
 

 
 

 כ"ה אב תשע"ט 
 2019אוגוסט  26

 101579סימוכין:
 
 

 26/08/2019נכון ליום  -מאגר יועצים קייםהנדון: 
 
 

 513943878 יורוברידג' הנדסה בע"מ תכנון כבישים 1

 201272721 נ.א.ש הנדסה בע"מ תכנון כבישים 1

 512719634 מהנדסים יועצים בע"מ -לוי שטרק זילברשטיין תכנון כבישים 1

 510760895 ד.א.ל מהנדסים בע"מגרונר  תכנון כבישים 1

 514303403 ג. הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ תכנון כבישים 1

 511275810 דקר בניין והנדסה בע"מ תכנון כבישים 1

 558094710 י.ט הנדסה  תכנון כבישים 1

 514847326 ק.ד הנדסה אזרחית בע"מ תכנון כבישים 1 

 513598730 ( בע"מ2004)פרייברג מהנדסים  תכנון כבישים 1

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) תכנון כבישים 1

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ תכנון כבישים 1

 514043546 שיא חדש בע"מ תכנון כבישים 1

 514467588 אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ תכנון כבישים 1

 513338178 מ.נ.מ מהנדסים בע"מ תכנון כבישים 1

 321617623 י. שטרן הנדסה תכנון כבישים 1

 514789075 אי.די.סי.אס בע"מ תכנון כבישים 1

 511116816 רול הנדסת דרכים ותחבורה תכנון כבישים 1

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ תכנון כבישים 1

 510878408 גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ תכנון כבישים 1

 514119601 ניהול וסילוק תביעות בע"מ -ספיר  תכנון כבישים 1

 60719028 דיא הנדסה ובנייה  תכנון כבישים 1

 510289747 תהל מהנדסים יועצים בע"מ תכנון כבישים 1

 513636076 ( בע"מ2005לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ) תכנון כבישים 1

 513943878 יורוברידג' הנדסה בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 512968934 ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) תכנון תיעול וניקוז 2

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 514043546 שיא חדש בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 514467588 אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 319601100 אלאונורה מ.מ מהנדסים ויועצים תכנון תיעול וניקוז 2

 24107542 סוטובסקי מערכות אזרחיות  תכנון תיעול וניקוז 2

 514789075 אי.די.סי.אס בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 510681984 פלגי מים בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 510856859 בע"מ 1980ח.ג.מ מהנדסים יועצים מתכננים  תכנון תיעול וניקוז 2



 

 
 

 510289747 תהל מהנדסים יועצים בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 512308265 ד.ה.ב מד בע"מ תכנון תיעול וניקוז 2

 017073889 חיים קליין תכנון תיעול וניקוז 2

3 
וביוב )כולל מי תכנון מים 

 512968934 ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 קולחין(
תכנון מערכות מים ביוב ומתקני תברואה  -הנגב
 515339307 בע"מ

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 515585065 קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 514043546 חדש בע"מ שיא קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 319601100 אלאונורה מ.מ מהנדסים ויועצים קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 24107542 סוטובסקי מערכות אזרחיות  קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 510681984 פלגי מים בע"מ קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 510878408 גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 510856859 בע"מ 1980ח.ג.מ מהנדסים יועצים מתכננים  קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 512319831 ש.גלבוע מהנדסים יועצים בע"מ קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 514193002 יועצים בע"מהלמן מהנדסים  קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 512308265 ד.ה.ב מד בע"מ קולחין(

3 
תכנון מים וביוב )כולל מי 

 017073889 חיים קליין קולחין(

 512068206 ( בע"מ1994אס. די. אם עיצוב פיתוח ונוף ) אדריכלות נוף 4

 64448509 מורד אדריכלות נוף  -גולדשטיין -שדה אדריכלות נוף 4

 29744349 ניצן קריסטל בטיחות והנדסה אדריכלות נוף 4

 513651836 רימון סביבה ונוף בע"מ אדריכלות נוף 4

 514043546 שיא חדש בע"מ אדריכלות נוף 4

 40261448 נועה אוחנה -נועה נוף אדריכלות נוף 4

 510470313 בלום תכנון סביבתי בע"מ -מילר אדריכלות נוף 4

 515119055 אדריכלות נוף בע"מ -דוד אלחנתי אדריכלות נוף 4

 512534959 יעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ אדריכלות נוף 4

 אדריכלות נוף 4
אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי  -אילנה אופיר 

 514187962 בע"מ

 515210383 אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ -ארט  אדריכלות נוף 4

 38225462 אדריכלות נוף -לירן מלכה  נוףאדריכלות  4

 אדריכלות נוף 4
גדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון 

 515120079 עירוני בע"מ



 

 
 

 515770204 יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ אדריכלות נוף 4

 513770586 ליאור חלף אדריכלות נוף בע"מ-דן צור אדריכלות נוף 4

 55978464 נוטר כיביים בע"מ אדריכלות נוף 4

 515543957 ארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ  תכנון נוף ופיתוח  4

 515233484 עדי  אדריכלי נוף בע"מ  תכנון נוף ופיתוח  4

 511756157 א.פנקס ובנו בע"מ מודדים 5

 512708116 מדידות והנדסה בע"מ -מדבא מודדים 5

 511367070 אבסולוט בע"מ מודדים 5

 513395681 שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ מודדים 5

 511173163 ( בע"מ1987אופק צילומי אוויר ) מודדים 5

 513387704 סרוג'י את ימיני מהנדסים ומודדים בע"מ מודדים 5

 23999493 מדידות והנדסה גיאודטית -קנה מידה מודדים 5

 511894586 מוסמכים בע"מגטניו ושות' מודדים  מודדים 5

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) מודדים 5

 512437153 אלקא מהנדסים )עמי ויעקב( בע"מ מודדים 5

 510644131 ארמי גרינשטיין הנדסה גיאוטית בע"מ מודדים 5

 514437805 פוינט בע"מ -גיאו  מודדים 5

 514043546 שיא חדש בע"מ מודדים 5

 514467588 אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ מודדים 5

 512711623 בע"מ GISאורהייטק  מודדים 5

 515845949 מהנדסים מאפ פרו בע"מ מודדים 5

 515113108 חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ מודדים 5

 514711670 קו מדידה בע"מ מודדים 5

 510982325 מילגם בע"מ מודדים 5

 513424085 דאטום מהנדסים בע"מ מודדים 5

 40627184 ספיאן אלהייב -מודדי העמק מודדים 5

 513980334 גיאופורמציה בע"מ מודדים 5

 512621616 ביטל מאפ הנדסה ומדידות בע"מ מודדים 5

 511614836 אירז בע"מ מודדים 5

 515798015 לגעת במרחב בע"מ מודדים 5

 513980334 גיאופורמציה בע"מ מודדים 5

 515798015 לגעת במרחב בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 513395681 שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 512708116 מדידות והנדסה בע"מ -מדבא מדידות כולל תצ"ר 6

 511894586 גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) מדידות כולל תצ"ר 6

 513387704 סרוג'י את ימיני מהנדסים ומודדים בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 512437153 אלקא מהנדסים )עמי ויעקב( בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 510644131 ארמי גרינשטיין הנדסה גיאוטית בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 514437805 פוינט בע"מ -גיאו  מדידות כולל תצ"ר 6

 514467588 אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6



 

 
 

 23999493 מדידות והנדסה גיאודטית -קנה מידה מדידות כולל תצ"ר 6

 515845949 מהנדסים מאפ פרו בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 514711670 קו מדידה בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 513424085 דאטום מהנדסים בע"מ כולל תצ"רמדידות  6

 513980334 גיאופורמציה בע"מ מדידות כולל תצ"ר 6

 557788114 חי הנדסה גיאודטית מדידות כולל תצ"ר 6

 512719634 מהנדסים יועצים בע"מ -לוי שטרק זילברשטיין תכנון תנועה 7

 511275810 דקר בניין והנדסה בע"מ תכנון תנועה 7

 514303403 ג. הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ תנועהתכנון  7

 32834343 אינג' ג'בר עומר תכנון תנועה 7

 513322842 אופק הנדסה בע"מ -אילן מרכוס תכנון תנועה 7

 513943878 יורוברידג' הנדסה בע"מ תכנון תנועה 7

 201272721 נ.א.ש הנדסה בע"מ תכנון תנועה 7

 510760895 ד.א.ל מהנדסים בע"מגרונר  תכנון תנועה 7

 558094710 י.ט הנדסה  תכנון תנועה 7

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) תכנון תנועה 7

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ תכנון תנועה 7

 513598730 ( בע"מ2004פרייברג מהנדסים ) תכנון תנועה 7

 514043546 בע"משיא חדש  תכנון תנועה 7

 514467588 אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ תכנון תנועה 7

 514789075 אי.די.סי.אס בע"מ תכנון תנועה 7

 511116816 רול הנדסת דרכים ותחבורה תכנון תנועה 7

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ תכנון תנועה 7

 510878408 בע"מגבריאל לוטן מהנדסים  תכנון תנועה 7

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ תכנון תנועה 7

 513636076 ( בע"מ2005לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ) תכנון תנועה 7

 558094710 י.ט הנדסה  הסדרי תנועה 8

 513943878 יורוברידג' הנדסה בע"מ הסדרי תנועה 8

 512719634 מהנדסים יועצים בע"מ -לוי שטרק זילברשטיין הסדרי תנועה 8

 201272721 נ.א.ש הנדסה בע"מ הסדרי תנועה 8

 32834343 אינג' ג'בר עומר הסדרי תנועה 8

 513322842 אופק הנדסה בע"מ -אילן מרכוס הסדרי תנועה 8

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ הסדרי תנועה 8

 511078404 ( בע"מ1985הנדסי )ת.ה.ן תכנון  הסדרי תנועה 8

 515563005 שיטור חובק עולם בע"מ הסדרי תנועה 8

 321617623 י. שטרן הנדסה הסדרי תנועה 8

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ הסדרי תנועה 8

 510878408 גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ הסדרי תנועה 8

 60719028 דיא הנדסה ובנייה  הסדרי תנועה 8

 513636076 ( בע"מ2005לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ) הסדרי תנועה 8

 558094710 י.ט הנדסה הסדרי תנועה )לצרכי אישור  9



 

 
 

 קיום אירועים(

9 
הסדרי תנועה )לצרכי אישור 

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) קיום אירועים(

9 
הסדרי תנועה )לצרכי אישור 

 515563005 שיטור חובק עולם בע"מ אירועים(קיום 

9 
הסדרי תנועה )לצרכי אישור 

 60719028 דיא הנדסה ובנייה  קיום אירועים(

 512719634 מהנדסים יועצים בע"מ -לוי שטרק זילברשטיין עפר, דרכים ותיאום 10

 511275810 דקר בניין והנדסה בע"מ עפר, דרכים ותיאום 10

 201272721 נ.א.ש הנדסה בע"מ ותיאוםעפר, דרכים  10

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ עפר, דרכים ותיאום 10

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) עפר, דרכים ותיאום 10

 5940994 770 -ניהול פרוייקטים עפר, דרכים ותיאום 10

 514043546 שיא חדש בע"מ עפר, דרכים ותיאום 10

 514467588 אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ עפר, דרכים ותיאום 10

