


אדיר אלווס- אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ513743583
אילנה אופיר51292027

פתילת המדבר בע"מ515971257
קבוצת ורד יעוץ ופיקוח בע"מ515966687

אבי ליזר24696064
אהוד בסט- אדריכלים55887806

אי.בי.אס אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ515010460
גבריאלה נוסבאום8078941

גורדון אדריכילים ומתכנני ערים515177459
יוסף בורשטיין אדריכלים32081234

יער אדריכלים ומתככני ערים513066951
כרמלי ונתן פלדמן בע"מ515335925
סטיו אדריכלים557347135
עירית ודרור אדריכלים557118197
פרחי - צפריר אדריכלים בע"מ510702525
כנף פרנס אדריכלים513490912
צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ511330540

סבירסקי מלול בתיה- באה אדריכלים ובוני ערים65113524
פורום שרת 99 בע"מ512731720
אדום אדרכלים בע"מ515768083
בני פרייז אדריכלים בע"מ513338863
אורצקי אדריכלים בע"מ516100492
ליזי דלצ'רו אדריכלות301628970
יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ510763709

נורית ונדסבורג54063722
רן גולדמן36136562

ראשינל אדריכלות ותכנון ערים בע"מ515364628
שירי פרץ אדריכלים29070653

בן ארי אדריכלים 2014 בע"מ515175016
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים558124905
לאה שניאור516303880

עמרי נחום36258861
רוני זייברט42934042

נועה רון- טל פייסט514658939

אי.בי.אס אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ515010460
כרמלי ונתן פלדמן בע"מ515335925
פורום שרת 99 בע"מ512731720
ליזי דלצ'רו אדריכלות301628970

עו"ד משה אברהם27117639
חברת מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ515574143

עזר סיגל- צל ופרוייקטים 24402414

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ515376457
ד.ד מנדסים 515614576

ד.ד מנדסים 515614576

הנדסה

יועץ הצללות

יועץ מיגון

יועצי קרינה

אגרונום

אדריכלים

הנדסאי אדריכלות



אורבניקס בע"מ512002130
לגעת במרחב בע"מ515798015

עו"ד משה אברהם27117639
פורום שרת 99 בע"מ512731720
פי.ג'י. אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ 512066176
קבוצת ורד יעוץ ופיקוח בע"מ515966687
גיאופורמציה בע"מ513980334
ל.מ.י מחקר ופיתוח בע"מ514350727
שלמה דניאל301773313

אורבניקס בע"מ512002131
עדי אריכא- סביבות פרוייקטים סביבתיים515572881

עו"ד משה אברהם27117639
סביבות ייעוץ ותכנון בע"מ5416247921

סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים בע"מ512740499
לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ515112142
משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ510616311
י. לבל מהנדסים יועצים בע"מ513359174
סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ516113982

אם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"מ512661125
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ513677021
י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ515926194
על בטוח הנדסת בטיחות אש וגהות בע"מ513206656
סנ-אור פתרונות בטיחות בתעסוקה בע"מ516090123
רונן המרכז הישראלי לבטיחות וגהות בע"מ514953553

ד.ד מנדסים 515614576
טיקטין-תיכנון חשמל (2003) בע"מ513475392
ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בע"מ515183614
510602964E.S.O מהנדסים בע"מ
513744060ITS הנדסה וייעוץ בע"מ

ראיד גיריס49839095
שלומי שמעוני66250283

א. כצמן מהנדסי בניין בע"מ514465228
רוטברט-נסים הנדסת מבנים בע"מ512137761

לבוב הנדסת מעליות314586926

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ515376457
גיאופורמציה בע"מ513980334
513744060ITS הנדסה וייעוץ בע"מ

סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים בע"מ512740499
מופעי מים בע"מ516457884
חברת מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ515574143
לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ515112142
ווטר ריבייב בע"מ514524131

יועצי איכות הסביבה

יועצי אינסטלציה ניקוז ותיעול

יועצי בטיחות

יועצי חשמל/מהנדסי חשמל

יועצי מבנה וקונסטרוקציה

יועצי מעליות

GIS יועצי

יועצי מערכות מחשוב הנדסיות

יועצי מתקני מים ובריכות



עו"ד משה אברהם27117639

אי.בי.אס אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ515010460
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ513677021

