
 

 

 

 2019ספטמבר  – רשימת היועצים העומדים בתנאי הסף

 מאגר היועצים הדיגיטלי של עיריית אור יהודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם התחום ענף קשם ספ מס' חברה/ע"מ

513071050 
לבטח הנדסה ובטיחות 

 בע"מ
 יועץ בטיחות באירועים המוניים אגף ביטחון

513071050 
להב הנדסת בטיחות 

 אש בע"מ
 יועץ בטיחות באירועים המוניים אגף ביטחון

 יועץ בטיחות באירועים המוניים אגף ביטחון צוות שגיא בע"מ 512565102

 החינוךאגף  רחל טייב 512565102
יועצים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב 

 וסביבות למידה

 אגף החינוך נטע ברכל 511534448
יועצים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב 

 וסביבות למידה

 יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך אגף החינוך רון פישמן ושות' רו'ח 300079944

 אגף החינוך םמוניסיטי ישראל בע" 512176413
יועץ תמיכה ובקרה לתיכון השש שנתי בהיבטי 

תקן השעות, קליטת התלמידים ובקרת כ"א אדם 
 של מורים ומנהלה

 יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך אגף החינוך מוניסיטי ישראל בע"ם 513375824

 אגף החינוך מוניסטי ישראל 513375824
י בהיבטי יועץ תמיכה ובקרה לתיכון השש שנת

תקן השעות, קליטת התלמידים ובקרת כ"א אדם 
 של מורים ומנהלה

 יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך אגף החינוך מוניסטי ישראל 513375824

 אגף החינוך לני בר און 570035600
יועצים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב 

 וסביבות למידה

27174390 
ל ו.ר.ד חשבונאות וניהו

 בעמ
 יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך אגף החינוך

511536377 
 -החברה למתנ"סים 

מרכזים קהילתיים 
 בישראל בע"מ )חל"צ(

 אגף החינוך
יועצים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב 

 וסביבות למידה

515493112 
שחף שירותים 
 חשבונאים בע"מ

 ממשרד החינוךיועץ מומחה למיצוי הכנסות  אגף החינוך

511905424 
אופק לחינוך יועצים 

 בע"מ 2018
 יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך אגף החינוך

58860032 
 21-תקשוב המאה ה

 בע"מ
 אגף החינוך

יועצים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב 
 וסביבות למידה

57448946 
נתיב מערכות ניהול 

 חינוך ורווחה
 אגף החינוך

מיכה ובקרה לתיכון השש שנתי בהיבטי יועץ ת
תקן השעות, קליטת התלמידים ובקרת כ"א אדם 

 של מורים ומנהלה

29649514 
נתיב מערכות ניהול 

 חינוך ורווחה
 יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך אגף החינוך

23077795 
יהושע ושות' רואי 

 חשבון
 חינוךיועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד ה אגף החינוך

 אגף החינוך פייאול אפ בע"מ 511371122
יועץ תמיכה ובקרה לתיכון השש שנתי בהיבטי 

תקן השעות, קליטת התלמידים ובקרת כ"א אדם 
 של מורים ומנהלה

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות טלדר יעוץ ובקרה בע"מ 511527624

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות דיר הנדסה בע"מג 513481200

513481200 
ברזיק פתרונות ניהול 

 514175546בע"מ, ח.פ. 
 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות

513481200 
ברזיק פתרונות ניהול 

 514175546בע"מ, ח.פ. 
 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות

55887806 
ברזיק פתרונות ניהול 

 514175546בע"מ, ח.פ. 
 יועץ לשירותי חשבות גזברות

 יועץ לנושא שכר גזברות אסתר סבג רואה חשבון 514175546

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות אסתר סבג רואה חשבון 514175546

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות ברזלי ושות' רו"ח 514175546

 ות וכלכליותיועץ לכתיבת תכניות עסקי גזברות ברזלי ושות' רו"ח 510982325

 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות ברזלי ושות' רו"ח 513103036

 יועץ לשירותי חשבות גזברות ברזלי ושות' רו"ח 514379791

 גזברות ברזלי ושות' רו"ח 38799474
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

38799474 
עמירים שירותי בקרה 

ים פיננסיים על מוצר
 בע"מ

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות

39848536 
עמירים שירותי בקרה 
על מוצרים פיננסיים 

 בע"מ
 יועץ לשירותי חשבות גזברות

 גזברות רון פישמן ושות' רו'ח 540184942
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

 ועץ לנושא שכרי גזברות רון פישמן ושות' רו'ח 540184942

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות רון פישמן ושות' רו'ח 540184942

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות רון פישמן ושות' רו'ח 540184942

 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות רון פישמן ושות' רו'ח 540184942

 יועץ לשירותי חשבות גזברות רון פישמן ושות' רו'ח 514644681

 גזברות מוניסיטי ישראל בע"ם 515503555
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

 יועץ לנושא שכר גזברות מוניסיטי ישראל בע"ם 22380307

 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות מוניסיטי ישראל בע"ם 34095463

 יועץ לשירותי חשבות גזברות בע"םמוניסיטי ישראל  34178350

 גזברות מוניסיטי ישראל בע"ם 512002130
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

 גזברות מוניסטי ישראל 512002130
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

 יועץ לנושא שכר גזברות מוניסטי ישראל 25152240

 יועץ לשירותי חשבות גזברות מוניסטי ישראל 38798351

 גזברות מוניסיטי ישראל בע"ם 515503555
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

 

 



 

 

 

 

 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

ר יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עז גזברות מוניסטי ישראל 38798351
 ברשויות המקומיות

שרן מהנדסים הנדסה  557416435
 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות מידע וניהול בע"מ

יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר  גזברות דן ויז'ניצר בע"מ 557416435
 ברשויות המקומיות

 מחיריועץ כלכלן לביצוע עבודות ת גזברות דן ויז'ניצר בע"מ 57542367

יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר  גזברות דן ויז'ניצר בע"מ 57542367
 ברשויות המקומיות

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות ברלב ושות' רואי חשבון 57542367

מירבלין יעוץ והשקעות  304521776
 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות ( בע״מ2007)

ותכנון  פורטל ייעוץ 304521776
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר  גזברות אקולוגי בע"מ

 ברשויות המקומיות

ו.ר.ד חשבונאות וניהול  304521776
 יועץ לנושא שכר גזברות בעמ

ו.ר.ד חשבונאות וניהול  304521776
 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות בעמ

ו.ר.ד חשבונאות וניהול  304521776
 ירותי חשבותיועץ לש גזברות בעמ

שחף שירותים  304521776
 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות חשבונאים בע"מ

שחף שירותים  304521776
 יועץ לשירותי חשבות גזברות חשבונאים בע"מ

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות אמציה סמקאי בע"מ 304521776

 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר ותגזבר אמציה סמקאי בע"מ 515602670

 יועץ לנושא שכר גזברות אריק גולדיאן 515602670

יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר  גזברות א.ר.א.ב בונוס בע"מ 515602670
 ברשויות המקומיות

 יועץ לנושא שכר גזברות ברסקי את ברגר, רו"ח 515602670

 יועץ לבקרה חשבונאית זברותג ברסקי את ברגר, רו"ח 515602670

 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות ברסקי את ברגר, רו"ח 515602670

מישור חשבות וייעוץ  515602670
 עסקי

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות

מישור חשבות וייעוץ  515006435
 יועץ לשירותי חשבות גזברות עסקי

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות י.ק תכנון כלכלי בע"מ 515602670

515602670 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 גזברות

יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 
 ברשויות המקומיות

515602670 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 יועץ לנושא שכר גזברות

515602670 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 חשבונאית יועץ לבקרה גזברות