 321617623 י. שטרן הנדסה עפר, דרכים ותיאום 10

 514789075 אי.די.סי.אס בע"מ עפר, דרכים ותיאום 10

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ עפר, דרכים ותיאום 10

 510878408 גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ עפר, דרכים ותיאום 10

 513636076 ( בע"מ2005לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ) עפר, דרכים ותיאום 10

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 513517821 טי. סי. אם טכנולוגיות בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 22119473 חדד מהנדסים -חייםחדד  מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 513201236 מהנדסים יועצים בע"מ -יאיר איתן מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 511988628 טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
מתך נמוך )כולל תקשורת 
 38599148 בן יוסף מהנדסים  מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 58625641 אנוויז ניהול טכנולוגיות בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 512259698 בע"מ 1996קרן אור לי  מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
מתך נמוך )כולל תקשורת 
 32289399 מהנדס חשמל -משה וקנין מצלמות(



 

 
 

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 308775733 הנדסת חשמל -אלטשולר מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 512749920 טופז חברה להנדסת חשמל בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
מתך נמוך )כולל  תקשורת
 515581577 מ"חכמים בחשמל בע OP מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 514916469 א.פ.ר הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 514043546 שיא חדש בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
מתך נמוך )כולל  תקשורת
 200536571 סיסמארטר טכנולוגיות -זיו אסולין מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה, 
תקשורת מתך נמוך )כולל 

 515006435 ד.ו שילה בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה 
ותקשורת מתך נמוך )כולל 

 515376457 אר.פי.טי טכנולוגיה בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה 
ותקשורת מתך נמוך )כולל 

 200539625 איי.וי מולטיטק מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה 
ותקשורת מתך נמוך )כולל 

 304517253 מינץ הנדסה ממוחשבת מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה 
ותקשורת מתך נמוך )כולל 

 515945939 מ.א.ס.ט הנדסה וביצוע בע"מ מצלמות(

11 

תכנון חשמל, תאורה 
מתך נמוך )כולל  ותקשורת
 512829268 מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ מצלמות(

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 513517821 טי. סי. אם טכנולוגיות בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 308775733 הנדסת חשמל -אלטשולר ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 22119473 חדד מהנדסים -חדד חיים ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 511988628 טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 38599148 בן יוסף מהנדסים  ותקשורת



 

 
 

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 512259698 בע"מ 1996קרן אור לי  ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 514194950 ר. בן ישי הנדסת חשמל בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 513335950 ג.ב מהנדסים יועצים בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 512749920 טופז חברה להנדסת חשמל בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 515581577 מ"חכמים בחשמל בע OP ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 514043546 שיא חדש בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 55025092 אינג אורי אברהמי  ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 22572366 אס. אם. בי. אי. טי בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 200536571 סיסמארטר טכנולוגיות -זיו אסולין ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 514768860 בוסט פורוורד בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 512475815 ספיר י.ז.ח בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 515208155 מטרני יעוץ חשמל בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 514388818 סיני ייעוץ והנדסת חשמל בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 24951543 איי. טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 513267567 אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 38225462 אדריכלות נוף -לירן מלכה  ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 200539625 איי.וי מולטיטק ותקשורת

12 
תכנון חשמל, תאורה 

 304517253 מינץ הנדסה ממוחשבת ותקשורת

12 
חשמל, תאורה תכנון 

 512829268 מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ ותקשורת

 515105948 סקיוריטי בע"מ -אל.פי.אס יועץ מצלמות 13

 513517821 טי. סי. אם טכנולוגיות בע"מ יועץ מצלמות 13

 511988628 טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ יועץ מצלמות 13

 513774661 מידע וטכנולוגיות בע"מתשתיות  יועץ מצלמות 13

 515581577 מ"חכמים בחשמל בע OP יועץ מצלמות 13

 200536571 סיסמארטר טכנולוגיות -זיו אסולין יועץ מצלמות 13

 56657182 שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ 007מוקד  יועץ מצלמות 13



 

 
 

 200539625 איי.וי מולטיטק יועץ מצלמות 13

 512829268 תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ מסר יועץ מצלמות 13

 52823713 מהנדס אזרחי -דני מורנו קונסטרוקטור 14

 513091371 קדמור מהנדסים בע"מ קונסטרוקטור 14

 68551902 מהנדס -יצחק פינטו קונסטרוקטור 14

 515256931 סייפטי פור יו בע"מ קונסטרוקטור 14

 510864978 סטאר מהנדסים בע"מ קונסטרוקטור 14

 15778996 מהנדס בניין -ברוך ירמולינסקי קונסטרוקטור 14

 515619997 אס.פי הנדסה וייעוץ בע"מ קונסטרוקטור 14

 558248688 א.ס תורג'מן  קונסטרוקטור 14

 513482992 ירון אופיר מהנדסים בע"מ קונסטרוקטור 14

 15953045 אורן קרייף הנדסת מבנים קונסטרוקטור 14

 36952067 אס אדריכליות והנדסה קונסטרוקטור 14

 510817281 ג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"מ קונסטרוקטור 14

 513424085 דאטום מהנדסים בע"מ קונסטרוקטור 14

 512665605 פרי רבין מהנדסים בע"מ קונסטרוקטור 14

 513754564 אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ  טורונסטרוקק 14

 304153364 מהנדס אזרחי -פלדמן יוסף  קונסטרוקטור 14

 513530097 גדעון זולקוב מהנדסים יועציים בע"מ קונסטרוקטור 14

 511642357 לבני מהנדסים בע"מ קונסטרוקטור 14

 514975317 איי.אמ.פי הנדסה בע"מ קונסטרוקטור 14

 513181198 בע"מ 2002שטירלר הנדסה ותכנון  קונסטרוקטור 14

 513283861 י.שי מהנדסים הנדסת בניין בע"מ קונסטרוקטור 14

 510587132 י. כהן ושות' חברה לתכנון הנדסה בע"מ קונסטרוקטור 14

 54849666 יצחק למעי קונסטרוקטור 14

 513651836 רימון סביבה ונוף בע"מ אגרונום 16

 514043546 שיא חדש בע"מ אגרונום 16

 40261448 נועה אוחנה -נועה נוף אגרונום 16

 40275562 פתילת המדבר -נועם ביבי אגרונום 16

 513770271 דשא גן בע"מ אגרונום 16

 54347315 אגרונום -שומרון מרדכי  אגרונום 16

 38232955 ורד ייעוץ ולוגיסטיקה אגרונום 16

 515971257 פתילת המדבר -נועם ביבי אגרונום 16

 514852698 אמפיביו בע"מ אגרונום 16

 54347315 אגרונום -שומרון מרדכי  אגרונום 16

 054347315 שמעון מרדכי אגרונום 16

 51374583 אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ אגרונום 17

 513651836 רימון סביבה ונוף בע"מ אגרונום להעתקת עצים 17

 514043546 שיא חדש בע"מ אגרונום להעתקת עצים 17

 54347315 אגרונום -שומרון מרדכי  להעתקת עציםאגרונום  17

 40275562 פתילת המדבר -נועם ביבי אגרונום להעתקת עצים 17



 

 
 

 38232955 ורד ייעוץ ולוגיסטיקה אגרונום להעתקת עצים 17

 515971257 פתילת המדבר -נועם ביבי אגרונום להעתקת עצים 17

 513743583 נופי בע"מאדיר ייעוץ ופיקוח  אגרונום להעתקת עצים 17

 514852698 אמפיביו בע"מ אגרונום להעתקת עצים 17

 054347315 שמעון מרדכי אגרונום להעתקת עצים 17

 512402942 א.ליפה מקרקעין  שמאות מקרקעין 18

 514476589 אסא זוהר בע"מ שמאות מקרקעין 18

 64558083 המכון לשמאות והנדסה -חיים גלנצר שמאות מקרקעין 18

 514331031 מעוז דראל ניהול בניה בע"מ שמאות מקרקעין 18

 36331106 שמאית מקרקעין -נועה לביא שמאות מקרקעין 18

 513338129 דני כודדי שמאות מקרקעין בע"מ שמאות מקרקעין 18

 513687277 זייד את זייד שמאים בע"מ שמאות מקרקעין 18

 512358136 בע"מ 1996והנדסה פז כלכלה  שמאות מקרקעין 18

 8775322 שמאית מקרקעין -נורית ברנר שמאות מקרקעין 18

 29720943 רונן שחר שמאות מקרקעין 18

 514909402 לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בע"מ שמאות מקרקעין 18

 513853077 מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין בע"מ שמאות מקרקעין 18

 61271334 אבי מוכה  מקרקעיןשמאות  18

 514909407 לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בע"מ שמאות מקרקעין 18

 58285099 גדעון קרול שמאות מקרקעין 18

 שמאות מקרקעין 18
מירב פריאל שמאות מקרקעין וניהול נכסים 

 513745760 בע"מ

 34694448 כפיר עטרי שמאי מקרקעין שמאות מקרקעין 18

 514378512 דן ויז'ניצר בע"מ שמאות מקרקעין 18

 512831785 כהן בע"מ -חופשי נטלי שמאות מקרקעין 18

 33871666 נ יר בודנשטיין שמאות מקרקעין 18

 39853668 ליאור איתן שמאות וניהול מקרקעין שמאות מקרקעין 18

 23053242 ירון יוניצמן  שמאות מקרקעין 18

 557983533 שיח אדריכלים  ליווי תכנית בינוי 19

 514407444 גיאו בן גור אדריכלות בע"מ ליווי תכנית בינוי 19

 512765033 דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ-גיאו ליווי תכנית בינוי 19

 513687277 זייד את זייד שמאים בע"מ ליווי תכנית בינוי 19

 514147321 ליאור עמידור, עו"ד ליווי תכנית בינוי 19

 558248688 א.ס תורג'מן  ליווי תכנית בינוי 19

 58285099 גדעון קרול ליווי תכנית בינוי 19

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ ליווי תכנית בינוי 19

 515249696  פרויקטיםן ניהול 'אקו ויז ליווי תכנית בינוי 19

 512367301 בנייה ותשתיות בע"מפרו ש.י.א הנדסה  ליווי תכנית בינוי 19

 55713747 תנע ניהול פרויקטים  ליווי תכנית בינוי 19

 514708056 פישר אלחנני אדריכלים בע"מ ליווי תכנית בינוי 19

 515119055 אדריכלות נוף בע"מ -דוד אלחנתי ליווי תכנית בינוי 19



 

 
 

 301098349 הראל שמואל -הראל הנדסה עירונית  ליווי תכנית בינוי 19

 55713747 תנע ניהול פרויקטים  הכנת תב"ע ובינוי 20

 557983533 שיח אדריכלים  הכנת תב"ע ובינוי 20

 512367301 פרו ש.י.א הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ הכנת תב"ע ובינוי 20

 13301130 משה זיידמן אדריכל ומתכנן עירוני הכנת תב"ע ובינוי 20

 512261900 ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ הכנת תב"ע ובינוי 20

