
תחום התמחותשם רשמי של המועמד

, (הנדסה)מנהלי פרויקטים , (הנדסה)מתכנני ערים פלד תכנון ויעוץ. א-  אורן פלד 
יועצי חזות עיר , (חינוך)יועצים לבנית תוכנית אב 

(כללי)ושפת רחוב 

.(מוניציפלי)מבקר , (מוניציפלי)מבקר " רוח" אלעד גריזים רו

מנהלי פרויקטיםמ"ניהול פרויקטים הנדסיים בבנייה בע- ן " אמיק

יועצי איטוםמ"יעוץ תכנון ומתן פתרונות איטום בע',  צבי טל ושות

אדריכלותא לרמן אדריכלים בעמ

מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"בע (1995)אפשטיין ובניו . א

, הנהלת חשבונות, יועץ לבדיקת שכר ונתוני העסקהמ"ברניר שרותי מינהל בע. א
.חשבות שכר וליווי חשבונאי

אדריכלות מבני ציבורגיבור אדריכלים. א
מודדיםפנקס ובנו. א

מתכנני ערים, אדריכלים פירשט אדריכלים ומתכנני ערים.א- מזור.א

בטיחות אשמ"אלון בטיחות וגהות בע. נ.א

מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"שרותי תיאום ופיקוח ניהול ובניה בע. ס.א

יועצי , יועצי תנועה, כבישים/מתכנני תנועהמ"ט טליסמן הנדסה בע.ס.א
מנהלי פרויקטים,ניקוז,ביוב,מים

י

יועצים להייעלות כלכלית, יועצים כלכלייםמ"ב בונוס בע.א.ר.א

מתכנני , מנהלי פרוקיטים , אדריכלים : הנדסה מ "מהנדסים ויועצים בע, אבו רומי אדריכלים 
ערים

יועצי איכות , מנהלי פרויקטים, מתכנני עריםמ "אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע
יועצי מחזור, סביבה

יועצי מטבחים, מעצבי פנים, אדריכליםאדריכלית, אביבית בורר

יועצי מבנה וקונסטרוקציהאביחי יעקובי

תכן מבנה כבישים, יעוץ קרקעמ"אגסי רימון מהנדסים בע

אגרונוםמ"אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע

ניהול פרויקטים, יועצי נגישות, מפקחיםמ"אדם עמית תשלובת יעוצית בע

מתכנני ערים, אדריכליםמ"גרנות אדריכלים בע. י.י-  אדריכל ירון גרנות 

תכנון ערים/ אדריכלות אדריכל שמעון אסבן 

מתכנן נוףאופירה עציון

יועצים לבניה ירוקה, מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"אור הד בע

יועצי איכות סביבה, מתכנני עריםמ"אורבניקס בע

ניהול מדיות חברתיות עבור הרשותאורטל דיגיטל- אורטל כהן 

תקשורת ותאורה,יועץ חשמל אורי אברהמי
יועצי , יועצים לבניה ירוקה, יועצי אינסטלציהמ"אושר דוד הנדסה בע

מבנה וקונסטרוקציה

מפקחים, מנהלי פרויקטיםמ"אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע

מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ" בע1999אחים נחום דור שני 

מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"בע. י.אידאה הנדסה ד

יועצי , מהנדסי בניין, מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"פי הנדסה בע. אמ. איי
הנדסאי אדריכלות, מבנה וקונסטרוקציה

, מהנדסי בניין, מפקחים, יועצי מים ביוב ניקוזאייל חזן
יועצי תשתיות, מנהלי פרויקטים, יועצי מערכות גז

יועצים להתייעלות כלכלית, שמאותן"איל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל



, יועצים ארגוניים, יועצי לווי והדרכה לעסקיםCOACHVISIONאילה פינקוייס 
, יועצים אקדמיים, יועצים להדכה והשתלמויות