515602670 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות

515602670 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות

512549643 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 יועץ לשירותי חשבות גזברות

 

 



 

  
 שם התחום ענף שם ספק חברה/ע"ממס' 

514866961 
דנה חשבונאות ויעוץ 

 יועץ לנושא שכר גזברות בע"מ

 יועץ לנושא שכר גזברות לביא יהודה 514866961

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות לביא יהודה 515386191

 יועץ לשירותי חשבות גזברות לביא יהודה 300392925

513963652 
הל א. ברניר שרותי מינ

 יועץ לנושא שכר גזברות בע"מ

515764280 
א. ברניר שרותי מינהל 

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות בע"מ

515764280 
א. ברניר שרותי מינהל 

 יועץ לשירותי חשבות גזברות בע"מ

515764280 
מנוף לעסקים שירותים 

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות כלכליים בע"מ

512876541 
לול תכנון ובקרת הון מכ

 יועץ לנושא שכר גזברות אנושי בע"מ

510675085 
מכלול תכנון ובקרת הון 

 יועץ לשירותי חשבות גזברות אנושי בע"מ

 גזברות מזרחי רו"ח -דיין 515324259
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

 ה חשבונאיתיועץ לבקר גזברות מזרחי רו"ח -דיין 515324259

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות מזרחי רו"ח -דיין 515324259

 יועץ לשירותי חשבות גזברות מזרחי רו"ח -דיין 11092756

514708387 
פתרונות  -אופטימום 

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות תעשיה וניהול בע"מ

69192904 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 גזברות בע"מ
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

512854415 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות בע"מ

512739053 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות בע"מ

512854415 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 יועץ לשירותי חשבות גזברות ע"מב

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות לאורך כל הדרך 515351849

514866961 
דנה חשבונאות ויעוץ 

 יועץ לנושא שכר גזברות בע"מ

 יועץ לנושא שכר גזברות לביא יהודה 514866961

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות לביא יהודה 515386191

 יועץ לשירותי חשבות גזברות לביא יהודה 300392925

513963652 
א. ברניר שרותי מינהל 

 יועץ לנושא שכר גזברות בע"מ

515764280 
א. ברניר שרותי מינהל 

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות בע"מ

515764280 
א. ברניר שרותי מינהל 

 יועץ לשירותי חשבות גזברות בע"מ

515764280 
מנוף לעסקים שירותים 

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות כלכליים בע"מ

 

 



 

 

 

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ  

512876541 
מכלול תכנון ובקרת הון 

 אנושי בע"מ
 יועץ לנושא שכר גזברות

510675085 
מכלול תכנון ובקרת הון 

 אנושי בע"מ
 יועץ לשירותי חשבות גזברות

 גזברות מזרחי רו"ח -דיין 515324259
יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 

 ברשויות המקומיות

 יועץ לבקרה חשבונאית גזברות מזרחי רו"ח -דיין 515324259

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות מזרחי רו"ח -דיין 515324259

 יועץ לשירותי חשבות גזברות מזרחי רו"ח -דיין 11092756

514708387 
פתרונות  -אופטימום 

 תעשיה וניהול בע"מ
 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות

69192904 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 בע"מ
 גזברות

יועץ להכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר 
 ברשויות המקומיות

512854415 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 בע"מ
 לכליותיועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכ גזברות

512739053 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 בע"מ
 יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר גזברות

512854415 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 בע"מ
 יועץ לשירותי חשבות גזברות

 יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות גזברות לאורך כל הדרך 515351849

510681984 
בילד אסטרטגיה 

 אורבנית בע"מ
 יועץ למיתוג ותדובר

 יועץ למיתוג דוברות צוות אי אר דיזיין בע"מ 510681984

514198522 
א.ש. בינה הדרכה יעוץ 

 ופיתוח בע"מ
 דוברות

יועץ לפרסום, טיפול ותחזוקת אתר האינטרנט 
ותפעול דפי הפייסבוק של העירייה ושל ראש 

 העיר

515866887 
פרסום -מוקד הפרסום

 מטרה בע"מ
 דוברות

רסום, טיפול ותחזוקת אתר האינטרנט יועץ לפ
ותפעול דפי הפייסבוק של העירייה ושל ראש 

 העיר

 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות טלדר יעוץ ובקרה בע"מ 514917053

515678027 
וקסמן גוברין גבע חברה 

 להנדסה בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות וםאדריכל אורי נח 514167360

513368399 
א.פ.נ ניהול תאום 
 ופיקוח הנדסי בע"מ

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות י.ק. תכנון כלכלי בע"מ 25130238

25130238 
-חקלאי אייל השרון

 אגש"ח בע"מ
 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות

25130238 
תכנון, פיקוח, -ניר צייזל

 ייעוץ
 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות

 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות מוקד עפרה בע"מ 25130238

511025496 
גרין אש ציוד כיבוי אש 

ומערכות מתקדמות 
 בעמ

 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות

 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות א.ש.ד. הנדסת חשמל 511152530

 

 



 

 

 

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ  

 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות פריזמה אדריכלות נוף 500500137

 יועצי תאורה הנדסה ותשתיות גדיר הנדסה בע"מ 515004653

 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות גדיר הנדסה בע"מ 514378512

 מיפוי ומדידה שתיותהנדסה ות מילגם בע"מ 514378512

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות דנאים בע"מ 514378512

514378512 
שי ברנס ניהול פיקוח 
 יעוץ פרויקטים בע"מ

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות יוסי זהבי 514378512

 אגרונום הנדסה ותשתיות ד.ב.ש יעוץ ופיקוח 512383142

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות נועה רונן 40317091

40317091 
גולדשמידט ארדיטי בן 

 נעים אדריכלים
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

32269284 
פטר ליבוביץ' מהנדסים 

 בע"מ
 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

515768083 
א.כ הנדסה ניהול 

 ופיקוח
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות תכנון מרחב אורני-תמא 515335925

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות תכנון מרחב אורני-תמא 515208155

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות ארכוד אדריכלים בע"מ 540166352

540166352 
אשר אולניק חברה 

 להנדסה בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

540166352 
בילד אסטרטגיה 

 אורבנית בע"מ
 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות הנדסה D.S -דוד סיון  43610948

43610948 
יעקובוביץ' אדריכלים 

 בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

512730516 
מייזליץ כסיף 

 אדירכלים בע"מ
 אדריכל מבנים יותהנדסה ותשת

 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות פלגי מים בע"מ 512730516

 יועץ קרקע הנדסה ותשתיות פלגי מים בע"מ 512730516

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות כנען שנהב אדריכלים 512730516

40653974 
ישי דוד ויהודה 

בנישתיביסוס מבנים 
 ותשתיות בע"מ

 קרקעיועץ  הנדסה ותשתיות

836171 
רונן כהן שור השקעות 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

8078941 
פי.אמ הנדסה  -איי.אמ 

 וניהול פרויקטים בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות דודאים פרו בע"מ 67230714

67230714 
סיסטם מעבדות 
 מתקדמות בע"מ

 דיקות מעבדהב הנדסה ותשתיות

 

 

 



 

 

  
 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

31808280 
אלדור ייעוץ הנדסי 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 הנדסה ותשתיות דן ויז'ניצר בע"מ 514018829
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

 עוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתייי הנדסה ותשתיות דן ויז'ניצר בע"מ 515321263

513278325 
בר אוריין אדריכלים 

 בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות שרית גיטליס 513278325

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות שרית גיטליס 513278325

 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות גלינסקי מהנדסים 513068411

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות אדום אדריכלים בע"מ 24481897

