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דצמבר 22
יועצים לפי תחומים

אגרונום
אדמה ייעוץ אגרונומי בע"מ

ד"ר רקפת הדר גבאי
ד.ב.ש יעוץ ופיקוח

מידות ומעשי נוף בע"מ
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ

אדריכל מבנים
ATLAS STUDIO

V5 אדריכלים
אבי ליזר אדריכלות

אברמוב אדריכלות והנדסה בע"
אדום אדריכלים בע"מ

אדריכל אורי נחום
אדריכל רן גולדמן
אדריכלות מקומית

אדריכלים מנספלד קהת בע"מ
אדריכלית ורד פלוק

אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני
איל עברי

איתן רונאל-דרורית לוי אדריכלים בע"מ
אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ

אס אדריכלים
אפי כוינה אדריכלים בע"מ

ארכוד אדריכלים בע"מ
BE בי אדריכלים

בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
בן דוד הנדסה בע"מ

בר אוריין אדריכלים בע"מ
בראון חלפין אדריכלים

גבריאלה נוסבאום אדריכלית
גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים

גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דקל גודוביץ
הורביץ איתי

הרי ברנד אדריכלים בע"מ
ויקי טרכטנברג אדריכלות
זנדבנק ברקאי אדריכלים

חזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ
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י. קומט אדריכלים בע"מ
י.א. ישר אדריכלים (1991) בע"מ

י.כהן אדריכלים
ידין תדמור אדריכלים בע"מ

יובל רגב-אדריכל
יוסף בורשטין אדריכלים

יעקובוביץ' אדריכלים בע"מ
יער אדריכלים ומתכנני ערים (2001) בע"מ

כנען שנהב אדריכלים
ל.י.הופמן, אדריכלים ומתכנני-ערים

לוינסקי אדריכלים
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ

מאיה רוזנברג
מאיר יגוד אדריכל

מייזליץ כסיף אדירכלים בע"מ
נועה רונן

נורית ונדסבורגר אדריכלות ונגישות
ניצן בדיקה

סטודיו אואה
סטיו אדריכלים

סטרטה אדריכלים
פאתן קטוף אדריכלים ועיצוב פנים

פבלו אלטמן
פדר אדריכלים

פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פלד מיכאל - אדריכל

ציונוב ויתקון אדריכלים
קיסלוב קיי אדריכלים אטליה קיי (1979) בע"מ

ר. לוטן אדריכלים בע"מ
רבקה כרמי אדריכלים

רוזס הלזינגר אדריכלים בע"מ
רוני זייברט

שגיב ש. ט. אדריכלים
שרית גיטליס

תמא-תכנון מרחב אורבני
אדריכלות גנים ונוף

אוהד פלש אדריכלות נוף
אלול רחל

גדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון ערים בע"מ
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
דוד גת - אדריכל נוף בע"מ

זהר דבורי אדריכל נוף
חיים כהנוביץ אדריכלות גנים ונוף
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מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
מרחבים אדריכלות נוף בע"מ

נ.בלוקא אדריכלות נוף (2013) בע"מ
נחלת הכלל בע"מ

עומר ינוביץ' אדריכל נוף
פריזמה אדריכלות נוף
צ'סלר סולומון בע"מ

צורנמל טורנר אדריכלות נוף בע"מ
רם איזנברג עיצוב סביבה

תימור- עיצוב נוף
תכנון נוף בע"מ

תמא-תכנון מרחב אורבני
אדריכלות עיצוב פנים

איל עברי
אמדו אדריכלות נוף בע"מ

בסט אדריכלים ומתכנני ערים
גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים

יובל רגב-אדריכל
ל.י.הופמן, אדריכלים ומתכנני-ערים

נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
סטיו אדריכלים

פאתן קטוף אדריכלים ועיצוב פנים
שי גשורי nsg אדריכלי פנים

בדיקות מעבדה
איזוטופ בע"מ

5c694c17a2f0885411350340 מכון התקנים הישראלי
סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ

דיני מכרזים
ארנון רונד יועצים

הבטחת ובקרת איכות בניה ותשתיות
אפקס הנדסה אזרחית בע''מ

בן דוד הנדסה בע"מ
גיאוכום בע"מ

הידרולוג
פלגי מים בע"מ

יועץ אבטחת מידע
אמן- ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ

ארנון רונד יועצים
חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ

טריפל - טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
קילובייט בע"מ

יועץ איחסון מידע
ארנון רונד יועצים
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קילובייט בע"מ
יועץ אינטגרציה 