 15193717 פבלו אלטמן אדריכל הכנת תב"ע ובינוי 20

 9781675 שלמה ובת שבע רונן אדריכלים הכנת תב"ע ובינוי 20

 514407444 גיאו בן גור אדריכלות בע"מ הכנת תב"ע ובינוי 20

 513984641 חן אדריכלים בע"מ הכנת תב"ע ובינוי 20

 512135385 ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ הכנת תב"ע ובינוי 20

 478396 גונהיים בלוך אדריכלים ומתנני ערים הכנת תב"ע ובינוי 20

 515249696 אקו ויזן ניהול פרויקטיים  הכנת תב"עמ ובינוי 20

 512367566 מרש אדריכלים בע"מ הכנת תב"ע ובינוי 20

 11035367 רבינוביץ ויקטור אדריכל  הכנת תב"ע ובינוי 20

 512420464 נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ הכנת תב"ע ובינוי 20

 הכנת תב"ע ובינוי 20
אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון 

 557817012 עירוני

 57345282 בר הרשקוביץ אדריכלים הכנת תב"ע ובינוי 20

 514708056 אלחנני אדריכלים בע"מפישר  הכנת תב"ע ובינוי 20

 512731720 בע"מ 99פורום שרת  הכנת תב"ע ובינוי 20

 301098349 הראל שמואל -הראל הנדסה עירונית  הכנת תב"ע ובינוי 20

 557347135 סטיו אדריכלים  הכנת תב"ע ובינוי 20

 515177459 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ הכנת תב"ע ובינוי 20

 512253667 קנפו כלימור אדריכלים בעמ  הכנת תב"ע ובינוי 20

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 557983533 שיח אדריכלים  היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 13301130 משה זיידמן אדריכל ומתכנן עירוני היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 512367301 ותשתיות בע"מפרו ש.י.א הנדסה בנייה  היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 514407444 גיאו בן גור אדריכלות בע"מ היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 50152271 דני קייזר אדריכלים ומתכנני ערים היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 512135385 ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 512367566 מרש אדריכלים בע"מ היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 514043546 שיא חדש בע"מ היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 58285099 גדעון קרול היועצים



 

 
 

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 512881889 אדריכלים מנספלד קהת היועצים

21 
תב"ע ובינוי כולל כל  הכנת

 512420464 נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 55713747 תנע ניהול פרויקטים  היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 514708056 פישר אלחנני אדריכלים בע"מ היועצים

21 
הכנת תב"ע ובינוי כולל כל 

 515177459 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ היועצים

 60719028 דיא הנדסה ובנייה  תכנון תנועה לתב"ע 22

 558094710 י.ט הנדסה  תכנון תנועה לתב"ע 22

 512719634 מהנדסים יועצים בע"מ -לוי שטרק זילברשטיין תכנון תנועה לתב"ע 22

 511275810 דקר בניין והנדסה בע"מ תכנון תנועה לתב"ע 22

 510760895 גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ תכנון תנועה לתב"ע 22

 201272721 נ.א.ש הנדסה בע"מ תכנון תנועה לתב"ע 22

 32834343 אינג' ג'בר עומר תכנון תנועה לתב"ע 22

 513322842 אופק הנדסה בע"מ -אילן מרכוס לתב"עתכנון תנועה  22

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) תכנון תנועה לתב"ע 22

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ תכנון תנועה לתב"ע 22

 514043546 שיא חדש בע"מ תכנון תנועה לתב"ע 22

 514467588 והנדסה אזרחית בע"מאפלבאום מדידות  תכנון תנועה לתב"ע 22

 321617623 י. שטרן הנדסה תכנון תנועה לתב"ע 22

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ תכנון תנועה לתב"ע 22

 64448509 מורד אדריכלות נוף  -גולדשטיין -שדה נוף לתב"ע 23

 510470313 בלום תכנון סביבתי בע"מ -מילר נוף לתב"ע 23

 515119055 אדריכלות נוף בע"מ -דוד אלחנתי לתב"ענוף  23

 נוף לתב"ע 23
אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי  -אילנה אופיר 

 514187962 בע"מ

 515210383 אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ -ארט  נוף לתב"ע 23

 נוף לתב"ע 23
גדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון 

 515120079 עירוני בע"מ

 513770586 ליאור חלף אדריכלות נוף בע"מ-דן צור נוף לתב"ע 23

 513195230 פרוספקט בע"מ -גיאו תכנון אקוסטי לתב"ע 24

 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ תכנון אקוסטי לתב"ע 24

 60719028 דיא הנדסה ובנייה  דרכים לשינוי תב"ע 25

 512719634 מהנדסים יועצים בע"מ -זילברשטייןלוי שטרק  דרכים לשינוי תב"ע 25

 201272721 נ.א.ש הנדסה בע"מ דרכים לשינוי תב"ע 25

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) דרכים לשינוי תב"ע 25

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ דרכים לשינוי תב"ע 25



 

 
 

 514043546 שיא חדש בע"מ דרכים לשינוי תב"ע 25

 321617623 י. שטרן הנדסה דרכים לשינוי תב"ע 25

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ דרכים לשינוי תב"ע 25

 512968934 ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ ביוב ומים לתב"ע 26

 515585065 קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ ביוב ומים לתב"ע 26

 ביוב ומים לתב"ע 26
מערכות מים ביוב ומתקני תברואה תכנון  -הנגב
 515339307 בע"מ

 319601100 אלאונורה מ.מ מהנדסים ויועצים ביוב ומים לתב"ע 26

 24107542 סוטובסקי מערכות אזרחיות  ביוב ומים לתב"ע 26

 510681984 פלגי מים בע"מ ביוב ומים לתב"ע 26

 510856859 בע"מ 1980ח.ג.מ מהנדסים יועצים מתכננים  ביוב ומים לתב"ע 26
 513195230 פרוספקט בע"מ -גיאו איכות הסביבה לתב"ע 27
 512002130 אורבניקס בע"מ איכות הסביבה לתב"ע 27
 558078317 ויטל רוזנברג אדריכלים  איכות הסביבה לתב"ע 27
 514450717 פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ איכות הסביבה לתב"ע 27
 514367358 אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ איכות הסביבה לתב"ע 27
 515249696 אקו ויזן ניהול פרויקטיים  איכות הסביבה לתב"ע 27
 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ איכות הסביבה לתב"ע 27
 512739053 אלדד שרוני הנדסה סביבתית בעמ  איכות הסביבה לתב"ע 27
 514640622 וואווא אדריכלות ירוקה בעמ  איכות הסביבה לתב"ע 27
 514852698 אמפיביו בע"מ איכות הסביבה לתב"ע 27
 511130657 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ  איכות הסביבה לתב"ע 27
 513267567 אינג' י. אהרוני הנדסת חשמל בע"מ תכנון חשמל לתב"ע 28

 512749920 חשמל בע"מטופז חברה להנדסת  תכנון חשמל לתב"ע 28

 512402942 א.ליפה מקרקעין  שמאי לטבלאות איזון 29

 514331031 מעוז דראל ניהול בניה בע"מ שמאי לטבלאות איזון 29

 64558083 המכון לשמאות והנדסה -חיים גלנצר שמאי לטבלאות איזון 29

 514476589 אסא זוהר בע"מ שמאי לטבלאות איזון 29

 513687277 זייד את זייד שמאים בע"מ איזוןשמאי לטבלאות  29

 514909407 לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בע"מ שמאי לטבלאות איזון 29

 58285099 גדעון קרול שמאי לטבלאות איזון 29

 514378512 דן ויז'ניצר בע"מ שמאי לטבלאות איזון 29

 512831785 כהן בע"מ -חופשי נטלי שמאי לטבלאות איזון 29

 39853668 ליאור איתן שמאות וניהול מקרקעין שמאי לטבלאות איזון 29

 201272721 נ.א.ש הנדסה בע"מ עבודות עפר )חישוב( 31

 511078404 ( בע"מ1985ת.ה.ן תכנון הנדסי ) עבודות עפר )חישוב( 31

 514043546 שיא חדש בע"מ עבודות עפר )חישוב( 31

 514467588 מדידות והנדסה אזרחית בע"מאפלבאום  עבודות עפר )חישוב( 31

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ עבודות עפר )חישוב( 31

 515119055 אדריכלות נוף בע"מ -דוד אלחנתי עבודות עפר )חישוב( 31

 511275810 דקר בניין והנדסה בע"מ אדריכלות 32



 

 
 

 557983533 שיח אדריכלים  אדריכלות 32

 514407444 גיאו בן גור אדריכלות בע"מ אדריכלות 32

 514906320 רווה לונדון אדרכילים ומתכנני ערים בע"מ  אדריכלות 32

 22291637 מירון לוי אדריכלים אדריכלות 32

 32081234 יוסף בורשטיין אדריכל אדריכלות 32

 512566639 נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ אדריכלות 32

 15193717 פבלו אלטמן אדריכל אדריכלות 32
 42934042 רוני זייקוט אדריכלות 32 

 512765033 דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ-גיאו אדריכלות 32

 24696064 אבי ליזר אדריכלות אדריכלות 32

 52786886 תמי הירש אדריכלים אדריכלות 32

 50152271 דני קייזר אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות 32

 558233755 דנילוב אדריכלים-ברמלי אדריכלות 32

 540233210 (V5אדריכלים ) 5וי  אדריכלות 32

 512135385 ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ אדריכלות 32

 אדריכלות 32
מלי  -משרד לאדריכלות ועיצוב פנים  TEAMב 

 558323382 אסייג

 513984641 חן אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 514063890 רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ אדריכלות 32

 511650426 לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ -בר אדריכלות 32

 9781675 שלמה ובת שבע רונן אדריכלים אדריכלות 32

 510558950 מילובסקי גיא אדריכלים אדריכלות 32

 510614621 ערים בע"מלרמן אדריכלים ומתכנני  אדריכלות 32

 23859572 לאה שניאור אדריכלים אדריכלות 32

 511990996 ת.י.ק פרוייקטים ז.ט בע"מ אדריכלות 32

 510786882 אדריכלות והנדסה בע"מ -גלפז אדריכלות 32

 55887806 בסט אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות 32

 540166352 פיטלסון, שילה, יעקובסון אדריכלים אדריכלות 32

 515177459 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ אדריכלות 32

 512367566 מרש אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 515212397 חזקיה אדריכלות פננסית בע"מ אדריכלות 32

 514043546 שיא חדש בע"מ אדריכלות 32

 558248688 א.ס תורג'מן  אדריכלות 32

 11035367 רבינוביץ ויקטור אדריכל  אדריכלות 32

 56657182 שירותי בקרה ממוחשבים בע"מ 007מוקד  אדריכלות 32

 510763709 יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 512420464 נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ אדריכלות 32

 515010460 בע"מאיי. בי. אס אדריכלות ועיצוב פנים  אדריכלות 32

 15517287 מירון סורין אדריכל אדריכלות 32

 אדריכלות 32
אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון 

 557817012 עירוני



 

 
 

 51826105 מדנס אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 34094607 אדריכל יוני אינסל אדריכלות 32

 515182434 ליואו דבוריינסקי אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 36952067 אס אדריכליות והנדסה אדריכלות 32

