בס"ד

מאגר יועצים עדכני 1.1.2021

איכות הסביבה
יועץ להכנת מכרזים בתחום האשפה הפסולת והמחזור
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אקו ויז'ן
גילדור איכות הסביבה בע"מ
הלוי דוויק בע"מ
חב' פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
נידן אנרגיה בע"מ
סמדר הכהן
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים בע"מ
תומר שנהר  -עורכי דין
יועץ לטיפול בפסולת ומחזור
מ"בע RE3
אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ
אודי בר לבב ( -סביבות ייעוץ)
אורבניקס בע"מ
אלדד שרוני  -הנדסה סביבתית בע"מ
אקו ויז'ן
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
גילדור איכות הסביבה בע"מ
דנה גבאי ייעוץ
חב' פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
נידן אנרגיה בע"מ
סמדר הכהן
ערבה אי סי אנד טי בע״מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
יועץ תברואה והדברה
אקו ויז'ן
גילדור איכות הסביבה בע"מ
חב' פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
שדות א.ו.ר פתרונות הדברה בע"מ
ארגון ושיטות
יועץ להטמעת תכנית עבודה מקושרת תקציב
בי ג'י אימפלימנט בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
יעוץ ארגוני
BYON IT Solutions
אבי מזרחי-יועצים לארגון וניהול בע"מ
בי ג'י אימפלימנט בע"מ
בילדאין ייעוץ חדשנות בע״מ
ד"ר גלעד ארנון בע"מ
ורדית קמחי
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
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סנסנקום יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
ענת צויק ייעוץ ארגוני
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ

ביטחון בטיחות והיערכות לשעת חרום
בודק חשמל לאירועים
א.מגן בדיקות חשמל
אלעד דורני-הנדסת חשמל ופרויקטים
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
סייפטי  4יו בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
בודק קרינה
ד.ד .הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ
ראדיטק
יועץ  /בודק מתקני כושר
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
יועץ  /בודק מתקני ספורט
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
יועץ אבטחת מידע
אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
סייפטי  4יו בע"מ
פריימסק
קיופוינט טכנולוגיות בע"מ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ בטיחות לאירועים/ספורט
גידי ביטי.אר בע"מ
ד.ד .הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ
דני חננאל
יוסי ברקי בע"מ
לאה מרקלס הנדסת בטיחות
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
סייפטי  4יו בע"מ
יועץ בטיחות לאירועים/ספורט
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
יועץ בטיחות למוסדות חינוך
א.נ.אלון בטיחות וגהות בע"מ
אבישי בטיחות
אם .אם .אם יעוץ הנדסי בע"מ
גידי ביטי.אר בע"מ
ד.א.ס  -ייעוץ אסטרטגי בע"מ
ד.ד .הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ
דני חננאל
י.ש .בטיחות
יוסי ברקי בע"מ
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
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יועץ בטיחות למעונות יום
א.נ.אלון בטיחות וגהות בע"מ
אבישי בטיחות
גידי ביטי.אר בע"מ
ד.ד .הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ
דני חננאל
יוסי ברקי בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
יועץ גילוי אש ועשן
א.מולר יועצי בטיחות אש בע"מ
אברי אלקטרוניקה בע"מ
איי אל אם וויי הנדסה ובטיחות
גידי ביטי.אר בע"מ
זד.קיי פייר סיסטמס
לאה מרקלס הנדסת בטיחות
מעיין חיים אחזקות בע"מ
משה פינק בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
יועץ הגברה ותאורה לאירועים
ארגמן מערכות בע"מ
גיל טייכמן מערכות קבע בע"מ
יועץ חירום מל"ח ,פס"ח ורציפות תפקודית
אלמנטס
גידי ביטי.אר בע"מ
ד.א.ס  -ייעוץ אסטרטגי בע"מ
מ.ד יזמות ויעוץ
יועץ לכתיבת נהלים /מפרט אחיד רשותי
פתרונות אבטחה טכנולוגיים ols
גידי ביטי.אר בע"מ
ד.א.ס  -ייעוץ אסטרטגי בע"מ
וולר ושות'  -משרד עורכי דין
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מיטרג בע"מ
רן שטוק ייעוץ ארגוני ועסקי
שרן מהנדסים הנדסה מידע וניהול בע"מ
יועץ מערכות אזעקה והתראה
פתרונות אבטחה טכנולוגיים ols
אברי אלקטרוניקה בע"מ
אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מ
אלקטרוניכץ
מיטרג בע"מ
קיופוינט טכנולוגיות בע"מ
יועץ מערכות מידע תוכנה ,חומרה  ,תקשורת ,דיגיטל ועוד
Web3d
או-מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
אינפו-סיסטמס בע"מ
זהר גולד חיסכון נטו
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
מיטרג בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
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נטינג בע"מ
פריימסק
צחי שאשא Intouch
שבח שיא בעמ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ מערכות צילום וטמ"ס
פתרונות אבטחה טכנולוגיים ols
אברי אלקטרוניקה בע"מ
אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מ
אלקטרוניכץ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
מיטרג בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
קומיוניקשר בע"מ
קיופוינט טכנולוגיות בע"מ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ תקשורת סלולרית  /מכשירי קשר  /מחשבים
אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מ
זהר גולד חיסכון נטו
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
קיופוינט טכנולוגיות בע"מ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יעוץ ופיקוח לאבטחת מוסדות חינוך
א.מגן בדיקות חשמל
ד.ד .הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ
מ.ד יזמות ויעוץ
קונסטרוקטור מבנים
א.כצמן מהנדסי בניין בע"מ
איתי דנגור הנדסת בניין בע"מ
דני חננאל
משה קוזניצוב
סייפטי  4יו בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
קונסטרוקטור עמודי תאורה
איתי דנגור הנדסת בניין בע"מ
סייפטי  4יו בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
קונסטרוקטור תקרות תליות /אקוסטיות
איתי דנגור הנדסת בניין בע"מ
דני חננאל
סייפטי  4יו בע"מ