515774610 
כרמלי ונתן פלדמן 

 אדריכלים בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

515774610 
פיטלסון שילה 

 יעקובסון אדריכלים
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

65624223 
פיטלסון שילה 

 יעקובסון אדריכלים
 תוח אורבני, כלכלי וחברתיייעוץ בפי הנדסה ותשתיות

557347135 
פיטלסון שילה 

 יעקובסון אדריכלים
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

557347135 
 -מאיר הרשקוביץ 
 הרקום הנדסה

 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

514085596 
 -מאיר הרשקוביץ 
 הרקום הנדסה

 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות אדריכל -פלד מיכאל  515309177

 יועץ שימור מבנים הנדסה ותשתיות סולר אדריכלים 322073891

512719634 
גבריאלה נוסבאום 

 אדריכלית
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

513183152 
ל.י.הופמן, אדריכלים 

 ערים-ומתכנני
 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות

23701550 
מן, אדריכלים ל.י.הופ

 ערים-ומתכנני
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

23701550 
אדריכל נוף  -דוד גת 

 בע"מ
 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות

23701550 
אפי כוינה אדריכלים 

 בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

511101644 
י.אמינוב פרוייקטים 

 בע"מ
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

511400368 
י.אמינוב פרוייקטים 

 בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

511400368 
י.אמינוב פרוייקטים 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות מזור מדידות בע"מ 511400368

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות אדריכלית ורד פלוק 514450717

514450717 
יי אלתרמן שפר

 אדריכלים בע"מ
 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות

 

 

 



 

  
 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

27117639 ATLAS STUDIO אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות 

27117639 
לוי שטרק זילברשטיין 
 מהדנסים ויועצים בע"מ

 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

68199173 
אדריכלות גלור תכנון ו

 בע"מ
 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות

513770834 
תו"פ יועצים והנדסה 

 בע"מ
 יועץ אקוסטיקה הנדסה ותשתיות

 הנדסה ותשתיות בן חיים דן 23977465
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

513598730 
שמאות  -תמר אברהם 

 מקרקעין
 תהנדסה ותשתיו

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

 אגרונום הנדסה ותשתיות משה אברהם 513598730

 יועץ לתחום תברואה מים וביוב הנדסה ותשתיות משה אברהם 64866353

513266031 
דנוס כהן שמאי 
 מקרקעין בע"מ

 הנדסה ותשתיות
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

515741536 
ורד בניטה הנדסה 
 ושמאות מקרקעין

 הנדסה ותשתיות
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

515741536 
פרייברג מהנדסים 

 ( בע"מ2004)
 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

514832047 
פרייברג מהנדסים 

 ( בע"מ2004)
 נון גיאומטריהתכנון פיזי של כבישים כולל תכ הנדסה ותשתיות

 הנדסה ותשתיות אשר בן ישי 514832047
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

514832047 
מכטה גיאוטכניקה 

 בע"מ
 יועץ קרקע הנדסה ותשתיות

 הנדסה ותשתיות מסאר מהנדסים בע"מ 514832047
יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים 

 וחניה עירוניתתחבורתיים עירונים 

 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות מסאר מהנדסים בע"מ 514832047

 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות מסאר מהנדסים בע"מ 514832047

 יועץ לתיאום מערכות הנדסה ותשתיות מסאר מהנדסים בע"מ 24824179

 של כבישים כולל תכנון גיאומטריהתכנון פיזי  הנדסה ותשתיות מסאר מהנדסים בע"מ 514290667

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות מסאר מהנדסים בע"מ 514290667

514290667 
ס.ט תמרה יועצים 

 ופרויקטים בע"מ
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

514290667 
ס.ט תמרה יועצים 

 ופרויקטים בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

40851610 
עצים ס.ט תמרה יו

 ופרויקטים בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

512306309 
ס.ט תמרה יועצים 

 ופרויקטים בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות מאיה רוזנברג 515552347

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות מודדי השרון 513275545

 יועץ קרקע שתיותהנדסה ות זליו דיאמנדי בע"מ 515420842

 

 

 



 

 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות הורביץ איתי 514800762

 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות צ'סלר סולומון בע"מ 513783910

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות סלמן יזמות והנדסה 514246131

 דסה ותשתיותהנ ארז ליטן 9440173
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות אורבניקס בע"מ 513475392

512002130 
אריאלי שמאות ופיתוח 

 בע"מ
 הנדסה ותשתיות

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

 אדריכל מבנים נדסה ותשתיותה סטרטה אדריכלים 512002130

515663169 
יצחק ברבי מהנדים 

 ויועצים בע"מ
 יועץ מיזוג הנדסה ותשתיות

 יועץ לתחום תברואה מים וביוב הנדסה ותשתיות פלג תכנון ויעוץ הנדסי 513852160

557775038 
אוסאמה פרח מהנדסים 

 יועצים בע"מ
 יועץ לתיאום מערכות הנדסה ותשתיות

512767377 
אמה פרח מהנדסים אוס

 יועצים בע"מ
 יועץ מיזוג הנדסה ותשתיות

39503339 
אוסאמה פרח מהנדסים 

 יועצים בע"מ
 יועץ לתחום תברואה מים וביוב הנדסה ותשתיות

515724029 
א.כצמן מהנדסי בניין 

 בע"מ
 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות

514243922 
מילר בלום תכנון 

 סביבתי בע"מ
 לתחום נגישותיועץ  הנדסה ותשתיות

514243922 
מילר בלום תכנון 

 סביבתי בע"מ
 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות

 יועץ מעליות הנדסה ותשתיות אלרום יועצים בע"מ 514243922

514465228 
הולץ קרסנר מהנדסים 

 בע"מ
 יועץ מעליות הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות אדריכל-יובל רגב 511690919

511690919 
תכנון -דישי יצחק 

 פיתוח ונוף בע"מ
 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות

511690919 
ידין תדמור אדריכלים 

 בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

511690919 
אינג' ש. לוסטיג 

 מהנדסים יועצים בע"מ
 יועץ מעליות הנדסה ותשתיות

511690919 
ע. יפה ניהול פרויקטים 

 בע"מ
 מפקחים למחלקת תשתיות ותשתיותהנדסה 

510470313 
ע. יפה ניהול פרויקטים 

 בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

510470313 
ע. יפה ניהול פרויקטים 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

513698142 
תכנון  -יוגב הנדסה 

 בע"מפיקוח וייעוץ 
 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות

513389940 
תכנון  -יוגב הנדסה 

 פיקוח וייעוץ בע"מ
 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

 

 



 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

512371469 
תכנון  -יוגב הנדסה 

 פיקוח וייעוץ בע"מ
 לל תכנון גיאומטריהתכנון פיזי של כבישים כו הנדסה ותשתיות

513677807 
יוסף בורשטין 

 אדריכלים
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

513120063 
גדעון שריג לב וקסמן 
אדריכלות נוף תכנון 

 ערים בע"מ
 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות

513120063 
רוזס הלזינגר 

 אדריכלים בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות ליםאס אדריכ 513120063

 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות ורשבסקי נגישות בע"מ 513282566

512097577 
אברמוב אדריכלות 

 והנדסה בע"
 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות

510516107 
אברמוב אדריכלות 

 והנדסה בע"
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

512231796 
לבטח הנדסה ובטיחות 

 מבע"
 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות

512231796 
לבטח הנדסה ובטיחות 

 בע"מ
 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות

512231796 
מובמנט תנועה אנכית 

 בע"מ
 יועץ מעליות הנדסה ותשתיות

42934042 
זייד את זייד שמאים 

 בע"מ
 הנדסה ותשתיות

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

 אגרונום הנדסה ותשתיות אהרון ברגר, אגרונום 514564731

514564731 
נורית ונדסבורגר 
 אדריכלות ונגישות

 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות

514564731 
נורית ונדסבורגר 
 אדריכלות ונגישות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

32081234 
נתן תומר הנדסה אן. 

