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 א. בהר מושקוביץ ובינוי ערים אדריכלות 1

 א.א הירש אדריכלים אדריכלות 2

 איז'ק בנימין אדריכלות 3

 אמנון זיו -אמבר תכנון  אדריכלות 4

 אמנון רפפורט אדריכלות 5

 אסא יוסף אדריכלות 6

 אפק שמחה אדריכלות 7

 בע"מארמון אדריכלים ומתכנני ערים  אדריכלות 8

 ב. איזנברג ב. שרמן אדריכלות בע"מ אדריכלות 9

  7991ב. פלג אדריכלים ומתכנני ערים  אדריכלות 11

 בן יצחק אדריכלים אדריכלות 11

 ברחנא אדריכלים ובוני ערים בע"מ אדריכלות 12

 גיורא גור ושות אדריכלים אדריכלות 13

 דורית ודורון הוק אדריכלים אדריכלות 14
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 טולו אמתי אדריכלות 16

 יובל גני אדריכלים בע"מ אדריכלות 17

 מיטל שחר אדריכלות 18

 אדריכלים -מיכאל רטנר  אדריכלות 19

 מנספלד קהת בע"מ אדריכלות 21

 מרחב תכנון בע"מ אדריכלות 21

 סבר עפר אלעזר אדריכלות 22

 עוזי גורדון אדריכלות 23

 ערן מבל ארכיטקטורה ובנוי ערים בע"מ אדריכלות 24

 פורה יעקובי קרני אדריכלים אדריכלות 25

 אדריכלים-פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלות 26
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 קנפו כלימור אדריכלים בע"מ אדריכלות 29

 קרישן אנדרי אדריכלות 31

 רונית לכטמן ותאדריכל 31

 רונן ארד אדריכלות 32

 שלום קלנר אדריכלים בע"מ אדריכלות 33
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 א. מערבי בע"מ בטיחות 46

 אינג' כגן דגי בטיחות 47
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 שמואל נתנאל מהנדסים בטיחות 58

 שמר בטיחות והנדסה בטיחות 59

 שמש משה פרוייקטים מיוחדים בע"מ בטיחות 61

 שר בטיחות ואיכות בע"מ בטיחות 61
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 ש.ב.מ יועצים בע"מ ביומטריה 63
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הכנת מפרטים וכתבי כמויות  

 )תחום בינוי(
 מהנדס בנין -וולינץ שלום
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הכנת מפרטים וכתבי כמויות  

 )תחום בינוי(
 יעקב בלס
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כתבי כמויות  הכנת מפרטים ו

 )תחום בינוי(
 רום מהנדסים א. גרינברג
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הכנת מפרטים וכתבי כמויות  

 )תחום בינוי(
 מהנדסים יועצים -רפי נחום 
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 גנגה בע"מ הנדסת אנוש 77