גזברות
יועץ אסטרטגי
אדקיט ישראל בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
בריטמן אלמגור זהר ושות'
דיירקט פולס בע"מ
דן ויז'ניצר בע"מ
וולר ושות'  -משרד עורכי דין
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
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י.ק תכנון כלכלי בע"מ
משה פרידמן רואה חשבון
סולברג ייעוץ בע"מ
צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
רן שטוק ייעוץ ארגוני ועסקי
שרון בן ארי
יועץ ארגוני
אבי מזרחי-יועצים לארגון וניהול בע"מ
אוריון
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מלי יעוץ ארגוני בע"מ
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ
רן שטוק ייעוץ ארגוני ועסקי
יגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין
עו"ד עמיצור כחלון
קוניאק-שטרן יועצים לביטוח וניהול סיכונים
שחר יועצים לניהול סיכונים בע"מ
יועץ בתחום ניטור שפכי ביוב
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ כלכלי
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אדקיט ישראל בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אורבניקס בע"מ
אן.אס.אי ייעוץ ומימון בע"מ
אריק גולדיאן
ארמה ניתוח מידע בע"מ
בועז מקלר ושות' רואי חשבון
בלו צ'יפ יעוץ פינססי בע"מ
ברזיק פתרונות ניהול בעמ
גפני שלו שות' בע"מ
דיין מזרחי רו"ח
דן ויז'ניצר בע"מ
הלוי דוויק בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
י.ק תכנון כלכלי בע"מ
יעקב זיצר ושות' ,רואי חשבון
מוניסיטי ישראל  2017בע"מ
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
משה פרידמן רואה חשבון
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
סולברג ייעוץ בע"מ
סקטון ניהול ויזמות בע"מ
פז כלכלה והנדסה
צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
ראובן פרדס
רון פישמן ושות רואי חשבון
רונן שטרית  -יעוץ כלכלי והכוונה פיננסית
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רן שטוק ייעוץ ארגוני ועסקי
שרון שטיינר זילבר ושות'
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ לאיתור וניתוח מידע מוניציפאלי
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אדקיט ישראל בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
ארמה ניתוח מידע בע"מ
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
רן שטוק ייעוץ ארגוני ועסקי
שחק המומחים לשכר
יועץ להכנת מכרזים
אבי מזרחי-יועצים לארגון וניהול בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אמסטר רן־יה משרד עורכי דין
אן.אס.אי ייעוץ ומימון בע"מ
אספקט מהנדסים בע"מ
אקונארט בע"מ
אריה חגי  -עורכי דין
בוסט פורוורד בע"מ
בלו צ'יפ יעוץ פינססי בע"מ
גדעון פישר ושות'
דיין מזרחי רו"ח
הלוי דוויק בע"מ
וולר ושות'  -משרד עורכי דין
ויינברגר ברטנטל ושות'
חיים זילבר
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
י .פירוזמן -י .גהוורי משרד עורכי דין ונוטריון
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים
בע"מ
מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ
משי יועצים בע"מ
סולברג ייעוץ בע"מ
סיגמה
סייפטי  4יו בע"מ
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים בע"מ
קומיוניקשר בע"מ
רנה לפידות ,עורכי דין
שבח שיא בעמ
שרון בן ארי
תומר שנהר  -עורכי דין
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ להנהלת חשבונות
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
דיין מזרחי רו"ח
יעקב זיצר ושות' ,רואי חשבון
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
משה פרידמן רואה חשבון
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סייפטי  4יו בע"מ
שרון שטיינר זילבר ושות'
יועץ להעמקת גביית ארנונה
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אליהו עמר חברת עורכי דין
אריה חגי  -עורכי דין
דני קלימי ייעוץ מוניציפלי
ויינברגר ברטנטל ושות'
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
י .פירוזמן -י .גהוורי משרד עורכי דין ונוטריון
ניר רוקח ושות'  -משרד עורכי דין
רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון
רנה לפידות ,עורכי דין
יועץ להתייעלות כלכלית
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אדקיט ישראל בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אן.אס.אי ייעוץ ומימון בע"מ
אריק גולדיאן
ארמה ניתוח מידע בע"מ
דיין מזרחי רו"ח
דן ויז'ניצר בע"מ
חיים זילבר
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
יעקב זיצר ושות' ,רואי חשבון
מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ
מוניסיטי ישראל  2017בע"מ
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
משה פרידמן רואה חשבון
צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
רון פישמן ושות רואי חשבון
רן שטוק ייעוץ ארגוני ועסקי
שרון שטיינר זילבר ושות'
יועץ להתקשרויות עם בנקים
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
יעקב זיצר ושות' ,רואי חשבון
רונן שטרית  -יעוץ כלכלי והכוונה פיננסית
יועץ ליסינג
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אקונארט בע"מ
זהר גולד חיסכון נטו
תומר שנהר  -עורכי דין
יועץ לתחום הביוב
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
דן ויז'ניצר בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ מחשוב
אבי מזרחי-יועצים לארגון וניהול בע"מ
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גפני-טכנולוגיות מחשוב מולטימדיה בעמ
סולוטק אקס פי בע"מ
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ
שבח שיא בעמ
תקשוב המאה ה 21-בע"מ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ משפטי
אליהו עמר חברת עורכי דין
אריה חגי  -עורכי דין
בשארי שמואלי ושות'
גדעון פישר ושות'
וולר ושות'  -משרד עורכי דין
ויינברגר ברטנטל ושות'
חמד ושות' עורכי דין
י .פירוזמן -י .גהוורי משרד עורכי דין ונוטריון
יהונתן צבי אריה נח משרד עו"ד
ליאור עמידור
לפידות עורכי דין
מיכל רוזנבוים ושות' משרד עו"ד
מרגלית בוטרמן ,עו"ד
משרד עורכי דין ברק-גיט-מיסטריאל
נעם קולודני ,משרד עו"ד
עופר שפיר ושות משרד עו"ד
רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון
רנה לפידות ,עורכי דין
תומר שנהר  -עורכי דין
יועץ רכש
אבי מזרחי-יועצים לארגון וניהול בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אקונארט בע"מ
וולר ושות'  -משרד עורכי דין
חיים זילבר
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ
תומר שנהר  -עורכי דין
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
מודד לארנונה
אורהייטק  GISבע"מ
ארמי גרינשטיין גיאודטית בע"מ
חץ הצפון מיפוי והנדסה בע''מ
קלימי אורן בע"מ
קנה מידה
שמאי מקרקעין
א .ליפה שמאות מקרקעין בע"מ
אומיד עודד סולימני  -שמאות מקרקעין
אורית שפט
איל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל"ן
אסף לוי שמאות מקרקעין בע"מ
ארז ישר שמאות מקרקעין ואסטרטגיית נדל"ן
בע"מ
אשר בן ישי
גדעון קרול ,שמאות מקרקעין
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גיל סגל בע"מ
ד .ו-י .שני בע"מ
דן ויז'ניצר בע"מ
ורד בניטה הנדסה ושמאות מקרקעין
חופשי נטל כהן בע"מ
טדי שמאות וניהול בע"מ
יגאל אברהמוב שמאות מקרקעין ונהול נכסים
בע"מ
יחזקאל יוסף
יניב רפאל
כפיר עטרי
מ.ל לשם בע"מ
ניר בודנשטיין
נתי נוימן
סלינג'ר שמאות מקרקעין וייעוץ
פז כלכלה והנדסה
פרס שרת שמאות וניהול מקרקעין בע"מ
צפריר שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי בע"מ
ראובן כהן שמאות מקרקעין וניהול נכסים
רון חבר
רון רודיטי בע"מ
שחר רונן שמאות מקרקעין
תר"ע ברזילי בע"מ
שמאי רכוש
יניב רפאל
ראובן כהן שמאות מקרקעין וניהול נכסים
תום זגול בע"מ

