ענף :הנדסה
מודדים
מידות שרותים מוניציפליים בע"מ
בעז פרידמן  -מפרו
לזר ב.י מדידות הנדסיות בע"מ
זייד גאומפ בע"מ

א .פנקס ובנו
מ.זהר הנדסה בע"מ
מ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה ( )2001בע"מ
ג.א.ל.מ שרותי שרטוט והנדסה

פוטו-מאפ בע"מ
מאפטופ הנדסה ומדידות בע"מ
חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ
אירז בע"מ

אדריכלים
רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
אסא שיש  -אדריכלות מקומית
פורום שרת  99בע"מ
צמיר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
א.מזור -א.פירשט אדריכלים ומתכנני ערים
דוד גוגנהיים
לאה שניאור אדריכלים
אדריכל ירון גרנות  -י.י .גרנות אדריכלים בע"מ מיכל שפר  -אדריכלית
אילן צבי אדריכל בע"מ
גרינטל אבישי אדריכל
עצמון אדריכלים בע"מ
א לרמן אדריכלים בעמ
אדריכל שמעון אסבן
דוקוב פולק אדריכלים בע"מ
נוימן חיינר אדריכלים
אבו רומי אדריכלים  ,מהנדסים ויועצים בע"מ ערן טמיר טאוויל אדריכל
אביבית בורר ,אדריכלית
יובל רגב-אדריכל ובונה ערים בע"מ
ברלב אדריכלים בע"מ
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
קיסלוב קיי אדריכלים אטליה קיי ( )1979בע"מ נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
פוגל-שהם  2017אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ ש.פובזנר ג פובזנר אדריכלים
בועז יגוז'ינסקי
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ
אמיר רוטהברט אדריכל
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
דאטום מהנדסים
סטודיו מיא -מיכל יוקלה אדריכלים
בנימין זרקה ל.ב.אדריכלים בעמ
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
דורית גולן פורת אדריכלות
בר לוי  -אדריכלים ומתכנני ערים בעמ
הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים ( )1994בע"מ צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים
יוסף בורשטין אדריכל
גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ
זידאן ליית
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
נורית ונצבורגר אדריכלית
דורון אהלי בע"מ
מתווה עירוני  -ד"ר אדר' עינת קליש רותם
יצחק פרוינד-יעוץ תכנון וקידום פרויקטים בעמ ענבר  -שמיר אדריכלות בע"מ
ואדר' יעל סיון-גייסט
בתיה סבירסקי מלול
לריסה גל
נגה נישרי
שי פדר
אבי חינקיס

גוניצקי דן  -ג.ד .הנדסה
ליאור בר-אור מהנדסים
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

מתכנני תנועה/כבישים
אגסי רימון מהנדסים בע"מ
ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ

ירון עברון הנדסה בע"מ
ד.א.ל הנדסה בע"מ
מ.זהר הנדסה בע"מ

פרץ סלע הנדסה אזרחית בע"מ
דרך הנדסה בע"מ
חברת ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה
תדם חברה הנדסית בע"מ
תנועה ובקרה בע"מ
יוגב הנדסה  -תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ
פ.ק.צ הנדסה ( )1997בע"מ
עמוס אביניר הנדסת תנועה ותחבורה
דורון אהלי בע"מ
נמרוד הנדסת תנועה בע"מ

א.נ .אלון בטיחות וגהות בע"מ
יוסי שחר ייעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע"מ
גמאל חאג יחיא
בועז יעקובי לשחק על בטוח בע"מ

פרץ סלע הנדסה אזרחית בע"מ
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ
גרגורי גולנד

צור נעמן ייעוץ חשמל והנדסה
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
לביד הנדסה בע"מ
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
צבי טל ושות' ,יעוץ תכנון ומתן פתרונות
איטום בע"מ

יועצי בטיחות
נמרוד הנדסת תנועה בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
איציק רייך

רעמ הנדסת כבישים ותנועה
י.ט הנדסה
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ

גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
חברת ארם מהנדסים בע"מ
קינן בטיחות בע"מ

יועצי מים ,ביוב ,ניקוז
ונטורה אשר בע"מ
תשתיות מידע וטכולוגיות בע"מ
סירקין בוכניק קורנברג מהנדסים יועצים
משה בן צבי
בע"מ
יועצי חשמל
קלינפלץ הנדסה בע"מ
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
ארגמן מ.א.י 2014 .בע"מ

טיקטין תכנון חשמל בעמ
יאיר איתן  -מהנדסים יועצים בע"מ
שנידלר אלקטריק בע"מ

יועצי איטום
טריזט  10בע"מ

אושר דוד הנדסה בע"מ

יועצי אינסטלציה
אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות חברה בע"מ

משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ

פורום שרת  99בע"מ

הנדסאי אדריכלות
רות יוסף אדריכלות ועיצוב פנים

איי .אמ .פי הנדסה בע"מ

יועצים לבניה ירוקה

אושר דוד הנדסה בע"מ
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
ג.פ .אנרגיה ירוקה יעוץ וניהול

גוניצקי דן  -ג.ד .הנדסה
אור הד בע"מ
דב זלינגר-ד.ז .הנדסה אזרחית
ליאור בר-אור מהנדסים
אייל חזן
גוני הנדסה בע"מ
ת.י.פ למאה ה 21-בע"מ
לביד הנדסה בע"מ
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
שי זכריה
סולימני הרצל  -קשת מהנדסים

אור הד בע"מ
אורבניקס בע"מ

עידית הוד-איכות סביבה וקיימות בע"מ
הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים ( )1994בע"מ

מפקחים
גדי נדלר  770 -ניהול פרויקטים
אידאה הנדסה ד.י .בע"מ
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
ש.מ.מ .מהנדסים וענ"א בע"מ
אלכסנדר שפירא
א.ס .שרותי תיאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ
נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
קורן גואטה ניהול פיקוח הנדסי בע"מ
פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ
ג.פ .אנרגיה ירוקה יעוץ וניהול

אחים נחום דור שני  1999בע"מ
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
גלוב סקרין הנדסה בע"מ
עדניר ע.פ .בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
דאטום מהנדסים
אמיק"ן  -ניהול פרויקטים הנדסיים בבנייה
בע"מ
י  .גלזר הנדסה בע"מ
בנימין זרקה ל.ב.אדריכלים בעמ
ע .יפה ניהול פרוייקטים

מתכנני ערים
רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
אורן פלד  -א .פלד תכנון ויעוץ
פורום שרת  99בע"מ
נטע שמר תכנון סביבה ונוף
תנע ניהול פרויקטים בבניה
דוד גוגנהיים
אבו רומי אדריכלים  ,מהנדסים ויועצים בע"מ
אדריכל שמעון אסבן
דוקוב פולק אדריכלים בע"מ
בר לוי  -אדריכלים ומתכנני ערים בעמ
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
פוגל-שהם  2017אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים ( )1994בע"מ
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
חנה מורן
בנימין זרקה ל.ב.אדריכלים בעמ
צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
נורית ונצבורגר אדריכלית
מתווה עירוני  -ד"ר אדר' עינת קליש רותם
יצחק פרוינד-יעוץ תכנון וקידום פרויקטים בעמ קיסלוב קיי אדריכלים אטליה קיי ( )1979בע"מ
ואדר' יעל סיון-גייסט
סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
אורבניקס בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
דורית גולן פורת אדריכלות
אדריכל ירון גרנות  -י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
צמיר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
א.מזור -א.פירשט אדריכלים ומתכנני ערים
ויאפלן תכנון.חברה.סביבה בע"מ
נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
תמר בן טובים
עידית הוד-איכות סביבה וקיימות בע"מ
גרינטל אבישי אדריכל
לאה שניאור אדריכלים
בתיה סבירסקי מלול
לריסה גל
נגה נישרי