סבירסקי מלול בתיה- באה אדריכלים ובוני ערים65113524
לימור גרייזמן משרד מורשי נגישות27133891
נורית ונדסבורג54063722

י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ515926194
על בטוח הנדסת בטיחות אש וגהות בע"מ531206656

אם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"מ512661125
יועצי רמזורים

אור מהנדסים- ליאור בר24275323
לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ512719634
ד.ד מנדסים 515614576

ד.ד מנדסים 515614576
טיקטין-תיכנון חשמל (2003) בע"מ513475392
עדי אריכא- סביבות פרוייקטים סביבתיים515572881

עו"ד משה אברהם27117639
ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בע"מ515183614
510602964E.S.O מהנדסים בע"מ
513744060ITS הנדסה וייעוץ בע"מ

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

צ'צ'יק מהנדסים ארחים בע"מ513315986
יאיר איזבוצקי - מדידות איתור ורישום מקרקעין (1996) בע"מ512410036
דרך הנדסה בע"מ511971095
מיילס הנדסת כבישים בע"מ516407889

גיאופורמציה בע"מ513980334
משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ510616311

סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588
יפתח שי25015363

יסק- תכנון כלכלי בע"מ513375824
אפקטביז בע"מ514311638

עדי אריכא- סביבות פרוייקטים סביבתיים515572881
גיאופורמציה בע"מ513980334

510861586AES מערכות מתקדמות לאנרגיה בע"מ

יהודה רוה ושות' 557423654
ניר רוקח ושות' משרד עורכי דין514151158

עו"ד רון חמד - חמד ושות' עוכי דין23869381
ויינברגר ברטנטל ושות'514492594

יועצים משפטיים

יועצי תחבורה ציבורית

יועצי תשתיות ופיתוח

יועצי/ מתכנני מיזוג אויר

יועצים אסטרטגיים

יועצים בתחום האנרגיה הירוקה ומערכות חכמות

יועצים בתחום הבניה הירוקה

יועצי מתקני משחק וספורט

יועצי נגישות מתו"ס

יועצי קרינה

(LED לרבות) יועצי תאורה



אופיר בוכניק ושות'513586529
אורבניקס בע"מ512002133
מנוף לעסקים ושרותים515786887
יסק- תכנון כלכלי בע"מ513375824

גילי איצקוביץ רואה חשבון25609728

ניסים שוקר מהנדסים יועצים512722596
נתיב הנדסה וניהול בע"מ514288489

סיגמה58267790
יובל שש28683316

יעל הנדסה (2007) -דניאל אביטן68380930

גיאופורמציה בע"מ513980334
אופק צילומי אוויר (1987) בע"מ511173163

א. יונתן את ש. דה פיצ'וטו57214947
ארז רובנשטיין ניהול פרוייקטים513919076
ניסים שוקר מהנדסים יועצים512722596
קו פרוייקט יעוץ הנדסי בע"מ512473919

שלומי נחום- ק.ש. שירותי הנדסה25076795
אי.שטרן ניהול פרוייקטים בע"מ512042623
יואל ממן ניהול ופיקוח513354084

עמרי רז39398417
מנשה רסולי הנדסה אזרחית בע"מ513842336
נתיב הנדסה וניהול בע"מ514288490

יפתח שי25015363
סי. פי .אם. ג'י ניהול פרויקטים בע"מ512083445

יעל הנדסה (2007) -דניאל אביטן68380930
י. אמינוב פרויקטים בע"מ513278325
פרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ512367301
מגינית פרוייקטים בע"מ513545541
ניהול פרויקט שלם בע"מ511558728
רומי אסטרטגית הנדסה בע"מ516202868
יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים בע"מ516103041
אפקטביז בע"מ514311638

אי.בי.אס אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ515010460
סטיו אדריכלים557347135
צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ511330540
בני פרייז אדריכלים בע"מ513338863
ליזי דלצ'רו אדריכלות301628970

שירי פרץ אדריכלים29070653
נועה רון- טל פייסט514658939

א. יונתן את ש. דה פיצ'וטו57214947
יואל ממן ניהול ופיקוח513354084
ניסים שוקר מהנדסים יועצים512722596
קו פרוייקט יעוץ הנדסי בע"מ512473919