 טי. אי. בע"מ
 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

515120079 
נתן תומר הנדסה אן. 

 טי. אי. בע"מ
 תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה הנדסה ותשתיות

515696649 
יוזמות למען הסביבה 

 בע"מ
 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות

21761168 
יוזמות למען הסביבה 

 בע"מ
 ץ אקוסטיקהיוע הנדסה ותשתיות

31961774 
יוזמות למען הסביבה 

 בע"מ
 יועץ קרקע הנדסה ותשתיות

515293280 
דרורית לוי -איתן רונאל

 אדריכלים בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות פבלו אלטמן 513341016

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות דקל גודוביץ 513341016

512077439 
ל קיי. מהנדסים דאב

 גאוטכניים בע"מ
 יועץ קרקע הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות רוני זייברט 510470313

 

 



 

  
 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

512077439 
צמתים ייעוץ פיקוח 

 ותכנון בע"מ
 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

512077439 
מ יוקלה ושות 

 מהנדסים יועצים
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

512077439 
מ יוקלה ושות 

 מהנדסים יועצים
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

512077439 
לביא נטיף אלגביש 

 ( בע"מ2014)
 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות

513677021 
לביא נטיף אלגביש 

 ( בע"מ2014)
 יועץ לתחום תברואה מים וביוב הנדסה ותשתיות

513677021 
הרי ברנד אדריכלים 

 בע"מ
 אדריכל מבנים תשתיותהנדסה ו

513677021 
ישראל קלר יעוץ 

לביסוס ושירותים 
 הנדסיים בע"מ

 יועץ קרקע הנדסה ותשתיות

510525348 
ישראל קלר יעוץ 

לביסוס ושירותים 
 הנדסיים בע"מ

 יועץ קרקע הנדסה ותשתיות

 הנדסה ותשתיות שחר אלטמן 510525348
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ייהובנ

515742971 
מרחבים אדריכלות נוף 

 בע"מ
 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות טריג מידע מרחבי בע"מ 513687277

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות מאיר יגוד אדריכל 14303309

54063722 
אם. אם אם ייעוץ 

 הנדסי
 יועץ קרינה הנדסה ותשתיות

54063722 
אם אם ייעוץ  אם.

 הנדסי
 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות

513594366 
גיל שגיא  -משרד הנדסי 

 בע"מ
 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות

513594366 
גיל שגיא  -משרד הנדסי 

 בע"מ
 יועץ לתחום תברואה מים וביוב הנדסה ותשתיות

513594366 
ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ 

 בע"מ
 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות

513834937 
ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ 

 בע"מ
 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

513834937 
ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ 

 בע"מ
 יועץ לתיאום מערכות הנדסה ותשתיות

514178839 
ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ 

 בע"מ
 אומטריהתכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גי הנדסה ותשתיות

 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות מועתז כילאני 512806886

 תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה הנדסה ותשתיות מועתז כילאני 512806886

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות מועתז כילאני 512806886

512806886 
גרונר ד.א.ל מהנדסים 

 בע"מ
 הנדסה ותשתיות

ועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים יועץ תנ
 תחבורתיים עירונים וחניה עירונית

 

 

 



 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

514388818 
גרונר ד.א.ל מהנדסים 

 בע"מ
 תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה הנדסה ותשתיות

512806886 
גרונר ד.א.ל מהנדסים 

 בע"מ
 יועץ לניקוז כבישים תהנדסה ותשתיו

512806886 
גרונר ד.א.ל מהנדסים 

 בע"מ
 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

514848951 
פאתן קטוף אדריכלים 

 ועיצוב פנים
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות רבקה כרמי אדריכלים 514743608

15193717 
שחק, יעוץ ותכנון -בלס

 הנדסי
 יועץ מעליות הנדסה ותשתיות

 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות אדריכלות מקומית 25390527

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות אדריכלות מקומית 515220408

 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות מאיר אטדג'י 513980656

 ני, כלכלי וחברתיייעוץ בפיתוח אורב הנדסה ותשתיות י.ק תכנון כלכלי בע"מ 515775013

514221431 
חזי ברקוביץ' שמאות 
 מקרקעין וייעוץ כלכלי

 הנדסה ותשתיות
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות איתי שמע 540152253

 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות איתי שמע 540152253

 מנהלי פרויקטים סה ותשתיותהנד איתי שמע 511988628

511988628 
עומר ינוביץ' אדריכל 

 נוף
 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות

511988628 
אורית אורנת רות 
שפירא אדריכלות 

 ותכנון עירוני
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

511988628 
אנונו רפי הנדסת מבנים 

 בע"מ
 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות

511988628 
חג יחיא הנדסה דיא 

 ובניה
 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות

515112142 
דיא חג יחיא הנדסה 

 ובניה
 תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה הנדסה ותשתיות

515112142 
פיקר אדריכלות וניהול 

 פרוייקטים בע"מ
 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות

512076217 
ר אדריכלות וניהול פיק

 פרוייקטים בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 הנדסה ותשתיות דקר בנין והנדסה בע"מ 510878606
יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים 

 תחבורתיים עירונים וחניה עירונית

 יועץ לניקוז כבישים הנדסה ותשתיות דקר בנין והנדסה בע"מ 510878606

 תכנון תנועה של כבישים הנדסה ותשתיות קר בנין והנדסה בע"מד 33594151

 יועץ לתיאום מערכות הנדסה ותשתיות דקר בנין והנדסה בע"מ 513322404

 תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה הנדסה ותשתיות דקר בנין והנדסה בע"מ 510612674

 הנדסה ותשתיות נורית ברנר 515775013
ן/שמאי לוועדה המקומית לתכנון שמאי מקרקעי

 ובנייה

 

 

 



 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

16982126 
ויקי טרכטנברג 

 אדריכלות
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

512661125 
חץ הצפון מיפוי והנדסה 

 בע''מ
 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות

512661125 
חיים מסילתי שמאות 

 מקרקעין בע"מ
 סה ותשתיותהנד

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות י.כהן אדריכלים 515738227

515738227 
שחר רונן שמאות 

 מקרקעין
 הנדסה ותשתיות

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

514122910 
א. ליפה שמאות 
 מקרקעין בע"מ

 תהנדסה ותשתיו
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

514122910 
אופק צילומי אוויר 

 בע"מ 1987
 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות

514122910 
תבונה ונגישות 
 טכנלוגיות בע"מ

 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות

514122910 
בר טכנולוגיות )ד.ש.( 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

514122910 
א.ג. מהנדסים 
 )ג'י.ג'י.אי( בע"מ

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

25542044 
לוי אברהם ויונתן 

 שמאות מקרקעין בעמ
 הנדסה ותשתיות

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

34785311 
 -י.שני מהנדסים 

 הנדסת בניין בע"מ
 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות דות פלוסמדי 34785311

34785311 
גדעון זולקוב מהנדסים 

 יועצים בע"מ
 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות

510760895 
אדם עמית תשלובת 

 יעוצית בע"מ
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

510760895 
אדם עמית תשלובת 

 יעוצית בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

510760895 
אדם עמית תשלובת 

 יעוצית בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

510760895 
מדידות  -מדבא 

 והנדסה בע"מ
 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות

 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות א.כ ניהול פרויקטים 23254360

 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות א.כ ניהול פרויקטים 23254360

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות .כ ניהול פרויקטיםא 55405609