ענבר  -שמיר אדריכלות בע"מ
ויסאם בסול
אייל חזן
סולימני הרצל  -קשת מהנדסים
נמרוד הנדסת תנועה בע"מ
תהן תכנון הנדסי ( )1985בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ
עמוס אביניר

מהנדסי בניין
איי .אמ .פי הנדסה בע"מ
ירון אופיר מהנדסים בע"מ

גוני הנדסה בע"מ
דב זלינגר-ד.ז .הנדסה אזרחית

יועצי תנועה
פ.ק.צ הנדסה ( )1997בע"מ
מ.זהר הנדסה בע"מ
הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
ובקרה בע"מ
פי.ג'י.אל.
חברת ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה
יוגב הנדסה  -תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ
דרך הנדסה בע"מ
פרץ סלע הנדסה אזרחית בע"מ
יועצי נגישות
וייסביין יוסף אדריכל ומעצב סביבתי
דוקוב פולק אדריכלים בע"מ
ענבר  -שמיר אדריכלות בע"מ
פאתנה פרהוד נסראללה
בועז יעקובי לשחק על בטוח בע"מ

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
דפנה תמיר-אדריכלית נוף
יוסי שחר ייעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע"מ
זידאן ליית
בתיה סבירסקי מלול

בני טבת ייעוץ ותכנון תאורה אדריכלית
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ

יועצי תאורה
צור נעמן ייעוץ חשמל והנדסה
ארגמן מ.א.י 2014 .בע"מ
יאיר איתן  -מהנדסים ויועצים בע"מ

טיקטין תכנון חשמל בעמ
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים

סופיה לברוב

יועצי מעליות
פי.אר.די .ביקורת מעליות בע"מ

הולץ קרסנר מהנדסים בע"מ

אסא שיש  -אדריכלות מקומית
לאה שניאור אדריכלים
אריאל גרדשטיין  -גישה טובה בע"מ
נורית ונצבורגר אדריכלית
רותי דנה
שי פדר

יועצי אקוסטיקה
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

יועצי מערכות גז וחימום
אייל חזן
יועץ מטבחים
אביבית בורר ,אדריכלית
מנהלי פרויקטים
אור הד בע"מ
גוניצקי דן  -ג.ד .הנדסה
אחים נחום דור שני  1999בע"מ
תנע ניהול פרויקטים בבניה
דב זלינגר-ד.ז .הנדסה אזרחית
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
ליאור בר-אור מהנדסים
גלוב סקרין הנדסה בע"מ
אייל חזן
עדניר ע.פ .בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
אלכסנדר שפירא
א.ס .שרותי תיאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ
גוני הנדסה בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
דאטום מהנדסים
פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
בנימין זרקה ל.ב.אדריכלים בעמ
ת.י.פ למאה ה 21-בע"מ
ליאורה סטולר ארכיטקטורה ותכנון ערים
י  .גלזר הנדסה בע"מ
בע"מ
חברת ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה
קורן גואטה ניהול פיקוח הנדסי בע"מ
תנועה ובקרה בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
טי.אמ.אר ניהול פרוייקטים
סולימני הרצל  -קשת מהנדסים
דוד גוגנהיים
דני יוסף אדריכל נוף
עד  -אדריכלי נוף בע"מ
אופירה עציון
אילן עקריש תכנון נוף ועיצוב סביבתי

אושר דוד הנדסה בע"מ

גדי נדלר  770 -ניהול פרויקטים
אידאה הנדסה ד.י .בע"מ
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
ש.מ.מ .מהנדסים וענ"א בע"מ
אבו רומי אדריכלים  ,מהנדסים ויועצים בע"מ
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
מרום תובל-יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
אמיק"ן  -ניהול פרויקטים הנדסיים בבנייה
בע"מ
לבדי הנדסה בע"מ
ג.פ .אנרגיה ירוקה יעוץ וניהול
ע .יפה מיהול פרוייקטים