שלומי נחום- ק.ש. שירותי הנדסה25076795
עמרי רז39398418

מנהלי פרויקטים

מעצבי פנים

מפקחי בניה

כלכלנים

כמאים

מהנדסי בניין

מודדים



מנשה רסולי הנדסה אזרחית בע"מ513842337
סי. פי .אם. ג'י ניהול פרויקטים בע"מ512083445

יעל הנדסה (2007) -דניאל אביטן68380930
י. אמינוב פרויקטים בע"מ513278325
מגינית פרוייקטים בע"מ513545541
יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים בע"מ516103041
אפקטביז בע"מ514311638

פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814
יפתח שי25015363
א.פ. ייעוץ הנדסי69306876

סי. פי .אם. ג'י ניהול פרויקטים בע"מ512083445
יעל הנדסה (2007) -דניאל אביטן68380930

אפקטביז בע"מ514311638

אב אדריכלות נוף558058137
נופים- תיכנון ניהול ועיצוב בע"מ516118700
ליזי דלצ'רו אדריכלות301628970
דוד גת אדריכל נוף בע"מ515697803
רימון סביבה ונוף בע"מ513651836
שלמה דניאל301773313
נדל רויזין אדריכלים בע"מ516533759
שריג וקסמן אדריכלות נוף בע"מ515120079

אילנה אופיר51292027
מילר-בלום תכנון סביבתי בע"מ510470313

טל רוסמן24966517

צ'צ'יק מהנדסים ארחים בע"מ513315986
לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ512719634
פי.ג'י. אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ 512066176

אור מהנדסים- ליאור בר24275323
רעמ הנדסת כבישים ותנועה540121780
דרך הנדסה בע"מ511971095
מיילס הנדסת כבישים בע"מ516407889
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ516126968

סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים בע"מ512740499
לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ515112142
ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ512968934
י. לבל מהנדסים יועצים בע"מ513359174
סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ516113982

אהוד בסט- אדריכלים55887806
אורבניקס בע"מ512002132
גורדון אדריכילים ומתכנני ערים515177459
יער אדריכלים ומתככני ערים513066951
סטיו אדריכלים557347135
פורום שרת 99 בע"מ512731720
צ. מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ511330540
עירית ודרור אדריכלים557118197
אורצקי אדריכלים בע"מ516100492
ליזי דלצ'רו אדריכלות301628970
ראשינל אדריכלות ותכנון ערים בע"מ515364628

מתכנני כבישים (תנועה ופיזי)

מתכנני מים וביוב

מתכנני ערים

מתאם פרויקטים

מתכנני/ אדריכל נוף



פרייס פילצר יעבץ אדריכלים558124905
לאה שניאור516303880

לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ512719634
פי.ג'י. אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ 512066176
פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814
צ'צ'יק מהנדסים ארחים בע"מ513315986

אור מהנדסים- ליאור בר24275323
רעמ הנדסת כבישים ותנועה540121779
דרך הנדסה בע"מ511971095
מיילס הנדסת כבישים בע"מ516407889
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ516126968

בר טכנולוגיות (ד.ש.) בע"מ511844466

אורבניקס בע"מ512002134
חברת מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ515574143
גיאו-פוינט בע"מ514437805

אבי מנדלסון51181311
אלכס האוזר513205930
דן ויזניצר בע"מ514378512

אומיד עודד סולימני11705175
גיל סגל בע"מ513262220
מוטי זייד513687277
מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין בע"מ513853077
עמוס מלר כלכלה ושמאות מקרקעין514029057
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ510986011
תמיר שדה- שמאות בע"מ514474675
תום זגול בע"מ515815942

יששכרנ גרמן55998793
מנור סגל 21773445

מיילס הנדסת כבישים בע"מ516407889
י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ515926194

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588

ארנון רונד25130238
אסתר הראל-אופטימום מכרזיםן25467788

פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ510986011

שפרן ייעוץ וניהול בע"מ513489054

כדאי בטיחות בע"מ514294016
אם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"מ512661125
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ513677021
י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ515926194

בטחון

יועצי בטחון ובטחון בחרום

יועצי בטיחות ומניעת אש

פרוגרמטור לצרכי ציבור

שמאים

יועץ בטיחות בדרכים

יועץ לענייני מוקד עירוני

יועץ לעריכת מכרזי שמירה ואבטחה

מתכנני תנועה/ יועצי תנועה

סוקר



סנ-אור פתרונות בטיחות בתעסוקה בע"מ516090123
רונן המרכז הישראלי לבטיחות וגהות בע"מ514953553

