
סיווגטלפון 2טלפון 1כתובת הספקעוסק מורשהשם הספק

אדריכלות          0544771484          0776424444שמעון התרסי 38 תל-אביב      038710901שחר מיטל

אדריכלות          03-6220850          03-5220850ת"א, באר טוביה  14  מיקוד        512155946ברחנא אדריכלים ובוני ערים 

אדריכלות        052-3562457           03-6042433רח' אוסישקין 102 תל אביב       557372414פורה יעקובי - קרני אדריכלים

אדריכלות         054-4232337          03-6499515ת"א, קהילת ונציה  12  מיקוד        540166352שילה, פייטלסון ,  יעקבסון - 

אדריכלות         052-2416641          04-8345996יערות 4 , חיפה , 34787        6841522אמנון רפפורט ארכיטקט 

אדריכלות          052-421665          03-5606257רח' אחד העם 98 תל אביב        68288604אנדרי קרישן אדריכל - קרישן 

אדריכלות         050-4450950          03-6956831רח' יגאל אלון 159 תל אביב       511477937ב. אייזנברג - ב. שרמן 

אדריכלות          04-8258120          04-8255435רח' מאפו 4 חיפה 34361       68203801בנימין איזק

אדריכלות          050-268746          04-9835146קק"ל 4 ק. טבעון 36082      512261900מבל ערן - אדריכל

אדריכלות         050-8266900          04-8347165רח' לינקולן 2 חיפה 34369        8037798שמחה אפק

אדריכלות          04-8261684יערות 15 , חיפה        6110225רונית לכטמן

אדריכלות          03-6227272החשמונאים 113 ,תל אביב      512485897קלמן כץ , ירון כץ 

אדריכלות          03-5624262          04-8243147החשמונאים 88 , ת"א 67133        512253667קנפו כלימור אדריכלים בע"מ

אדריכלות         050-5356920          09-8665050כוכב הים 20  , חופית 40295      054917620רונן ארד

אדריכלות         054-6448817          09-7411186היובלים 32 , הוד השרון      511453748שלום קלנר אדריכלים בע"מ

אדריכלות          050-579756          03-5621155סעדיה גאון 22 - בניין אבן זיו -       512733502יובל גני  אדריכלים בע"מ

אדריכלות          03-5404172          03-5402190אוסישקין 37 , רמת השרון      557181963א. בהר מושקוביץ ובינוי ערים

אדריכלות          03-7549954מנחם בגין 7 , רמת גן מיקוד       557726908אמאב תכנון - אמנון ניב, 

אדריכלות          03-6956136          04-6392629בארי 51 , ת"א       54539929עפר סבר אדריכלים מהנדסים

אדריכלות         052-8026685          077-307880שער פלמר 1  , חיפה      002409092מיכאל רטנר - אדריכלים

אדריכלות         050-5230096          03-6021118אוסישקין 46 , ת"א      050070697אסא יוסף אדריכלים

אדריכלות         054-4412029          03-5288603זלמן שניאור 8 , ת"א      052637535טולו אמתי - אדריכלית

אדריכלות         052-6900591          04-8378240לוטוס 7 , חיפה      051973196א.א. הירש אדריכלים - בוני 

אדריכלות          04-8580077קרן היסוד 15 , טירת הכרמל       557124542עוזי גורדון בע"מ  אדריכלים 

אדריכלות         077-3355204המרגנית 58 , רמת גן . 52584      512739723מרחב תכנון בע"מ

אדריכלות          04-8510878הגפן 1 ת.ד. 9436 חיפה .       512206111גיורא גור ושות' אדריכלים 

אדריכלות          02-6254603המלך ג'ורג 27 ת.ד. 2923       511570251קולקר קולקר אפשטיין 

אדריכלות          03-6887001המסגר 20, ת"א 67776      512489311ב. פלג אדריכלים ומתכנני 

אדריכלות        08-6287668-9באר שבע , יהודה הנחתום 4 ,       512135385ארמון אדריכלים

אדריכלות         050-5219417         073-2223636הרוגי מלכות 9 , תל אביב      513250175דורית ודורון הוק  אדריכלים

אדריכלות נוף         054-4561777          03-6443306קהילת ונציה 8 , ת"א      513245894גילר לדרמן אדריכלים

אדריכלות נוף         050-8751188          02-6799321תירוש 551/9 , ירושלים      017939513עמיאל הולץ  - אדריכל נוף

אדריכלות נוף          04-8103182ווג'ווד 6 , חיפה      053315263יהודה פרחי - אדריכלות נוף , 

אדריכלות נוף          03-5440566צידון 12 ת"א 63508      004876231אריה שילה אדריכלים

אדריכלות שימור         054-4774656          03-5357933טוב 5 , קרית אונו . 55022      010014371ברכה אור  אדריכלית שימור 

