף מתכנן אדריכלות נוף

 רובי עמיר אדריכל נוף אדריכלות נוף

 להב הנדסת בטיחות אש אינסטלציה

 מדעי הסביבה וגיאולוגיהאדמה  אקולוג

 א. לאפוס שירותי תכנון ורישוי בטיחות וכיבוי אש

 ניצן קריסטל בטיחות הנדסה בטיחות וכיבוי אש

 סאמר עבוד הנדסה בטיחות וכיבוי אש

 להב הנדסת בטיחות אש בטיחות וכיבוי אש

 דע ניהול מידע ומקרקעין-גאו גיאו אינפורמטיקה

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה הידרולוגים

 אמפיביו בע"מ הידרולוגים

 ד.ה.ב מד בע"מ הידרולוגים

 LDD הידרולוגים

 פרידה בן דוד חוק תכנון ובניה

 דע ניהול מידע ומקרקעין-גאו חוק תכנון ובניה

 עזי כהן רמון חשמל, תאורה ותקשורת

 לודן הנדסה חשמל, תאורה ותקשורת

 אורי אברהמי תאורה ותקשורתחשמל, 

 א.פ.ר הנדסה וניהול פרוייקטים חשמל, תאורה ותקשורת

 שירותי הנדסה ושיווק -אפרו  חשמל, תאורה ותקשורת

 M.G.Lightning חשמל, תאורה ותקשורת

 וולקן פרוייקטים הנדסה וציפויים בעמ יועץ איטום



 

 

 אורבניקס יועץ איכות סביבה לתב"ע

 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע איכות סביבה לתב"עיועץ 

 אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיה יועץ איכות סביבה לתב"ע

 אמפיביו בע"מ יועץ איכות סביבה לתב"ע

 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ יועץ איכות סביבה לתב"ע

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה יועץ אינסטלציה

 רין הנדסהדו יועץ אינסטלציה

 ארגון עובדי המים יועץ אינסטלציה

 אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיה יועץ אקוסטיקה

 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ יועץ אקוסטיקה

 דע ניהול מידע ומקרקעין-גאו יועץ לליווי תכנית בינוי

 גליל הנדסה יועץ לליווי תכנית בינוי

 פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים יועץ לליווי תכנית בינוי

 א.ס הנדסה יועץ לליווי תכנית בינוי

 א.ס הנדסה יועץ לליווי תכנית בינוי

 סאמר עבוד הנדסה יועץ לליווי תכנית בינוי

 I-CEPA יועץ מיגון )הג"א(

 א.ס הנדסה יועץ מיגון )הג"א(

 סאמר עבוד הנדסה יועץ מיגון )הג"א(

 ניצן קריסטל בטיחות הנדסה יועץ מתקני ספורט

 מיכל אדלשטיין יועץ שילוט

 לוי שטרק זילברשטיין יועץ תנועה וכבישים

 מהוד הנדסה יועץ תנועה וכבישים

 טייב הנדסה יועץ תנועה וכבישים

 פי.גי.אל הנדסה ותכנון תחבורה יועץ תנועה וכבישים

 תהן תכנון הנדסי יועץ תנועה וכבישים

 ד.א.ל הנדסה תנועה וכבישיםיועץ 

 סלע הנדסה אזרחית בע"מ-פרץ יועץ תנועה וכבישים

 גבריאל לוטן מהנדסים יועץ תנועה וכבישים

 י.ט הנדסה יועץ תנועה וכבישים

 אשת הנדסה יועץ תנועה וכבישים

 אבו פריחה עודה יועץ תנועה וכבישים

 יורוברידג' הנדסה יועץ תנועה וכבישים

 מ.נ.מ מהנדסים בע"מ תנועה וכבישיםיועץ 

 להב הנדסת בטיחות אש יועץ תנועה וכבישים

 OHM ייעוץ הנדסי בכיר

 לנדאו יהודיין משרד עו"ד ייעוץ משפטי

 א.פ הנדסה יעוץ נגישות



 

 