מתכנני נוף
נטע שמר תכנון סביבה ונוף
שדה-גולדשטיין-מורד אדריכלות נוף
מרחבים אדריכלות נוף
גיאו-פרוספקט בע"מ
ארט אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בעמ
ירון אופיר מהנדסים בע"מ
דפנה תמיר-אדריכלית נוף
ז"ק  -רייכר
גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון
נגה נישרי
סביבתי בע"מ
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
ירון אופיר מהנדסים בע"מ

אביחי יעקובי

איי .אמ .פי הנדסה בע"מ

ויסאם בסול

ונטורה אשר בע"מ
דרך הנדסה בע"מ
תהן תכנון הנדסי ( )1985בע"מ

אייל חזן
סילס הנדסה ופרויקטים בעמ

פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
ארגמן מ.א.י 2014 .בע"מ

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
אלכס וינרב
גיאו-פרוספקט בע"מ
יצחק גיל

יועצי איכות סביבה
שחף תכנון סביבתי בע"מ
אורבניקס בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
ג.פ .אנרגיה ירוקה יעוץ וניהול

אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אל.די.די .טכנולוגיות מתקדמות ( )2005בע"מ

גדעון קרול שמאות מקרקעין
גנות נדל"ן בע"מ
נועה לביא
אמיר דוד
פרס-שרת שמאות וניהול מקרקעין בע"מ
דותן דרעי  -אורן נס ( )2006בע"מ
פנינה נוי אדריכלית ושמאית מקרקעין בע"מ
דוד בריל
יוסי נגבי ,נעם נגבי

שמאים
יניב רפאל משרד שמאים בוררות נדל"ן
איל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל"ן
אפרים מרגלית שמאות וניהול
סיגלית ב.ש שמאות מקרקעין בע"מ
טל דביר
הילה חי שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי בע"מ
דליה עסיס שמאות מקרקעין
יעקב אשר
אורי בדש

ניצן מקובר
יחזקאל יוסף
עו"ד יצחקי-גולני דגנית
גדעון פרלמן
אריק בן שימול שמאות מקרקעין וניהול
נכסים בע"מ
דליה אביב (אביזמיל)
אילת לוז בן דב
יעקב אשר שמאות מקרקעין

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
יועצי תשתיות

יועצי מיזוג אויר
משה בן צבי יועצים מהנדסים בע"מ
אסא שיש  -אדריכלות מקומית
אביבית בורר ,אדריכלית
בועז יגוז'ינסקי

מעצבי פנים
רות יוסף אדריכלות ועיצוב פנים
א לרמן אדריכלים בעמ
בנימין זרקה ל.ב .אדריכלים בע"מ

עצמון אדריכלים בע"מ
צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
בתיה סבירסקי מלול

אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע"מ

אגרונומים
עצים וסביבה  -שבתאי גונן

שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ
אגסי רימון מהנדסים בע"מ

יועצי קרקע
דורון אשל-מהנדסים יועצים בע"מ
אל.די.די .טכנולוגיות מתקדמות ( )2005בע"מ

חברת ארם מהנדסים בע"מ
מ.נ.מ .מהנדסים בע"מ

יועצי קרינה
אם.אם ייעוץ הנדסי בע"מ

נטקור פתרונות תקשורת בע"מ

ענף :מחשוב טלפוניה ותשתיות
מעצבי אתרים
תקשוב המאה ה21-

שרות  111מחשוב עסקי בע"מ
תשתיות מידע וטכולוגיות בע"מ

ייעוץ מחשוב כללי
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ תקשוב המאה ה21-
מניב הכנסות (עמית בר און)
נטקור פתרונות תקשורת בע"מ

אורטל כהן  -אורטל דיגיטל

ניהול מדיות חברתיות עבור הרשות
תקשוב המאה ה21-

מניב הכנסות (עמית בר און)

נטקור פתרונות תקשורת בע"מ

תמיכה טכנית
שרות  111מחשוב עסקי בע"מ

מניב הכנסות (עמית בר און)

יועצי תשתיות מחשוב
תשתיות מידע וטכולוגיות בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ תקשוב המאה ה21-
מניב הכנסות (עמית בר און)