אדריכלות שימור         072-2510049יונתן רטוש 3 , יפו , 68021      514227735מימר נאור אדריכלות ושימור 

איטום ובידוד טרמי          04-8245384         052-2535430אורן 23/39 חיפה. 34734      051939684חיון -טל  אברהם

אקוסטיקה         052-2500656          09-9553858בן גוריון 42/4 הרצליה  מיקוד        510969421מ.ג. יועצים לאקוסטיקה בע"מ

אקוסטיקה         052-8828472          03-6721414 ר"ג , רח' אבטליון 12.   52424      008300030ויקס אהרון

בטיחות          03-9037148          03-9037141המלאכה 19 פארק אפק ראש       510743560הז-מט  בע"מ



בטיחות          03-9534040רח' משה לוי 11 א.ת חדש       511815680שמואל נתנאל מהנדסים 

בטיחות         052-2511285          03-5471142רח' החיל 15 רמת השרון        08264087אינג' כגן דגי

בטיחות          09-7422031הרב ניסים 17 א' רעננה,        512893397י. אלדאג - מהנדסים יועצים 

בטיחות         050-5337070          03-5791606המלאכה 57 חולון 58855      512382961משה שמש פרוייקטים 

בטיחות         054-4999029          03-9625552בר אילן  3 , גן נחום , ראשל"צ       512141904מומנתקן הנדסת איכות 

בטיחות         052-3450007          03-9667172יעקב פרימן 20 , ראשל"צ .       511749376שלהבת מערכות מידע בע"מ

בטיחות         050-7318549          03-5469177 סוקולוב  83 תל אביב 62284      512645177גלטל ת"א הנדסת בטיחות

בטיחות          03-7369772סמטת עמק זבולון 13 א' ,       513244764י.פרידמן הנדסת בטיחות אש 

בטיחותיוני - 052-5439791         0777-990030סחרוב 11 , ראשל"צ      513677021לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

בטיחותעודכן 3/1/12         077-2099088כרמל 8 , רעות . 71799      514291400ברקי יוסי בע"מ - יועצים 

בטיחות          04-8204031בית כפיר , בעלי המלאכה 26 ,       513276188יוסי פניני מהנדסים יועצים 

ביומטריה         054-5552340          08-8516400התאנה 25 , אשדוד . ת.ד.       512645755ש.ב.מ. יועצים בע"מ

גז         054-4302674          03-6355328ת.ד. 3800 פתח תקוה מיקוד       511896458אל.בי.גז בע"מ - עזרא לבנברג

גיאוטכניקה  - ביסוס         09-74241752          09-7604644היצירה 10 אזור תעשייה       513266031מכטה גיאוטכניקה בע"מ

גיאוטכניקה  - ביסוס           050234518          03-5756517כנרת 15 , בני ברק      660139106אינג' זליג דיאמנדי

גיאוטכניקה  - ביסוס         09-95556792          09-9588808יהושפט 55 , הרצליה      513270587דוד דוד וישי - ביסוס מבנים 

הדרכה         052-2202533          03-7369426היסמין 1 סמינר אפעל       512565946הצוות הדידקטי

הדרכה         052-3688040          03-6412108רח' נקר מאיר 7 תל אביב       513957241במחשבה תחילה

הדרכה         054-4347323גפן 7 , קיסריה . 38900      055247779אמיר עמיחי

הכנת מפרטים וכתבי כמויות  (תחום בינוי)          03-6341773משה דיין 4 יהוד ת.ד מיקוד        10759447רפי נחום - מנדסים יועצים

הכנת מפרטים וכתבי כמויות  (תחום בינוי)          03-5363391מוהליבר 2 בית השחף יהוד      512055427גמזו - ניהולית שרותי הנדסה 

הכנת מפרטים וכתבי כמויות  (תחום בינוי)         052-2279032          03-9648554רח' צרנוב 4 ראשון לציון       008340036וולינץ שלום - מהנדס בנין

הכנת מפרטים וכתבי כמויות  (תחום בינוי)          09-8628149ש. הנציב 5 , ת.ד. 2077 נתניה      014418552רום מהנדסים א. גרינברג

הנדסה אזרחית          08-6284129באר שבע , יהודה הנחתום 4      511022212דוט-רון 1984 מהנדסים 

הנדסת אנוש         054-4402827          02-5335905ת.ד. 109 רעננה 43100      512577065גנגה בע"מ -גלבוע יצחק

הנדסת רכב         052-4445593          04-6389204עבודה 25 בנימינה מיקוד       050067271מורג נתן - הנדסת רכב

הסברה,אסטרטגיה שיווקית ומיתוג         052-3747219          03-6441411הברזל 24 , ת"א      513010272ברנד ויז'ן