וורלדמרקט בעיימ
טריפל - טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

Solver -סולבר פתרונות לקומונקציה
קילובייט בע"מ
יועץ אקוסטיקה

אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ

יועץ בטיחות
סנ-אור פתרונות בטיחות בתעסוקה

יועץ בטיחות באירועים המוניים
בדיקת הרצה מערכת חדשה
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

צוות שגיא בע"מ
יועץ המתמחה בביקורת פנימית ברשויות מקומיות וב"גוף עירוני מבוקר" בשלטון המקומי

אינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מ
ו.לוי ניהול פרוייקטים וייעוץ הנדסי בע"מ

ו.ר.ד חשבונאות וניהול בעמ
פ.א יעוץ תאגידי בע"מ

שטיינמץ עמינח ושות רואי חשבון
שלום בן שטרית

יועץ הנדסי בתחום התשתיות פיתוח ובניה
Rainsource

י.ש. למעי מהנדסי בנין
עירית ודרור אדריכלים

רזניק מהנדסים, יועצים בע"מ
שלמה דודי שרר

יועץ כלכלן לביצוע עבודות תמחיר
אופיר בוכניק ושות רואי חשבון

אמציה סמקאי בע"מ
ברזיק פתרונות ניהול בע"מ, ח.פ. 514175546

ברזלי ושות' רו"ח
ברסקי את ברגר, רו"ח

ד.ר שחקים
דן ויז'ניצר בע"מ

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מוניסיטי ישראל בע"ם
רון פישמן ושות' רו'ח
יועץ לאיתור תשתיות

אלון להב
די-טק תשתיות בע"מ

5d6b8e9aa2eab765ff1ee974 נקסטקום בע"מ
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יועץ לבקרה חשבונאית
אופיר בוכניק ושות רואי חשבון

אסתר סבג רואה חשבון
בועז מקלר רואה חשבון

ברזיק פתרונות ניהול בע"מ, ח.פ. 514175546
ברזלי ושות' רו"ח

ברניר שרותי מינהל בע"מ
ברסקי את ברגר, רו"ח

גדיר הנדסה בע"מ
ד.ר שחקים

דיין- מזרחי רו"ח
ו.ר.ד חשבונאות וניהול בעמ

טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
לביא יהודה

מישור חשבות וייעוץ עסקי
רון פישמן ושות' רו'ח

רז לפיד
יועץ לבקרת שכר

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
אריק גולדיאן

ו.ר.ד חשבונאות וניהול בעמ
מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ

שחק המומחים לשכר בע"מ
יועץ להכנת מכרז אשפה

אורן עזריה
ארנון רונד יועצים

גילדור איכות הסביבה בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מוסרי ייעוץ וניהול פרוייקטים

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
שחף תכנון סביבתי

Envirotech שמואל אפוטה ייעוץ וניהול פרויקטים סביבתיים
יועץ להכנת מכרז טיאוט

אורן עזריה
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מוסרי ייעוץ וניהול פרוייקטים

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
שחף תכנון סביבתי

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

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
ברזלי ושות' רו"ח
דיין- מזרחי רו"ח
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דן ויז'ניצר בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ

מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ
מוניסיטי ישראל בע"ם

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
רון פישמן ושות' רו'ח

יועץ לכתיבת תכניות עסקיות וכלכליות
אופטימום - פתרונות תעשיה וניהול בע"מ

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
אמציה סמקאי בע"מ

ברזלי ושות' רו"ח
דיין- מזרחי רו"ח

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
י.ק תכנון כלכלי בע"מ

לאורך כל הדרך
מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ

מנוף לעסקים שירותים כלכליים בע"מ
רון פישמן ושות' רו'ח

שחף שירותים חשבונאים בע"מ
יועץ למיפוי צרכי מוסדות חינוך , הגשת הצרכים למשרד החינוך ואישורם מולו