 הנדסת רכב -מורג  נתן הנדסת רכב 78



79 
הסברה ,אסטרטגיה שיווקית, 

 ומיתוג
 ד ויז'ןברנ

81 
הסברה ,אסטרטגיה שיווקית, 

 ומיתוג
 מיצוב

81 
הסברה ,אסטרטגיה שיווקית, 

 ומיתוג
 מירב פרסי צדוק

 דיסק אין בע"מ הקמת מרכז מבקרים ומורשת 82

 קבוצת אורפאן בע"מ הקמת מרכז מבקרים ומורשת 83

 קומפיוגרפיק הקמת מרכז מבקרים ומורשת 84

 נדסת סביבהאלמנט ה זיהום אויר ומים 85

 בן ישי מאיר חירום לאומי 86

 אינג' אורי אברהמי חשמל 87

 מקסים כהן תכנון מתק -אינג' אלכס טל  חשמל 88

 אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ חשמל 89

 ארקדי שיין חשמל 91

 הנדסת חשמל ג.א.ש. חשמל 91

 דור בר עקיבא מהנדסים חשמל 92

 וחיים עינב דב ציבוטר חשמל 93

 י. נהרי מהנדסים חשמל 94

 תכנון -י. פיזנטי  חשמל 95

 סילווה כהן חשמל 96

 סמו הנדסת חשמל בע"מ חשמל 97

 קפלן את נבות מהנדסים חשמל 98

 קרביץ מהנדסים בע"מ חשמל 99

 ר. כהן ושו"ת מהנדסים יועצים חשמל 111

 שי הרפז תכנון חשמל 111

 "משנבל יאיר הנדסת חשמל בע חשמל 112

 ברן יצחק טקסטיל 113

 טמיר גומיטקס טקסטיל 114

 גדעון ארמן יועץ ביטוח 115

 דגון יצחק יועץ ביטוח 116

 יגאל שגיא ושות יועץ ביטוח 117

 דגן פתרונות ויזואליים מתקדמים יועץ לתקשורת חזותית 118

119 
יועצים בתחום הנדסה בין 

 איתרפו
 מר חי גאון

111 
סה בין יועצים בתחום הנד

 איתרפו
 רנדיקס בע"מ

 אשד משאבי ניהול והנדסה בע"מ יועצים לניהול 111

 ברגמן יוסף יועצים לניהול 112

 גלבוע שלמה יועצים לניהול 113

 לוג הנדסה וניהול בע"מ יועצים לניהול 114

 מרטנס הופמן בע"מ יועצים יועצים לניהול 115

 סטיות בע"מפרוגרמה מערכות לוגי יועצים לניהול 116



 קו פרוייקט ייעוץ הנדסי יועצים לניהול 117

 רוני נתנאל בע"מ יועצים לניהול 118

 deloitte ייעוץ אסטרטגי 119

 operativa ייעוץ אסטרטגי 121

 אר די אי פתרונות בע"מ ייעוץ אסטרטגי 121

 יהודה קטורזה ייעוץ אסטרטגי 122

 שי שבתאי ייעוץ אסטרטגי 123

 מיכל צרי ארגוני ייעוץ 124

 A.L.D ייעוץ ארגוני 125

 אורגד יעדים בע"מ ייעוץ ארגוני 126

 איכות ומצוינות בניהול ייעוץ ארגוני 127

 ארגון ומדעי ניהול יועצים -אמן ייעוץ ארגוני 128

 בע"מ 7ארא  ייעוץ ארגוני 129

 ארגו ייעוץ ניהול והטמעה ייעוץ ארגוני 131

 נר דיטי יהודיתבוכ ייעוץ ארגוני 131

 לפידות, ייעוץ וניהול שינויים ב-בלאט ייעוץ ארגוני 132

 דר' חנן שי )שוורץ( ייעוץ ארגוני 133

 זאב דורי ייעוץ עסקי ייעוץ ארגוני 134

 אריאלה  זאבי -חברת השחף ייעוץ ארגוני 135

 חושבה לתכנון בע"מ ייעוץ ארגוני 136

 יורם אלרון ייעוץ ארגוני 137

 מקאן פרס בע"מ ייעוץ ארגוני 138

 רותי לסנר -מרכז סינרגיה ייעוץ ארגוני 139

 משה זאבי ייעוץ ארגוני 141

 משה קינן ייעוץ ארגוני 141

 עדי הרפז ייעוץ ארגוני 142

 פיתוח הדרכה ולמידה בע"מ - ערן שחטר ייעוץ ארגוני 143

 צאלס פור בע"מ ייעוץ ארגוני 144

 עמית תשלובת ייעוצית בע"מ -אדם  ייעוץ ארגוני 145