 511536575 א.ב מתכננים בע"מ אדריכלות 32

 515177459 גורדון אדריכלות ומתכנני ערים בע"מ  אדריכלות 32

 513424085 דאטום מהנדסים בע"מ אדריכלות 32

 57345282 בר הרשקוביץ אדריכלים אדריכלות 32

 513770271 בע"מדשא גן  אדריכלות 32

 8078941 אדריכלית -גבריאלה נוסבאום  אדריכלות 32

 557775038 סטרטה אדריכלים -חיים יזרעאלי   אדריכלות 32

 515648046 רועי רמון אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 514708056 פישר אלחנני אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 515836633 רועי יצחקי אדריכלים בעמ  אדריכלות  32

 304294630 אדריכל  -יורי פוצ'ינסקי  אדריכלות 32

 512206111 גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 22912604 נטע גסקו אדריכלות ועיצוב פנים אדריכלות 32

 513338863 בני פרייז אדריכלים בע"מ אדריכלות 32

 50926864 י. כהן אדריכלים  אדריכלות 32

 514958008 געש אדריכלים ויועצים בע"מ אדריכלות 32

 510489750 שרון אדריכלים  אדריכלות 32

 39774641 יחיא אמסילי אדריכל אדריכלות 32

 55405609 רבקה כרמי  אדריכלות 32

 513831115 א. לכמן אדריכלים בע"מ אדר' אסף לרמן אדריכלות 32

 513516625 ערים בע"מ ניר רייפר אדריכלים ומתכנני אדריכלות  32

 513516625 ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ אדריכלות  32

 478396 גונהיים בלוך אדריכלים ומתנני ערים אדריכלות  32

 54999271 מאירה אפרת קובלסקי אדריכלות אדריכלות  32

 557983533 שיח אדריכלים  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 510558950 מילובסקי גיא אדריכלים ומתכנני עריםאדריכלות  33

 23859572 לאה שניאור אדריכלים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 558233755 דנילוב אדריכלים-ברמלי אדריכלות ומתכנני ערים 33

 514407444 גיאו בן גור אדריכלות בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 512765033 ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מדע -גיאו אדריכלות ומתכנני ערים 33

 557118197 "עירית ודרור אדריכלים" -עיריית סולסי אדריכלות ומתכנני ערים 33

 50152271 דני קייזר אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 52786886 תמי הירש אדריכלים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 512261900 ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ עריםאדריכלות ומתכנני  33

 512002130 אורבניקס בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33



 

 
 

 540233210 (V5אדריכלים ) 5וי  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 511990996 ת.י.ק פרוייקטים ז.ט בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 513984641 בע"מחן אדריכלים  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 478396 גונהיים בלוך אדריכלים ומתנני ערים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 50922855 גיורא שפיר אדריכלים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 9781675 שלמה ובת שבע רונן אדריכלים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 511905424 בע"מגיאוקרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 513066951 יער אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 511962318 דונסקי אדריכלים ומעצבים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 515324259 בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 55887806 בסט אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 540166352 פיטלסון, שילה, יעקובסון אדריכלים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 515177459 גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 512367566 מרש אדריכלים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 515212397 חזקיה אדריכלות פננסית בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 515177459 גורדון אדריכלות ומתכנני ערים בע"מ  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 514043546 שיא חדש בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 510763709 בע"מיעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 11035367 רבינוביץ ויקטור אדריכל  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 512420464 נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 515010460 איי. בי. אס אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 אדריכלות ומתכנני ערים 33
אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון אורית 
 557817012 עירוני

 15517287 מירון סורין אדריכל אדריכלות ומתכנני ערים 33

 51826105 מדנס אדריכלים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 511536575 א.ב מתכננים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 510812548 ( בע"מ1979אטלייה קיי )קיסלוב קיי אדריכלים  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 515837474 לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 57345282 בר הרשקוביץ אדריכלים אדריכלות ומתכנני ערים 33

 514708056 פישר אלחנני אדריכלים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 515249696 אקו ויזן ניהול פרויקטיים  אדריכלות ומתכנני ערים  33

 304294630 אדריכל  -יורי פוצ'ינסקי    33

 512206111 גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 50926864 י. כהן אדריכלים  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 512075425 בע"מאבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 515177659 גורדון אדריכלות ומתכנני ערים בע"מ  אדריכלות ומתכנני ערים 33



 

 
 

 512731720 בע"מ 99פורום שרת  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 513831115 א. לכמן אדריכלים בע"מ אדר' אסף לרמן אדריכלות ומתכנני ערים 33

 28728533 שרון בנק חברוני  אדריכלות ומתכנני ערים 33

 513516625 ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ אדריכלות ומתכנני ערים 33

 042934042 רוני זייברט אדריכלות ומתכנני ערים 33
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אדריכל כולל כל היועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

עליון של תכנון, ניהול ופיקוח 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
ינוי לביצוע(, תאום מערכות, ב

מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 557983533 שיח אדריכלים  עליון על ביצוע העבודות
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מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
 557118197 "עירית ודרור אדריכלים" -עיריית סולסי|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 



 

 
 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 

אגרונום וכן בפיקוח סביבה, 
 עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

ופיזי, כבישים הבאים: תנועה 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 

רקע וביסוס מדידות לתכנון, ק
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 510558950 מילובסקי גיא אדריכלים עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
כן לספק שירותי אדריכלי ו

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
וך ומערך הכולל מתח נמ

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 23859572 לאה שניאור אדריכלים עליון על ביצוע העבודות

34 

כולל כל הועצים: אדריכל 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

, קונסטרוקציה,  וכדומה(
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 

וכן בפיקוח  סביבה, אגרונום
 512566639 נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 
בישים הבאים: תנועה ופיזי, כ

וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 
וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 

)שצפ"ים, שדרות, רחובות 
וכדומה( , קונסטרוקציה, 

לרבות גשרים וקירות תומכים, 
חשמל ותאורה וכן תקשורת 

הכולל מתח נמוך ומערך 
מצלמות, אדריכלות )תכניות 

בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
וס מדידות לתכנון, קרקע וביס

|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 
סקר עצים, זואולוגיה, 

אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 510786882 אדריכלות והנדסה בע"מ -גלפז עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
לספק שירותי אדריכלי וכן 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
ומערך הכולל מתח נמוך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 52786886 תמי הירש אדריכלים עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

הועצים: אדריכל כולל כל 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

רוקציה, וכדומה( , קונסט
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 

קוח סביבה, אגרונום וכן בפי
 50152271 דני קייזר אדריכלים ומתכנני ערים עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
ניקוז כבישים, מים וביוב וכן 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 

ידוחי ניסיון(, נגישות, |)ללא ק
סקר עצים, זואולוגיה, 

אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 514407444 גיאו בן גור אדריכלות בע"מ עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
 אדריכלי וכן לספק שירותי

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

ת, אדריכלות )תכניות מצלמו
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 512135385 ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ עליון על ביצוע העבודות

34 

ל כל הועצים: אדריכל כול
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

קונסטרוקציה, וכדומה( , 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 

ן בפיקוח סביבה, אגרונום וכ
 540233210 (V5אדריכלים ) 5וי  עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
כבישים, מים וביוב וכן ניקוז 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 

ניסיון(, נגישות, |)ללא קידוחי 
סקר עצים, זואולוגיה, 

אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 540166352 פיטלסון, שילה, יעקובסון אדריכלים עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
י אדריכלי וכן לספק שירות

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

ות, אדריכלות )תכניות מצלמ
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 515212397 חזקיה אדריכלות פננסית בע"מ עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

הועצים: אדריכל כולל כל 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

רוקציה, וכדומה( , קונסט
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 

קוח סביבה, אגרונום וכן בפי
 514043546 שיא חדש בע"מ עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וביוב וכן ניקוז כבישים, מים 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 

שות, |)ללא קידוחי ניסיון(, נגי
סקר עצים, זואולוגיה, 

אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 11035367 רבינוביץ ויקטור אדריכל  עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

עליון של תכנון, ניהול ופיקוח 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
ינוי לביצוע(, תאום מערכות, ב

מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 512881889 אדריכלים מנספלד קהת עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
יידרש  שירותי התכנון והפיקוח

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
מכים, לרבות גשרים וקירות תו

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 510763709 קב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מיע עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

הידרולוגיה וניקוז, נוף, וכן 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

צים, זואולוגיה, סקר ע
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 34094607 אדריכל יוני אינסל עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
בתחומי התכנון יועצים 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
ום מערכות, בינוי לביצוע(, תא

מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 515182434 ליואו דבוריינסקי אדריכלים בע"מ עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
ש שירותי התכנון והפיקוח יידר
המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
 לרבות גשרים וקירות תומכים,

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 36952067 כליות והנדסהאס אדרי עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

נוף, וכן הידרולוגיה וניקוז, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
סטיקה, בטיחות, איכות אקו

סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 
 24494098 כהן אדריכלים  -רונה עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

ים: תנועה ופיזי, כבישים הבא
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 

לתכנון, קרקע וביסוס  מדידות
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 511536575 א.ב מתכננים בע"מ עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
לל מתח נמוך ומערך הכו

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 513770271 דשא גן בע"מ עליון על ביצוע העבודות



 

 
 

34 

ולל כל הועצים: אדריכל כ
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

, קונסטרוקציה, וכדומה( 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 

וכן בפיקוח סביבה, אגרונום 
 515648046 רועי רמון אדריכלים בע"מ עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
ניקוז כבישים, מים וביוב וכן 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 

ידוחי ניסיון(, נגישות, |)ללא ק
סקר עצים, זואולוגיה, 

אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 514708056 פישר אלחנני אדריכלים בע"מ עליון על ביצוע העבודות

34 

ועצים: יאדריכל כולל כל ה
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

 304294630 אדריכל  -יורי פוצ'ינסקי המתכנן ליתן שירותי תכנון 



 

 
 

שירותי אדריכלי וכן לספק 
תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 

יועצים בתחומי התכנון 
הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 

וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 
וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 

)שצפ"ים, שדרות, רחובות 
וכדומה( , קונסטרוקציה, 

לרבות גשרים וקירות תומכים, 
חשמל ותאורה וכן תקשורת 

 הכולל מתח נמוך ומערך
מצלמות, אדריכלות )תכניות 

בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 עליון על ביצוע העבודות

34 

כל הועצים: אדריכל כולל 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

נסטרוקציה, וכדומה( , קו
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 

בפיקוח סביבה, אגרונום וכן 
 50926864 י. כהן אדריכלים  עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
 513831115 א. לכמן אדריכלים בע"מ אדר' אסף לרמןיועצים בתחומי התכנון 



 

 
 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
ים וביוב וכן ניקוז כבישים, מ

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 

נגישות, |)ללא קידוחי ניסיון(, 
סקר עצים, זואולוגיה, 

אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

, אדריכלות )תכניות מצלמות
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 513658492 זיגורט תאום בע"מ עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

הבאים: תנועה ופיזי, כבישים 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

 513516625 ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מוכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 



 

 
 