הנדסה
אגרונום
אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע''מ
אדריכל נוף ערן קולודיצקי
אלומות עמיר בע"מ
גונן  -עצים וסביבה בע"מ
ד.ד .הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ
ורד ייעוץ ולוגיסטיקה
חנוך בורגר אגרונומים בע"מ
נופים  -תכנון ,ניהול ועיצוב בע"מ
סייפטי  4יו בע"מ
פתילת המדבר בע"מ
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ
אדריכלות ובינוי ערים/תכנון מבנים/מתכנני ערים
א.ב .מתכננים
אלונה ליפשיץ אדריכלים בע"מ
באה אדריכלים ובוני ערים
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
דניאל גולדברג
דראושה להנדסה
לבנט אדריכלים (רועי טל)
ליאורה סטולר ארכיטקטורה תכנון ערים
בע"מ
ליאת איינהורן אדריכלות ובינוי אורבני
סטיו אדריכלים
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פרחי צפריר אדריכלים בע"מ
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
ר .לוטן אדריכלים בע"מ
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים
אדריכלות נוף
אדריכל נוף ערן קולודיצקי
אדריכלות נוף טוך-סרגוסי בע"מ
אודי בנימיני בע"מ
אמיר מילר אדריכלי נוף בע"מ
ארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
ארט אדריכלות נוף בע"מ
בן יצחק אדרילכים ובוני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
גוגנהיים/בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
דוד גת אדריכל נוף בע"מ
דורון שינמן זרם
דן צור-ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ
יוסי רוקח אדריכלות נוף
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
יעל בר מאור-סטודיו לאדריכלות נוף
לאה דינר תכנון נוף
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
לקשטיין-מרגלית אדריכלים
לרמן בן שושן
מרחבים אדריכלות נוף בעמ
משה לנר אדריכלי נוף בע"מ
נ.בלוקא אדריכלות נוף ( )2013בע"מ
נופים  -תכנון ,ניהול ועיצוב בע"מ
נציגים
צורנמל טורנר אדריכלות נוף בע"מ
קרופניק מאירוביץ אדריכלים
ש .פובזנר ג .פובזנר אדריכלים
שריג וקסמן אדריכלות נוף בע"מ
אקולוג
אודי בר לבב ( -סביבות ייעוץ)
אסתר ליננברג ייעוץ וניהול פרוייקטים
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
מורן יועץ ופיתוח
הנדסת בנין -תכנון
א.ג'רפי תכנון וייעוץ הנדסי בע"מ
אבניו פרויקטים בע"מ
אברהם סביליה
אופק הנדסה ובטיחות
איתי דנגור הנדסת בניין בע"מ
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
ברוך ירמולינסקי מהנדסי מבנים בע"מ
גלברג מהנדסים
ו.לוי ניהול פרויקטים וייעוץ הנדסי בע"מ
חגי כץ בעמ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
סייג מזרחי מהנדסי בניין בע"מ
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פרי רבין מהנדסים בע"מ
ק.ד .מהנדסים
רומי אסטרטגיות הנדסה
שחם מערכות מילניום בע"מ
יועץ אדריכלות
ammar curiel architects
אדריכלים V5
מ"הנדסה ואדריכלות בע YGA
א .גבור אדריכלים אדריכלות ובינוי ערים
בע"מ
א.ב .מתכננים
אבי ליזר אדריכלות
אבניו פרויקטים בע"מ
אדם מזור-אלי פירשט אדריכלים ומתכנני
ערים
אדריכל אריאל נאור
אדרעי אדריכלים
אודי קרמסקי אדריכל
אורי פדן אדריכלים
אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון
עירוני
אורצקי אדריכלים בע"מ
אילן צבי אדריכל בע"מ
אלונה ליפשיץ אדריכלים בע"מ
אן.סי.איי .חן אדריכלים בע"מ
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
באה אדריכלים ובוני ערים
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ולנוער
בן יצחק אדרילכים ובוני ערים
בני פרייז אדריכלים בע"מ
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
בר הרשקוביץ אדריכלים
בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ברבר אדריכלים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ
גבריאלה נוסבאום אדריכלית
גדעון חרלפ אדריכלים
גוגנהיים/בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מGalpaz LTD/
געש אדריכלים ויועצים בע"מ
גרוס מנחם -אדריכל
ד.איתן/ר.להב-ריג אדריכלים מתכנני ערים
דאטום מהנדסים בע"מ
דונסקי אדריכלים ומעצבים
דוקוב פולק אדריכלים בע"מ
דורון שינמן זרם
דניאל גולדברג
דרור ברדה אדריכלים
הראל
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הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים ()1994
בע"מ
וניס הנדסה בעמ
זקסנברג אדריכלים
חנן פרץ
טובי גל אדריכלים
טובי כהן
טלמון בירן סטודיו לאדריכלות
י.כהן אדריכלים
יוסף אסא אדריכלים
יוסף בורשטין אדריכלים
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
יעקב גרינבלד
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
לאה שניאור אדריכלים
לבנט אדריכלים (רועי טל)
לויטון-שומני ארכיטקטים בע"מ
ליאת איינהורן אדריכלות ובינוי אורבני
לייטרסדורף בן דיין
ליעד אדריכלים בע"מ
לקשטיין-מרגלית אדריכלים
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
לרמן בן שושן
מאיר יגוד אדריכל
מילנר אדריכלים בע"מ
מנחם גרוס אדריכלים
נוימן חיינר אדריכלים בע''מ
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
נעמה אופיר -אופיר חיים אדריכלים
סטיו אדריכלים