הסברה,אסטרטגיה שיווקית ומיתוג         050-5567707          03-6081615יהודית 6,רמת גן      023841109מירב פרסי צדוק

הסברה,אסטרטגיה שיווקית ומיתוג          03-5108801המרד 29 , ת"א  61500      557669439מיצוב

הקמת מרכז מבקרים ומורשת (כולל           03-5372512חומה ומגדל 26 , ת"א      511510117קומפיוגרפיק פתרונות  בע"מ

הקמת מרכז מבקרים ומורשת (כולל           03-6883533הגר"א 15 ת"א , 66024      557732591דיסק אין  בע"מ

הקמת מרכז מבקרים ומורשת (כולל           03-7688000הברזל 4 ת"א .ת.ד. 69710      513333393קבוצת אורפאן בע"מ

חשמל         050-5237019          04-8322166רח' פיירברג 5 חיפה 32447      557664232י.נהרי -מהנדסים יועצים בע"מ

חשמל          054-542254          03-5625063בית הלל 16 ת"א67017      512850991קפלן את נבות מהנדסים 

חשמל          03-9227773          03-9227773קופלמן 26 ,  פתח תקוה        512081852קרביץ מהנדסים  בע"מ

חשמל          03-5614803          03-5613872רח' יהודה הלוי 92 תל אביב       510852429שי הרפז תכנון והנדסת 

חשמל         052-4272730          03-6350904שארית ישראל 37, ת"א       511292179אינג' אלכס טל - מקסים כהן - 

חשמל          054-912131         03-9237703 משה דיין 16 פ"ת קרית אריה      512720277י. פיזנטי - תכנון מתקני 

חשמל          050-268873          03-6131688רח' הבונים 8 רמת גן 52462      512258559שנבל יאיר- הנדסת חשמל 

חשמל         054-4914605          03-6124888מנחם בגין 42 , רמת גן .         511304552ר.כהן  ושו"ת מהנדסים יועצים

חשמל          08-6289442          08-6289441רח' יהושוע הצורף 9 , באר       016637100סילווה קוגן



חשמל         050-5280642          03-6444940באסולה 13 , ת"א . 69869      014535264ארקדי שיין

חשמל          03-6197695          03-6197582בן גוריון 17 בני ברק      557398567ג.א.ש. הנדסת חשמל

חשמל          03-9340095ריינס 30 , פ"ת   49382      055025092אינג' אורי אברהמי - תכנון 

חשמל          03-6193992בר כוכבא 8 , בני ברק      511501207דוד בר עקיבא - מהנדסי 

חשמל          03-5730773אפנר 3 , גבעתיים 53292      557389418חיים עינב דב צ'ובוטרו - 

חשמל          03-6134177הבונים 1 , רמת גן 52462      510612674סמו הנדסת חשמל בע"מ

חשמל         050-8334399         077-9300818ת.ד. 600 כפר סבא 44110      514246131אריאל מלכה מהנדסים 

 TAMYR  טקסטיל          03-7171600רח' אילת 50 ת"א - יפו 66845      511714370טמיר גומיטקס

טקסטיל         052-2748143          09-7670812אהרונוביץ 14 כפר סבא        54947023ברן יצחק

יועץ לא פעיל         054-4522881          03-6789555הירדן 29 , ר"ג      510822117נגאי בע"מ

יועץ לא פעיל         050-5320641          09-8620288מאיר אבנר 20 , נתניה      051683530עוזי וייס

יועץ לא פעיל         052-6977750         072-2504211המעיין 4 , ליגד סנטר , מודיעין      513318154יורמישן בע"מ

יועצי ביטוח        03 - 5624282עמינדב 17 , ת"א      557361052יגאל שגיא ושות'

יועצי ביטוח         052-3311690          03-9778194רחוב ערבה - בית ענבל -        51646406דגון יצחק -דגון שירותי 

יועצי ביטוח         054-6517017          04-6289141התאנה 7 , בנימינה      050575430גדעון ארמן

יועצים בתחום הנדסה ביו- רפואית         054-4692880          04-9590233ת.ד. 2183 קרית טבעון 36094      511565483רנדיקס בע"מ

יועצים בתחום הנדסה ביו- רפואית          052-758148שד' בן צבי 43 רמת גן 52247      030598635מר חי גאון

יועצים לניהול         054-5457966          03-5652323רח' המסגר 55 תל אביב       511887655מרטנס הופמן בע"מ - יועצים 

יועצים לניהול          053-346837          09-7667622התע"ש 23, כפר סבא  44212      512137209לוג הנדסה וניהול בע"מ

יועצים לניהול         052-4310903          09-7444366רעננה, הפנינה 2 מיקוד 43215      511039406פרוגרמה מע' לוגיסטיות

יועצים לניהול          03-5322423רח' הזיתים 7 גבעת שמואל       52912045ברגמן יוסף