 מ"ארגון ומדעי נהול בע ייעוץ ארגוני 146

 יצחקוב אליהו ייעוץ ארגוני 147

 לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ ייעוץ ארגוני 148

 טכנולוגיות ניהול מתקדמות -רון גור  ייעוץ ארגוני 149

 סיסתמה בע"מ ייעוץ הסעדה ומטבחים 151

 ייעוץ כלכלי בע"מ -עדליא  ייעוץ כלכלי 151

 אם פקולטי בע"מ ייעוץ כלכלי 152

 דוויק בע"מ -הלוי  ייעוץ כלכלי 153

 זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ ייעוץ כלכלי 154

 בע"מ צביקה 7991עוצם  ייעוץ כלכלי 155

 בועז יעקובי ייעוץ למתקני משחק ונגישות 156

 סולושנס בע"מאופטימייז  ייעוץ ניהולי בתחום הרכש 157



 אייל קרוליצקי כתיבת מכרז נופש 158

 אוגר בינט בע"מ כתיבת נהלים ותורת הפעלה 159

 ראובן רגב כתיבת נהלים ותורת הפעלה 161

 תו"אר מערכות הנדסה כתיבת נהלים ותורת הפעלה 161

 מוטי מרגלית  -חברת דוקו  כתיבת ספרי הנצחה 162

 ארז ישכרוב-תן מכללת תל כתיבת ספרי הנצחה 163

 קיבוץ-סטודיו יפה בן עזרא כתיבת ספרי הנצחה 164

 תילתן, המכללה לעיצוב ולתקשורת חזותי כתיבת ספרי הנצחה 165

 אינג אפרים מלר מהנדס בנין ומבנים בע מבנים 166

 ד.הרשפינקל מבנים 167

 זינגר הורוביץ בוך ושות מבנים 168

 י.גורדון מהנדסים בע"מ מבנים 169

 ירון שמעוני שחם מהנדסי מבנים 171

 לבני מהנדסים בע"מ מבנים 171

 בוך מהנדסי ע. -מ. הורוביץ מבנים 172

 צחר ושות'-שנבל -מילר מבנים 173

 סמך חברה הנדסית בע"מ מבנים 174

 עשת הנדסה בע"מ מבנים 175
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 אנגל מהנדסים בע"מ ש. מבנים 178

 שמעיה בן אברהם מבנים 179
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 דיאמנט דנוס כהן בע"מ מודדים מוסמכים 182

 חן ציון מלכיאל מודדים מוסמכים 183
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 כנען שרותי הנדסה בע"מ מודדים מוסמכים 187

 לייפמן לאוניד מודדים מוסמכים 188

 ( בע"מ7991תכנון הנדסי ) -ת. ה. ן.  מודדים מוסמכים 189

 הזארד תרט אנליסט מודיעין אינטרנטי 191

 טרוג'נס בע"מ מודיעין אינטרנטי 191

 גיורה שגב מזון 192

 נתיב יועצים מזון 193

 פודביז בע"מ מזון 194

 שמואל מולדובן מזון 195

 ביט פלוס בע"מ מחשוב 196

 דרור זוננשיין תכנון מערכות מזון בע" מטבחים 197

 מטבחים בע"מנחשון תכנון  מטבחים 198



 עמר אור מטבחים 199

 ( בע"מ1007שרפקין יועצי מטבח ) מטבחים 211

 ק.א.מ.נ. יעוץ מגון בע"מ מיגון מבנים 211

 א. איל אריה מהנדסים מיזוג אויר 212

 אהוד ויסברג מיזוג אויר 213

 פרבר, שרותי הנדסה בע"מ-אלון מיזוג אויר 214

 נון ויעוץ הנדסיה.ר.ו.א.ק. חב לתכ מיזוג אויר 215

 בע"מ 7999י. עירוני מהנדסים יועצים  מיזוג אויר 216

 יצחק ברבי מהנדסים ויועצים בע"מ מיזוג אויר 217

 נועם הררי מיזוג אויר 218

 קור עז. צ. שפאץ ח. ברזילאי מיזוג אויר 219

 ש. אמיתי מהנדסים יועצים בע"מ מיזוג אויר 211
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