ארז שפר
שני פרויקטים
יועץ למיתוג

בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
יועץ לנושא חריגות שכר

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
ו.ר.ד חשבונאות וניהול בעמ

מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ
שחק המומחים לשכר בע"מ

יועץ לנושא שכר
אופיר בוכניק ושות רואי חשבון

אסתר סבג רואה חשבון
אריק גולדיאן

ברניר שרותי מינהל בע"מ
ברסקי את ברגר, רו"ח

דנה חשבונאות ויעוץ בע"מ
ו.ר.ד חשבונאות וניהול בעמ

לביא יהודה
מוניסיטי ישראל בע"ם

מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ
רון פישמן ושות' רו'ח

שחק המומחים לשכר בע"מ
יועץ לניקוז כבישים
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Rainsource
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ

חן הנדסה
חקלאי אייל השרון-אגש"ח בע"מ

ירון זינגר
לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ

מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
מסאר מהנדסים בע"מ

משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ
ניר צייזל-תכנון, פיקוח, ייעוץ

פלגי מים בע"מ
יועץ לפרסום, טיפול ותחזוקת אתר האינטרנט ותפעול דפי הפייסבוק של העירייה ושל ראש העיר

א.ש. בינה הדרכה יעוץ ופיתוח בע"מ
מוקד הפרסום-פרסום מטרה בע"מ

יועץ לשירותי חשבות
אופיר בוכניק ושות רואי חשבון

ברזיק פתרונות ניהול בע"מ, ח.פ. 514175546
ברזלי ושות' רו"ח

ברניר שרותי מינהל בע"מ
ד.ר שחקים

דיין- מזרחי רו"ח
ו.ר.ד חשבונאות וניהול בעמ

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
לביא יהודה

מוניסיטי ישראל בע"ם
מישור חשבות וייעוץ עסקי

מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ
רון פישמן ושות' רו'ח

שחף שירותים חשבונאים בע"מ
יועץ לתחום בטיחות

א.מולר יועצי בטיחות אש בע"מ
א.ש.ד. הנדסת חשמל

אליהו כהן יועץ בטיחות ותיאום בתנועה
אם. אם אם ייעוץ הנדסי

ג. גוטמן ניהול והנדסת בטיחות בע"מ
גדיר הנדסה בע"מ

5d2c4be9a2eab7668c2d6757 גרין אש ציוד כיבוי אש ומערכות מתקדמות בעמ
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

מדר עותניאל בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות

5cdd3099a2f08868163e410d מוקד עפרה בע"מ
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סנ-אור פתרונות בטיחות בתעסוקה
יועץ לתחום הביטוח

ד.ר שחקים
יגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין

ל.ה.ד. לאובר יועצים בע"מ
קוניאק-שטרן יועצים לביטוח וניהול סיכונים

יועץ לתחום תברואה מים וביוב
Rainsource

אלמנט הנדסת סביבה
לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ

משה אברהם
משרד הנדסי - גיל שגיא בע"מ
סי.או.אר. תפעול (ק.פ.) בע"מ

פלג תכנון ויעוץ הנדסי
פלגי מים בע"מ

יועץ לתחום תוכנות מיקרוסופט
שבח שיא בע"מ

יועץ לתחום תשתיות תקשורת
mark computers

OLS פתרונות אבטחה טכנולוגיים
אדג'ו תוכנה בע"מ

אלתרנט מרעיון למציאות-חדשנות 2013 בע"מ
וורלדמרקט בעיימ

טריפל - טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
סי.טי אול טכנלוגיות תקשורת בע"מ

קילובייט בע"מ
תמר-שרותי מערכות הנדסיות ותקשורת (1990) בע"מ

יועץ לתיאום מערכות
אלון להב

ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ
מסאר מהנדסים בע"מ
יועץ מבנים מסוכנים

אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ
י.ש. למעי מהנדסי בנין

מאיר הרשקוביץ - הרקום הנדסה
פורמן שי - תכנון מבנים ויעוץ הנדסי

שובל יהודאי מהנדסים בע"מ
יועץ מומחה לגיוס כספים ותקציבים מגופים ממשלתיים וגופי סמך

ארז שפר
ו.ר.ד חשבונאות וניהול בעמ

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
לאורך כל הדרך
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מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ
יועץ מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
אופק לחינוך יועצים 2018 בע"מ

ארז שפר
ד.ר שחקים

ו.ר.ד חשבונאות וניהול בעמ
יהושע ושות' רואי חשבון
מוניסיטי ישראל בע"ם

מישור חשבות וייעוץ עסקי
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה

רון פישמן ושות' רו'ח
שחף שירותים חשבונאים בע"מ

יועץ מיזוג
ח.דנון מהנדסים בע"מ

יצחק ברבי מהנדים ויועצים בע"מ
ש. ענבי מהנדסים בע"מ

יועץ מעליות
אינג' ש. לוסטיג מהנדסים יועצים בע"מ

אלרום יועצים בע"מ
בלס-שחק, יעוץ ותכנון הנדסי
הולץ קרסנר מהנדסים בע"מ
מובמנט תנועה אנכית בע"מ