511976318 
אחים מרגולין הנדסה 

 ויעוץ בע"מ
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

511976318 
אחים מרגולין הנדסה 

 ויעוץ בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

48731947 
אחים מרגולין הנדסה 

 ויעוץ בע"מ
 יקטיםמנהלי פרו הנדסה ותשתיות

51340768 
אגבאריה יוסף הנדסה 
 שמאות ובטיחות בע"מ

 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

51340768 
אגבאריה יוסף הנדסה 
 שמאות ובטיחות בע"מ

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 



 

  
 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

28482867 
אגבאריה יוסף הנדסה 
 שמאות ובטיחות בע"מ

 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות

513375824 
אגבאריה יוסף הנדסה 
 שמאות ובטיחות בע"מ

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה הנדסה ותשתיות מ.נ.מ. מהנדסים בע"מ 8775322

 יועץ קרקע הנדסה ותשתיות מ.נ.מ. מהנדסים בע"מ 514997899

514997899 
( 2009א. גולן מהנדסים )

 בע"מ
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

24016826 
( 2009א. גולן מהנדסים )

 בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

56504921 
( 2009א. גולן מהנדסים )

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות אדריכל רן גולדמן 32294183

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות איל עברי 32294183

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות בראון חלפין אדריכלים 32294183

59026112 
פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון 

 תחבורה בע"מ
 הנדסה ותשתיות

יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים 
 תחבורתיים עירונים וחניה עירונית

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות ור אדריכליםעירית ודר 25431982

514225317 
חזקיה אדריכלות 

 פיננסית בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

514225317 
המכון  -חיים גלנצר 

 לשמאות והנדסה
 הנדסה ותשתיות

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

514225317 
המכון  -חיים גלנצר 

 לשמאות והנדסה
 מפקחים למחלקת תשתיות דסה ותשתיותהנ

514225317 
המכון  -חיים גלנצר 

 לשמאות והנדסה
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

557817012 
המכון  -חיים גלנצר 

 לשמאות והנדסה
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 יועץ לתחום תברואה מים וביוב הנדסה ותשתיות אלמנט הנדסת סביבה 515830784

513754564 
השדרה אדריכלות 

 ותכנון עירוני
 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות

60719028 
השדרה אדריכלות 

 ותכנון עירוני
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות לבני מהנדסים בע"מ 60719028

515786929 
יעוץ ניהול -מרום תובל

 והשקעות בע"מ
 מפקחים למחלקת תשתיות תיותהנדסה ותש

515786929 
יעוץ ניהול -מרום תובל

 והשקעות בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות גיאוכום בע"מ 511275810

511275810 
אדריכלים מנספלד 

 קהת בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

511275810 
געש אדריכלים ויועצים 

 בע"מ
 יועץ לתחום נגישות סה ותשתיותהנד

511275810 
געש אדריכלים ויועצים 

 בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 

 



 

 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ
 יועץ לתחום נגישות הנדסה ותשתיות פדר אדריכלים 511275810

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות פדר אדריכלים 513744060

 יועץ מיזוג הנדסה ותשתיות ש. ענבי מהנדסים בע"מ 513744060

 יועץ מיזוג הנדסה ותשתיות הנדסים בע"מח.דנון מ 515376457

515376457 
ב.י.ת סיגמא אחזקות 

קידום תכנון ניהול 
 פרויקטים בנדל"ן בע"מ

 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

510960081 
ב.י.ת סיגמא אחזקות 

קידום תכנון ניהול 
 פרויקטים בנדל"ן בע"מ

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

512141904 
דסים פרי רבין מהנ
 בע"מ

 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות אבי ליזר אדריכלות 512141904

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות בע"מ GISאורהייטק  511507683

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות זידאן סוהייל בע"מ 511507683

 מדידהמיפוי ו הנדסה ותשתיות בע"מ 1999שבח הנדסה  514437805

557635273 
אינפרטק טכנולוגיות 

 מתקדמות בע"מ
 יועץ לתחום תברואה מים וביוב הנדסה ותשתיות

 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות ירון אופיר מהנדסים 515182434

310796115 
להב הנדסת בטיחות 

 אש בע"מ
 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות

511029373 
להב הנדסת בטיחות 

 אש בע"מ
 יועץ לתחום נגישות ותשתיות הנדסה

511029373 V5 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות אדריכלים 

511029373 
צ'צ'יק מהנדסים 

 אזרחיים בע"מ
 הנדסה ותשתיות

יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים 
 תחבורתיים עירונים וחניה עירונית

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות BEבי אדריכלים  511029373

 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות מדר עותניאל בע"מ 511029373

 קונסטרוקציה הנדסה ותשתיות מדר עותניאל בע"מ 511029373

511029373 
רעמ הנדסת כבישים 

 ותנועה
 הנדסה ותשתיות

יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים 
 תחבורתיים עירונים וחניה עירונית

513627034 
ינשטיין ארמי גר

 גיאודטית בע"מ
 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות

513853077 
זולוטוב פירשטמן ניהול 

 פרויקטים
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

50926864 
זולוטוב פירשטמן ניהול 

 פרויקטים
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

29720943 
זולוטוב פירשטמן ניהול 

 פרויקטים
 פרויקטים מנהלי הנדסה ותשתיות

512402942 
שמחוני בועז שמאי 
 מקרקעין וחקלאות

 אגרונום הנדסה ותשתיות

 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות ד.א מהנדסים 58125857

 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות ד.א מהנדסים 58125857

 

 



 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות ד.א מהנדסים 512056789

 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות דאטום מהנדסים בע"מ 512056789

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות דאטום מהנדסים בע"מ 512056789

 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות ל.נ.ב.ר מהנדסים בע"מ 511173163

 מפקחים על בניה יותהנדסה ותשת ל.נ.ב.ר מהנדסים בע"מ 540235884

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות ל.נ.ב.ר מהנדסים בע"מ 540235884

540235884 
אפרים מרגלית שמאות 
 וניהול מקרקעין בע"מ

 הנדסה ותשתיות
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

 הנדסה ותשתיות גיל סגל בע"מ 514796325
קומית לתכנון שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המ

 ובנייה

514583103 
 1996פז כלכלה והנדסה 

 בע"מ
 הנדסה ותשתיות

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

511844466 
 1996פז כלכלה והנדסה 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

513187401 
 1996פז כלכלה והנדסה 

 בע"מ
 כלכלי וחברתיייעוץ בפיתוח אורבני,  הנדסה ותשתיות

514909407 
גדעון קרול, שמאות 

 מקרקעין
 הנדסה ותשתיות

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות אדריכל זלקין שמיר 514636588

514636588 
אפלבאום מדידות 

 והנדסה אזרחית בע"מ
 ידהמיפוי ומד הנדסה ותשתיות

514636588 
אפלבאום מדידות 

 והנדסה אזרחית בע"מ
 הנדסה ותשתיות

יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים 
 תחבורתיים עירונים וחניה עירונית

 הנדסה ותשתיות יחזקאל יוסף 513283861
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

513375824 
א.ס. שרותי תיאום 

ניהול ובניה ופיקוח 
 בע"מ

 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

22491013 
א.ס. שרותי תיאום 
ופיקוח ניהול ובניה 

 בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

514549922 
א.ס. שרותי תיאום 
ופיקוח ניהול ובניה 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

513530097 
טדי שמאות וניהול 

 בע"מ
 יותהנדסה ותשת

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 
 ובנייה

511164725 
ליברובסקי י.א. ניהול 

ופיקוח אתרי בניה 
 בע"מ

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות א. פנקס ובנו בע"מ 511164725

511164725 
שפט  -אורית שפט 

 שמאים
 הנדסה ותשתיות

וועדה המקומית לתכנון שמאי מקרקעין/שמאי ל
 ובנייה

512708116 
גיאו בן גור אדריכלות 

 בע''מ
 אדריכלות גנים ונוף הנדסה ותשתיות

 

