
.פ.ח./ז.תתחום התמחותשם החברה

512675968תכנון קונסטרוקציה בטון ופלדהמ"אסף רועי הנדסה בע

513424085טיפול ופיקוח, תכנוןמ"דאטום בע

515476000אחזקה ותפעול, ייעוץמ"בע (.פ.ק)אר תפעול .או.סי

514953330פיקוחמ"פיקוח ובקרת כבישים בע, קיו הנדסה.אס.אי

511650426אדריכלות ותכנון ערים מ"בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע

514768860ערים חכמות ובטוחות, התייעלות אנרגטיתמ"בוסט פורוורד בע

580332948ייעוץ ארגוני, הנעת שינוי בבתי ספר, קידום החינוך בישראלי חינוך ישראלי "ח

מ"זייד את זייד שמאים בע

, שווי שוק, טבלאות איזון איחוד וחלוקה, 197פ סעיף "שומות ע,היטלי השבחה

38513687277א "התחדשות עירונית תמ

039874011ייעוץ נגישות וייעוץ בטיחות אשבטיחות ונגישות - קרין לוי

580020287ס"נגישות שירות ונגישות מתנל"שק

513338178ביסוס וקרקעמ"מ מהנדסים בע.נ.מ

513437947פיקוח והנדסה, בטיחותמ"א פרוייקטים ובטיחות בע.י.ש

515585065מים וביובמ"מהנדסים בע. מ.פ' קופלוביץ

007712144הידרו גיאולוגיה, ססמולוגיה,גיאולוגיהגיאולוגיה הנדסית והנדסת סלע

510589112ניהול תכנון פיקוח הנדסי ובקרהמ"אחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע

028558260אדריכלות ובינוי עריםבני שוחט אדריכלים

513943878תאורת כבישים, ניקוז, גיאומטריה, שילוט, חניות, תכנון כבישיםמ"הנדסה בע' יורוברידג

029826740מהנדסי בניין וקונסטרוקטוריםאו ויסאם בסול מהנדסים ויועצים/ויסאם בסול ו

514603430ניהול פרוייקטים בתחום הנדסה אזרחיתמ"שנהב פרוייקטים בע. ח.א

024696064ע"תב, תכנון בינוי ופיתוח, מבני ציבוראבי ליזר אדריכלות 

015193717אדריכלות פנים, בינוי ערים, אדריכלותפבלו אלטמן אדריכלים

515232130פיקוח בנייה, ניהול פרוייקטים, ניהול תכנון בנייה ותשתיותמ "אלמלם הנדסה וניהול בע

510648272כבישים תנועה ורמזורים, קונסטרוקציהמ"אמי מתום מהנדסים ויועצים בע

513754764מבנים ומיגון מבנים, תכנון קונסטרוקציה מ"אנונו רפי הנדסת מבנים בע

069893006חוות דעת סביבתיות, מים וביוב, איכות סביבהאסתר ליננברג ניהול פרוייקטים סביבתיים 

570016428תכנון אינסטלציה ותכנון נוף , תכנון מים וביובמ"ארגון עובדי המים בע

017038308יועץ נגישות השירות ויועץ לילדים עם צרכים מיוחדים התפתחותית-יעקבסון הלן פיזוטרפיסטית נוירו

514260769אקוסטיקה, תכנון ערים, ע"אדריכלות לתב, יעוץ תכנון, איכות סביבהאתוס אדריכלות תכנון וסביבה

032081234ע"אדריכלות תב, אדריכלות תכנון מבני ציבור ומוסדות חינוךבורשטיין יוסף אדריכלים 

050440668ייעוץ ארגוני בני שדה 



.פ.ח./ז.תתחום התמחותשם החברה

מ"פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע

פיקוח תיאום בקרת והבטחת איכות של פרוייקטים הנדסיים גדולים ומגה , ניהול

513744714פרוייקטים

510701675בדיקות שכר עובדי קבלן, חשבות שכר, הנהלת חשבונות, ייעוץ חשבונאימ"ברניר שירותי מינהל בע. א

540147451ליווי חשבונאי למגזר המוניציפאלירואי חשבון ' מידד הלוי ושות

550262661ייעוץ רווחה, בקרת כספים, מקסום הכנסות, כלכלת החינוך ורווחהנתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה 

511330540מתכנן ערים ועיצוב פנים, אדריכלמוססקו אדריכל ומתכנן ערים . צ

515177459אדריכלות ותכנון ערים גורדון אדריכלים ומתכנני ערים

513627034מדידותמ"חץ הצפון מיפוי והנדסה בע

077888080שמאות מקרקעין וחקלאות, ניהולגיא עוז שמאות וניהול מקרקעין

512659046ייעוץ בתחום מערכות מידע, ייעוץ ארגוניSOLVERחברת 

514331032ן"הנדסי בנדל/שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלימ"מעוז דראל בע