)שצפ"ים, שדרות, רחובות 
וכדומה( , קונסטרוקציה, 

לרבות גשרים וקירות תומכים, 
חשמל ותאורה וכן תקשורת 

הכולל מתח נמוך ומערך 
מצלמות, אדריכלות )תכניות 

בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 
מדידות לתכנון, קרקע וביסוס 
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 

אגרונום וכן בפיקוח סביבה, 
 עליון על ביצוע העבודות

34 

אדריכל כולל כל הועצים: 
שירותי התכנון והפיקוח יידרש 

המתכנן ליתן שירותי תכנון 
אדריכלי וכן לספק שירותי 

תכנון, ניהול ופיקוח עליון של 
יועצים בתחומי התכנון 

ופיזי, כבישים הבאים: תנועה 
וכן ניקוז כבישים, מים וביוב 

וכן הידרולוגיה וניקוז, נוף, 
)שצפ"ים, שדרות, רחובות 

וכדומה( , קונסטרוקציה, 
לרבות גשרים וקירות תומכים, 

חשמל ותאורה וכן תקשורת 
הכולל מתח נמוך ומערך 

מצלמות, אדריכלות )תכניות 
בינוי לביצוע(, תאום מערכות, 

רקע וביסוס מדידות לתכנון, ק
|)ללא קידוחי ניסיון(, נגישות, 

סקר עצים, זואולוגיה, 
אקוסטיקה, בטיחות, איכות 
סביבה, אגרונום וכן בפיקוח 

 515177659 גורדון אדריכלות ומתכנני ערים בע"מ  עליון על ביצוע העבודות

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514450717 ותכנון אקולוגי בע"מפורטל יעוץ  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511275810 דקר בניין והנדסה בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511990996 ת.י.ק פרוייקטים ז.ט בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511161002 רמון מהנדסים בע"מ הביצוע



 

 
 

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514854678 אתגר הנדסה וייעוץ בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514706290 ארץ ניהול ותיאום פרוייקטים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 36700425 ג. הנדסה ניהול וביצוע פרוייקטים -משה גואטה הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 512785122 בע"מ 1999אחים נחום דור שני  הביצוע

35 

ניהול, מנהלי פרוייקטים כולל: 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 32047839 פרוייקטים ייעוץ וניהול GS הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 510642002 אמירי אדריכלים ומהנדסים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 513902247 ניהול והשקעות בע"מייעוץ  -מרום תובל הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 513582635 מעוף מהנדסים חי בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515384139 בע"מ 2016עתיד מהנדסים  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 32294183 איתי שמע הנדסאי בניין הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 512765033 דע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ-גיאו הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 512367301 בנייה ותשתיות בע"מפרו ש.י.א הנדסה  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 58751892 יגאל רבינוביץ מהנדס בניין הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 58473984 מהנדס -ארנון כפיר הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
התכנון ופיקוח על תיאום 
 515053056 להב ניהול פרוייקטים בע"מ הביצוע



 

 
 

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 512175746 ליין מהנדסים יועצים בע"מ-טיבי הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511860595 ס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515566073 ים הנדסה אזרחית )י.ג( בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 510461639 גרויסמן הנדסה בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
על תיאום התכנון ופיקוח 

 הביצוע
ניהול פרוייקטים הנדסיים בבנייה  -אמיק"ן

 511664583 בע"מ

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514427632 תמך י.ג נדסה אזרחית בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515012698 אטיאס אבי מהנדסים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511817173 גלרוס אחזקות בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 510812118 גדיש חברה להנדסה בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511772709 ( בע"מ1993לודן תשתיות ובינוי ) הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 301706255 זיו הנדסה הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511534448 וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ הביצוע

35 

פרוייקטים כולל: ניהול, מנהלי 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 24017063 הררי ארז ניהול ופיקוח בנייה ותשתיות  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 301098349 הראל שמואל -הראל הנדסה עירונית  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
על  תיאום התכנון ופיקוח

 513949362 רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ הביצוע



 

 
 

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 512722596 ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515476000 סי.או.אר תפעול )ק.פ( בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 512308768 שלי אמנון הנדסת בניין בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 513714744 פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 59067413 קו פרויקט ייעוץ הנדסי בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511785172 שירותי הנדסה בע"מ -אילן חדד הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515321990 בע"מ 2015פרוייקטים אוהד ברוך ייזום וניהול  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 5940994 770 -ניהול פרוייקטים הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515619997 אס.פי הנדסה וייעוץ בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514043546 שיא חדש בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 558248688 א.ס תורג'מן  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514000959 ס.ב.ר ניהול פרויקטים לתשתיות בע"מ הביצוע

35 

פרוייקטים כולל: ניהול, מנהלי 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515845949 מהנדסים מאפ פרו בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514768860 בוסט פורוורד בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 311665020 פרויקטים ליברה ניהול ופיקוח הביצוע



 

 
 

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515766830 שומן הנדסה אזרחית בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515007268 יניב גורביץ מהנדסים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
התכנון ופיקוח על תיאום 
 515025948 גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ -קורן הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514812700 פי. אס. אן ניהול פרויקטים ואדריכלות בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514939891 איתן שליטה בנדל"ן בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511164725 אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514082643 משה ארונס הנדסה ומיחשוב בע"מ הביצוע

35 

כולל: ניהול, מנהלי פרוייקטים 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 513424085 דאטום מהנדסים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514789075 אי.די.סי.אס בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 513774661 תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 26545509 מאיר טנג'י הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 הביצוע
אי. שטרן ניהול פרויקטים מבית וקסמן גוברין 

 512042623 בע"מ

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
התכנון ופיקוח על תיאום 
 512338088 רפאל מנוף ניהול פרויקטים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 304153364 מהנדס אזרחי -פלדמן יוסף  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515237758 אביאור אבוקרט אברהם בע"מ הביצוע



 

 
 

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 514219617 ( בע"מ2009א. גולן מהנדסים ) הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 24627200 ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים  -יהב  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 558322632 אז מייד ניהול ופיקוח פרוייקטים הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 68380930 מהנדסי בנין ומנהלי פרויקטים -י.ע.ל הנדסה  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511844466 טכנולוגיות )ד.ש.( בע"מבר  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 17166844 קשת מהנדסים -סולימני הרצל  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515687838 גלבד בניין והשקעות בע"מ הביצוע

35 

ניהול, מנהלי פרוייקטים כולל: 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515004653 אלדור ייעוץ הנדסי בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515025948 גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ-קורן הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 300392925 פרוייקטים ופיקוח א.כ ניהול הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 301098349 הראל שמואל -הראל הנדסה עירונית  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 513403147 מ.י קמחי בע"מ  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 513340760 חפן )אי.אל( ישראל בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515742054 פלד קליין ייזום וניהול פרויקטים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515232130 אלמלם הנדסה וניהול בע"מ  הביצוע



 

 
 

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 540217506 מ.ד.מ ניהול פרויקטים  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 027776483 עודד שירותי הנדסה הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 511428724 פוירשטין גזית מהנדסים בע"מ הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 515249696 אקו ויזן ניהול פרויקטיים  הביצוע

35 

מנהלי פרוייקטים כולל: ניהול, 
תיאום התכנון ופיקוח על 

 512849209 ח.דנון מהנדסים בע"מ הביצוע

 307726158 אנטולי צוציפר  מתכנני מיזוג אוויר 36

 513517821 טי. סי. אם טכנולוגיות בע"מ מתכנני מיזוג אוויר 36

 513915777 מבט מערכות מיזוג אוויר בע"מ מתכנני מיזוג אוויר 36
 328721873 פרדסי ברקוביץ מהנדסים מתכנני מיזוג אוויר 36
 514916469 א.פ.ר הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ מתכנני מיזוג אוויר 36

 512849209 ח. דנון מהנדסים בע"מ מתכנני מיזוג אוויר 36

 39774641 יחיא אמסילי אדריכל מעצבי פנים 37

 22291637 מירון לוי אדריכלים מעצבי פנים 37

 540233210 (V5אדריכלים ) 5וי  מעצבי פנים 37

 515212397 אדריכלות פננסית בע"מחזקיה  מעצבי פנים 37

 512367566 מרש אדריכלים בע"מ מעצבי פנים 37

 558248688 א.ס תורג'מן  מעצבי פנים 37

 37712486 עמירם ביטון מעצבי פנים 37

 515010460 איי. בי. אס אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ מעצבי פנים 37

 8078941 אדריכלית -גבריאלה נוסבאום  מעצבי פנים 37

 515648046 רועי רמון אדריכלים בע"מ מעצבי פנים 37

 22912604 נטע גסקו אדריכלות ועיצוב פנים מעצבי פנים 37

 50926864 י. כהן אדריכלים  מעצבי פנים 37

 37660982 לי רוזנבלום -רון  מעצבי פנים 37

 55405609 רבקה כרמי  מעצבי פנים 37

 56658206 מהנדס -אמנון פייביש כמאים 38

 511894586 גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ כמאים 38

 512722596 ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ כמאים 38

 515619997 אס.פי הנדסה וייעוץ בע"מ כמאים 38

 515007268 יניב גורביץ מהנדסים בע"מ כמאים 38

 513424085 דאטום מהנדסים בע"מ כמאים 38

 17166844 קשת מהנדסים -סולימני הרצל  כמאים 38



 

 
 

 515520989 דוד יקותיאל כמאים 38

 515418648 נויה הנדסה ומחקר בע"מ יועץ מבנה 39

 17166844 קשת מהנדסים -סולימני הרצל  יועץ מבנה 39

 513338178 מ.נ.מ מהנדסים בע"מ יועץ מבנה 39

 514367358 אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ ייעוץ קרקע 40

 510665292 שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ ייעוץ קרקע 40

 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ ייעוץ קרקע 40

 513656009 במפ הנדסה בע"מ ייעוץ קרקע 40

 513270587 דוד דוד וישי ביסוס מגנים בע"מ ייעוץ קרקע 40

 515490019 מגנזי הנדסת קרקע בע"מ ייעוץ קרקע 40

 513244764 י.פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ ייעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 515256931 סייפטי פור יו בע"מ יעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 36981520 נועם מימון מורשה נגישות  ייעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 514982149 להב הנדסת בטיחות אש בע"מ יעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 513677021 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ יעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 512141904 מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ יעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 3987411 בטיחות ונגישות  -קרין לוי יעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 513633354 א.נ אלון בטיחות וגהותב בע"מ יעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 512141904 מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ יעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 36981520 נועם מימוון יעוץ בטיחות וכיבוי אש 41

 514982149 להב הנדסת בטיחות אש בע"מ יועץ בטיחות כללי 42

 515899623 אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ יועץ בטיחות כללי 42

 512141904 מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ יועץ בטיחות כללי 42

 29744349 ניצן קריסטל בטיחות והנדסה יועץ בטיחות כללי 42

 3987411 בטיחות ונגישות  -קרין לוי יועץ בטיחות כללי 42

 515256931 סייפטי פור יו בע"מ יועץ בטיחות כללי 42

 513677021 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ יועץ בטיחות כללי 42

 515050912 לשחק על בטוח בע"מ יועץ בטיחות כללי 42

 515899623 אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ יועץ בטיחות כללי 42