יועצים לניהול          03-5491337ת.ד. 119 אביחיל מיקוד 42910      513264234רוני נתנאל בע"מ

יועצים לניהול          08-9246491שואבה 11 , ד.נ. הרי יהודה      059149880גלבוע שלמה - שרותי 

יועצים לניהול          03-5386664          03-5386666המפעל 13 , אור יהודה      511932568אשד - משאבי ניהול והנדסה 

יועצים לניהול         050-7292303          03-6126868בצלאל 8 , ת.ד.1926 רמת גן ,       512473919קו פרוייקט ייעוץ הנדסי בע"מ

ייעוץ כלכלי         050-4362468         072-2155999דרך מנחם בגין 52 תל אביב -       514712652אם פקולטי בע"מ

ייעוץ כלכלי          03-6386868דרך מנחם בגין 48 ת"א      510986011זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ-

ייעוץ כלכלי         050-5204903          02-6519991כנפי נשרים 24 ירושלים מיקוד       513685990הלוי דוויק ושות' ארתיק 

ייעוץ כלכלי         054-4446036          09-7663375ת.ד. 10026 , רמת גן 52001      512077496עוצם 1995 בע"מ-צביקה 

יעוץ ארגוני         050-6520100          08-9233444כפר הנוער בן שמן 73112      512430257אורגד יעדים בע"מ

יעוץ ארגוניהנח"ש - 09-9598646          09-9598000שד' אבא אבן 3 א.ת הרצליה       511880403חושבה לתכנון בע"מ

A.L.D.   יעוץ ארגוני          03-7913200מנחם בגין 52 , ת"א      511024373חברת ייעוץ

יעוץ ארגוני          03-5446268ה' באייר 42 תל אביב 62150       51719961זאב דורי - ייעוץ עסקי

יעוץ ארגוני          03-5492634אבשלום חביב 6 רמת אביב ג'       008543381יורם אלרון

יעוץ ארגוני          09-7453532          09-7453532הבנים 6 כפר מל"ל 45270      511585010לוטם אסטרטגיות לפתוח 

יעוץ ארגוני          050-707073          09-7440624מכבי 15 , רעננה      513022681צ'אלנס פור בע"מ

יעוץ ארגוני         052-8466399          09-7444224הבנים 14, הוד השרון      557616398ארגו-ייעוץ, ניהול, הטמעה 

יעוץ ארגוני         052-2284633          04-8110883שימקין נחום 5 א' חיפה מיקוד        57399016דיטי בוכנר

יעוץ ארגוני         052-2788846          03-9360013השיטה 13/1 אורנית מיקוד        56210941איכות ומצוינות בניהול - 

יעוץ ארגוני         052-2993116         03-6203856 גורדון 24 תל אביב מיקוד       512671348ערן שחטר פיתוח הדרכה 

יעוץ ארגוני          03-5629995המלאכה 3 , ת"א      513238816עדליא יעוץ כלכלי בע"מ



יעוץ ארגוני          09-9508634         052-2784976הבשור 21/4 , הרצליה      001601483דר '  חנן שי (שוורץ)

יעוץ ארגוני         054-7708994          03-6478630פתחיה 12 א' שיכון דן תל        68973726משה קינן

יעוץ ארגוני         054-8098708          08-6100855צדקיהו 24 באר שבע מיקוד        56084742מרכז סינרגיה-רותי לסנר

יעוץ ארגוני          03-7659555הברזל 34 רמת החייל ת"א       557354040אמן-ארגון ומדעי ניהול יועצים 

יעוץ ארגוני         050-5308010          08-9471577פרוג 3 רחובות מיקוד 76302      513383356רון גור טכנולוגיות ניהול 

יעוץ ארגוני         050-2622590          09-9553947מדינת היהודים 60  הרצליה       514141324בלאט לפידות - ייעוץ וניהול 

יעוץ ארגוני          03-7686444ראול וולנברג 2 , ת"א      512186941מקאן פרס בע"מ

יעוץ ארגוני          08-8650044שד' מנחם בגין 1 , אשדוד,       511164725אדם עמית תשלובת ייעוצית 

יעוץ ארגוני         054-5440036          03-5403350יבנה 46/71 , רמת השרון,        51731214 חברת השחף - אריאלה זאבי

יעוץ ארגוני         054-4740100          02-5702723הבושם 54/40  ת.ד. 83208 ,       050618255משה זאבי

כתיבת נהלים ותורת הפעלה          03-6738579רמת גן 52434, בן גוריון  128      511370793תו"אר מערכות הנדסה  

כתיבת נהלים ותורת הפעלה         054-4556435          09-7673076ההשכלה 3 כפר סבא 44455      512754615אוגר בינט בע"מ