יועץ מערכות וידאו
OLS פתרונות אבטחה טכנולוגיים

יועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת שטחי גינון
השקיה אקולוגית בע"מ
זהר דבורי אדריכל נוף

סופר ויז'ן בקרה וניהול בע"מ
רז לפיד

יועץ ניהול פרויקטים
א.ש. בינה הדרכה יעוץ ופיתוח בע"מ

ה.י.אזאצי בע"מ
וורלדמרקט בעיימ

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעמ
ניצן בדיקה

Solver -סולבר פתרונות לקומונקציה
תמר-שרותי מערכות הנדסיות ותקשורת (1990) בע"מ

יועץ סביבתי
RE3 בע"מ

אביעד שר שלום תכנון וניהול פרויקטים סביבתיים
אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ

אורבניקס בע"מ
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אורן עזריה
אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מ

אלדד שרוני - הנדסה סביבתית בע"מ
אלמנט הנדסת סביבה
אלקוד הנדסה בע"מ
אקולוג הנדסה בע"מ

אקולוגיה סביבה מרחב
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה

בסביבה טובה בע"מ
גיאו טבע יעוץ סביבתי בע"מ

ד"ר אלימלך אפרת
דהב מד

הגל הירוק איכות סביבה בע"מ
החברה להגנת הטבע

החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)
יוזמות למען הסביבה בע"מ

יוחאי ברנאי בצלאל - מרפיר פרויקטים
יפעת מאירוביץ יפת- ייעוץ וליווי פרויקטים סביבתיים בע"מ

ירון זינגר
לאורך כל הדרך

ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות

נדב גופר - צעד ירוק
סביבות ייעוץ ותכנון סביבתי בע"מ

סופר ויז'ן בקרה וניהול בע"מ
פיתוח סביבה וקיימות בע"מ

קומיוניטי סביבה וחברה
שירותי התייעלות סביבתית

Envirotech שמואל אפוטה ייעוץ וניהול פרויקטים סביבתיים
יועץ עיר חכמה 

אלתרנט מרעיון למציאות-חדשנות 2013 בע"מ
אמן- ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ

וורלדמרקט בעיימ
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בעמ

טריפל - טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
יואל לוי

יועץ פנסיוני
שאול את לחמן בע"מ

יועץ קרינה
א.א.י. הנדסה

אם. אם אם ייעוץ הנדסי
לייף סייבר פתרונות קרינה בע"מ
ראדיטק- ייעוץ מדידה ומיגון קרינה
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5ea5849bcda4be10e01dbc0c רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ
יועץ קרקע

דאבל קיי. מהנדסים גאוטכניים בע"מ
דבוש הנדסה אזרחית

דורון אשל-מהנדסים יועצים בע"מ
זליו דיאמנדי בע"מ

ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע"מ
ישי דוד ויהודה בנישתיביסוס מבנים ותשתיות בע"מ
ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מ

מ.נ.מ. מהנדסים בע"מ
מכטה גיאוטכניקה בע"מ

פלגי מים בע"מ
יועץ קרקע לנושא אשפה

שחף תכנון סביבתי
יועץ רשתות

OLS פתרונות אבטחה טכנולוגיים
אדג'ו תוכנה בע"מ
וורלדמרקט בעיימ

טריפל - טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
קילובייט בע"מ

יועץ שימור מבנים
ציונוב ויתקון אדריכלים
שוורץ-קרט אדריכלים

יועץ תברואה לאישור תכנית בניה בנושא אשפה ומחזור
גילדור איכות הסביבה בע"מ
מוסרי ייעוץ וניהול פרוייקטים

סי.או.אר. תפעול (ק.פ.) בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

שחף תכנון סביבתי
Envirotech שמואל אפוטה ייעוץ וניהול פרויקטים סביבתיים

יועץ תמיכה ובקרה לתיכון השש שנתי בהיבטי תקן השעות, קליטת התלמידים ובקרת כ"א אדם של מורים ומנהלה
ד.ר שחקים