 514329333 מוזי בוטון בטיחות ואיכות הסביבה בע"מ יעוץ בטיחות כללי 42

 3987411 בטיחות ונגישות  -קרין לוי יועץ בטיחות לאירועים 43

 512141904 מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ יועץ בטיחות לאירועים 43

 29744349 ניצן קריסטל בטיחות והנדסה יועץ בטיחות לאירועים 43

 515256931 סייפטי פור יו בע"מ יועץ בטיחות לאירועים 43

 513677021 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ יועץ בטיחות לאירועים 43

 40261448 נועה אוחנה -נועה נוף לאירועיםיועץ בטיחות  43

 515899623 אשדע הנדסת בטיחות ומרכז הדרכה בע"מ יועץ בטיחות לאירועים 43

 23859572 לאה שניאור אדריכלים יעוץ נגישות 44

 5310164 דני פריגת  יעוץ נגישות 44

 514982149 להב הנדסת בטיחות אש בע"מ יעוץ נגישות 44

 3987411 בטיחות ונגישות  -קרין לוי יעוץ נגישות 44



 

 
 

 514958008 געש אדריכלים ויועצים בע"מ יעוץ נגישות 44

 515256931 סייפטי פור יו בע"מ יעוץ נגישות 44

 510864978 סטאר מהנדסים בע"מ יעוץ נגישות 44

 513677021 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ יעוץ נגישות 44

 59204818 אלקולומברהעירית  יעוץ נגישות 44

 יעוץ נגישות 44
שק"ל שירותים קהילתיים לאנשים עם צרכים 

 580020287 מיוחדים

 28482867 מאיר אטדג'י אדריכל מורשה נגישות יעוץ נגישות 44

 40317091 שרית גיטליס אדריכלית יעוץ נגישות 44

 54678506 תמר נגישות יעוץ נגישות 44

 510470313 בלום תכנון סביבתי בע"מ -מילר יעוץ נגישות 44

 511164725 אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ יעוץ נגישות 44

 8078941 אדריכלית -גבריאלה נוסבאום  יעוץ נגישות 44

 515770204 יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בע"מ יעוץ נגישות 44

 513244764 י.פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ יעוץ נגישות 44

 36981520 נועם מימון מורשה נגישות  מורשה נגישות מתו"ס 44

 015159645 מוריס גולאק יעוץ נגישות 44

 514852698 אמפיביו בע"מ יעוץ אקוסטי 45

 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ יעוץ אקוסטי 45

 514852698 אמפיביו בע"מ יעוץ אקוסטי 45

 511130157 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ  ובניה ירוקהיעוץ סביבתי  46

 514450717 פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ יעוץ סביבתי ובניה ירוקה 46

 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ יעוץ סביבתי ובניה ירוקה 46

 514424258 פיתוח סביבה וקיימות בע"מ ייעוץ סביבתי ובנייה ירוקה  46

 38232955 ורד ייעוץ ולוגיסטיקה יעוץ סביבתי ובניה ירוקה 46

 514524131 נוטר כיביים בע"מ יעוץ סביבתי ובניה ירוקה 46

 512308265 ד.ה.ב מד בע"מ יעוץ סביבתי ובניה ירוקה 46

 558238903 סאונדרייז יעוץ סביבתי ובניה ירוקה 46

 51130657 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ  יעוץ סביבתי ובניה ירוקה 46

 314586926 הנדסת מעליות -לברוב יועצי מעליות 47

 513943878 יורוברידג' הנדסה בע"מ יועצי כבישים 48

 511275810 דקר בניין והנדסה בע"מ יועצי כבישים 48

 558094710 י.ט הנדסה  יועצי כבישים 48

 511078404 ( בע"מ1985הנדסי ) ת.ה.ן תכנון יועצי כבישים 48

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ יועצי כבישים 48

 514043546 שיא חדש בע"מ יועצי כבישים 48

 514467588 אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בע"מ יועצי כבישים 48

 36782878 מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ יועצי כבישים 48

 38599148 בן יוסף מהנדסים  קרינה יועצי 50

 512259698 בע"מ 1996קרן אור לי  יועצי קרינה 50

 54292651דוארי  -ראידיטק ייעוץ מדידה ומיגון קרינה יועצי קרינה 50



 

 
 

 שמואל

 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ יועצי קרינה 50

 514852698 אמפיביו בע"מ יועץ תרמי  52

 51-130-657 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ  יועץ תרמי  52

 58473984 מהנדס -ארנון כפיר יועץ קורוזיה 53

 591849607 רמי משה זדה -רמ"ז שרותי סחר  יועץ מתקני ספורט 54

 514566298 א.ש שיאן ספורט בע"מ יועץ מתקני ספורט 54

56 
יועץ מיגון )הג"א, מערכות 

 58473984 מהנדס -כפירארנון  פריצה(

56 
יועץ מיגון )הג"א, מערכות 

 510864978 סטאר מהנדסים בע"מ פריצה(

56 
יועץ מיגון )הג"א, מערכות 

 511874067 ק.א.מ.ן ייעוץ מגון בע"מ פריצה(

 22119473 חדד מהנדסים -חדד חיים יועץ תאורה 57

 513943878 יורוברידג' הנדסה בע"מ יועץ תאורה 57

 514172113 עמיר ברנר עיצוב תאורה בע"מ תאורה יועץ 57

 512749920 טופז חברה להנדסת חשמל בע"מ יועץ תאורה 57

 514768860 בוסט פורוורד בע"מ יועץ תאורה 57

 513651836 רימון סביבה ונוף בע"מ יועץ גינון אגרונום 58

 40261448 נועה אוחנה -נועה נוף יועץ גינון אגרונום 58

 513770271 דשא גן בע"מ גינון אגרונוםיועץ  58

 54347315 אגרונום -שומרון מרדכי  יועץ גינון אגרונום 58

 38232955 ורד ייעוץ ולוגיסטיקה יועץ גינון אגרונום 58

 054347315 שמעון מרדכי יועץ גינון אגרונום 58

 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ אקולוג 59

 28482867 מאיר אטדג'י אדריכל מורשה נגישות רישוי עסקיםיועץ הנגשה  61

 514847326 ק.ד הנדסה אזרחית בע"מ יועץ רמזורים 62

 512719634 מהנדסים יועצים בע"מ -לוי שטרק זילברשטיין יועץ רמזורים 62

63 
יועץ אינסטלציה בנושא 

 512021486 אשד מזרקות בע"מ מזרקות

63 
יעוץ בנושא פינוי אשפה 

 515249696 אקו ויזן ניהול פרויקטיים  איכות הסביבה

63 
יועץ אינסטלציה בנושא 

 514524131 נוטר כיביים בע"מ מזרקות

64 
יעוץ בנושא פינוי אשפה 

 511976318 גילדור איכות הסביבה בע"מ איכות הסביבה

64 
יעוץ בנושא פינוי אשפה 

 514450717 פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ איכות הסביבה

64 
יעוץ בנושא פינוי אשפה 

 61253944 יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ איכות הסביבה

64 
יעוץ בנושא פינוי אשפה 

 56093461 שחף תכנון סביבתי בע"מ איכות הסביבה



 

 
 

64 
יעוץ בנושא פינוי אשפה 

 38232955 ורד ייעוץ ולוגיסטיקה איכות הסביבה

64 
יעוץ בנושא פינוי אשפה 

 514852698 אמפיביו בע"מ  איכות הסביבה

 51130657 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ  מהנדס לאשפה פנאומטית 65

 51-130-657 אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ  מהנדס לאשפה פנאומטית 65

 513586529 רו"ח -אופיר בוכניק ושות' יועץ כלכלי לאשפה פנאומטית 66

 511976318 גילדור איכות הסביבה בע"מ כלכלי לאשפה פנאומטיתיועץ  66

 514378512 דן ויז'ניצר בע"מ יועץ כלכלי לאשפה פנאומטית 66

 510879174 ר. רביב מהנדסים יועצים בע"מ יועץ ימי 67

 512308265 ד.ה.ב מד בע"מ יועץ ימי 67

 513943878 יורוברידג' הנדסה בע"מ יועץ שילוט 68

 513949362 רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ שילוט יועץ 68

 512066176 פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ יועץ שילוט 68

 51819779 חובב גבעתי יועץ שילוט 68

 58348178 מיתוג עיצוב שילוט -גליה ארז יועץ שילוט 68

 510982325 מילגם בע"מ יועץ שילוט 68

 55616130 א.א פרסומאים )אטדגי( בע"מ שילוטיועץ  68

 513949362 רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ יועץ כלכלי 69

 557864599 שילובים מצמיחים עסקים יועץ כלכלי 69

 513464842 רואי חשבון -בן דוד שלוי קופ ושות' יועץ כלכלי 69

 512056789 א.ר.א.ב בונוס בע"מ  יועץ כלכלי 69

 37786548 רואה חשבון -חיים אלגרבלי יועץ כלכלי 69

 512842790 ניהול ויזמות בע"מ -סקטון יועץ כלכלי 69

 514001098 אנ.אס.איי יעוץ ומימון בע"מ יועץ כלכלי 69

 64558083 המכון לשמאות והנדסה -חיים גלנצר יועץ כלכלי 69

 510986011 בע"מזיו האפט ייעוץ וניהול  יועץ כלכלי 69

 513373803 בע"מ 2003רותם אסטרטגיות עסקיות  יועץ כלכלי 69

 512002130 אורבניקס בע"מ יועץ כלכלי 69

 BDO 510986011זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ  יועץ כלכלי 69

 515270601 ס.ר.ט וואיז ייעוץ בע"מ יועץ כלכלי 69

 513586529 רו"ח -אופיר בוכניק ושות' יועץ כלכלי 69

 513685990 הלוי דויק בע"מ יועץ כלכלי 69

 515457893 מישור חשבות מוניציפליות בע"מ יועץ כלכלי 69

 515602670 ( בע"מ2017מוניסיטי ישראל ) יועץ כלכלי 69

 514426923 משרד רו"ח -רון פישמן ושות' יועץ כלכלי 69

 510550007 ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ יועץ כלכלי 69

 37613833 יואב שטרן ליווי עסקי ופיננסי יועץ כלכלי 69

 514766922 שחק המומחים לשכר בע"מ  יועץ כלכלי 69

 54928742 חיים זילבר  יועץ כלכלי 69

 513107276 פאהן קנה יועצים בע"מ יועץ כלכלי 69



 

 
 