כתיבת נהלים ותורת הפעלה          02-6417904         050-7287503קובובי 54 ירושלים , 96757      050312750ראובן רגב

כתיבת ספרי הנצחה         052-3523833          1700506252גלבוע 39/1 מבשרת , ירושלים     0050093541חברת דוקו -מוטי מרגלית

כתיבת ספרי הנצחה         052-2372333          04-8142020העצמאות 65, חיפה      512183534מכללת תלתן - ארז ישכרוב

כתיבת ספרי הנצחה         052-3736277          04-6485583קיבוץ עין חרוד מאוחד , 18965    557656089-1סטודיו יפה בן עזרא  - קיבוץ 

מבנים          03-6155900רח' ברוך הירש 28 בני ברק       510555758מ.הורוביץ - ע.בוך מהנדסי 

מבנים          050-335643          03-6955255נחלת יצחק 32 א' תל אביב       510797541ש.  אנגל מהנדסיםבע"מ

מבנים          03-6959382רח' יגאל אלון 120 תל אביב       510561095שמעיה בן אברהם

מבנים          03-6155600ברוך הירש 28 בני ברק 51202      557374451זינגר הורוביץ בוך ושות'

מבנים          02-5661714רח' אבן - עזרא 3 רחביה       510689441י. גורדון מהנדסים בע"מ

מבנים        03-6391881/2          03-6391881  בית עובד 8 תל אביב 67211      540124799מילר - שנבל- צחר ושות' - 

מבנים         050-5300614          04-8522022דרך יפו 157 , חיפה 35251      510550114אינג' אפריים מלר , מהנדס 

מבנים          054-455852          03-6055084בובליק 17 תל אביב 62004      510611866סמך חברה הנדסית בע"מ

מבנים          03-5233994          03-5249119רח' ארלוזורוב 150 תל אביב       512665605פרי- רבין מהנדסים בע"מ

מבנים          054-533116          08-6203880הפלמ"ח 72 , באר שבע      511192825עשת הנדסה בע"מ

מבנים          03-5374844המסגר 30 ת"א      557617453ירון -שמעוני- שחם , 

מבנים          056-815155          04-8254222הפרחים 9, חיפה      557128030קרבן ושות' חברה להנדסה 

מבנים          03-9245525השילוח 8 פתח תקוה      511642357לבני מהנדסים בע"מ

מבנים          08-6286688בית בלטק , יהודה הנחתום 4 ,       008561128ד. הרשפינקל

מודדים מוסמכים          052-534286          04-8577380היוזמה 2 טירת הכרמל 39032      510558273כנען שירותי הנדסה בע"מ

מודדים מוסמכים          050-352776          03-5614421רח' עמינדב 23 תל אביב       540187184דותן את קופרמן -מודדים 

מודדים מוסמכים          03-9046593סטרומה 5 פתח תקווה 49101       51031888חן ציון מלכיאל - מודד

מודדים מוסמכים          03-7518228          03-7528322סמדר 26 , ר"ג      510913239דיאמנט -דנוס- כהן בע"מ

מודדים מוסמכים         054-4264466          03-9607316מושב חמד 125 מיקוד:50295      512410036יאיר איזבוצקי - מדידות 

מודדים מוסמכים          08-6513636צבעוני 13 , להבים.65336      511078404ת.ה.ן. - תכנון 

מודדים מוסמכים          04-8580355היוזמה 2 , ת.ד. 2054 פארק       513627034חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ

מודדים מוסמכים          03-5335668יוני נתניהו 3 א' , אור יהודה       511786113אשד ניהול נכסים 

מודדים מוסמכים         073-2692222קיבוץ החורשים , ת.ד. 166 ,       513567685טריג מידע מרחבי בע"מ

מודיעין אינטרנטי         054-2461069          09-7482180בני ציון , ת"ד 395 . 60910      513615344הזארד ת'רט אנליסיס - 

מזון          08-9263773התאנה 34 , רעות . ת.ד. 951          65084147מולדובן  שמואל



מזון          03-6955806נחלת יצחק 34 א' 67448      511223711נתיב  - יועצים

מזון         052-2680830אהוד מנור 8/23 חולון      514061142פודביז בע"מ

מחשוב          0524654734          09-8637118ת.ד. 8590 נתניה 42504      512284670ביט פלוס בע"מ

מטבחיםג'ק אבירם 050-261410        09-8919404/5המייסדים 41 ת.ד. 1610 אבן       512757410זוננשטיין דרור

מטבחים         052-2672013          02-5353970הקרן 37 מעלה אדומים 98351      513108092שרפקין יועצי מטבח -2001- 

מטבחים         050-8674869          08-9278800קיבוץ נחשון ד.נ. שמשון        514472042נחשון תכנון מטבחים בע"מ

מיגון מבנים         050-5272063          03-6700199עליית הנוער 42 , ת"א 67450      511874067ק.א.מ.נ. ייעוץ מיגון בע"מ