 ענבר שמיר אדריכלות יעוץ נגישות

 המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת יעוץ נגישות

 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע יעוץ נגישות

 אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ יעוץ נגישות

 להב הנדסת בטיחות אש יעוץ נגישות

 תמר נגישות יעוץ נגישות

 פיתוח סביבה וקיימות בע"מ יעוץ סביבה ובניה ירוקה

 אורבניקס יעוץ סביבה ובניה ירוקה

 רכות מידעאביב ניהול הנדסה ומע יעוץ סביבה ובניה ירוקה

 אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיה יעוץ סביבה ובניה ירוקה

 אמפיביו בע"מ יעוץ סביבה ובניה ירוקה

 לשם שפר איכות הסביבה בע"מ יעוץ סביבה ובניה ירוקה

 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ יעוץ סביבה ובניה ירוקה

 טייב הנדסה יעוץ קרקע וביסוס

 אס.פי ייעוץ והנדסה כמאות

 גטניו ושות' כמאות

 אלקא מהנדסים בע"מ מדידות

 א.א.ג אזוט מדידות

 תהן תכנון הנדסי מדידות

 מאפ-פוטו מדידות

 גטניו ושות' מדידות

 פתרונות לעיר -חלוקי נחל  מדידות

 אופק צילומי אוויר מדידות

 ארז מדידות מדידות

 קו מדידה מדידות

 קנה מידה מדידות

 אבו פריחה עודה מדידות

 מאפרו מהנדסים בע"מ מדידות

 (1993אשד ניהול נכסים ) מדידות

 טופ מאפ מדידות והנדסה בע"מ מדידות

 אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ מים וביוב )כולל לתב"ע(

 טייב הנדסה מים וביוב )כולל לתב"ע(

 מ.ב.ת מהנדסים יועצים מים וביוב )כולל לתב"ע(

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה וביוב )כולל לתב"ע( מים

 דורין הנדסה מים וביוב )כולל לתב"ע(

 סאמר עבוד הנדסה מים וביוב )כולל לתב"ע(



 

 

 אדי מימון הנדסה מים וביוב )כולל לתב"ע(

 קופלוביץ פ.מ. מהנדסים בע"מ מים וביוב )כולל לתב"ע(

 אמפיביו בע"מ מים וביוב )כולל לתב"ע(

 להב הנדסת בטיחות אש מים וביוב )כולל לתב"ע(

 אורהייטק מערכות מידע גאוגרפיות

 י.רדנסקי שירותי ממ"ג מערכות מידע גאוגרפיות

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה מתכנן אתרי פסולת

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה מתכנן בריכות אידוי

 לוי שטרק זילברשטיין מתכנן ניקוז

 מהוד הנדסה מתכנן ניקוז

 טייב הנדסה מתכנן ניקוז

 פי.גי.אל הנדסה ותכנון תחבורה מתכנן ניקוז

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה מתכנן ניקוז

 ד.א.ל הנדסה מתכנן ניקוז

 סלע הנדסה אזרחית בע"מ-פרץ מתכנן ניקוז

 י.ט הנדסה מתכנן ניקוז

 אבו פריחה עודה מתכנן ניקוז

 יורוברידג' הנדסה ניקוזמתכנן 

 א.פ.ר הנדסה וניהול פרוייקטים מתכנני מיזוג אויר

 שרון חפר חייקין נוף ופיתוח

 אסיף ברמן נועה ברוט אדריכלי נוף נוף ופיתוח

 אסיף ברמן נועה ברוט אדריכלי נוף נוף ופיתוח

 א.ס הנדסה נוף ופיתוח

 דשא גן בע"מ נוף ופיתוח

 אס.פי ייעוץ והנדסה ניהול פרוייקטים

 אתוס אדריכלות תכנון וסביבה ניהול פרוייקטים

 אשר אולניק חברה להנדסה ניהול פרוייקטים

 שלי אמנון הנדסת בניין ניהול פרוייקטים

 ארז רובינשטיין ניהול פרוייקטים ניהול פרוייקטים



 

 