 514024900 אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' יועץ כלכלי 69

 513375824 י.ק תכנון כלכלי בע"מ יועץ כלכלי 69

 558328852 אורן חדד -איתנים פתרונות פיננסיים  יועץ כלכלי 69

 514982537 פרוטקטיב יעוץ פיננסי בע"מ יועץ כלכלי 69

 514923846 חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ יועץ כלכלי 69

 514378512 דן ויז'ניצר בע"מ יועץ כלכלי 69

 58410747 שימקומאיר  יועץ כלכלי 69

 59628107 בן שמואל רו"ח -שי בן שמואל  יועץ כלכלי 69

 25130238 ארנון רונד יועצים יועץ כלכלי 69

 510701675 ניר שרותי מינהל בע"מ -א. בר יועץ כלכלי 69

 23719958 לאורך כל הדרך  -שרון בן ארי יועץ כלכלי 69

 540287463 שטיינמץ עמינח ושות' יועץ כלכלי 69

 28744217 ייעוץ כלכלי והכוונה פיננסית יועץ כלכלי 69

 514128933 ברזילי יעוץ שיווקי אסטרטגי תקשורת בע"מ יועץ כלכלי  69

 5600289359 פרוסט אנד סאליבן יועץ כלכלי 69

 21393707 יעקב קטן רואה חשבון יועץ כלכלי 69

 540002383 סומך חייקן  יועץ כלכלי 69

 513403147 מ.י קמחי בע"מ  יועץ כלכלי  69

 591666009 רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי יועץ כלכלי 69

 513340760 חפן )אי.אל( ישראל בע"מ יועץ כלכלי 69

 513071050 טלדר ייעוץ ובקרה בע"מ יועץ כלכלי 69

 512056789 א.ר.א.ב בונוס בע"מ  יועץ כלכלי 69

 28728533 שרון בנק חברוני  יועץ שווקים 70

 513949362 רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ יועץ שווקים 70

 34022814 תקשורת ואסטרטגיה -רביב יועץ שווקים 70

 2872853 שרון בנק חברוני  יועץ תיירות  71

 513949362 רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ יועץ תיירות 71

 514540848 שיווק יזמות ומעוף בתיירות בע"מ -מירי יוסף יועץ תיירות 71

 59166009 רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי יועץ תיירות 71

 511990996 ת.י.ק פרוייקטים ז.ט בע"מ יועץ תיירות 71

 23719958 לאורך כל הדרך  -שרון בן ארי יועץ תיירות 71

 514903921 ניהול ויעוץ בע"מס.ו.מ אחזקות,  יועץ תיירות 71

 28728533 שרון בנק חברוני  יועץ שיווק 72

 513949362 רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ יועץ שיווק 72

 515359487 נועם אבו דיגיטל מרקט בע"מ יועץ שיווק 72

 514852839 קמיר בכר בע"מ יועץ שיווק 72

 514175322 בע"מאדל לוגיסטיקה  יועץ שיווק 72

 34022814 תקשורת ואסטרטגיה -רביב יועץ שיווק 72

 58410747 מאיר שימקו יועץ שיווק 72

 515522456 ברזילי יעוץ שיווקי אסטרטגי תקשורת בע"מ יועץ שיווק 72

 39500681 בלאנקו בע"מ  יועץ שיווק 72



 

 
 

 34325506 רועי צאיג  יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 33790916 הפקות מיוחדות -שלומי לוי  ליחסי ציבור ומיתוגיועץ  74

 28986511 חני עבודי -עבודי דיזיין יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 39500681 בלאנקו בע"מ  יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 514318070 נט בע"מ-מקומון יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 33222159 ייעוץ תקשורתאסטרטגיה  יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 514911684 גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מ יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 34022814 תקשורת ואסטרטגיה -רביב יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 512305921 גלעד פרסום ויח"צ בע"מ  יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 513610048 יחסי ציבור ותקשטרתאורנה בן חיים  יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 24554529 ייעוץ ניהול והשקעות בע"מ -מרום תובל יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 512305921 גלעד פרסום ויח"צ בע"מ  יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74

 יועץ ליחסי ציבור ומיתוג 74
בן חורין אלכסנדרוביץ אסטרטגיה ותקשורת 

 514071810 בע"מ

 512659046 סולבר פתרונות לקומוניקציה בע"מ יועץ טכנולוגיות מידע  75

 513774661 תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ יועץ טכנולוגיות מידע  75

 511988628 טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ יועץ טכנולוגיות מידע  75

 513517821 טי. סי. אם טכנולוגיות בע"מ יועץ טכנולוגיות מידע 75

 512052994 ליאקום מערכות בע"מ יועץ טכנולוגיות מידע 75

 513526194 אתגרים פיסי טכנולוגיות בע"מ יועץ טכנולוגיות מידע 75

 515577989 קלאוד אי.אר.פי בע"מ יועץ טכנולוגיות מידע 75

 10360089 ד"ר אלי וינטראוב יועץ טכנולוגיות מידע 75

 5132583705 טכנולוגיות מחשוב מולטימדיה בע"מ -גפני מידעיועץ טכנולוגיות  75

 34022814 תקשורת ואסטרטגיה -רביב יועץ טכנולוגיות מידע 75

 513980334 גיאופורמציה בע"מ יועץ טכנולוגיות מידע 75

 540287463 שטיינמץ עמינח ושות' יועץ טכנולוגיות מידע 75

 33759903 משה יפרח  יעוץ טכנולוגיות מידע 75

 513126144 קום בע"מ-אוסנט סופי יעוץ טכנולוגיות מידע 75

 513917880 גל אוברציבה/גלרהב בע"מ מידע טכנולוגיותיעוץ  75

 514866961 אינטגריטי יעוץ וניהול סיכונים בע"מ מידעטכנולוגיות יעוץ  75

 540002383 סומך חייקין KPMG  יעוץ טכנולוגיות מידע 75

 513340760 חפן )אי.אל( ישראל בע"מ טכנולוגיות מידעיעוץ  75

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 46397741 רואי חשבון -ששון נעים ושות' דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 513464842 רואי חשבון -בן דוד שלוי קופ ושות' דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 540147451 רואי חשבון -מידד, הלוי ושות' דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 540208865 רוזנבלום הולצמן, רואי חשבון דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 510986011 זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ דוחו"ת שוטפים



 

 
 

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 540235884 חשבון רואי -ברסקי את ברגר דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 68501758 רו"ח -סול מרדכי דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 540208865 רוזנבלום הולצמן, רואי חשבון דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 515457893 מישור חשבות מוניציפליות בע"מ דוחו"ת שוטפים

76 
חברה לעריכת  רואה חשבון

 515602670 ( בע"מ2017מוניסיטי ישראל ) דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 514426923 משרד רו"ח -רון פישמן ושות' דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 557279619 ערן דויטש רו"ח -בטי נחום דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 540235512 שמידט בן צבי פרלשטיין רו"ח שוטפיםדוחו"ת 

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 514024900 אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 דוחו"ת שוטפים
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכויות עובדים 

 514824515 בע"מ

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 514923846 חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ שוטפיםדוחו"ת 

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 513015925 בלו צ'יפ יעוץ פיננסי מתקדם בע"מ דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 513586529 רו"ח -אופיר בוכניק ושות' דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 59628107 בן שמואל רו"ח -שי בן שמואל  דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 540287463 שטיינמץ עמינח ושות' דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 557012317 חיים כהן שות' רו"ח דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 540184942 ברזילי ושות' רואי חשבון דוחו"ת שוטפים

76 
חברה לעריכת רואה חשבון 

 540002383 סומך חייקין KPMG דוחו"ת שוטפים

76 
רואה חשבון חברה לעריכת 

 540235884 ברסגקי את ברגר, רואה חשבון דוחו"ת שוטפים

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 512257221 כהן, וילצ'יק ושות' עו"ד האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 33069781 גולדיןעו"ד ירון  האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 540175304 עורכי דין -הררי טויסטר ושות' האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 514561216 עו"ד מיכל רוזנבוים ושות' האזרחית



 

 
 

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 55712632 משרד עורכי דין -עופר שפיר ושות' האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -דיןעורך 

 307112060 עו"ד אילנית ערוסי האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 540058435 עורכי דין -גורניצקי ושות' האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 540215779 עורכי דין ונוטריונים -ל.ד קומיסר ושות' האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 513594473 חברת עורכי דין -אליהו עמר האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 557412566 גור משרד עורכי דין -קפלן אלון האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 25145640 עו"ד -מרגלית בוטרמן האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 514492594 משרד עו"ד -ויינברגר ברטנטל ושות' האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 540215589 שניידר ושות' עו"ד-שפירא-קרמר האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 515508406 משרד עורכי דין -צוקר, אבישור, מרכוס האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 515206522 לפידות עורכי דין האזרחית

77 
הליטיגציה בתחום  -עורך דין

 514147321 ל. עמידור ושות' האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 514972363 לירן זילברמן עו"ד  האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 27143213 ירון בן אור עו"ד האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 37464245 עו"ד נועם יבלון  האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 63004055 עו"ד אבי עומר האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 557752292 לנדאו יהודיין משרד עו"ד  האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 557297942 עו"ד -מנבר את ארקין  האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 515138295 ונוטריוןמשרד עו"ד  -איילת רייך  האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 23869381 עו"ד רון חמד חמד ושות' עורכי דין האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 40606584 גדי גור עו"ד האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 540038122 עורכי דין -מ. פירון ושות'  האזרחית

77 
הליטיגציה בתחום  -עורך דין

 558358560 סודק-רעות גיסר האזרחית



 

 
 

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 האזרחית
 -שרקון בן עמי אשר ושות' נאמן קינן ושות'

 514636786 משרד עורכי דין

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 514266238 יפתח בן יעקב משרד עורכי דין האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 514443258 אחיקם שוסטר חברת עורכי דין האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 558347332 אבישי כהן, עורך דין האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 58134701 דין ונוטריון-אלעזר עמר משרד עורכי האזרחית

77 
בתחום הליטיגציה  -עורך דין

 512208208 ונוטריון משרד עו"ד -עזריאל ושות'  האזרחית

77 
בתחום הליטגציה -עורך דין

 512861634 כבירי נבו קידר בלום ושות משרד עורכי דין  האזרחית

77 
בתחום הליטגציה -עורך דין

 31927627 נועה טלבי,עו"ד  האזרחית

77 
בתחום הליטגציה -עורך דין

 14118996 חיים בן יעקב,עו"ד האזרחית

78 
ההוצאה בתחום  -עורך דין

 33069781 עו"ד ירון גולדין לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 558316295 משרד עורכי דין -צבר ושות' -סדון לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 22618706 עו"ד רונן מנור לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 307112060 עו"ד אילנית ערוסי לפועל

78 
ההוצאה בתחום  -עורך דין

 39054465 עוה"ד מיטל מסיקה אליהו לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 513594473 חברת עורכי דין -אליהו עמר לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 515508406 משרד עורכי דין -צוקר, אבישור, מרכוס לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 32921264 אפלקר ברלין שמעוני עו"ד לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 515206522 לפידות עורכי דין לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 514972363 לירן זילברמן עו"ד  לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 27143213 ירון בן אור עו"ד לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 557752292 לנדאו יהודיין משרד עו"ד  לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 557297942 עו"ד -מנבר את ארקין  לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 14118996 חיים בן יעקב, עו"ד לפועל



 

 
 

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 40606584 גדי גור עו"ד לפועל

78 
בתחום ההוצאה  -עורך דין

 58134701 דין ונוטריון-אלעזר עמר משרד עורכי לפועל

79 
בתחום ההוצאה -עורך דין

 512861634 כבירי נבו קידר בלום ושות משרד עורכי דין  לפועל

79 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין
 513594473 חברת עורכי דין -אליהו עמר המסים

79 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין
 514492594 משרד עו"ד -ויינברגר ברטנטל ושות' המסים