.יועצי חינוך, מלווים חינוכיים

מתכנני נוףאילן עקריש תכנון נוף ועיצוב סביבתי

אדריכלותמ"אילן צבי אדריכל בע

שמאותאילת לוז בן דב

אחרמ"אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות חברה בע

יועצי קרקע, יועצי איכות סביבהמ "בע (2005)טכנולוגיות מתקדמות . די.די.אל

איכות הסביבהאלכס וינרב

מנהלי פרויקטים, מפקחיםאלכסנדר שפירא

יועצי קרינהאם ייעוץ הנדסי. אם. אם

אמי מתום

יועצי מבנה , יועצי תנועה, כבישים, מתכנני תנועה
יועץ רמזורים, וקונסטרוקציה

שמאות מקרקעיןאמיר דוד

אדריכלותאמיר רוטהברט אדריכל
יועץ לבניית ,יועצים ארגוניים,יועץ עיר חכמהארגון מדעי וניהול יועצים- אמן 

תוכניות עבודה יועץ להדרכה והשתלמויות

יועצי מבנה וקונסטרוקציהמ "אנונו רפי הנדסת מבנים בע

, בקרת תכן, יועץ נגישות, עיצוב פנים, אדריכלותאדריכלות מקומית- אסא שיש 
לגליזציה, רישוי, בניה ירוקה

, שדרוג אתרי אינטרנט/הקמת, יועצי תקשורתמ"אפ דייט תקשורת שיווקית בע
ניהול ואחזקה של אתרי אינטרנט

שמאותאפרים מרגלית שמאות וניהול 

יועץ , יועץ לבניית תוכניות עבודה, יועצים ארגונייםמ" יועצים בע1ארא 
להדרכה והשתלמויות

עיר חכמה,תשתיות,תאורה,חשמלמ" בע2014. י.א.ארגמן מ

מתכנני נוףארט אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בעמ

נגישות השירות, יועצי נגישותמ"גישה טובה בע- אריאל גרדשטיין 

שמאות מקרקעיןמ"אריק בן שימול שמאות מקרקעין וניהול נכסים בע

, יועצי איכות סביבה, מתכנני ערים, אדריכלותמ"אדריכלות תכנון וסביבה בע- אתוס 
מנהלי , יועץ אקוסטיקה, יועצים לבניה ירוקה

יועצי מיחזור ופינוי אשפה, פרויקטים

ייעוץ וליווי בהגשת , יועצים להתייעלות כלכלית אתי מגן
קולות קוראים חינוך

- אחר, LEDיועצי תאורת , יועץ עיר חכמהמ"בוסט פורווארד בע
התייעלות אנרגטית לכלל צרכני האנרגיה

מעצבי פנים, אדריכליםינסקי'בועז יגוז

יועצי מתקני משחק ,מ"בועז יעקובי לשחק על בטוח בע

רשות מקומית כלליתבלאט לפידות
יועץ  תאורהבני טבת ייעוץ ותכנון תאורה אדריכלית

תכנון , אדריכלות, מנהל פרוייקטים, מפקח בניהאדריכלים בעמ.ב.בנימין זרקה ל
ערים

מודדיםמפרו- בעז פרידמן 

אדריכלות ותכנון עריםאדריכלים ומתכנני ערים בעמ- בר לוי 

מיזוג אוירבר עיצוב ותכנון מיזוג אויר
מתכנני ערים, אדריכליםמ"ברלב אדריכלים בע

כבישים/תכנון תנועהמ"הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע.ג

שמאי מקרקעיןמדרגה ראשונה. מ.ג
ניהול וייעוץ  הקמת מערכות , התייעלות אנרגטיתאנרגיה ירוקה. פ.ג

סולאריות



מנהלי פרוייקטים, מתכני ערים, אדריכליםמ"גאודע ניהול ומידע מקרקעין ונכסים בע

מנהלי פרויקטים, מפקחים ניהול פרויקטים770- גדי נדלר 

שמאיםגדעון פרלמן

שמאות מקרקעיןגדעון קרול שמאות מקרקעין

מהנדסי בניין, מפקחים, מנהלי פרויקטיםמ"גוני הנדסה בע

מפקח, מתכנן הסדרי תנועה זמנייםהנדסה. ד.ג- גוניצקי דן 

מתכנני ערים, אדריכליםמ"גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע

מתכנני נוף, יועצי איכות סביבהמ"פרוספקט בע-גיאו

מתכנני ערים, אדריכליםמ''גיאו בן גור אדריכלות בע

יעוץגיל לבני

שמאיםמ"גיל קידר שמאות וניהול מקרקעין בע
מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"גלוב סקרין הנדסה בע