סטרטה אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
עצמון אדריכלים בע"מ
ערן מבל אריכקטורה ובינוי ערים בע"מ
פוגל-שהם  2017אדריכלים בע"מ
פוטש אדריכלים ( )2010בע״מ
פייטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פלסנר אדריכלים בע"מ
פרחי צפריר אדריכלים בע"מ
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
קרופניק מאירוביץ אדריכלים
ר .לוטן אדריכלים בע"מ
רוה לונדון אדריכלים בע"מ
רונה כהן אדריכלים בע"מ
רועי יצחקי אדריכלים בע"מ
רן בלנדר -אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
רנן רייזקינד אדריכלים בע"מ
ש .פובזנר ג .פובזנר אדריכלים
שגיא זיו אדריכלות
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שחם מערכות מילניום בע"מ
שטול אדריכלים
שיא חדש בע״מ
שיח אדריכלים
שירי פרץ אדריכלים
תמיר נגר אדריכל
יועץ אינסטלציה
ברז'יק מהנדסים
גדי נדלר -770ניהול פרויקטים
וניס הנדסה בעמ
מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
ניר צייזל-תכנון ,פיקוח ,ייעוץ
קופלוביץ פ.מ מהנדסים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שרף גרופ גע"מ
יועץ אקולוגי
אודי בר לבב ( -סביבות ייעוץ)
אסתר ליננברג ייעוץ וניהול פרוייקטים
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
הביטאט פרו-שי לוי
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
מורן יועץ ופיתוח
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
שדות -תכנון .תיירות .סביבה
יועץ אקוסטיקה
א.עדי אקוסטיקה בע"מ
אודי בר לבב ( -סביבות ייעוץ)
אלכס צוקרמן
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
ד"ר יולי קלר בע"מ
לורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקה
רונן הלוי
יועץ בטיחות
א.א הנדסת בטיחות
א.נ.אלון בטיחות וגהות בע"מ
אופק הנדסה ובטיחות
ברקן יועצי בטיחות בע"מ
ד.ז .הנדסה אזרחית ( )2010בע"מ
דני חננאל
וניס הנדסה בעמ
יגאל שושן
יוסי ברקי בע"מ
לאה מרקלס הנדסת בטיחות
מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
מעיין חיים אחזקות בע"מ
על בטוח הנדסת בטיחות אש וגהות בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שי יקואל יועץ בטיחות
יועץ בתחום האיטום
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מעיין חיים אחזקות בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ
צבי טל ושות' ייעוץ תכנון ופתרונות אטום
בע"מ
ש .אנגל מהנדסים בע"מ
יועץ דשא
ג.ד.ארד מהנדסים בע"מ
דשא עוז בע"מ
י.מ .קריזל הנדסה בע"מ
מושיקו גינון בע"מ
יועץ חשמל
מ"מהנדסים בע Eso
א.מגן בדיקות חשמל
אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מ
אורי אברהמי
איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ
אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ( )1983בע"מ
אינג' זאב אבידן מהנדסים יועצים בע"מ
אלעד דורני-הנדסת חשמל ופרויקטים
אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ
אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ
בוסט פורוורד בע"מ
בן יוסף מהנדסים
ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
ג.א.ש הנדסת חשמל
חיים עינב * דב צ'ובוטרו מהנדסים יועצים
לחשמל
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
טיקטין תכנון חשמל ( )2003בע"מ
טלרוז הנדסה
י .רפפורט מהנדס חשמל בע"מ
מוטי אבוטבול הנדסת חשמל בע"מ
מטרני ייעוץ חשמל בע"מ
נעים בדרך
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
סמו הנדסת חשמל בע"מ
פל-יל הנדסה בע"מ
קומיוניקשר בע"מ
קיופוינט טכנולוגיות בע"מ
שאול מהנדסים-חשמל ותאורה בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שיין אנד ביוטי בע"מ
שנבל יאיר הנדסת חשמל בע"מ
שצקי את בן מאיר בע"מ
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
יועץ מיגון
ק.א.מ.נ .ייעוץ מיגון בע"מ
יועץ מיזוג אוויר
ח.דנון מהנדסים בע"מ
מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
יועץ מעליות
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אלי הנדסה וייעוץ
אלרום יועצים בע"מ
אפיק אוברמן ניב יועצים
הולץ קרסנר מהנדסים בע"מ
לוסטיג ויתקין יועצים בע"מ
מובמנט תנועה אנכית בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
יועץ נגישות
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אבניו פרויקטים בע"מ
אדם עמית תשלובת ייעוצית בע"מ
אי אפ אי אקסס בע"מ
איי אל אם וויי הנדסה ובטיחות
אריאל גרדשטיין -גישה טובה בע"מ
ארכ' וייסביין יוסף
ג.ד הנדסה וניהול פרוייקטים
גדי נדלר -770ניהול פרויקטים
געש אדריכלים ויועצים בע"מ
דוקוב פולק אדריכלים בע"מ
דני חננאל
ורשבסקי נגישות בע"מ
יגאל שושן
יגיל הורביץ אדריכל מורשה נגישות
לירז פסל
מארו תכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
נגישות לעסקים בע"מ
נטינג בע"מ
ס.מ .פורמה אדריכלים ויועצים בע"מ
על בטוח הנדסת בטיחות אש וגהות בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
קווים ברוח
רותי דנה אדריכלית ומורשית נגישות מתו"ס
שחם מערכות מילניום בע"מ
שלי ימין -אדריכלות תכנון ונגישות
שלמה ברוך מורשה נגישות
שרית גיטליס אדריכלות ופרויקטים