מיזוג אויר          03-9211197רח' לשם 7 ק.מטלון פ"ת       30595433נועם הררי - מהנדס יועץ

מיזוג אויר          04-8660677רח' ירושלים 10 ת.ד. 4553       510551682אהוד ויסברג - מהנדסים 

מיזוג אויר          03-5709292          03-5708191רח' דב גרונר 24 בני ברק          686147א. איל אריה מהנדסים

מיזוג אויר          02-6723303רח' התעשיה 8 י-ם      511364341י. עירוני מהנדסים יועצים  

מיזוג אויר          08-6284020יהודה הנחתום 4 בית בלטק       512165986ש. אמיתי מהנדסים יועצים 

מיזוג אויר          08-6274122          03-5618087האומנים 14 , ת"א . מיקוד       510447816ה.ר.ו.א.ק חברה לתכנון ויעוץ 

מיזוג אויר          09-8340665רח' הלילך 5/8 נתניה מיקוד       512767377ברבי יצחק

מיזוג אויר          04-8403939הגליל 1 , ק. ביאליק 27019      512777277קור עז צ. שפאץ ח. בראלי 

מיזוג אויר         054-4753574          03-5440999נורדאו 101 ת"א , 62386      512531344אלון -פרבר שירותי הנדסה 

מים ותברואה      03-5584505/6/7השקמה 3 אזור 58001      510838170לביא נטיף מהנדסים בע"מ

מים ותברואה         067-344445           03-5445119רח' אוסישקין 6 תל אביב       511550303נ.ר.ש יעוץ והנדסה בע"מ  

מים ותברואה          02-5322333          02-5665530מבוא פל י-ם 10 , ירושלים      016880239צל - יעוץ הנדסי - צ'רנובלסקי 

מים ותברואה          02-5863666המרפא 5 הר החוצבים       511459273יושע  אמנון מהנדסים יועצים 

מים ותברואה          03-5612343          03-5612342רח' קרליבך 2 תל אביב 64730      510574056סניט - מהנדסים יעצים בע"מ

מים ותברואה         052-8833800          04-8229940קליבנוב 10 חיפה 31032 ת.ד.       512732488י.וינברג מהנדסים יועצים 

מים ותברואה         052-3846222          03-6041125רח' ברנדיס 5 תל אביב       510457096א.פפיש ושו"ת- מהנדסים 

מים ותברואה          03-5373891          03-5622638בית שמאי 8 , ת"א      510595192אי.אי.טי הנדסה וטכנולוגיה 

מים ותברואה          03-6952418נחלת יצחק 32 א' , ת"א      513359174י.לבל מהנדסים יועצים בע"מ

מים ותברואה         050-6678949          08-6281292יהודב הנחתום 4 , באר שבע      557550555אריה שוורץ מהנדסים יועצים 

מעליות ושערים חשמליים          03-5239925          03-5236633רח' באר -טוביה 5 תל אביב       510516107אינג' ש.לוסטיג  מהנדסים 

מעליות ושערים חשמליים          050-299533          09-8857472רח' הצורן 4 ג' נתניה 42506      511262164וי.אי.אס הנדסה בע"מ

מעליות ושערים חשמליים          03-5476230          03-5476220רח' שמואל הנגיד 33 רמת       511047722שנע 1984 יועצים בע"מ

מעליות ושערים חשמליים         054-4732779          03-6488202הברזל 24 , ת"א      557289048ש. הולץ מהנדסים בע"מ

מתכנני אבטחה ותקשורת          03-9230667יגיע כפיים 21 ג' פתח תקוה      511309809טנדו - טכנולוגיות 

מתכנני אבטחה ותקשורת          03-9244028          03-9234646יגיע כפיים 21 ת.ד. 10193       511187304קומסק

מתכנני אבטחה ותקשורת           037670674מאיר לוי 0507269212 עתידים, ת.ד. 58152, תל       520040122נס א.ט. בע"מ

E.M.G     מתכנני אבטחה ותקשורת         054-4243060          02-6727774ביתר  2 ירושלים מיקוד 93386      050427772אי.אמ.ג 'י אלי פלץ

מתכנני אבטחה ותקשורת         054-6683947סיגל 03-6506118העמל 12 ראש העין      511652547מטריקס אי. טי. תשתיות 

מתכנני אבטחה ותקשורת         052-4280018          03-9186000מגשימים 6  פ"ת      511121303אגניקס תקשורת ומחשוב 

מתכנני אבטחה ותקשורת          03-7666843          03-7666804קרית עתידים , מגדל נס  ת"א       511698219נס. אי.אן. ג'י בע"מ

מתכנני אבטחה ותקשורת          03-6323850          03-6323840רח' קדושי מצרים 8 יהוד      513144295קדם (א.י.) תקשורת 