515363174הערכות לחירום, מערכות חינוך, בינוי קהילה, תהליכי שינוי אפקטיבייםמ"מני כץ ייעוץ ופיתוח ארגוני בע

512002130כלכלה וסביבה, תכנוןמ"אורבניקס בע

304624133אדריכלות נוףחורחה זלצברג

033896978תכנון גני ילדים - אדריכלות"רבין אדריכלים- "עומר רבין

513651836אדריכלות ותכנון נוףרימון סביבה ונוף 

514600261.הדרכה ופיתוח מנהלים וגישור, יעוץ ארגוני, פיתוח קהילתיניתאי קרן חברת טנא 

540208865א"ביקורת ענ, ביקורת חקירתית, ות כספיים"ח"ביקורת דו, ביקורת פנימיתרוזנבלום הולצמן רואי חשבון

025239526מחשוב , ייעוץ ארגוני, צמיחה דמוגרפיתקרני פלג

513458760.מ"פיתוח הדרכה ופיתוח מנהלים גישור וניהול מו, ייעוץ ארגונימ "קבוצת גבים בע

57196065ייעוץ כלכלי, תכנון דמוגרפי, ייעוץ חברתי, תכנון וייעוץ סביבתיר אשר וטורי "ד

511517849חות "הכנת דו, בדיקות שכר, שירותים חשבונאייםמ "דנה חשבונאות וייעוץ בע

511894586ניהול פרוייקטים, מיפוי, מדידותמ "מודדים מוסמכים בע' גטניו ושות

513338129שמאי מקרקעיןמ"דני כודדי שמאות מקרקעין בע

513322404ייעוץ ארגונימ"ר גלעד ארנון בע"ד

558128815עיצוב ומיתוג , אנימציה בדו ותלת מימדסטודיו מויו 

512307265תכנון ניקוז, תכנון מתקני טיפול בשפכים, ייעוץ סביבתימ"ב מד בע.ה.ד

040275562סקרי בטיחות עצים, פיקוח גינון, יעוץ אגרונומיפתילת המדבר

056525918עד מומחה, בטיחות אש, א"ממונה הג, ס מורחב"חומאייל בכר 

512968934ביוב וניקוז, מיםמ"הנדסה בע. י.ד.מ.ה

513049478יועץ תאורה, יועץ תקשורת, יועץ חשמל, הנדסת חשמלמ"אבי גל הנדסת חשמל בע

515183614תאורה ותקשורת, יועצי חשמלויצמן ליברמן הנדסת חשמל

512765033ניהול תכנון, אדריכלות, תכנון עריםניהול ומידע מקרקעין- חברת גאודע 



.פ.ח./ז.תתחום התמחותשם החברה

515041374תהליכי שיתוף ציבור, ליווי תהליכי צמיחה דמוגרפית, בינוי קהילתי, ייעוץ ארגונינ סינרגיה.מ.ר

022119473תאורה ותקשורת, יועץ חשמלחדד מהנדסים - חדד חיים

ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה "חברת ד

513313445בדיקות וניתוח מערכות , תכנון רמזורים ותחבורה, תכנון הסדרי תנועהמ"תנועה ובקרה בע

ע"אדריכלות מבנים תכנון תבשלמה ובת שבע רונן אדריכלים 

008978314/009

781675

513984641ע"אדריכלות מבנים תכנון תבמ "חן אדריכלים בע. איי. סי. אן

512749920תאורה אדריכלית, תקשורת, תאורה, חשמל: תכנון וייעוץמ"טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע

513267567תקשורת, תאורה וחשמלמ"אהרוני הנדסת חשמל בע. י' אינג

512719634כבישים- תכנון הנדסי , תנועהמהנדסים - לוי שטרק זילברשטיין 

512558230אספת ציוד לכבדי שמיעה המרכז הישראלי לנגישות בתקשורת - מהלב

V5 540233210מבני ציבור ועיצוב פנים, אדריכלות ספורט אדריכלים

540235884ראיית חשבון וביקורת פניםח אריה ברסקי"יועץ רו, ח"ברסקי את ברגר רו

514711670ר "תצ, GIS, מיפוי, מדידותמ"חברת קו מדידה בע

512473919ייעוץ ארגונימ"קו פרוייקט ייעוץ הנדסי בע

027233626בניה ירוקה והתייעלות אנרגטית , עיצוב פנים, אדריכלותגלעד שיף אדריכלות

055446025תכנון וליווי תכניות תיירות, פיתוח, ייעוץחרובי רמי

512881889אדריכלות בינוי עריםמ"אדריכלים מנספלד קהת בע

515000982ס וייעוץ נגישות שירות"ייעוץ נגישות מתנמ"נגישות לעסקים בע

512566639אדריכלות תכנון מבני חינוך וציבור מ"נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע

028462703הנחיית קבוצות, ייעוץ אישי וארגוניאיילת סיון עוז

5122661900בינוי ערים והתחדשות עירונית , אדריכלותערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים

514450717פיקוח ובקרה, גיבוש סקרים, גיבוש מכרזים, גיבוש תוכניות אבמ"פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע

512381104תכנון תנועה וכבישיםמ"הנדסת תחבורה בע. א.י.מ.א

31524333ייעוץ ארגוני חינוכי למערכות חינוךפז רייזל

512066176פיקוח הנדסי ובקרה תנועה, ניהול תכנוןמ"אל הנדסה ותכנון תחבורה בע.י'ג.פי

512766411ליווי ופיתוח מנהלים/ אסטרטגי/ תעסוקתי/ייעוץ ארגונימ"פילת מקבוצת היי קפיטל בע

558047148אדריכלות ותכנון מתאריציונוב ויתקון אדריכלים 

512253667אדריכלות ותכנון ערים מ"כנפו קלימור אדריכלים בע

512124413ניהול תכנון ומדידות, מים וביובמ" בע1995רזניק מערכות תשתית 

034234922ייעוץ בתחומי לוגיסטיקה ושרשרת אספקהיניב לוי 

510718570תכנון וליווי סטטוטורי, תכנון תנועה, כבישים וניקוז, תכנון דרכיםתדם הנדסה אזרחית 

515613107ניקוז והידרולוגיה, תנועה, כבישיםמ"טליסמן הנדסה בע. ט.ס.א



.פ.ח./ז.תתחום התמחותשם החברה

515275659.כתיבת מכרזים וניהולם, נהלי עבודה ושיטות, ייעוץ ארגוניאבי מזרחי

32939290תכנון סביבתי וניהול פרוייקטים, ייעוץ סביבתי פסולת ושפכיםעידן אבידן

557864899ייעוץ כלכלישילובים

025302084שמאות מקרקעין היטל השבחה והערכת נכסיםיניב רפאל

514873066ייעוץ בביטוח אלמנטרי והרצאות בביטוח כללימ"שחר יועצים לניהול סיכונים בע

514427632פיקוח, תשתיות ופיתוח, ניהול פרוייקטי בניהמ"הנדסה אזרחית בע. מ.תמך י

513628875תכנון מרחבי ותכנון ערים, ניהול תכנוןתנע ניהול פרוייקטים

515597649תאורה ותקשורת, חשמל: תכנון וייעוץ בתחומימ"תרי נתיבי אור וחשמל בע

511301657ניהול תכנון ותכנון מרחבי, פיקוח הנדסי ובקרה, איכות הסביבה,תכנוןמ"אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע

513481358אדריכלית , ייעוץ ותכנון אקוסטיקה סביבתיתמ"אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע

558283651גרפי ותערוכות, עיצוב פניםבית לעיצוב. ל.ע

058000910מורשה נגישות וקונסטרוקטור, מהנדס בטיחות, ניהול ופיקוח על פרוייקטיםחננאל דני

025542044תסקירים מסמכים סביבתיים, ע"שינוי תב, ייעוץ סביבתי שירותי התייעלות סביבתיתEOS- פיגרס דוד 

513315986תכנון כבישים ותנועהמ"יק מהנדסים אזרחיים בע'צ'צ

515768521כבישים ותשתיות, תכנון קונסטרוקציהמ"אבניו פרוייקטים בע

515319853ייעוץ בטיחות אש וטיפול מול רשויותמ"אפי שר הנדסת בטיחות אש בע

025390527אדריכל שימור מבניםדקל גודוביץ

514923846כלכלה וראיית חשבוןחכמ ייעוץ מוניציפאלי

514618776הטמעה של מערכות כספיות , פיקוח ובקרה חשבונאית על מוסדות חינוךמ"בע' גפני שלו ושות

056502578חינוך. ניהול מ, ס יסודי"ניהול בי, הנחיית קבוצות, ניהול קבוצות מובילי חינוךאיילת גודארד ניהול קבוצות מובילי חינוך

513824508תאום תשתיות+הנדסת תנועה+עבודת עפר+ניקוז+הנדסת כבישיםנחמה הירשברג הנדסה אזרחית בעמ

039874011פ ושירות"נגישות מתוביבס פרוייקטים קרין ביבס

028664878עיצוב פנים ותכנון מרחביעדי לוסטיגר עיצוב פנים

514399609אדריכלות ותכנון ובינוי עריםמ"אברהם זאק אדמ אדריכלות בע

011707197התייעלות אנרגטית- ייעוץ ליווי ותכנון גלביס לואיס

033770587ליווי כלכלי של מחלקות חינוך ורווחהדקל כהן

055887806אדריכלות ותכנון ערים בסט אדריכלים ומתכנני ערים

550262661כלכלת חינוךנתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה 

540217056ניהול ופיקוח פרוייקטיםמ ניהול פרוייקטים הנדסיים.ד.מ