יועץ נוף
אבניו פרויקטים בע"מ
אילנה אופיר
גוגנהיים/בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
וניס הנדסה בעמ
זק רייכר
חגי שמיר אדריכלות נוף
פל-יל הנדסה בע"מ
תימור -עיצוב נוף
יועץ ניקוז
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ
ה.מ.ד.י .הנדסה
י.ט הנדסה
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
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מיאר 2013
סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
יועץ קונסטרוקציה
אבניו פרויקטים בע"מ
אופק הנדסה ובטיחות
איי.אמ.פי הנדסה בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
גדי נדלר -770ניהול פרויקטים
גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ
גלוב סקרין הנדסה בע"מ
דראושה להנדסה
וניס הנדסה בעמ
חגי כץ בעמ
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
לבני מהנדסים בע"מ
משה קוזניצוב
סטאר מהנדסים בע"מ
ראיד ג'יריס מהנדסים
שמעוני מהנדסים
יועץ קרקע
א.גיאומכניקה בע"מ
אינג' מ .יוגר בע"מ
דבוש הנדסה אזרחית
זליו דיאמנדי בע"מ
מהנדס דוד דוד  -ביסוס מבנים בע"מ
מכטה גאוטכניקה בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ
יועץ תחבורה ציבורית
אבניו פרויקטים בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
ארליך טל מנהדסים
בי.טי.אי .תכנון תנועה ותחבורה בע"מ
גל תכנון
ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה
ובקרה בע"מ
היסעים.נט
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
קומיוניקשר בע"מ
קראוס  -חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
שרף גרופ גע"מ
יועץ תנועה
א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ
אביב תכנון כבישים ותנועה
אילן מרכוס אופק הנדסה בע"מ
איתות  80בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
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אספקט מהנדסים בע"מ
ארליך טל מנהדסים
ארצי הנדסה אזרחי בע"מ
ב.ט.ה בר-טל הנדסה בע"מ
בי.טי.אי .תכנון תנועה ותחבורה בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה
ובקרה בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ
דרך הנדסה בע"מ
י.ט הנדסה
לוי שטרק זילברשטיין מהדנסים ויועצים בע"מ
מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
מרק שיר
נאש הנדסה
עשת הנדסה בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
ק.ד הנדסה אזרחית בע"מ
ק.ן .הנדסה בע"מ
קראוס  -חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
רעמ-הנדסת כבישים ותנועה
ש .קרני מהנדסים בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שיא חדש בע״מ
שלי טייב שרם הנדסה אזרחית
שרף גרופ גע"מ
ת.ה.ן תכנון הנדסי
תדם הנדסה אזרחית בע"מ
יועץ תרמי
א.מגן בדיקות חשמל
שיין אנד ביוטי בע"מ
יועץ/בודק מתקני משחק
LOOKING AHEAD
גנית פארק בע"מ
לשחק על בטוח בעמ
מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
יועצי תאום תשתיות
אבניו פרויקטים בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
ת.ה.ן תכנון הנדסי
יועצי תנועה ותחבורה/כבישים
אבניו פרויקטים בע"מ
איתמר עפרי
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
נאש הנדסה
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
ק.ד הנדסה אזרחית בע"מ
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
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שרף גרופ גע"מ
ת.ה.ן תכנון הנדסי
תדם הנדסה אזרחית בע"מ
מודדים
אופק צילומי אוויר  1987בע"מ
אורהייטק  GISבע"מ
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
חי הנדסה גיאודטית
י .דווידובסקי אחזקות בע"מ
לגעת במרחב בע"מ
מאפרו מהנדסים בע''מ
מדבא-מדידות והנדסה בע"מ
פוטו מאפ בע"מ
קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ
שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ
ת.ה.ן תכנון הנדסי
תגל מיפוי ואורטופוטו
ניהול ופיקוח
מ"ניהול פרויקטים רב תחומיים בע TMR
מ"הנדסה ואדריכלות בע YGA
א .גולן מהנדסים ( )2009בע"מ
א .ליפה שמאות מקרקעין בע"מ
א.פ.נ ניהול תאום ופיקוח הנדסי בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אדם עמית תשלובת ייעוצית בע"מ
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
אי .שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ
אי.די.סי.אס בע"מ
אידאה הנדסה ד.י .בע"מ
אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ( )1983בע"מ
אל-נר הנדסה
אלדור ייעוץ הנדסי בע"מ
אלונה ליפשיץ אדריכלים בע"מ
אלמלם הנדסה וניהול בע"מ
אלקא מהנדסים (עמי ויעקב) בע"מ
אסף בירגר ניהול פרויקטים
אספקט מהנדסים בע"מ
אפיק הנדסה
אקו ויז'ן
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
ארליך טל מנהדסים
אתוס  -אדריכלות תכנון וסביבה
ב.א.י הנדסה
באה אדריכלים ובוני ערים
בר הרשקוביץ אדריכלים
ברוך בורר בורר ניהול ופיקוח
ג.ד הנדסה וניהול פרוייקטים
ג.ד.ארד מהנדסים בע"מ
גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע"מ
גדי נדלר -770ניהול פרויקטים
גדעון פישר ושות'
מאגר יועצים 1.1.2021