אדריכליםמ"גלפז אדריכלות והנדסה בע

שמאותמ"ן בע"גנות נדל

יועצי תנועה, כבישים/מתכנני תנועהמ"ל מהנדסים בע.א.גרונר ד

מפקחים מנהלי פרוייקטיםגרופר דוד
(ע.ב.ת)בינוי ערים , אדריכלות מבנים גרינטל אבישי אדריכל

מתכנני נוףמ"גרינשטיין הר גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע

מתכנני תנועה וכבישיםמ"ל הנדסה בע.א.ד

בקרה הנדסית, פיקוח, ניהול, תכנוןדאטום מהנדסים 
מנהלי פרויקט, מהנדסי בניין, מפקחיםהנדסה אזרחית. ז.ד-דב זלינגר

(מונציפאלי)מבקר מ"דגן בקורת ובקרה בע

תכנון ערים, שמאות מקרקעיןדוד בריל

מתכנני נוף, מתכנני ערים, אדריכליםדוד גוגנהיים

אדריכליםדוד נופר
מתכנני ערים, נגישות, אדריכלותמ"דוקוב פולק אדריכלים בע

תכנון ערים, אדריכלותמ"דורון אהלי בע

יועצי קרקעמ"מהנדסים יועצים בע-דורון אשל

מתכנני ערים, אדריכליםדורית גולן פורת אדריכלות

שמאיםמ"בע (2006)אורן נס - דותן דרעי 

יועצים אירגונייםדותן רודנסקי

, יועץ להדרכה והשתלמויות, יועצים ארגונייםמ"מחקר והדרכה בע, דיאלוג יעוץ ארגוני
ייעוץ , סקרים כללי, ספירת תנועה)אחר , סוקרים

פיתוח קהילתי, תעשיה וניהול

שמאות(אביזמיל)דליה אביב 

שמאיםדליה עסיס שמאות מקרקעין

מתכנני נוףדני יוסף אדריכל נוף

עיצובדפוסי חינוך
ס''נגישות מתו, מתכנני נוףאדריכלית נוף-דפנה תמיר

יועצי רמזורים, יועצי תנועה, כבישים/מתכנני תנועהמ"דרך הנדסה בע

שמאי מקרקעיןמ"הילה חי שמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי בע

בניה ירוקה, מתכנני ערים, אדריכלותמ"בע (1994)הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים 

יועצים לבניית תכנית ,מתכנני עריםמ"סביבה בע.חברה.ויאפלן תכנון
תכניות מדיניות, שיתוף ציבור,פרוגרמות,אב

מבנים תשתיות )ס "ייעוץ נגישות מתו: ענף הנדסהוייסביין יוסף אדריכל ומעצב סביבתי
ייעוץ נגישות שירות,  (וסביבה

יועצי מבנה וקונסטרוקציה, מהנדסי בנייןויסאם בסול

יועצי מים ביוב ניקוז, יועצי תשתיותמ"ונטורה אשר בע

מתכנני נוף, אדריכליםרייכר- ק "ז



תכנון מגורים ,תכנון ורישוי חדרי טרפו מכל הסוגיםזידאן ליית
עיצוב פנים,צמודת קרקע

רשות מקומית כללי/חינוךזיטלני תמי
מודדיםמ"זייד גאומפ בע

יועצי קרקע, יועצי בטיחותמ"חברת ארם מהנדסים בע

מנהלי , יועצי תנועה, כבישים/מתכנני תנועהמ"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"חברת ד
פרויקטים

תנועה, כבישיםמ"חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע

, כלכלן ביקורת מוניציפאלי, יועצים כלכלייםמ"ם ייעוץ מוניציפאלי בע"חכ
,יועצים להתייעלות כלכלית

מודדיםמ"חלוקי נחל פתרונות לעיר בע

תכניות , תכנון סטאטוטורי כוללני, תכנון ערים חנה מורן
תכניות ,  לפיתוח למרחבים ידידותיים גיל לכל גיל