79 
יועץ בתחום דיני  -דיןעורך 

 514972363 לירן זילברמן עו"ד  המסים

79 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין
 514264816 חב' עורכי דין -נעם ליברמן ושות'  המסים

79 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין
 31927627 נועה טלבי,עו"ד  המסים

 557361052 משרד עו"ד יגאל שגיא ושות' ייעוץ בתחום הביטוח -עורך דין 80

 12002457 עו"ד עמיצור כחלון ייעוץ בתחום הביטוח -עורך דין 80

 513594473 חברת עורכי דין -אליהו עמר ייעוץ בתחום הביטוח -עורך דין 80

 33518952 עוה"ד שי רובין ייעוץ בתחום הביטוח -עורך דין 80

 32921264 אפלקר ברלין שמעוני עו"ד ייעוץ בתחום הביטוח -עורך דין 80

 63004055 עו"ד אבי עומר ייעוץ בתחום הביטוח -עורך דין 80

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 512257221 כהן, וילצ'יק ושות' עו"ד המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 24246456 עו"ד אילנית זמיר אשכנזי המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 55712632 משרד עורכי דין -ושות'עופר שפיר  המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 540175304 עורכי דין -הררי טויסטר ושות' המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 513517821 טי. סי. אם טכנולוגיות בע"מ המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 514450717 פורטל יעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 514561216 עו"ד מיכל רוזנבוים ושות' המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 557412566 גור משרד עורכי דין -קפלן אלון המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 513594473 חברת עורכי דין -אליהו עמר המכרזים

81 
בתחום דיני יועץ  -עורך דין

 514492594 משרד עו"ד -ויינברגר ברטנטל ושות' המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 540215589 שניידר ושות' עו"ד-שפירא-קרמר המכרזים



 

 
 

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 515508406 משרד עורכי דין -צוקר, אבישור, מרכוס המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 515206522 לפידות עורכי דין המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 37464245 עו"ד נועם יבלון  המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 63004055 עו"ד אבי עומר המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 515138295 משרד עו"ד ונוטריון -איילת רייך  המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 24917353 עו"ד -דורון מלי  המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 51832699 משרד עו"ד -וולר ושות'  המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 558279907 משרד עורכי דין -יה -אמסטר רן המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 28043560 עורכי דין דמרי משרד -שירלי סופר המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 514266238 יפתח בן יעקב משרד עורכי דין המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 המכרזים
 -שרקון בן עמי אשר ושות' נאמן קינן ושות'

 514636786 משרד עורכי דין

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 514443258 עורכי דיןאחיקם שוסטר חברת  המכרזים

81 
יועץ בתחום דיני  -עורך דין

 540279536 גרוס, קליהנדר, הלוי, גרינברג שוהם ושות' המכרזים

 514001098 אנ.אס.איי יעוץ ומימון בע"מ יועץ למתן שירותי חשבות 82

 540235884 רואי חשבון -ברסקי את ברגר יועץ למתן שירותי חשבות 82

 510986011 זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ חשבותיועץ למתן שירותי  82

 66541210 צביה רוזנצוייג יועץ למתן שירותי חשבות 82

 46397741 רואי חשבון -ששון נעים ושות' יועץ למתן שירותי חשבות 82

 513464842 רואי חשבון -בן דוד שלוי קופ ושות' יועץ למתן שירותי חשבות 82

 510701675 ניר שירותי מינהל בע"מ -א. בר יועץ למתן שירותי חשבות 82

 515457893 מישור חשבות מוניציפליות בע"מ יועץ למתן שירותי חשבות 82

 515602670 ( בע"מ2017מוניסיטי ישראל ) יועץ למתן שירותי חשבות 82

 514426923 משרד רו"ח -רון פישמן ושות' יועץ למתן שירותי חשבות 82

 540235512 שמידט בן צבי פרלשטיין רו"ח חשבותיועץ למתן שירותי  82

 יועץ למתן שירותי חשבות 82
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכויות עובדים 

 514824515 בע"מ

 513015925 בלו צ'יפ יעוץ פיננסי מתקדם בע"מ יועץ למתן שירותי חשבות 82

 513586529 רו"ח -אופיר בוכניק ושות' יועץ למתן שירותי חשבות 82

 540235884 רואי חשבון -ברסקי את ברגר יועץ למתן שירותי חשבות 82

 513949362 רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ יועץ תפעול ותחזוקה 83

 513949362 רן וולף תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ יועץ קהילה, הסברה ותוכן 84



 

 
 

 28728533 שרון בנק חברוני  יועץ קהילה, הסברה ותוכן 84

 514270057 בי. אר קישורים בע"מ יועץ קהילה, הסברה ותוכן 84

 515324259 בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ יועץ קהילה, הסברה ותוכן 84

 33222159 שרון עטייה -אסטרטגיה ייעוץ תקשורת יועץ קהילה, הסברה ותוכן 84

 34022814 תקשורת ואסטרטגיה -רביב יועץ קהילה, הסברה ותוכן 84

 515563005 שיטור חובק עולם בע"מ יועץ בטחון 85

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 40221269 משרד עו"ד צחי בר והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 514561216 עו"ד מיכל רוזנבוים ושות' והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 540214251 משרד עורכי דין -ברנע, ג'פה, לנדה ושות' והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 512569252 יוסי לוי ושות', עורכי דין והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 514147321 ליאור עמידור, עו"ד והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 514492594 משרד עו"ד -ויינברגר ברטנטל ושות' והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 515508406 משרד עורכי דין -צוקר, אבישור, מרכוס והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 32921264 אפלקר ברלין שמעוני עו"ד והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 515206522 לפידות עורכי דין והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -דיןעורך 

 514147321 ל. עמידור ושות' והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 514972363 לירן זילברמן עו"ד  והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 63004055 עו"ד אבי עומר והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 512208208 ונוטריוןמשרד עו"ד  -עזריאל ושות'  והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 והבנייה

 -שרקון בן עמי אשר ושות' נאמן קינן ושות'
 514636786 משרד עורכי דין

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 558358560 גיסר משרד עו"ד -רנאל והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 513055079 משרד עורכי דיןאריה נח  -יהונתן צבי והבנייה

86 
יועץ בתחום התכנון  -עורך דין
 514527183 חברת עו"ד וניב דר ושות  והבנייה

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 514561216 עו"ד מיכל רוזנבוים ושות' ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 540215779 עורכי דין ונוטריונים -קומיסר ושות'ל.ד  ותאגידים עירוניים –מקומיות 



 

 
 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 513594473 חברת עורכי דין -אליהו עמר ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 557412566 גור משרד עורכי דין -קפלן אלון ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
בתחום רשויות  עורך דין יועץ

 25145640 עו"ד -מרגלית בוטרמן ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 514147321 ליאור עמידור, עו"ד ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 514492594 משרד עו"ד -ויינברגר ברטנטל ושות' ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 540215589 שניידר ושות' עו"ד-שפירא-קרמר ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 32921264 אפלקר ברלין שמעוני עו"ד ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 515206522 לפידות עורכי דין עירונייםותאגידים  –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 51832699 משרד עו"ד -וולר ושות'  ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 ותאגידים עירוניים –מקומיות 
 -שרקון בן עמי אשר ושות' נאמן קינן ושות'

 514636786 משרד עורכי דין

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 514266238 יפתח בן יעקב משרד עורכי דין ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 512257221 כהן, וילצ'יק ושות' עו"ד ותאגידים עירוניים –מקומיות 

87 
עורך דין יועץ בתחום רשויות 

 512861634 כבירי נבו קידר בלום ושות משרד עורכי דין  ותאגידים עירוניים –מקומיות 

 591849607 רמי משה זדה -רמ"ז שרותי סחר  יועץ מתקני משחק 88

 34022814 תקשורת ואסטרטגיה -רביב יועץ אסטרטגי עסקי 89

 514923846 חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ יועץ אסטרטגי עסקי 89

 58410747 מאיר שימקו יועץ אסטרטגי עסקי 89

 540287463 שטיינמץ עמינח ושות' יועץ אסטרטגי עסקי 89

 28728533 שרון בנק חברוני  יועץ אסטרטגי עסקי 89

 5600289359 פרוסט אנד סאליבן יועץ אסטרטגי עסקי 89

 540002383 סומך חייקין KPMG יועץ אסטרטגי עסקי 89

 23719958 לאורך כל הדרך  -שרון בן ארי יועץ אסטרטגי עסקי 89

 59166009 רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי יועץ אסטרטגי עסקי 89

 51550007 ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ יועץ אסטרטגי עסקי 89

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 34022814 תקשורת ואסטרטגיה -רביב משרדי ממשלה

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 512367301 פרו ש.י.א הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ משרדי ממשלה



 

 
 

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 514923846 חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ משרדי ממשלה

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 58410747 מאיר שימקו משרדי ממשלה

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 51832699 עו"דמשרד  -וולר ושות'  משרדי ממשלה

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 54291539 מגן אסתר משרדי ממשלה

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 59166009 רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי משרדי ממשלה

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 513403147 מ.י קמחי בע"מ  משרדי ממשלה

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 301098349 הראל שמואל -הראל הנדסה עירונית  משרדי ממשלה

90 
יועץ לקידום פרויקטים מול 

 301098349 הראל שמואל -הראל הנדסה עירונית  משרדי ממשלה

 513340760 חפן )אי. אל( ישראל בע"מ יועץ ארגוני 91

 513331231 יעוץ ארגוני בע"מ-מלי יועץ ארגוני 91
 512766411 פילת שירותי ייעוץ והדרכה  ייעוץ ארגוני 91 

 59166009 רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי יועץ ארגוני 91

 513331231 יעוץ ארגוני בע"מ-מלי יועץ ארגוני 91

 513340760 חפן )אי.אל( ישראל בע"מ יועץ ארגוני 91

 580139384 המרכז האולימפי הלאומי לקליעה בהרצליה יעוץ לבניית מטווחים 92

 13413208 אלכסנדר זוהר  יועץ לבניית מטווחים  92

93 
איתור ומיפוי לתשתיות תת 

 63800615 אינספרק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ  קרקעיות

93 
איתור ומיפוי לתשתיות תת 

 17166844 קשת מהנדסים -סולימני הרצל  קרקעיות

93 
איתור ומיפוי לתשתיות תת 

 515876639 שי זכריה תשתיות בע"מ קרקעיות

93 
איתור ומיפוי לתשתיות תת 

 515876639 שי זכריה תשתיות בע"מ קרקעיות

 תכנון מטבחים 95
עמר אור יעוץ ותכנון ליווי בצוע למערכות מזון 

 514834217 בע"מ

 514472042 נחשון תכנון מטבחים בע"מ תכנון מטבחים 95

 514970763 סיסתמה בע"מ תכנון מטבחים 95

 513591453 רוני ולטמן מהנדסים בע"מ מערכות/ סופר פוזיציהתיאום  96

 512190810 בודובסקי מיכאל מישטב אדריכלי בע"מ תיאום מערכות/ סופר פוזיציה 96

 514925569 פיטוסי מוצלים לבניה בעמ תיאום מערכות/ סופר פוזיציה 96
 