 

 



 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

 הנדסה ותשתיות נתי נוימן 510589112
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

510589112 
 אדריכלות -אתוס 

 תכנון וסביבה
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

515126860 
אדריכלות  -אתוס 

 תכנון וסביבה
 יועץ אקוסטיקה הנדסה ותשתיות

515126860 
אייל רוטברט הנדסה 

 וניהול בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

515126860 
אייל רוטברט הנדסה 

 וניהול בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

515126860 
יעל הנדסה ניהול תאום 

 2007ופיקוח 
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

513338178 
יעל הנדסה ניהול תאום 

 2007ופיקוח 
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

513338178 
יעל הנדסה ניהול תאום 

 2007ופיקוח 
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

514219617 
ניסים שוקר מהנדסים 

 בע יועצים
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

514219617 
ניסים שוקר מהנדסים 

 יועצים בע
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

514219617 
ניסים שוקר מהנדסים 

 יועצים בע
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

513586529 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 בע"מ
 וחברתיייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי  הנדסה ותשתיות

 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות יל הנדסה בע"מ-פל 513586529

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות יל הנדסה בע"מ-פל 513586529

513586529 
ציונוב ויתקון 

 אדריכלים
 ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי הנדסה ותשתיות

513586529 
ציונוב ויתקון 

 אדריכלים
 יועץ שימור מבנים הנדסה ותשתיות

513586529 
ציונוב ויתקון 

 אדריכלים
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

513586529 
 -אומיד עודד סולימני 

 שמאות מקרקעין
 הנדסה ותשתיות

שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

514450717 
אלתרמן שפריי 

 אדריכלים בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 

 



 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

512077439 
ארז הררי הנדסה וייעוץ 

 בע"מ
 מפקחים למחלקת תשתיות הנדסה ותשתיות

512077439 
ארז הררי הנדסה וייעוץ 

 בע"מ
 מפקחים על בניה הנדסה ותשתיות

512077439 
ארז הררי הנדסה וייעוץ 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

514800762 
א.מולר יועצי בטיחות 

 אש בע"מ
 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות

 בדיקות מעבדה הנדסה ותשתיות איזוטופ בע"מ 67230714

 בדיקות מעבדה הנדסה ותשתיות מכון התקנים הישראלי 515697803

59263806 
אורי חן ציון מהנדס 

 ומודד מוסמך  בע"מ
 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות

 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות סטיו אדריכלים 514450717

22852487 
מהנדסים -דורון אשל

 יועצים בע"מ
 יועץ קרקע הנדסה ותשתיות

515313591 
מומנתקן הנדסת איכות 

 ובטיחות
 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות

 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות גיאו פוינט בע"מ 515313591

 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות נדסהק.ש. שרותי ה 513567685

16982126 
ליואי דבוריינסקי 

 אדריכלים בע"מ
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

 הנדסה ותשתיות יאיר תורגמן 515775013
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון 

 ובנייה

300392925 
יער אדריכלים ומתכנני 

 ( בע"מ2001ערים )
 מבניםאדריכל  הנדסה ותשתיות

300392925 
בשארה חמיס מודדים 

 מוסמכים בע"מ
 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות

515313591 
מומנתקן הנדסת איכות 

 ובטיחות
 יועץ לתחום בטיחות הנדסה ותשתיות

300392925 
יער אדריכלים ומתכנני 

 ( בע"מ2001ערים )
 אדריכל מבנים הנדסה ותשתיות

510589112 
שלסינגר מדידות 

 מידע בע"מומערכות 
 מיפוי ומדידה הנדסה ותשתיות

31808280 
אלדור ייעוץ הנדסי 

 בע"מ
 מנהלי פרויקטים הנדסה ותשתיות

 

 

 

 



 

 

  
 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

513586529 
צ'מנסקי בן שחר ושות' 

 בע"מ

לשכת מנכ"ל 

 העירייה
 ריםמחקרים וסק

 י.ק. תכנון כלכלי בע"מ 513586529
לשכת מנכ"ל 

 העירייה
 מחקרים וסקרים

 גיאוקרטוגרפיה 513586529
לשכת מנכ"ל 

 העירייה
 מחקרים וסקרים

 ארז שפר 513586529
לשכת מנכ"ל 

 העירייה
 מחקרים וסקרים

513586529 
מדגם יעוץ ומחקר 

 בע"מ

לשכת מנכ"ל 

 העירייה
 מחקרים וסקרים

 שווקים פנורמה בע״מ 513586529
לשכת מנכ"ל 

 העירייה
 מחקרים וסקרים

36136562 
ו.ר.ד חשבונאות וניהול 

 בעמ

לשכת מנכ"ל 

 העירייה

יועץ מומחה לגיוס כספים ותקציבים מגופים 

 ממשלתיים וגופי סמך

511517849 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 בע"מ

לשכת מנכ"ל 

 העירייה

ופים יועץ מומחה לגיוס כספים ותקציבים מג

 ממשלתיים וגופי סמך

 לאורך כל הדרך 512749920
לשכת מנכ"ל 

 העירייה

יועץ מומחה לגיוס כספים ותקציבים מגופים 

 ממשלתיים וגופי סמך

37400173 
אינטגריטי ייעוץ וניהול 

 סיכונים בע"מ
 מבקר העירייה

יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות 
 המקומימקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון 

37400173 
אינטגריטי ייעוץ וניהול 

 סיכונים בע"מ
 מבקר העירייה

יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות 
 מקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון המקומי

31556301 
ו.לוי ניהול פרוייקטים 

 וייעוץ הנדסי בע"מ
 מבקר העירייה

יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות 
 עירוני מבוקר" בשלטון המקומי מקומיות וב"גוף

 מבקר העירייה שלום בן שטרית 557965720
יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות 

 מקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון המקומי

59580910 
ו.ר.ד חשבונאות וניהול 

 בעמ
 מבקר העירייה

יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות 
 " בשלטון המקומימקומיות וב"גוף עירוני מבוקר

 מבקר העירייה פ.א יעוץ תאגידי בע"מ 59580910
יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות 

 מקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון המקומי

59580910 
שטיינמץ עמינח ושות 

 רואי חשבון
 מבקר העירייה

יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות 
 שלטון המקומימקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" ב

512066176 
בילד אסטרטגיה 

 אורבנית בע"מ
 ייעוץ למנהלת להתחדשות עירונית מחלקה משפטית

 דיני עבודה מחלקה משפטית ברלב ושות' רואי חשבון 557118197

 כתיבת חוקי עזר וליווי העירייה עד לפרסומם מחלקה משפטית א.ר.א.ב בונוס בע"מ 515212397

 מחלקה משפטית נוס בע"מא.ר.א.ב בו 550262661
אגרות, היטלי פיתוח והיטלי  -מיסוי כללי 

 השבחה

64558083 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 מתן חוות דעת משפטיות בתחום המוניציפאלי מחלקה משפטית

550262661 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 מחלקה משפטית

יעוץ משפטי/כלכלי בנושאי חברה 
 ירונייםכלכלית/תאגידים ע

 

 



 

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

510701675 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 מחלקה משפטית

ייעוץ משפטי בתחום ארנונה לרבות עררים 
 הוהשגות, צווי ארנונ

510701675 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 כתיבת חוקי עזר וליווי העירייה עד לפרסומם מחלקה משפטית