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ515376457
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628

עו"ד משה אברהם27117639
פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ515376457
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
שפרן ייעוץ וניהול בע"מ513489054

ים חקירות- גולן פנחס25255563

פריש, שפרבר עו"ד557797875
ח. כהן חברת עו"ד514195312
מנבר את ארקין משרד עורכי דין557297942

עמיצור כחלון12002457
יגאל שגיא-משרד עו"ד557361052

גילי איצקוביץ רואה חשבון25609728
א. ברניר שרותי מנהל בע"מ510701675
אופיר בוכניק ושות'513586529
שחק המומחים לשכר בע"מ514766922
מ.ל.ב המרכז לפיתוח ובקרה זכויות עובדים בע"מ514824515
בלו צ'יפ יעוץ פנסיוני מתקדם בע"מ513015925

אופיר בוכניק ושות'513586529

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ510986011
מישור חשבות מוניציפאלית בע"מ515457893
שיף הזנפרץ ושות רו"ח540224359

אופיר בוכניק ושות'513586529
שיף הזנפרץ ושות רו"ח540224359
ו.ר.ד ויסלר חשבונאות וניהול עצמי512077439
גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון540216330

רוחמה פרש33095282

אופיר בוכניק ושות'513586529
בראש סומך חברת עורכי דין514514330

מרגלית בוטרמן25145640
פריש, שפרבר עו"ד557797875
שחק המומחים לשכר בע"מ514766922
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ510986011

גזברות

יועצי מס

יועצי שכר ודיני עבודה ברשו"ק

טיפול משפטי בתחום גבייה והוצל"פ

יועצי ביטוח

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והנקיון

יועצי השקעות

 יועצי בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והנקיון

יועצי מערכות קשר

יועצי עיר ללא אלימות/מצלמות אבטחה

ייעוץ טכנולוגיות בטחון

חוקרים פרטיים



גילי איצקוביץ רואה חשבון25609728
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ510986011
שיף הזנפרץ ושות רו"ח540224359
תבור כלכלה ופיננסים בע"מ511568354
א. ברניר שרותי מנהל בע"מ510701675
א.ר.א.ב.בונוס בע"מ512056789
אופיר בוכניק ושות'513586529
אורבניקס בע"מ512002134
דן ויזניצר בע"מ514378512
יעקב זיצר ושות' רואי חשבון- קסלמן וקסלמן557107091

רן שטוק יועץ ניהולי ועיסקי59166009
אריק גולדיאן רו"ח58125857

יסק- תכנון כלכלי בע"מ513375824
ו.ר.ד ויסלר חשבונאות וניהול עצמי512077439
ד.ר.  שחקים בע"מ516572419

א.ר.א.ב בונוס בע"מ512056789
אופיר בוכניק ושות'513586529
דן ויזניצר בע"מ514378512
מישור חשבות מוניציפאלית בע"מ515457893
שיף הזנפרץ ושות רו"ח540224359
תבור כלכלה ופיננסים בע"מ511568354

רן שטוק יועץ ניהולי ועיסקי59166009
אריק גולדיאן רו"ח58125857
א.פ. ייעוץ הנדסי69306876

זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ510986011
יסק- תכנון כלכלי בע"מ513375824
ד.ר.  שחקים בע"מ516572419
רון פישמן ושות' רואי חשבון514426923

דן ויזניצר בע"מ514378512
מישור חשבות מוניציפאלית בע"מ515457893
שיף הזנפרץ ושות רו"ח540224359
תבור כלכלה ופיננסים בע"מ511568354
א.ר.א.ב בונוס בע"מ512056789
א.ר.א.ב.בונוס בע"מ512056789
אופיר בוכניק ושות'513586529
שמעון משעלי557278991
ו.ר.ד ויסלר חשבונאות וניהול עצמי512077439
ד.ר.  שחקים בע"מ516572419
רון פישמן ושות' רואי חשבון514426923

אמיר כרמי35935287

אופיר בוכניק ושות'513586529

מישור חשבות מוניציפאלית בע"מ515457893
תבור כלכלה ופיננסים בע"מ511568354
ו.ר.ד ויסלר חשבונאות וניהול עצמי512077439
אופיר בוכניק ושות'513586529
שחק המומחים לשכר בע"מ514766922

יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י

יועצים פנסיוניים

כלכלן ביקורת מוניציפלי 

יועצים כלכליים

יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי



מנבר את ארקין משרד עורכי דין557297942
ש. גרוס חברת עורכי דין513618603
גלר, האן- מרקוביץ, פרג, שוואב, זיו, דנן (כפר סבא), עורכי דין540286465
ח. כהן חברת עו"ד514195312

מנבר את ארקין משרד עורכי דין557297942
פריש, שפרבר עו"ד557797875
גדעון פישר ושות577539665

א. ברניר שרותי מנהל בע"מ510701675
אופיר בוכניק ושות'513586529
יעקב זיצר ושות' רואי חשבון- קסלמן וקסלמן557107091
מישור חשבות מוניציפאלית בע"מ515457893
שיף הזנפרץ ושות רו"ח540224359

אריק גולדיאן רו"ח58125857
ו.ר.ד ויסלר חשבונאות וניהול עצמי512077439
גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון540216330
ד.ר.  שחקים בע"מ516572419

אמיר כרמי35935287

מישור חשבות מוניציפאלית בע"מ515457893
אופיר בוכניק ושות'513586529
שחק המומחים לשכר בע"מ514766922
ו.ר.ד ויסלר חשבונאות וניהול עצמי512077439
גולדברג פרושן ושות' רואי חשבון540216330

אמיר כרמי35935287

ארי אסנר57877383
ליציה ליבוביץ קריאטיב נסט319381737

גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה514911684
ליציה ליבוביץ קריאטיב נסט319381737

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ510534548
רן שטוק יועץ ניהולי ועיסקי59166009
יפתח שי25015363
א.פ. ייעוץ הנדסי69306876

דרך פוריה בע"מ514390343
540002383KPMG סומך חייקין
ליציה ליבוביץ קריאטיב נסט319381737

הדסה לרנר206108102
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ510986011
גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה514911684
ליציה ליבוביץ קריאטיב נסט319381737

אם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"מ512661125
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ513677021
רונן המרכז הישראלי לבטיחות וגהות בע"מ514953553

דוברות

רואה חשבון מבקר מוניצפאלי

בימאים

יועץ לבניית תוכניות עבודה

יועץ לבניית אסטרטגיית שיווק

יועץ פרסום ותקשורת

יועצי בטיחות בארועים

עו"ד המתמחה בגביה משפטית

עו"ד המתמחה בנזקי גוף ו/או רכוש

רואה חשבון וחשבות



ארי אסנר57877383

גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה514911684

גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה514911684
ארי אסנר57877383

ליציה ליבוביץ קריאטיב נסט319381737

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ510534548
ארי אסנר57877383

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ510534548
רן שטוק יועץ ניהולי ועיסקי59166009

יסק- תכנון כלכלי בע"מ513375824
540002383KPMG סומך חייקין
אשחר, אירגון שירותי חברה ורווחה בע"מ511990863

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ510534548
קו פרוייקט יעוץ הנדסי בע"מ512473919

רן שטוק יועץ ניהולי ועיסקי59166009
דיאלוג יעוץ אירגוני מחקר והדרכה בע"מ512719709
בי ג'י אימפלימנט בע"מ515962066
540002383KPMG סומך חייקין

אשחר, אירגון שירותי חברה ורווחה בע"מ511990863

חובב גבעתי51870814

דיאלוג יעוץ אירגוני מחקר והדרכה בע"מ512719709
דרך פוריה בע"מ514390343
אשחר, אירגון שירותי חברה ורווחה בע"מ511990863

ארי אסנר57877383

ארי אסנר57877383

ארי אסנר57877383

מגשימים הפקות שמעון ויסבלום200837318
ארי אסנר57877383

גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה514911684
נטינג בע"מ512924044

גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה514911684
חובב גבעתי51870814