ייעוץ תכנוני , חוות דעת תכנוניות , אב אסטרטגיות
.לוועדות גבולות

יועצים להתייעלות כלכלית, יועצים כלכלייםמ"טאו כלכלה ופיננסים בע

אבטחת מידעבי סקיור בעמ. טו

יעוץ תאורה, יעוץ חשמלמ"טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע

אגף הנדסהאר ניהול פרוייקטים.אמ.טי

ייעוץ תאורה, ייעוץ חשמלטיקטין תכנון חשמל בעמ

שמאותטל דביר

ר"מנמטל דיין

חינוך ותרבותטל ורון 

כללי, כספים וביקורת, גזברותמ"טלדר יעוץ ובקרה בע
, אבטחת מידע, תמיכה טכנית, ייעוץ מחשוב כללימ"טקטיקה אינץ בע

יועץ תקשורת,יועצי תשתיות מחשוב

יועצי איטוםמ" בע10טריזט 

אבטחת , תשתיות מחשוב, ייעוץ מיחשוב כללימ"טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע
ייעוץ , יועצי ביטחון, יועץ תקשורת , מידע

יועצי מערכות ,יועצי עיר חכמה, טכנולוגיות בטחון
, עיר ללא אלימות/ קשר יועצי מצלמות אבטחה

יועץ לעינניני מוקד עירוני

.מנהלי פרויקטים , מהנדסי בניין , מפקחים מ"גלזר הנדסה בע. י 

יועצי , יועצי מים ביוב ניקוז, מתכנני תנועה כבישיםט הנדסה.י
תנועה

יועצי תאורה, יועצי חשמלמ"מהנדסים יועצים בע- יאיר איתן 

אדריכליםמ"אדריכל ובונה ערים בע-יובל רגב

יועצי תנועה, כבישים/מתכנני תנועהמ"תכנון פיקוח ויעוץ בע- יוגב הנדסה 

יועץ בטיחות , יועץ בטיחות אש, יועץ בטיחותמ "יוסי שחר ייעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע
יועץ נגישות, אירועים המוניים

אדריכליםיוסף בורשטין אדריכל

יועצי תוכן ,מפיק אומנותייוסף גבריאלי
מנהלים אומנותיים,בימאים,אומנותיים

שמאות מקרקעיןיחזקאל יוסף

שמאיםן"יניב רפאל משרד שמאים בוררות נדל

מבקרח"יעל אשל משרד רו

כלכלן ,יועצי מס,יועצים כלכלייםח"רו',יעקב זיצר ושות
יועצים להתייעלות ,(מוניציפלי)ביקורת
יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי ,כלכלית

(מוניציפאלי)ח מבקר"רו,(מוניציפלי)שכר



מתכנני ערים, אדריכליםיעוץ תכנון וקידום פרויקטים בעמ-יצחק פרוינד

יועצי מבנה וקונסטרוקציה, מהנדסי בנייןמ"ירון אופיר מהנדסים בע

/מתכנני תנועהמ"ירון עברון הנדסה בע

יועצים ארגונייםמ"כוורת יועצים בע

מנהלי , יועצי אינסטלציה, יועצי מים וביובכרמי בנימין
פרויקטים

יועצי נגישות, מתכנני ערים, אדריכליםלאה שניאור אדריכלים

יועצי חשמל, מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"לביד הנדסה בע

יועץ , יועץ לבניית תוכניות עבודה, יועצים ארגונייםלוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים
שיתוף קהילה- אחר, להדרכה והשתלמויות

ייעוץ ארגונימ"לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע

יועצי תשתיות, יועצי תנועה, כבישים/מתכנני תנועהמ"מהנדסים בע- לוי שטרק זילברשטיין
מדידותמ"י מדידות הנדסיות בע.לזר ב

מנהלי פרויקטים,מפקחים, כבישים/מתכנני תנועהאור מהנדסים-ליאור בר

ניהול פרויקטים, תכנון,אדריכלות מ"ליאורה סטולר ארכיטקטורה ותכנון ערים בע

אדריכליםמ"ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע

ביטוח וייצוג משפטי בדיני נזיקיןלייזרוביץ מאיר
יעוץ תנועה, תכנון תנועה וכבישים ,מדידות מ"זהר הנדסה בע.מ