 טייב הנדסה ניהול פרוייקטים

 דאטום מהנדסים ניהול פרוייקטים

 אלמלם הנדסה וניהול ניהול פרוייקטים

 אמיקן ניהול פרוייקטים הנדסיים ניהול פרוייקטים

 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע ניהול פרוייקטים

 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע ניהול פרוייקטים

 א.ס הנדסה ניהול פרוייקטים

 סאמר עבוד הנדסה ניהול פרוייקטים

 ח.פ.ת ניהול פרוייקטים

 אוהד ברוך יזום וניהול פרוייקטים ניהול פרוייקטים

 תמך י.ג ניהול פרוייקטים

 מעוף הנדסה ניהול פרוייקטים

 מאפרו מהנדסים בע"מ ניהול פרוייקטים

 טיבי ליין מהנדסים ניהול פרוייקטים

 פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין ניהול פרוייקטים

 אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ ניהול פרוייקטים

 אי.די.סי.אס בע"מ ניהול פרוייקטים

 אביאור אבוקרט אברהם בע"מ ניהול פרוייקטים

 ניהול פרוייקטים
קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי 

 בע"מ

 רמון מהנדסים ניהול פרוייקטים

 גדיש חברה להנדסה ניהול פרוייקטים

 אס.פי ייעוץ והנדסה קונסטרוקציה

 א. לאפוס שירותי תכנון ורישוי קונסטרוקציה

 גליל הנדסה קונסטרוקציה

 טייב הנדסה קונסטרוקציה

 ארז עמית הנדסת מבנים קונסטרוקציה

 סאמר עבוד הנדסה קונסטרוקציה

 אנונו רפי הנדסת מבנים קונסטרוקציה

 אשת הנדסה קונסטרוקציה

 להב הנדסת בטיחות אש קונסטרוקציה

 זייד את זייד שמאים שמאות מקרקעין

 עמיר רונן שמאי מקרקעין שמאות מקרקעין

 דני כודדי שמאות מקרקעין

 טדי שמאות וניהול שמאות מקרקעין

 תהן תכנון הנדסי תכנון עפר

 טייב הנדסה תכנון עפר

 ד.א.ל הנדסה תכנון עפר



 

 

 "מסלע הנדסה אזרחית בע-פרץ תכנון עפר

 אבו פריחה עודה תכנון עפר

 סי.או.אר תפעול הסעדה

 אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ יועץ אינסטלציה

 ברהם תכנון וביצוע עבודות הנדסה יועץ אינסטלציה

 מוטי שומרון יועץ גינון

 ענבר שמיר אדריכלות יועץ הנגשה רישוי עסקים

 גילדור איכות הסביבה בע"מ יועץ להכנת מכרז איסוף פסולת ביתית

יועץ למכרזי ניקיון ואחזקת מבנים ותשתיות 
לקווי מים, תשתיות לקווי שפכים תהליכיים 

 ותשתיות לקווי ביוב
 אדי מימון הנדסה

יועץ למכרזי ניקיון ואחזקת מבנים ותשתיות 
לקווי מים, תשתיות לקווי שפכים תהליכיים 

 ותשתיות לקווי ביוב
 קופלוביץ פ.מ. מהנדסים בע"מ

 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה מת ותפעול אתרי פסולתיועץ לשיקום, הק

 טריפל טי יועץ מחשוב

 אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיה יועץ קרקע

 LDD יועץ קרקע

 אפ.אמ.מוטי פוגל הנדסה בע"מ יועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

 לודן הנדסה יועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

 לודן הנדסה תאורת רחובות וחסכון באנרגיהיועץ 

 שירותי הנדסה ושיווק -אפרו  יועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

 אדי עזרן יועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

 סביבות פרוייקטים יועץ תאורת רחובות וחסכון באנרגיה

 א.נ אלון בטיחות וגהות בע"מ ייעוץ ותכנון בטיחות באש

 מומנתקן נון בטיחות באשייעוץ ותכ

 לאה שניאור אדריכלים ייעוץ נגישות

 אורבניקס ייעוץ סביבתי

 אלמנט הנדסת סביבה ייעוץ סביבתי

 אדי עזרן עיצוב תאורה

 פיתוח סביבה וקיימות בע"מ פינוי פסולת

 גילדור איכות הסביבה בע"מ פינוי פסולת

  

 אקו טק אוויר ומודל לפיזור מזהמיםאיכות 

 איירלאב בדיקות אויור איכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

 טק -מטאו  איכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

 ניהול משאבי הסביבה אינווירומנג'ר איכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

 המבדקה הכימית איכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים



 

 

 LSRI איכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

 אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיה איכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

 ד.ה.ב מד בע"מ איכות אוויר ומודל לפיזור מזהמים

 EOS אקולוג

 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ אקולוג

 יואב גבריאלי 17025יועץ להסמכת מעבדות לתקן 

 EOS שים וטיפול בשפכי תעשייהיועץ למט"