מתכנני אבטחה ותקשורת         054-5534554          03-5614747רחוב מנחם בגין 74 תל אביב       513021642גלובל סקיוריטי שבח גרופ 

מתכנני אבטחה ותקשורת         054-2209820          03-5783520בן גוריון 1 , בני ברק 51201      512243825מטאור מערכות טכנולוגיה 

מתכנני אבטחה ותקשורת         054-4540584          09-7488430הבנים 14 הוד השרון      511633406י.ל. ניתוח מערכות בע"מ



מתכנני אבטחה ותקשורת          055-399082          09-7925150גלעד 53 אלפי מנשה . מיקוד       027231471סקיוריטיש - יעוץ בטחוני 

מתכנני אבטחה ותקשורת         050-6823415          08-9261942תומר 20 , מודיעין - רעות      513487967אינפוסייט בע"מ

מתכנני אבטחה ותקשורת         052-6447070          09-7961900הדולב 32 , ת. ד. 3807 תל       027997121אור -טק ייעוץ ותכנון 

מתכנני אבטחה ותקשורת          09-7430165          09-7430166מרכז אלרם אחוזה 96 רעננה       510843857י. גורדון מהנדסים יועצים 

מתכנני אבטחה ותקשורת         050-7243574          09-7494667גולן 5 , כוכב יאיר , ת.ד. 1043       057733586אלי יצחק יעוץ ויזמות

מתכנני אבטחה ותקשורת         054-4777300          03-5495911ריינס 28 רמת השרון , 47277      511590564עם נוי מ.פ.ס בע"מ

מתכנני אבטחה ותקשורת          03-6898555ת"א, החרוץ        511507683תמר - שרותי מערכות 

מתכנני אבטחה ותקשורת         050-7247981         077-9303102לכיש 9 , שוהם 73142      056538242עודד גורודצקי -יועץ אבטחה

נגישות מבנים          03-5322856          03-5322806בר אילן 10 גבעת שמואל         8559874כוכבה היימן

נדל"ן         050-5338210          03-5616161יגאל אלון 92 תל אביב 67891      512305400מ.א.ן נכסים יועצי נדל"ן בע"מ

ניהול ופיקוח         050-5247685            09-78049אז"ר 68 א' כפר סבא      513331835הרן מאיר הנדסה וניהול 

ניהול ופיקוח         054-4235376          03-5406166הבנים 40 רמת השרון 47223      511578635אבישי כץ בע"מ

ניהול ופיקוח          03-6161601הלח"י 28 בני ברק 51200      510751878אחים וקסמן תעשיות בע"מ

ניהול ופיקוח          03-5323660גוש עציון 7 , גבעת שמואל       510589112אחים מרגולין בע"מ

ניהול ופיקוח          04-6970714          04-6923845צפת, רח' הר ארבל 19      017129693אינג' תמיר פטר - ניהול 

ניהול ופיקוח          08-6489399          08-6489402דרך מצדה 6/9 - בנין מרכז       510797038אשל הנדסה בע"מ אבולעפיה 

ניהול ופיקוח          03-6490694          03-6476597קפריסין 3 תל אביב 69016       44037133מ. פרידמן , מהנדסים

ניהול ופיקוח          050-332820          03-5172424רח' המרד 29 תל אביב61500      511757684ניצן ענבר - ניהול פרוייקטים 

ניהול ופיקוח          04-8332994טשרניחוסקי 35 חיפה 35709      510582554קידן - תכנון הנדסי של מבני 

ניהול ופיקוח          09-7667190רח' רוטשילד 28 כפר סבא        51275592שמעון מילנר - חב' להנדסת 

ניהול ופיקוח         052-3213545          03-7396722המפלסים 17 פתח- תקוה ת.ד       557286564א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

ניהול ופיקוח         050-8289370          04-9894871ת.ד. 57  , יקנעם . 20692      512111691לביד הנדסה בע"מ

ניהול ופיקוח         054-4334509          03-5756156מנחם בגין 7 רמת גן מיקוד       512581570קמר - ניהול ופיקוח (98) בע"מ

ניהול ופיקוח          055-648003          09-9559555הנציב 71 , הרצליה      510752686אפרתי מדפיס ניהול 

ניהול ופיקוח          050-258583          03-7371313גבעת שמואל , גוש עציון 7      511534448וקסמן גוברין (נדן) - חברה 

ניהול ופיקוח          04-6275528          04-6275527קדמה 18 , כרכור      512042623וקסמן גוברין שטרן -ניהול 

ניהול ופיקוח          03-5045613          03-5033266חגי 4  , חולון 58832      512744855עדילי הנדסה בע:מ

ניהול ופיקוח          03-6083038          03-6083030תוצרת הארץ 18 , ת"א      557642360יורם גדיש , חברה להנדסה 