510701675 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 מחלקה משפטית

ליווי ביצוע ויישום הסכמי גג,  –ייעוץ להסכמי גג 
 לרבות הקמת מנהלת

 ניייעוץ ארגו משאבי אנוש תמר הורביץ 513424085

 יועץ לנושא חריגות שכר משאבי אנוש ברלב ושות' רואי חשבון 513424085

 יועץ לבקרת שכר משאבי אנוש ברלב ושות' רואי חשבון 514514686

514514686 
 2017כוורת יועצים 

 בע"מ
 ייעוץ ארגוני משאבי אנוש

514514686 
ו.ר.ד חשבונאות וניהול 

 בעמ
 יועץ לנושא חריגות שכר משאבי אנוש

514514686 
ו.ר.ד חשבונאות וניהול 

 בעמ
 יועץ לבקרת שכר משאבי אנוש

 ייעוץ ארגוני משאבי אנוש ד"ר גלעד ארנון בע"מ 514514686

 יועץ לבקרת שכר משאבי אנוש אריק גולדיאן 512032301

512032301 
אופיר בוכניק ושות 

 רואי חשבון
 יועץ לבקרת שכר משאבי אנוש

512032301 
ק ושות אופיר בוכני

 רואי חשבון
 יועץ לנושא חריגות שכר משאבי אנוש

515113108 
מכלול תכנון ובקרת הון 

 אנושי בע"מ
 יועץ לבקרת שכר משאבי אנוש

513030098 
מכלול תכנון ובקרת הון 

 אנושי בע"מ
 יועץ לנושא חריגות שכר משאבי אנוש

 יועץ פנסיוני משאבי אנוש שאול את לחמן בע"מ 514149517

513262220 
צ'מנסקי בן שחר ושות' 

 בע"מ
 פיתוח עסקי עתידי של שטחי מסחר ותעסוקה קידום עסקים

 פיתוח עסקי עתידי של שטחי מסחר ותעסוקה קידום עסקים י.ק. תכנון כלכלי בע"מ 512358136

540208055 
 -החברה למתנ"סים 

מרכזים קהילתיים 
 בישראל בע"מ )חל"צ(

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

540208055 
יוזמות למען הסביבה 

 בע"מ
 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות בסביבה טובה בע"מ 54276142

512659046 
שירותי התייעלות 

 סביבתית
 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

512659046 
מומנתקן הנדסת איכות 

 ובטיחות
 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות ביבהאלמנט הנדסת ס 26124891

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות חיים אוסטרו 26124891

26124891 
אדריכלות  -אתוס 

 תכנון וסביבה
 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

 

 

 



 

  
 

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ  

51575124 RE3 יועץ סביבתי מחלקת קיימות מ"בע 

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות לאורך כל הדרך 69126530

511519662 
 -יפעת מאירוביץ יפת

ייעוץ וליווי פרויקטים 
 סביבתיים בע"מ

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות תכנון מרחב אורני-תמא 540233210

513315986 
גיאו טבע יעוץ סביבתי 

 בע"מ
 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

13380043 
הנדסה  -אלדד שרוני 

 סביבתית בע"מ
 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

511651499 
גיאו טבע יעוץ סביבתי 

 בע"מ
 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

 יועץ סביבתי חלקת קיימותמ אורן עזריה 511651499

540121779 
 -יוחאי ברנאי בצלאל 
 מרפיר פרויקטים

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות אורבניקס בע"מ 510644131

 יועץ סביבתי מחלקת קיימות צעד ירוק -נדב גופר  540208055

 יםיועץ ניהול פרויקט מחלקת מחשוב וורלדמרקט בעיימ 64558083

 יועץ עיר חכמה מחלקת מחשוב וורלדמרקט בעיימ 64558083

 יועץ אינטגרציה מחלקת מחשוב וורלדמרקט בעיימ 64558083

 יועץ רשתות מחלקת מחשוב וורלדמרקט בעיימ 558250841

 יועץ לתחום תשתיות תקשורת מחלקת מחשוב וורלדמרקט בעיימ 558250841

540281359 
טי טכנולוגיות  -טריפל 

יחשוב מתקדמות מ
 בע"מ

 יועץ עיר חכמה מחלקת מחשוב

540281359 
טי טכנולוגיות  -טריפל 

מיחשוב מתקדמות 
 בע"מ

 יועץ אינטגרציה מחלקת מחשוב

510534548 
טי טכנולוגיות  -טריפל 

מיחשוב מתקדמות 
 בע"מ

 יועץ רשתות מחלקת מחשוב

510534548 
טי טכנולוגיות  -טריפל 

מיחשוב מתקדמות 
 בע"מ

 יועץ אבטחת מידע לקת מחשובמח

511642357 
טי טכנולוגיות  -טריפל 

מיחשוב מתקדמות 
 בע"מ

 יועץ לתחום תשתיות תקשורת מחלקת מחשוב

513902247 
איי טי אס הנדסה 

 וייעוץ בע"מ
 יועץ לתחום תשתיות תקשורת מחלקת מחשוב

513902247 
אר.פי.טי טכנולוגיות 

 בע"מ
 יועץ עיר חכמה מחלקת מחשוב

511830697 
אר.פי.טי טכנולוגיות 

 בע"מ
 יועץ לתחום תשתיות תקשורת מחלקת מחשוב

512881889 
שרותי מערכות -תמר

הנדסיות ותקשורת 
 ( בע"מ1990)

 יועץ ניהול פרויקטים מחלקת מחשוב

 

 



 

  
 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

514958008 
שרותי מערכות -תמר

הנדסיות ותקשורת 
 ( בע"מ1990)

 יועץ לתחום תשתיות תקשורת מחלקת מחשוב

514958008 
אי.אל.די אדוונסד 

לוגיסטיקס דוולפמנטס 
 בע"מ

 יועץ מערכות וידאו מחלקת מחשוב

515786887 
אי.אל.די אדוונסד 

לוגיסטיקס דוולפמנטס 
 בע"מ

 יועץ עיר חכמה מחלקת מחשוב

54619085 
אי.אל.די אדוונסד 

לוגיסטיקס דוולפמנטס 
 ע"מב

 יועץ רשתות מחלקת מחשוב

54619085 
אי.אל.די אדוונסד 

לוגיסטיקס דוולפמנטס 
 בע"מ

 יועץ אבטחת מידע מחלקת מחשוב

515449338 
אי.אל.די אדוונסד 

לוגיסטיקס דוולפמנטס 
 בע"מ

 יועץ לתחום תשתיות תקשורת מחלקת מחשוב

515449338 
אי.אל.די אדוונסד 

לוגיסטיקס דוולפמנטס 
 בע"מ

 BIיועץ  מחשובמחלקת 

515449338 
אי.אל.די אדוונסד 

לוגיסטיקס דוולפמנטס 
 בע"מ

 יועץ שרפוינט מחלקת מחשוב

515449338 
ארגון ומדעי ניהול  -אמן

 יועצים בע"מ
 יועץ אבטחת מידע מחלקת מחשוב

512890708 
ארגון ומדעי ניהול  -אמן

 יועצים בע"מ
 יועץ עיר חכמה מחלקת מחשוב

512849209 
ינה הדרכה יעוץ א.ש. ב

 ופיתוח בע"מ
 יועץ ניהול פרויקטים מחלקת מחשוב

515435998 
א.ש. בינה הדרכה יעוץ 

 ופיתוח בע"מ
 יועץ ניהול פרויקטים מחלקת מחשוב

515435998 
סולבר פתרונות 

 Solver -לקומונקציה
 יועץ ניהול פרויקטים מחלקת מחשוב

512665605 
סולבר פתרונות 

 Solver -לקומונקציה
 יועץ אינטגרציה חלקת מחשובמ

 יועץ אינטגרציה מחלקת מחשוב קילובייט בע"מ 24696064

 יועץ רשתות מחלקת מחשוב קילובייט בע"מ 512711623

 יועץ איחסון מידע מחלקת מחשוב קילובייט בע"מ 513160366

 יועץ אבטחת מידע מחלקת מחשוב קילובייט בע"מ 512761453

 יועץ לתחום תשתיות תקשורת מחלקת מחשוב "מקילובייט בע 513957415

513482992 
חלוקי נחל פתרונות 

 לעיר בע"מ
 יועץ אבטחת מידע מחלקת מחשוב

514397173 
OLS אבטחה  פתרונות

 טכנולוגיים
 יועץ מערכות וידאו מחלקת מחשוב

514397173 
OLS אבטחה  פתרונות

 טכנולוגיים
 יועץ רשתות מחלקת מחשוב

 