 EOS יועץ רישוי עסקים

 חיה אטלס ייעוץ בטיחות במעבדות

ייעוץ לתקני איכות 
18001,14001,9001,45001 

 יואב גבריאלי

ייעוץ לתקני איכות 
18001,14001,9001,45001 

 שר יעוץ והדרכה

ייעוץ לתקני איכות 
18001,14001,9001,45001 

 שר יעוץ והדרכה

ייעוץ לתקני איכות 
18001,14001,9001,45001 

EHS CONSULTING 

 עו"ד ברזילי פיני ייעוץ משפטי סביבתי

 אבי מושל ייעוץ סביבתי

 בראור פיתוח כלכלי ייעוץ סביבתי

 אנוירוטק ייעוץ סביבתי

 אלמנט הנדסת סביבה ייעוץ סביבתי

 פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי ייעוץ סביבתי

 פיתוח סביבה וקיימות בע"מ סביבתיייעוץ 

 אקו טק ייעוץ סביבתי

 לודן טכנולוגיות סביבה ייעוץ סביבתי

 החברה לשירותי איכות הסביבה ייעוץ סביבתי

 אמינולאב בע"מ ייעוץ סביבתי

 איירלאב בדיקות אויור ייעוץ סביבתי

 המבדקה הכימית ייעוץ סביבתי

 EOS ייעוץ סביבתי

 אורבניקס ייעוץ סביבתי

 אדמה מדעי הסביבה וגיאולוגיה ייעוץ סביבתי

 י. גולדשמיד ייעוץ סביבתי

 תכנון, תיירות, סביבה -שדות  ייעוץ סביבתי

 ד.ה.ב מד בע"מ ייעוץ סביבתי

 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ ייעוץ סביבתי

 מומנתקן ייעוץ סביבתי



 

 

 LDD ייעוץ סביבתי

 סביבות פרוייקטים ייעוץ סביבתי

 יצחק בילקיס GC MSיעוץ מדעי למעבדות 

 אס.פי ייעוץ והנדסה כימיה

 שיטור חובק עולם בע"מ בטחון פנים וניהול בחירום

 אימפולס היערכות לאירועי פתע רב נפגעים

 פור.סי.איי בע"מ יועץ אבטחה ומיגון

 טריפל טי אבטחה ומיגוןיועץ 

 איתן תלמי יועץ אבטחה ומיגון

 יועצים בע"מ-אישי יועץ אבטחה ומיגון

 טריפל טי יועץ טכנולוגיות ביטחון

 איתן תלמי יועץ טכנולוגיות ביטחון

 טריפל טי מתכנני מערכות ביטחוניות

 אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ מתכנני מערכות ביטחוניות

 טריפל טי מערכות שו"ב ומערכות מולטימדיה

 ארגון ומדעי ניהול יועצים -אמן  אינטגרציית עיר חכמה

 א.פ.ר הנדסה וניהול פרוייקטים אינטגרציית עיר חכמה

 טריפל טי אינטגרציית עיר חכמה

 גלביס אינג' אינטגרציית עיר חכמה

 "מבוסט פורוורד בע אינטגרציית עיר חכמה

 טריפל טי סלולאר

 בוטובליס שרתים ומערכי אחסון וגיבוי

 בינת תקשורת ומחשבים בע"מ שרתים ומערכי אחסון וגיבוי

 טריפל טי הנחת תשתית חוץ

 שירותי הנדסה ושיווק -אפרו  מערכות שו"ב ומערכות מולטימדיה

 טריפל טי שילוב מע' תקשורת

IPT טריפל טי 

IPT 
מערכות תקשורת ומחשוב מי -או

 בע"מ

 פילת מקבוצת היי קפיטל אבחון פסיכולוגי ואבחון תעסוקתי

 בינת תקשורת ומחשבים בע"מ אבטחת מידע

 תשתיות מידע וטכנולוגיות אבטחת מיידע וסייבר

 בוטובליס אבטחת מיידע וסייבר

 infoguard אבטחת מיידע וסייבר

 יעוץ וניהול סיכוניםאינטגריטי  אבטחת מיידע וסייבר

 אינטגרציית עיר חכמה
מי מערכות תקשורת ומחשוב -או

 בע"מ

 טריפל טי בינוי חדרי תקשורת ושרתים



 

 