-

בס"ד

גולדשמידט אדריכלות
גינת הנדסה בע"מ
גלוב סקרין הנדסה בע"מ
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מGalpaz LTD/
גלרוס אחזקות בע"מ
גרוס מנחם -אדריכל
ד.איתן/ר.להב-ריג אדריכלים מתכנני ערים
ד.ז .הנדסה אזרחית ( )2010בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
דני חננאל
דסה-נייר שמאות מקרקעין
דקר בנין והנדסה בע"מ
דראושה להנדסה
ו.לוי ניהול פרויקטים וייעוץ הנדסי בע"מ
ווקסלר מהנדסים בע"מ
ויינר הנדסה ופיקוח
וניס הנדסה בעמ
זבולוני הנדסה וניהול בע"מ
חגי כץ בעמ
י.מ .קריזל הנדסה בע"מ
יהונתן צבי אריה נח משרד עו"ד
יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ
יוסף בורשטין אדריכלים
לאה שניאור אדריכלים
לבנט אדריכלים (רועי טל)
ליאורה סטולר ארכיטקטורה תכנון ערים
בע"מ
לרמן בן שושן
מ.גרונסקי הנדסה ויזמות  2000בע"מ
מ.ד.מ ניהול פרויקטים
מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
מוטי זייד בע"מ
מורן יועץ ופיתוח
מירב הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ
נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
נאש הנדסה
סי.או.אר תפעול ( ק.פ ) .בע"מ
ע.טופ הנדסה הקמה וניהול בע"מ
פוגל-שהם  2017אדריכלים בע"מ
פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ
פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ
פז כלכלה והנדסה
פי אס אן ניהול פרויקטים ואדריכלות בעמ
פייטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פל-יל הנדסה בע"מ
פרו-שיא הנדסה בנייה ותשתית בע"מ
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
ק.ו מהנדסים
קומיוניקשר בע"מ
קורן גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ
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חינוך