ליציה ליבוביץ קריאטיב נסט319381737

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ510534548

מפיק טכני

ניהול מדיות חברתיות עבור המועצה

עיצוב גרפי

יועץ להדרכה והשתלמויות

יועצים חברתיים

יועצים לשילוט ופרסום חוצות

יועצים לשיתוף הציבור

מנהלים אומנותיים

מפיק אומנותי

יועצי הגברה ותאורה

יועצי יחסי ציבור

יועצי מיתוג תדמית וקשרי חוץ

יועצי תוכן אומנותיים

יועצי תכנון אסטרטגי

יועצים ארגוניים



אופיר בוכניק ושות'513586529
ו.ר.ד ויסלר חשבונאות וניהול עצמי512077439
ד.ר.  שחקים בע"מ516572419

ד.ר.  שחקים בע"מ516572419

ד.ר.  שחקים בע"מ516572419

מישור חשבות מוניציפאלית בע"מ515457893
א. ברניר שרותי מנהל בע"מ510701675
אופיר בוכניק ושות'513586529
ו.ר.ד ויסלר חשבונאות וניהול עצמי512077439
ד.ר.  שחקים בע"מ516572419

אופיר בוכניק ושות'513586529
אורבניקס בע"מ512002134

אופיר בוכניק ושות'513586529
ד.ר.  שחקים בע"מ516572419

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ510534548
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588
קו פרוייקט יעוץ הנדסי בע"מ512473919

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
תקשוב ה 121 בע"מ514796325

לימור גרייזמן משרד מורשי נגישות27133891
נטינג בע"מ512924044

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588
פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814
תקשוב ה 121 בע"מ514796325
אברי אלקטרוניקה בע"מ510914161

גיאופורמציה בע"מ513980334
ל.מ.י מחקר ופיתוח בע"מ514350727

מחשוב

יועצי טלפוניה

יועצי מערכות מחשוב הנדסיות

ייעוץ בליווי ומתן מענה (של המועצה) בקולות קוראים בחינוך

אבטחת מידע

יועץ לרכישת ציוד מחשוב

יועץ מוקד עירוני

יועץ מחשוב ומערכות

יועצי הנגשה

יועצי הסעות תלמידים

יועצי חינוך

יועצי ניהול עצמי

יועצים לבניית תכנית אב

יועצי בקרה פיננסיים למוסדות חינוך

חינוך



טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588
פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814
תקשוב ה 121 בע"מ514796325

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ510534548
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588
פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814
תקשוב ה 121 בע"מ514796325

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ511988628
סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588
פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814

פרנט הנדסת מערכות בע"מ513890814

אשחר, אירגון שירותי חברה ורווחה בע"מ511990863

אשחר, אירגון שירותי חברה ורווחה בע"מ511990863

אשחר, אירגון שירותי חברה ורווחה בע"מ511990863

אורבניקס בע"מ512002134
גילדור איכות הסביבה בע"מ511976318

סנסקום יעוץ וניהול אסטרטגי512604588
תבור כלכלה ופיננסים בע"מ511568354

תבור כלכלה ופיננסים בע"מ511568354
רן שטוק יועץ ניהולי ועיסקי59166009

אם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"מ512661125
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ513677021

עו"ד משה אברהם27117639
פתילת המדבר בע"מ515971257

עו"ד משה אברהם27117639

יועצים בתחום פיקוח סביבתייועצים בתחום פיקוח סביבתי
אורבניקס בע"מ512002134
עדי אריכא- סביבות פרוייקטים סביבתיים515572881

עו"ד משה אברהם27117639

גילדור איכות הסביבה בע"מ511976318

יועצי מיחזור

יועצים לטיאוט ונקיון רחובות

יועץ להכנת תוכנית אב לטיפול בפסולת

יועץ ליווי והדרכה לעסקים

יועץ פיתוח לעסקים

יועץ רישוי עסקים

יועצי גינון והשקיה

יועצי חזות עיר

יועץ מוקד עירוני

רווחה
הדרכה בעבודה סוציאלית/ייעוץ אירגוני

יועץ בתחום הקהילה

מנחה סדנאות בתחום החברה והרווחה

שפ"ע

יועצי מערכות מידע ורשת תקשורת

יועצי עיר חכמה

יועצי תשתיות תקשורת



אורבניקס בע"מ512002134
עו"ד משה אברהם27117639

תום זגול בע"מ515815942
מילר-בלום תכנון סביבתי בע"מ510470313

דיאלוג יעוץ אירגוני מחקר והדרכה בע"מ512719709

עו"ד משה אברהם27117639
תברואנים/יועצי תברואה

יועצים לפינוי אשפה

סוקר

סוקר עצים