 בינוי חדרי תקשורת ושרתים
מי מערכות תקשורת ומחשוב -או

 בע"מ

 ברסקי את ברגר רו"ח ביקורת פנים

 קסלמן וקסלמן ביקורת פנים

 ול סיכוניםאינטגריטי יעוץ וניה ביקורת פנים

 הנחת תשתית חוץ
מי מערכות תקשורת ומחשוב -או

 בע"מ

 ויינברגר ברטנטל ושות' יועמ"ש לליווי סקר ארנונה ונכסים

 ברק גיט מיסטיריאל עורכי דין יועמ"ש לליווי סקר ארנונה ונכסים

 יועצים 1ארא יועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות

 פילת מקבוצת היי קפיטל יועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות

 בני שדה ייעוץ ארגוני יועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות

 ארגון ומדעי ניהול יועצים -אמן  יועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות

 רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקי יועץ אירגוני תפיסה והטמעת שירות

 זיו האפט ייעוץ וניהול יועץ בהכנת מכרזי רכש של ציוד מחשוב

 ראובן קוניאק יועץ ביטוח

 שחר יועצים לניהול סיכונים יועץ ביטוח

 ל.ה.ד לאובר יועצים בע"מ יועץ ביטוח

 אורי אורלנד יועץ ביטוח

 עפרה אהרונסון רטנר יועץ ביטוח

 מירון זוצקי עורכי דין יועץ ביטוח

 בן נון ויינברגר ושות' יועץ ביטוח

 ב. ליטאי ושות' ביטוחיועץ 

 אופיר בוכניק ושות' רו"ח יועץ ביטוח

 ברק גיט מיסטיריאל עורכי דין יועץ גבייה

 עו"ד ברזילי פיני יועץ גבייה

 מכון דן לכארטוגרפיה יועץ גרפי

 שחק המומחים לשכר יועץ לבקרת שכר בתחום המוניציפלי

 קסלמן וקסלמן יועץ לבקרת שכר בתחום המוניציפלי

 גולדיאן אריה רואה חשבון יועץ לבקרת שכר בתחום המוניציפלי

 אופיר בוכניק ושות' רו"ח יועץ לבקרת שכר בתחום המוניציפלי

יועץ להכנת מכרזי: חשמל, איסוף פסולת 
 ביתית, עיצוב תאורה והתייעלות אנרגטית

 זיו האפט ייעוץ וניהול

יועץ להכנת מכרזי: חשמל, איסוף פסולת 
 ביתית, עיצוב תאורה והתייעלות אנרגטית

 גלביס אינג'

יועץ להכנת מכרזי: חשמל, איסוף פסולת 
 ביתית, עיצוב תאורה והתייעלות אנרגטית

 בוסט פורוורד בע"מ

יועץ להכנת מכרזי: חשמל, איסוף פסולת 
 ביתית, עיצוב תאורה והתייעלות אנרגטית

 נוביקאבי 



 

 

יועץ להכנת מכרזי: חשמל, איסוף פסולת 
 ביתית, עיצוב תאורה והתייעלות אנרגטית

 טייכמן רוזנטל תאורה בע"מ

 שחק המומחים לשכר יועץ להכנת מפרט מכרז למערכת שכר

יועץ למכרזי ניקיון ואחזקת מבנים ותשתיות 
לקווי מים, תשתיות לקווי שפכים תהליכיים 

 ותשתיות לקווי ביוב
 ו האפט ייעוץ וניהולזי

 תשתיות מידע וטכנולוגיות יועץ מחשוב

 אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ יועץ מחשוב

יועץ משפטי בנושא דיני עבודה, מכרזי כ"א, 
חוזים אישיים, מוסדות )ביטוח לאומי, מס 

 הכנסה(
 עו"ד ברזילי פיני

יועץ משפטי בנושא דיני עבודה, מכרזי כ"א, 
מוסדות )ביטוח לאומי, מס חוזים אישיים, 

 הכנסה(
 מיכל רוזנבוים ושות'