אפ דייט תקשורת שיווקית בע"מ

ניהול ואחזקה של אתרי אינטרנט
תקשוב המאה ה21-

נו אדג' בע"מ

נטקור פתרונות תקשורת בע"מ
טקטיקה אינץ בע"מ

נו אדג' בע"מ

מניב הכנסות (עמית בר און)

שרות  111מחשוב עסקי בע"מ
תשתיות מידע וטכולוגיות בע"מ
אפ דייט תקשורת שיווקית בע"מ

אבטחת מידע
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
טקטיקה אינץ בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ טו .בי סקיור בעמ
מניב הכנסות (עמית בר און)
תקשוב המאה ה21-

יועץ תקשורת
תשתיות מידע וטכולוגיות בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ תקשוב המאה ה21-

יוסף גבריאלי

נטקור פתרונות תקשורת בע"מ

ענף :הפקה ואירועים
מפיק אומנותי
שיקוף ג'וי בעמ
יועצי תוכן אומנותיים

יוסף גבריאלי
בימאים
יוסף גבריאלי
מנהלים אומנותיים
יוסף גבריאלי
ענף :גזברות ,כספים ,ביקורת
יועצים כלכליים
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
תנע ניהול פרויקטים בבניה
מיכאל ויצמן ושות'  -רואי חשבון
אורבניקס בע"מ
יעקב זיצר ושות',רו"ח
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
סולברג ייעוץ בע"מ
סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
עמירים שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים
אופיר בוכניק ושות' בע"מ
בע"מ

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ
חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
משה אברהם .ק.נ.פ .קודום וניהול פרויקטים
רון פישמן ושות' רואי חשבון

יועצי מס
יעקב זיצר ושות',רו"ח
שחר חדש תכנון ובקרה בע"מ
יעקב זיצר ושות',רו"ח

כלכלן ביקורת (מוניציפאלי)
קרונפלד משה רואה חשבון
ש.ח.א שח ייעוץ מוניציפלי בע"מ

טאו כלכלה ופיננסים בע"מ
אופיר בוכניק ושות' בע"מ

א.ר.א.ב בונוס בע"מ

יועצים להתייעלות כלכלית
יעקב זיצר ושות',רו"ח

אופיר בוכניק ושות' בע"מ

יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי שכר (מוניציפאלי)
שחר חדש תכנון ובקרה בע"מ
יעקב זיצר ושות',רו"ח
יועצי ביטוח
שרון ושות' יועצים לביטוח-שאול קירש ע"מ

עו"ד יגאל שגיא

יעל אשל משרד רו"ח
מידד ,הלוי ושות' רואי חשבון

רו"ח מבקר (מוניציפאלי)
אלעד גריזים רו"ח
אופיר בוכניק ושות' בע"מ

ש.ח.א שח ייעוץ מוניציפלי בע"מ
אלעד גריזים רו"ח

מבקר (מוניציפאלי)
יעל אשל משרד רו"ח
אופיר בוכניק ושות' בע"מ

אילה פינקוייס COACHVISION

ענף :חינוך
יועצים אקדמיים
תקשוב המאה ה21-
מלווים חינוכיים

אילה פינקוייס COACHVISION
יועצי חינוך

יעקב זיצר ושות',רו"ח

שטיינמץ עמינח ושות'
רון פישמן ושות' רואי חשבון

אילה פינקוייס COACHVISION
יועצים לבניית תכנית אב
ויאפלן תכנון.חברה.סביבה בע"מ

תקשוב המאה ה21-

יועצים פדגוגיים
תקשוב המאה ה21-

אתי מגן
רון פישמן ושות' רואי חשבון

ייעוץ בליווי ומתן מענה (של הרשות) בקולות קוראים בחינוך.
תקשוב המאה ה21-
אופיר בוכניק ושות' בע"מ