מוניסיטי ישראל בע"ם
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה

יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים תחבורתיים עירונים וחניה עירונית
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ

דרך הנדסה בע"מ
מסאר מהנדסים בע"מ

פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
צ'צ'יק מהנדסים אזרחיים בע"מ

רעמ הנדסת כבישים ותנועה
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ש. קרני מערכות תנועה ותחבורה בע"מ
תהן תכנון הנדסי בע"מ

יועצי תאורה
א.א.י. הנדסה

גדיר הנדסה בע"מ
יועצים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב וסביבות למידה

החברה למתנ"סים - מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ (חל"צ)
לני בר און
נטע ברכל
רחל טייב

ייעוץ ארגוני
אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ

ד"ר גלעד ארנון בע"מ
ורדית קמחי

זאב אריאלי פיתוח ארגוני
כוורת יועצים 2017 בע"מ
לנגלבן אסטרטגיות בע"מ

קו פרויקט ייעוץ הנדסי
קרן ראוך

רינה קישון
תמר הורביץ

ייעוץ בנושא אסבסט
אברהם ישראלי

5dd135b2a2eab71e892bdb37 אופיר מדר פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
דורון גולדנצויג

סי.די.אף הנדסה (ישראל) בע"מ
ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי

WALK
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

אביעד שר שלום תכנון וניהול פרויקטים סביבתיים
אורבניקס בע"מ

בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
גיא סטינקמפ

גלור תכנון ואדריכלות בע"מ
ד"ר מאיר אמיר ושות' בע"מ

דן ויז'ניצר בע"מ
זנדבנק ברקאי אדריכלים

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
י.ק תכנון כלכלי בע"מ

ל.י.הופמן, אדריכלים ומתכנני-ערים
מאיר יגוד אדריכל

נתנאל רייכר
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פז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים

ציונוב ויתקון אדריכלים
קפלן ייעוץ קוד פתוח

תכנון מרחבי ואורבני בע"מ
ייעוץ להסכמי גג – ליווי ביצוע ויישום הסכמי גג, לרבות הקמת מנהלת

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
ייעוץ להתייעלות אנרגטית

הדס פאר
פלנרג'י בע"מ

קבוצת אלטאקו
ייעוץ למנהלת להתחדשות עירונית

בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
ייעוץ משפטי בנושא הגנת הפרטיות ואבטחת מאגרי מידע

ארנון רונד יועצים
ייעוץ משפטי בנושא נזיקין ותביעות ביטוח

מאיר מנחם, משרד עורכי דין
ייעוץ משפטי בתחום ארנונה לרבות עררים והשגות, צווי ארנונה

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
גילעד רוגל משרד עורכי דין

ייעוץ תפעולי
אלון להב

סי או אר תפעול בע"מ
סי.או.אר. תפעול (ק.פ.) בע"מ

עידן(ש.נ.י) ניהול ואחזקת מבנים
רוני ולטמן מהנדסים בע"מ

יעוץ בהגשת דיווחי ביצוע תבר״ים לגורמים ממשלתיים
ארז שפר

ד.ר שחקים
נ.ת.פ. ניהול תקציבי פיתוח

שני פרויקטים
יעוץ משפטי/כלכלי בנושאי חברה כלכלית/תאגידים עירוניים

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
יעוץ תעופה

איי.ג'י.אל. אוויאיישן בע"מ
פי אל קון בע"מ

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

אופיר בוכניק ושות רואי חשבון
ליטיגציה מנהלית לרבות תובענות ייצוגיות

גילעד רוגל משרד עורכי דין
מדיניות שילוט
סטודיו אואה
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מהנדס חשמל
אינג' א. דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"מ

ג. איטקין ע. בלום הנדסת חשמל בע"מ
ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ בע"מ

דוד ברהום מהנדסים יועצים בע"מ לחשמל תקשורת ובקרה
טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ

סמו הנדסת חשמל בע"מ
ערן נאמי

מחקרים וסקרים
אלון להב
ארז שפר

גיאוקרטוגרפיה
י.ק. תכנון כלכלי בע"מ

מדגם יעוץ ומחקר בע"מ
צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

שווקים פנורמה בע״מ
מיסוי כללי - אגרות, היטלי פיתוח והיטלי השבחה

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
גילעד רוגל משרד עורכי דין

מיפוי ומדידה
א. פנקס ובנו בע"מ
אורהייטק GIS בע"מ

אורי חן ציון מהנדס ומודד מוסמך  בע"מ
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