קפצן מהנדסים ויועצים
קרקם ניהול יעוץ ופיקוח בע"מ
רומי אסטרטגיות הנדסה
רן בלנדר -אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
שומרון שירותי הנדסה בע"מ
שחם מערכות מילניום בע"מ
שלי טייב שרם הנדסה אזרחית
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים
תמר אוזן בעמ
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ ארגוני בתחום מערכות חינוך
בי ג'י אימפלימנט בע"מ
בריטמן אלמגור זהר ושות'
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי
טנא  -יעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בע"מ
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ
סולברג ייעוץ בע"מ
ענת צויק ייעוץ ארגוני
פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
רונית ששון פיתוח ארגוני והדרכה
יועץ ארגוני לבתי ספר
אוריון
בי ג'י אימפלימנט בע"מ
ורדית קמחי
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ
ענת צויק ייעוץ ארגוני
יועץ בתחומי דעת
דר' ינון שנקר
ש"י ייעוץ והדרכה
יועץ לבניית תכניות אב בחינוך
אורבניקס בע"מ
בי ג'י אימפלימנט בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי
ענת צויק ייעוץ ארגוני
ש"י ייעוץ והדרכה
יועץ לבקרת תקבולי חינוך
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
יועץ לבקרת תקציבי חינוך
מ"בע "הדר יעוץ לרשויות ומועצות"
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
ברזיק פתרונות ניהול בעמ
גישה יעוץ וניהול בע"מ
גפני שלו שות' בע"מ
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
רון פישמן ושות רואי חשבון
יועץ להכנת תכניות אב בתחום החינוך
בי ג'י אימפלימנט בע"מ
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יועץ פדגוגי
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ
תקשוב המאה ה 21-בע"מ
פסיכולוג
מרכז גלאי בע"מ

ייעוץ למנהלים

כלכלה

יועץ אישי למנהלים
BYON IT Solutions
אבי מזרחי-יועצים לארגון וניהול בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אוריון
אילה פישר
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
בי ג'י אימפלימנט בע"מ
דנה גבאי ייעוץ
ורדית קמחי
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי
טל לוי דיאמנשטיין
כוורת יועצים בע"מ
כלכלי פיננסים ויזמות בע"מ
לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ
לחמי אילת חביבה
מ.נ.ז שירותי ניהול
משה פרידמן רואה חשבון
ענת בראונר עומר
ענת צויק ייעוץ ארגוני
קבוצת גבים ע.ג .בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
רונית ששון פיתוח ארגוני והדרכה
רינה קישון
ש"י ייעוץ והדרכה
יועץ למיצוי קולות קוראים ברשויות מקומיות
א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
ארמה ניתוח מידע בע"מ
וולר ושות'  -משרד עורכי דין
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ
יועץ השקעות
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
רונן שטרית  -יעוץ כלכלי והכוונה פיננסית
יועץ כלכלי לכתיבת תכניות עסקיות
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אסכולה ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'
דן ויז'ניצר בע"מ
דנה גבאי ייעוץ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
יעקב זיצר ושות' ,רואי חשבון
מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ
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לשכה משפטית

מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
מנוף לעסקים שירותים כלכליים בע"מ
משה פרידמן רואה חשבון
סקטון ניהול ויזמות בע"מ
צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
תומר שנהר  -עורכי דין
יועץ למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מוניסיטי ישראל  2017בע"מ
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
רון פישמן ושות רואי חשבון
רואי חשבון לביצוע עבודות בתחום החשבונאות
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
יעקב זיצר ושות' ,רואי חשבון
מוטי חן שרותים מוניציפליים בע"מ
מידד ,הלוי ושות' רואי חשבון
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
משה פרידמן רואה חשבון
שרון שטיינר זילבר ושות'
יועץ לחוזים ,מכרזים והתקשרויות
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
בוסקילה כהן בן-שחר מלכה ושות'
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
כהן וילצ'יק ושות' עו"ד
משרד עורכי דין אמסטר רן  -יה
סער אטיאס עורך דין (אטיאס ושות' עורכי דין
ונוטריון)
רנה לפידות ,עורכי דין
תומר שנהר  -עורכי דין
תמר איטח עורכת דין
יועץ לחוקי עזר
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
בוסקילה כהן בן-שחר מלכה ושות'
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
רנה לפידות ,עורכי דין
תמר איטח עורכת דין
יועץ למיסים והיטלי פיתוח
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
בוסקילה כהן בן-שחר מלכה ושות'
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מוטי גל ושות' משרד עורכי דין
ניר רוקח ושות'  -משרד עורכי דין
שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות' עורכי דין
יועץ לשירותים משפטיים בהליכי ארנונה
בוסקילה כהן בן-שחר מלכה ושות'
יועץ לשירותים משפטיים
בהליכי ארנונה
חיים בן יעקב
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
מוטי גל ושות' משרד עורכי דין
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מחשוב מידע
ותקשורת