שחף תכנון סביבתי בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

שחף תכנון סביבתי בע"מ
אילה פינקוייס COACHVISION

ענף :רישוי עסקים ונכסים
יועצי רישוי עסקים
אם .אם .אם ייעוץ הנדסי
טכנולוג מזון

יועצים ליווי והדרכה לעסקים
אופיר בוכניק ושות' בע"מ
יועצי פיתוח (לעסקים)

אופיר בוכניק ושות' בע"מ
שחף תכנון סביבתי בע"מ

סוקרים
דיאלוג ייעוץ ארגוני ,מחקר והדרכה בע"מ
ענף :בטחון ובטיחות
יועצי בטחון

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

יועץ עיר חכמה
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ בוסט פורווארד בע"מ
ארגמן מ.א.י 2014 .בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת

עופר רוזנר-מעגלי בטיחות
א.נ .אלון בטיחות וגהות בע"מ

יועצי בטיחות ומניעת אש
יוסי שחר ייעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

אמן  -ארגון מדעי וניהול יועצים

אם .אם .אם ייעוץ הנדסי
פאתנה פרהוד נסראללה

יועצי מערכות קשר
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
ייעוץ טכנולוגיות בטחון
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

יוסי שחר ייעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע"מ

יועצי בטיחות באירועים המוניים
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה

ענף :רשות מקומית כללי
יועצי רווחה
רון פישמן ושות' רואי חשבון

איציק רייך

יועצי שילוט ופרסום
סטודיו אורני דרורי

נמרוד הנדסת תנועה בע"מ
עמוס אביניר הנדסת תנועה ותחבורה

בועז יעקובי לשחק על בטוח בע"מ

יועצי רמזורים
ירון עברון הנדסה בע"מ

יועצי מתקני משחק
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

דרך הנדסה בע"מ

יועצים ארגוניים
ארא  1יועצים בע"מ
דיאלוג ייעוץ ארגוני ,מחקר והדרכה בע"מ
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים
רונן אלדר  -אלדר זמיר

דותן רודנסקי
נו אדג' בע"מ
אילה פינקוייס COACHVISION
סולברג יעוץ בע"מ

א .ברניר שרותי מינהל בע"מ

יועץ לבדיקת שכר ונתוני העסקה
אופיר בוכניק ושות' בע"מ

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

יועץ ניקיון
שחף תכנון סביבתי בע"מ

קבוצת גבים ע.ג .בע"מ
אמן  -ארגון מדעי וניהול יועצים
כוורת יועצים בע"מ

יועצי תקשורת
אפ דייט תקשורת שיווקית בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

יועצי פינוי אשפה וטיאוט רחובות
שחף תכנון סביבתי בע"מ

אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

יועצי גינון
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

סולברג ייעוץ בע"מ
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים
אמן  -ארגון מדעי וניהול יועצים

יועץ לבניית תוכניות עבודה
ארא  1יועצים בע"מ
נעמה קטשר
אופיר בוכניק ושות' בע"מ

רונן אלדר  -אלדר זמיר

יועץ לענייני מוקד עירוני
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

בוסט פורווארד בע"מ

יועצי תאורת LED
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים

כוורת יועצים בע"מ
שגית רבינוביץ-אביטל

ג.פ .אנרגיה ירוקה יעוץ וניהול

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

שחף תכנון סביבתי בע"מ

יועצי מחזור
שחף תכנון סביבתי בע"מ

אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

יועצי חזות עיר ושפת רחוב
רן וולף תכנון אורבאני וניהול פרוייקטים בע"מ

יועצי מצלמות אבטחה/עיר ללא אלימות.
ג.פ .אנרגיה ירוקה יעוץ וניהול
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ פרנט הנדסת מערכות וניהול פרוייקטים

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים
ארא  1יועצים בע"מ

יועץ להדרכה והשתלמויות
דיאלוג ייעוץ ארגוני ,מחקר והדרכה בע"מ
קבוצת גבים ע.ג .בע"מ

אמן  -ארגון מדעי וניהול יועצים
אילה פינקוייס COACHVISION