ארמי גרינשטיין גיאודטית בע"מ
בשארה חמיס מודדים מוסמכים בע"מ

גיאו פוינט בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ

הלפרין פלוס מדידות והנדסה בע"מ
זידאן סוהייל בע"מ

חץ הצפון מיפוי והנדסה בע''מ
טריג מידע מרחבי בע"מ

מדבא - מדידות והנדסה בע"מ
מדידות פלוס
מודדי השרון
מועתז כילאני

מזור מדידות בע"מ
מסאר מהנדסים בע"מ

שבח הנדסה 1999 בע"מ
שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ

תהן תכנון הנדסי בע"מ
מנהלי פרויקטים

770-ניהול פרויקטים, גדי נדלר
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א. גולן מהנדסים (2009) בע"מ
א.ג. מהנדסים (ג'י.ג'י.אי) בע"מ

א.כ הנדסה ניהול ופיקוח
א.ס. שרותי תיאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ

א.פ.נ ניהול תאום ופיקוח הנדסי בע"מ
אבי אסקפה הנדסה פיקוח  ונגישות

אדם עטר בע"מ
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ

אומן שרותי יהדות בע"מ
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ

איי.אמ - פי.אמ הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ

איתי שמע
אלדור ייעוץ הנדסי בע"מ

ארז הררי הנדסה וייעוץ בע"מ
אשר אולניק חברה להנדסה בע"מ
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה

ב.י.ת סיגמא אחזקות קידום תכנון ניהול פרויקטים בנדל"ן בע"מ
בר טכנולוגיות (ד.ש.) בע"מ

גיאוכום בע"מ
גלוב סקרין הנדסה בע"מ

ד.א מהנדסים
דנאים בע"מ

וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ
זולוטוב פירשטמן ניהול פרויקטים
י יחזקאל ובניו חברה לבנין בע"מ

י.אמינוב פרוייקטים בע"מ
י.ק. תכנון כלכלי בע"מ

יוסי זהבי
יעל הנדסה ניהול תאום ופיקוח 2007

ל.נ.ב.ר מהנדסים בע"מ
ליברובסקי י.א. ניהול ופיקוח אתרי בניה בע"מ

מ יוקלה ושות מהנדסים יועצים
מרום תובל-יעוץ ניהול והשקעות בע"מ

ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע
ניצן בדיקה

סי.או.אר. תפעול (ק.פ.) בע"מ
סלמן יזמות והנדסה

ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ
פז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ

פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פים פרוייקטים בע"מ

רון אריאל
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רונן כהן שור השקעות בע"מ
רזניק מהנדסים, יועצים בע"מ

שי ברנס ניהול פיקוח יעוץ פרויקטים בע"מ
מפקחים למחלקת תשתיות

א. גולן מהנדסים (2009) בע"מ
א.ס. שרותי תיאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ

איתי שמע
ארז הררי הנדסה וייעוץ בע"מ

ד.א מהנדסים
זולוטוב פירשטמן ניהול פרויקטים

י.אמינוב פרוייקטים בע"מ
יעל הנדסה ניהול תאום ופיקוח 2007

ל.נ.ב.ר מהנדסים בע"מ
מרום תובל-יעוץ ניהול והשקעות בע"מ

ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע
ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ

מפקחים על בניה
א. גולן מהנדסים (2009) בע"מ

א.ס. שרותי תיאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ

איתי שמע
ארז הררי הנדסה וייעוץ בע"מ

ב.י.ת סיגמא אחזקות קידום תכנון ניהול פרויקטים בנדל"ן בע"מ
גלוב סקרין הנדסה בע"מ

ד.א מהנדסים
דאטום מהנדסים בע"מ

זולוטוב פירשטמן ניהול פרויקטים
י.אמינוב פרוייקטים בע"מ

יעל הנדסה ניהול תאום ופיקוח 2007
ל.נ.ב.ר מהנדסים בע"מ

מ יוקלה ושות מהנדסים יועצים
מאיר הרשקוביץ - הרקום הנדסה
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע

ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מ
תהל הנדסה ביטוחת וחשמל

מתן חוות דעת משפטיות בתחום המוניציפאלי
אופיר בוכניק ושות רואי חשבון

גילעד רוגל משרד עורכי דין
נגישות
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אדריכלות מקומית
אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ
געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דודאים פרו בע"מ
ורשבסקי נגישות בע"מ