ניהול ופיקוח         050-5336098          03-9033770העמל 11 , ראש העין      513240903קרקם - ניהול ייעוץ ופיקוח 

ניהול ופיקוח         052-2676097          02-5791205מבוא היער 5 , הר אדר       068706068בלאו ישראל

ניהול ופיקוח         052-4099939          02-9709965פסגות , ד.נ. מזרח בנימין       513354084יואל ממן - ניהול ופיקוח בע"מ

ניהול ופיקוח          03-5714014כורזין 1 גבעתיים מיקוד       056004815א.גולן מהנדסים - גולן אהוד

ניהול ופיקוח         050-5272468          04-9535951הבונים 69 , קרית טבעון       512338088רפאל מנוף- ניהול פרוייקטים 

ניהול ופיקוח          03-6951299          02-5711661קרית המדע 5 , הר חוצבים       511624421אהוד תייר ניהול והנדסה  

ניהול ופיקוח         050-5317842          09-9503276הסתדרות 39  הרצליה.      513346668בן דוד הנדסה

ניהול ופיקוח          08-6200151רח' עומרים 8 א.ת. עומר       510801657ברן הקמת פרוייקטים בע"מ

ניהול ופיקוח         054-2001940         052-3310970האלון 315 , גבעון החדשה        55791394שגיא - טל מהנדסים

ניהול ופיקוח         052-2698849          04-8342119שבדיה 49 , חיפה      069515401פייר גייגר הנדסה אזרחית

ניהול ופיקוח          03-9676996הרצל 63 ראשל"צ 75267      512367301פרו - ש.י.א. הנדסה בניה 

ניהול ופיקוח         073-2955001         073-2955000המלאכה 3 , ת"א . 67215      512765033גאודע ניהול ומידע , מקרקעין 

ניהול ופיקוח          04-9905143הנפח 4 , ת.ד. 6252 , כרמיאל      512966136ארטמאג בע"מ



ניהול ופיקוח        02-6733238/9לייב יפה 9 , ארנונה ירושלים.       512191008י. ד. ירדן אלון  ניהול נכסים 

ניהול ופיקוח          03-6893900נירים 3, ת"א. 67060      511275810דקר בנין והנדסה בע"מ

ניהול ופיקוח        03-6093463-4יגאל אלון 157 ת"א 67443      512323122טל אסף ניהול ותכנון 

ניהול ופיקוח         052-7079505         072-2223444התעשיה 2 , יוקנעם 20692      514103621בונה טל מהנדסים בע"מ

ניהול ופיקוח         052-2887545         050-4433252אבישי 20 , ב"ש מייל-        514082643משה ארונס הנדסה ומחשוב 

ניהול ופיקוח          03-5661266הרכבת 28 ת"א   . 67770      511945099דנה הנדסה

ניהול ופיקוח         054-7787940          03-5365970סעדיה חתוכה 19 יהוד      513914044אופק י.ר. הנדסה ובנין

עורכי  מכרז ( כללי )          09-9506711גלגלי הפלדה 6 הרצליה , ת.ד.       511427502משיק - מחקרים ,שיטות 

קרימינולוגיה קלינית         052-8505168ת.ד. 1509 אפרת.90435       17916107דוד אברהם כהן

קרימינולוגיה קלינית         050-8689250זלמן שניאור 7 , הרצליה      022365027תמי עשת סבג

תכנון ותחזוקה          03-6489051ראול ולנברג 14 א' ת"א      001278977רוני ולטמן מהנדסים

תנועה ודרכים - פיתוח שטח         052-2726483          03-6738206רח' זוהר 4 רמת גן 52442      511583650ישראל אדלר-י.א.ה. הנדסה 

תנועה ודרכים - פיתוח שטח          04-8569000היוזמה 4 , טירת כרמל      510762040ינון -"תכנון ייעוץ ומחקר" 

תנועה ודרכים - פיתוח שטח          054-239648          03-5751755הבונים 2 , רמת גן       557371796אלתן ושות' - הנדסה אזרחית

תנועה ודרכים - פיתוח שטח         054-4660171          08-6738278שקנאי 16 ב' , נס ציונה        14538870גרגורי קוגן  -הנדסת  תנועה 

תנועה ודרכים - פיתוח שטחעודכן 3/1/12          03-7554444 בן גוריון 2  , רמת גן . 52573      512329376דגש הנדסה בע"מ

תנועה ודרכים - פיתוח שטח         050-5231837          04-8559111טירת כרמל , רח' היוזמה 2 ,      512328733תחבורה ותנועה -ד.א.ל בע"מ

תקשורת ומודיעין          02-5868714פרנקפורטר 4 ,י-ם . ת.ד.       054271788ד"ר רון שלייפר