 



 

  

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

514397173 
OLS אבטחה  פתרונות

 טכנולוגיים
 יועץ לתחום תשתיות תקשורת מחלקת מחשוב

 יועץ אינטגרציה מחלקת מחשוב פייאול אפ בע"מ 514982149

514982149 
טנדו טכנולוגיות 

 ומערכות בטחוניות בעמ
 יועץ ניהול פרויקטים מחלקת מחשוב

514982149 
טנדו טכנולוגיות 

 ומערכות בטחוניות בעמ
 עיר חכמה יועץ מחלקת מחשוב

512358136 
האורן חקלאות 

ואדריכלות נוף ישראלי 
 בע"מ

 יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון שפ"ע

512358136 
שטרק הנדסת מים 

 בע"מ
 יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון שפ"ע

514360908 
בסט אדריכלים 

 ומתכנני ערים
 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע

 מהנדס חשמל שפ"ע ערן נאמי 557870623

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע אורבניקס בע"מ 557870623

 יועץ קרקע לנושא אשפה שפ"ע אורבניקס בע"מ 557870623

 שפ"ע דגן בדיקה 557870623
יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה 

 ומחזור

 תכנון גני משחקים שפ"ע דגן בדיקה 58285099

36692820 
ארדיטי בן גולדשמידט 

 נעים אדריכלים
 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע

 יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון שפ"ע רז לפיד 514467588

 יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון שפ"ע רז לפיד 514467588

 יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון שפ"ע רז לפיד 56172224

 מהנדס חשמל שפ"ע ד.ו.שילה בעמ 513277335

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע ארנון רונד יועצים 511143075

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע ארנון רונד יועצים 511143075

 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע ארנון רונד יועצים 511143075

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע ארנון רונד יועצים 514735323

513901546 
מטרני ייעוץ חשמל 

 בע"מ
 מהנדס חשמל שפ"ע

33145145 
ל.י.הופמן, אדריכלים 

 ערים-ומתכנני
 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע קרן פילמן אדריכלות 33863119

33863119 
הנדסת -אלעד דורני

 חשמל ופרויקטים
 מהנדס חשמל שפ"ע

 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע אורן עזריה 512566639

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע אורן עזריה 511756157

58875071 
תכנונית למשרד ולבית 

 בע"מ
 שפ"ע

יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה 
 ומחזור

514407444 
תכנונית למשרד ולבית 

 בע"מ
 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע

 

 



 

  

  

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

515255370 
למשרד ולבית תכנונית 

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע בע"מ

511309809 
פורטל ייעוץ ותכנון 

 שפ"ע אקולוגי בע"מ
יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה 

 ומחזור

511309809 
פורטל ייעוץ ותכנון 

 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע אקולוגי בע"מ

513066951 
פורטל ייעוץ ותכנון 

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע אקולוגי בע"מ

513066951 
אמדו אדריכלות נוף 

 תכנון גני משחקים שפ"ע בע"מ

514423797 
אמדו אדריכלות נוף 

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע בע"מ

 תכנון גני משחקים שפ"ע צ'סלר סולומון בע"מ 515155018

515582419 
אריאל מלכה מהנדסים 

 מהנדס חשמל שפ"ע ויועצים בע"מ

513395681 
טיקטין תכנון חשמל 

 מהנדס חשמל שפ"ע ( בע"מ2003)

24966517 
ברק הנדסת חשמל )ז.מ( 

 מהנדס חשמל שפ"ע בע"מ

24966517 
מילר בלום תכנון 

 תכנון גני משחקים שפ"ע סביבתי בע"מ

514906155 
י. רפפורט מהנדס 

 מהנדס חשמל שפ"ע חשמל בע"מ

514906155 
אבידן אינג' זאב 

 מהנדס חשמל שפ"ע מהנדסים יועצים בע"מ

 תכנון גני משחקים שפ"ע אדריכל-יובל רגב 514906155

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע אדריכל-יובל רגב 22682611

515335925 
יוזמות למען הסביבה 

 יועץ קרקע לנושא אשפה שפ"ע בע"מ

514260769 
יוזמות למען הסביבה 

 מכרז אשפהיועץ להכנת  שפ"ע בע"מ

514260769 
סיני ייעוץ והנדסת 

 מהנדס חשמל שפ"ע חשמל בע"מ

514260769 
סמו הנדסת חשמל 

 מהנדס חשמל שפ"ע בע"מ

513613661 
מרחבים אדריכלות נוף 

 תכנון גני משחקים שפ"ע בע"מ

 תכנון גני משחקים שפ"ע מאיר יגוד אדריכל 513613661

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע סטיו אדריכלים 33863119

68380930 
ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ 

 מהנדס חשמל שפ"ע "מבע

68380930 
פאתן קטוף אדריכלים 

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע ועיצוב פנים

68380930 
גילדור איכות הסביבה 

 עשפ" בע"מ
יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה 

 ומחזור

512722596 
גילדור איכות הסביבה 

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע בע"מ

 

 



 

 

 שם התחום ענף שם ספק מס' חברה/ע"מ

 יועץ קרקע לנושא אשפה שפ"ע שחף תכנון סביבתי 512722596

 שפ"ע שחף תכנון סביבתי 514923846
יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה 

 ומחזור

 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע שחף תכנון סביבתי 514923846

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע שחף תכנון סביבתי 514923846

514923846 
איי טי אס הנדסה 

 מהנדס חשמל שפ"ע וייעוץ בע"מ

514923846 
דומן מהנדסי אינג' א. 
 מהנדס חשמל שפ"ע ( בע"מ1983חשמל )

514923846 
אי.יו.בי משה מהנדסים 

 מהנדס חשמל שפ"ע יועצים לחשמל בע"מ

514923846 
טופז חברה להנדסת 
 מהנדס חשמל שפ"ע חשמל ותאורה בע"מ

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע איל עברי 514923846

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע אדר' וייסביין יוסף 512626797

512626797 
סלימאן וישאחי 

 מהנדס חשמל שפ"ע מהנדסים ויועצים בע"מ

558047148 
נופר דוד אדריכלים 
 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע ומתכנני ערים בע"מ

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע יבגי סיטון אדריכלים 558047148

558047148 
דן והילה ישראלביץ 

 אדריכלות עיצוב פנים עשפ" אדריכלים בע"מ

 תכנון גני משחקים שפ"ע טל רוסמן 512890112

 תכנון גני משחקים שפ"ע טל רוסמן 11705175

 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע ארמה ניתוח מידע בעמ 5940994

 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע ארמה ניתוח מידע בעמ 515799203

 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע ארמה ניתוח מידע בעמ 515799203

514242395 
כרמלי ונתן פלדמן 

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע אדריכלים בע"מ

23719958 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 יועץ להכנת מכרז טיאוט שפ"ע בע"מ

23719958 
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי 

 יועץ להכנת מכרז אשפה שפ"ע בע"מ

23719958 

דוד ברהום מהנדסים 
לחשמל יועצים בע"מ 

 מהנדס חשמל שפ"ע תקשורת ובקרה

512722596 
אדריכלי  nsgשי גשורי 

 אדריכלות עיצוב פנים שפ"ע פנים

 

 

 

 

 

 