ניר רוקח ושות'  -משרד עורכי דין
רנה לפידות ,עורכי דין
שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות' עורכי דין
יעוץ בעניין ניהול נכסים לרבות הקצאות ,הפקעות וכדומה
רנה לפידות ,עורכי דין
יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות  -דיני נזיקין
רונן ,מעוז משרד עורכי דין
רנה לפידות ,עורכי דין
יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות  -דיני עבודה
סער אטיאס עורך דין (אטיאס ושות' עורכי דין
ונוטריון)
רובין שמואלביץ ,עורכי דין
רנה לפידות ,עורכי דין
יעוץ בתחום דיני רשויות מקומיות כללי
בוסקילה כהן בן-שחר מלכה ושות'
וולר ושות'  -משרד עורכי דין
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
כהן וילצ'יק ושות' עו"ד
מרגלית בוטרמן ,עו"ד
רנה לפידות ,עורכי דין
שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות' עורכי דין
תמר איטח עורכת דין
יעוץ לכתיבה וניסוח של חוקי עזר
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
רנה לפידות ,עורכי דין
תמר איטח עורכת דין
יעוץ שירותים בהליכי גביה
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
בוסקילה כהן בן-שחר מלכה ושות'
חיים בן יעקב
משרד עורכת דין אילנית אלגוב
סער אטיאס עורך דין (אטיאס ושות' עורכי דין
ונוטריון)
רנה לפידות ,עורכי דין
איפיון ופיתוח מערכות מידע מקוריות
אלתרנט מרעיון למציאות  -חדשנות 2013
בע"מ
פ .זינגר פרויקטים בע"מ
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ
שפ .סמארט אפליקציות בע״מ
יועץ אבטחת מידע
אינטגרטי יעוץ וניהול סיכונים (א.י.נ) בע"מ
אינפוגארד בע"מ
אלתרנט מרעיון למציאות  -חדשנות 2013
בע"מ
יועץ לכתיבת מכרזים בתחום טלפוניה ותקשורת
אבי מזרחי-יועצים לארגון וניהול בע"מ
או-מי מערכות תקשורת ומחשוב בע"מ
אלתרנט מרעיון למציאות  -חדשנות 2013
בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ
תומר שנהר  -עורכי דין
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משאבי אנוש

רווחה

יועץ לכתיבת מכרזים בתחום מערכות מידע
אבי מזרחי-יועצים לארגון וניהול בע"מ
אלתרנט מרעיון למציאות  -חדשנות 2013
בע"מ
גיל זילברמן
גפני-טכנולוגיות מחשוב מולטימדיה בעמ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
מאסטר מיינד מחשוב בע"מ
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ
תומר שנהר  -עורכי דין
חריגות שכר
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים
בע"מ
מכלול  -ניהול ובקרת הון אנושי בע"מ
מרגלית בוטרמן ,עו"ד
משי יועצים בע"מ
שחק המומחים לשכר
יועץ בקרת שכר מוניצפאלי
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
גדעון פישר ושות'
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
מכלול  -ניהול ובקרת הון אנושי בע"מ
שחק המומחים לשכר
יועץ להסכמים קיבוציים  -קליטת עובדים והסכמי שכר ברשויות מקומיות
גדעון פישר ושות'
ח.ד .ארז יועצים
מרגלית בוטרמן ,עו"ד
שחק המומחים לשכר
שלמה שטרן ייעוץ בענייני עבודה ועובדים
יועץ לשכר ,פנסיה וזכויות סוציאליות
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
בלו צ'יפ יעוץ פינססי בע"מ
ח.ד .ארז יועצים
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים
בע"מ
מכלול  -ניהול ובקרת הון אנושי בע"מ
מרגלית בוטרמן ,עו"ד
משי יועצים בע"מ
שחק המומחים לשכר
יועץ מומחה לדיני עבודה
בשארי שמואלי ושות'
גדעון פישר ושות'
וולר ושות'  -משרד עורכי דין
ויינברגר ברטנטל ושות'
ח.ד .ארז יועצים
י .פירוזמן -י .גהוורי משרד עורכי דין ונוטריון
לפידור ושות' עו"ד
מרגלית בוטרמן ,עו"ד
עופר שפיר ושות משרד עו"ד
רובין שמואלביץ ,עורכי דין
הדרכה מקצועית בתחום עבודה סוציאלית
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לאהוב  -מור קדר
יועץ להכשרות חירום
אילה פישר
טל לוי דיאמנשטיין

רישוי עסקים

שכר

מנחה קבוצות
BYON IT Solutions
אוריון
אורנה לוינסון
אילה פישר
בי ג'י אימפלימנט בע"מ
געדע נעם הרץ
טל לוי דיאמנשטיין
טנא  -יעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בע"מ
לאהוב  -מור קדר
ענת צויק ייעוץ ארגוני
קבוצת גבים ע.ג .בע"מ
רונית ששון פיתוח ארגוני והדרכה
ש"י ייעוץ והדרכה
מנחה קבוצות בתחום העבודה הקהילתית
אילה פישר
דר' ינון שנקר
מורשה נגישות שירות ומת"וס (מבנים תשתיות וסביבה)
אי אפ אי אקסס בע"מ
איי אל אם וויי הנדסה ובטיחות
אריאל גרדשטיין -גישה טובה בע"מ
ארכ' וייסביין יוסף
ורשבסקי נגישות בע"מ
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
פשוט נגישות
קבוצת אניגמה הנדסה ,בטיחות ונגישות בע"מ
שלי ימין -אדריכלות תכנון ונגישות
שק"ל
יועץ לשכר מוניציפאלי
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
אופיר בוכניק ושות' רו"ח
אריק גולדיאן
גדעון פישר ושות'
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי
יעקב זיצר ושות' ,רואי חשבון
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
מרגלית בוטרמן ,עו"ד
שחק המומחים לשכר
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