יועץ משפטי בנושא דיני עבודה, מכרזי כ"א, 
חוזים אישיים, מוסדות )ביטוח לאומי, מס 

 הכנסה(
 שמואלביץ' עו"ד -רובין 

יועץ משפטי בנושא דיני עבודה, מכרזי כ"א, 
חוזים אישיים, מוסדות )ביטוח לאומי, מס 

 הכנסה(
 ן אריה רואה חשבוןגולדיא

 בראור פיתוח כלכלי יועץ פיננסי

 ברסקי את ברגר רו"ח יועץ פיננסי

 אמציה סמקאי בע"מ יועץ פיננסי

 י.ק תכנון כלכלי יועץ פיננסי

 גבי רובז יועץ פיננסי

 אראב בונוס בע"מ יועץ פיננסי

 שריקי סמי שלמה רו"ח יועץ פיננסי

 יעוץ השקעות בע"מנ.חמאווי  יועץ פיננסי

 זיו האפט ייעוץ וניהול יועץ פיננסי

 בריטמן אלמגור זהר ושות' ייעוץ ארגוני

 יעוץ ארגון -אגמון  ייעוץ ארגוני

 בריטמן אלמגור זהר ושות' ייעוץ ארגוני

 ארגון ומדעי ניהול יועצים -אמן  ייעוץ ארגוני

 רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקי ייעוץ ארגוני

 ארגוניייעוץ 
דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והכנה 

 בע"מ

 מיכל שמר ייעוץ ארגוני

 סומך חייקין ייעוץ ארגוני

 חכמ ייעוץ מוניציפלי ייעוץ למכרזים



 

 

 ארנון רונד ייעוץ למכרזים

 הלווי דוויק ייעוץ למכרזים

 גבי רובז ייעוץ למכרזים

 חכמ ייעוץ מוניציפלי ייעוץ מוניציפלי

 סומך חייקין ייעוץ מס

 מאיר מזרחי ושות' ייעוץ מס

 קסלמן וקסלמן ייעוץ מס

 בריטמן אלמגור זהר ושות' ייעוץ מס

 עודד מהצרי משרד עו"ד ייעוץ מס

 עו"ד קולודני נועם ייעוץ משפטי

 כספי ושות' עורכי דיון ייעוץ משפטי

 מיכל שמר ייעוץ משפטי

 משרד עו"ד -יעקב רובין  ייעוץ משפטי

 ייעוץ משפטי
צומן רוקח לנקרי פרידלר ושות' עורכי 

 דין

 בסיס-רוזן ייעוץ משפטי

 אליאס, בן אריה וחן עו"ד ייעוץ משפטי

 אראב בונוס בע"מ ייעוץ משפטי

 ליפא מאיר ושות' ייעוץ משפטי

 גשטין סהר ושות' עו"ד ייעוץ משפטי

 בראור פיתוח כלכלי ייעוץ ניהול אזורי תעשייה

 סומך חייקין פיננסיייעוץ 

 ברק גיט מיסטיריאל עורכי דין מודדים לעריכת סקר ארנונה

 מרש אדריכלים מעצב פנים

 אדריכלים V5 מעצב פנים

 טריפל טי מערכות חישה ומנ"מ

 מערכות שו"ב ומערכות מולטימדיה
מי מערכות תקשורת ומחשוב -או

 בע"מ

 תאורה בע"מ טייכמן רוזנטל מערכות שו"ב ומערכות מולטימדיה

 לאורך כל הדרך ניהול תוכן אתר אינטרנט

 בינת תקשורת ומחשבים בע"מ סלולאר

 סלולאר
מי מערכות תקשורת ומחשוב -או

 בע"מ

 טריפל טי ציוד מחשוב

 ברסקי את ברגר רו"ח ראיית חשבון

 ניר שירותי מנהל-א. בר ראיית חשבון

 רון פישמן ושות' ראיית חשבון

 מוניסיטי ישראל ראיית חשבון



 

 

 חיים זילבר ראיית חשבון

 שריקי סמי שלמה רו"ח ראיית חשבון

 אופיר בוכניק ושות' רו"ח ראיית חשבון

 אינטגריטי יעוץ וניהול סיכונים ראיית חשבון

 יובל יעקובסון שיווק ופרסום

 שילוב מע' תקשורת
מי מערכות תקשורת ומחשוב -או

 בע"מ

 יניב רפאל רכברכוש, מקרקעין,  –שמאות 

 יניב רפאל שמאות חריגות

 ברק גיט מיסטיריאל עורכי דין שמאות חריגות

 יניב רפאל שמאות כלכלית מיוחדת

 תור סקור בע"מ תכנון מערך הסעדה

 קופל ראם יצור תוכנות תקשורת נתונים, מערכות מידע ומחשוב

 דע ניהול מידע ומקרקעין-גאו תקשורת נתונים, מערכות מידע ומחשוב

 טריפל טי תשתיות מחשוב
 