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
מאיר אטדג'י

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
נורית ונדסבורגר אדריכלות ונגישות
עופר דדון ניהול ופיקוח פרויקטים

פדר אדריכלים
שרית גיטליס

תבונה ונגישות טכנלוגיות בע"מ
ניהול פרויקטים

אומן שרותי יהדות בע"מ
איתן הופמן

ה.י.אזאצי בע"מ
5ed4c30a4990c15fc07b4a24 סאייטויז'ן מערכות מידע בע"מ

עוז ת.ב.י. ניהול וייעוץ בע"מ
קומפלוט 1983 בע"צ
סוקר תנועה ותמרור
אורהייטק GIS בע"מ

5ed4c30a4990c15fc07b4a24 סאייטויז'ן מערכות מידע בע"מ
קומפלוט 1983 בע"צ

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

צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
קונסטרוקציה

א.כצמן מהנדסי בניין בע"מ
אברמוב אדריכלות והנדסה בע"
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ
גוטמן מהנדסים

גלוב סקרין הנדסה בע"מ
גלינסקי מהנדסים

י.שני מהנדסים - הנדסת בניין בע"מ
ינון גל הנדסה בע"מ
ירון אופיר מהנדסים
לבני מהנדסים בע"מ

מאיר הרשקוביץ - הרקום הנדסה
מדר עותניאל בע"מ

מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
פרי רבין מהנדסים בע"מ
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שובל יהודאי מהנדסים בע"מ
שיתוף ציבור

בי אר קישורים בע"מ
דרך פוריה בע"מ

צ.ר פרוג'קטיב בע"מ
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה

א. ליפה שמאות מקרקעין בע"מ
אומיד עודד סולימני - שמאות מקרקעין

אורית שפט - שפט שמאים
אינג&#039; שמואל פן ושות&#039;

אפרים מרגלית שמאות וניהול מקרקעין בע"מ
ארז ליטן

אריאלי שמאות ופיתוח בע"מ
אשר בן ישי
בן חיים דן

גדי דגני-החברה לייזום, ניהול ושמאות מקרקעין
גדעון קרול, שמאות מקרקעין

גיל סגל בע"מ
גלית צור שמאית מקרקעין

דן ויז'ניצר בע"מ
דנוס כהן שמאי מקרקעין בע"מ

ורד בניטה הנדסה ושמאות מקרקעין
זייד את זייד שמאים בע"מ

חזי ברקוביץ' שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי
חיים מסילתי שמאות מקרקעין בע"מ

טדי שמאות וניהול בע"מ
יאיר תורגמן

יצחקי-גולני דגנית
לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בעמ

נורית ברנר
נתי נוימן

סער פלד שמאות מקרקעין בע"מ
פז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ

שחר אלטמן
שחר רונן שמאות מקרקעין

תמר אברהם - שמאות מקרקעין
תכנון גני משחקים

אמדו אדריכלות נוף בע"מ
זהר דבורי אדריכל נוף

טל רוסמן
יובל רגב-אדריכל

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
מרחבים אדריכלות נוף בע"מ
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צ'סלר סולומון בע"מ
תמא-תכנון מרחב אורבני

תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ בע"מ
דיא חג יחיא הנדסה ובניה
דקר בנין והנדסה בע"מ
מ.נ.מ. מהנדסים בע"מ

מועתז כילאני
מסאר מהנדסים בע"מ

נתן תומר הנדסה אן. טי. אי. בע"מ
פרייברג מהנדסים (2004) בע"מ

ש. קרני מהנדסים בע"מ
תהן תכנון הנדסי בע"מ

תכנון תנועה של כבישים
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

ד.נ. הנדסה תכנון וייעוץ בע"מ
דיא חג יחיא הנדסה ובניה
דקר בנין והנדסה בע"מ

דרך הנדסה בע"מ
לוי שטרק זילברשטיין מהדנסים ויועצים בע"מ

מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
מועתז כילאני

מסאר מהנדסים בע"מ
נתן תומר הנדסה אן. טי. אי. בע"מ

פטר ליבוביץ' מהנדסים בע"מ
פרייברג מהנדסים (2004) בע"מ
צמתים ייעוץ פיקוח ותכנון בע"מ

ש. קרני מהנדסים בע"מ
ש. קרני מערכות תנועה ותחבורה בע"מ

Grand Total
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