מודדיםמ"בע (2001)ב מדידות ופוטוגרמטריה .ת.מ

ייעוץ הסעותמאירה וסרמן

מודדיםמ "מאפטופ הנדסה ומדידות בע

ח מבקר מוניציפאלי"רו, יועצים כלכלייםמוטי חן

שירותים מוניציפליים- מוטי חן

, כלכלן ביקורת מוניציפאלי, יועצים כלכליים
,יועצים להתייעלות כלכלית

יועצי רישוי ,יועצי איכות הסביבה,יועצי בטיחותמומנתקן 
יועצי מתקני ,יועצי בטיחות ומניעת אש,עסקים
משחק

מהנדסי תנועהמ"מורן הנדסת דרכים בע

(מוניציפאלי)ח מבקר "רורואי חשבון' הלוי ושות, מידד

מודדיםמ"מידות שרותים מוניציפליים בע

יועצים - תחום . ביקורת, כספים, גזברות- ענף רואי חשבון - ' מיכאל ויצמן ושות
יועצים , כלכלן ביקורת, יועצי מס, כלכליים

יועצים לענייני עבודה וחישובי , להתייעלות כלכלית
מבקר, ח מבקר"רו, שכר

אדריכלותאדריכלית- מיכל שפר 

מנהל פרויקטים, מפקחיםמיפקח
יועץ תקשורת, יועצי תשתיות מחשובמסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת

מנהלי פרויקטיםמ"יעוץ ניהול והשקעות בע-מרום תובל

מתכנני נוףמרחבים אדריכלות נוף

ניהול ופיקוח פרוייקטיםמרס הנדסה

עבודה מול . ייעוץ וליווי כלכלי בתקציבי פיתוחקידום וניהול פרויקטים. פ.נ.ק. משה אברהם
מקסום , משרדי הממשלה המתקצבים השונים

בקרה על הוצאות , הכשת דיווחי תשלום, תקציבים
.הפרויקט

אוורור, כבוי אש, אינסטלציה, מזוג אוירמ"משה בן צבי מהנדסים יועצים בע

-יעל סיון' עינת קליש רותם ואדר' ר אדר"ד- מתווה עירוני 
גייסט

תכנון ערים, אדריכלות



ניהול פרויקטיםמ"ש פרץ הנדסה בע.מ.נ

מרכזי יום גני ,תכנון מבנים קהילתייםנגה נישרי
'מועדון לקשיש וכו,פארקים ציבוריים,ילדים

, ניהול ואחזקה של אתרי אינטרנט, מעצבי אתריםמ"בע' נו אדג
שדרוג אתרי אינטרנט/הקמת, ייעוץ מחשוב כללי

אדריכלותנוימן חיינר אדריכלים

שמאיםנועה לביא

אדריכליםמ"נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע

יועצי נגישות, מתכנני ערים, אדריכליםנורית ונצבורגר אדריכלית

מתכנני נוף, מתכנני עריםנטע שמר תכנון סביבה ונוף

, ייעוץ מחשוב כללי, אבטחת מידע, תמיכה טכניתמ"נטקור פתרונות תקשורת בע
יועץ תקשורת, יועצי תשתיות מחשוב

מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע

שמאיםניצן מקובר

מהנדס בניין,מנהל פרויקטים, מפקחיםמ"נירטל בניה בע
מהנדס תנועהמ"נמרוד הנדסת תנועה בע

מתכנני ערים, אדריכליםמ"נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע

יועץ לבניית תכניות עבודהנעמה קטשר

יועצים כלכלייםנתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה 

יועצים תפעוליים ואחזקהתפעול. אר.או.ס

הנדסהס הנדסה ופיקוח.ס

ייעוץ בליווי קולות קוראים, עיצוב פניםסגול ארט דיזיין 
יועצים להתייעלות כלכלית, יועצים כלכלייםמ"סולברג ייעוץ בע

יועצי מעליותסופיה לברוב

שילוט ופרסום, רשות מקומית כלליסטודיו אורני דרורי

אדריכליםמיכל יוקלה אדריכלים- סטודיו מיא

שווי , דמי שימוש, 197' תביעות לפי ס, היטלי השבחהמ"ש  שמאות מקרקעין בע.סיגלית ב
- טבלאות איזון -איחוד וחלוקה, פיצויי הפקעה, שוק

שמאות

-גזברות , מתכנני ערים, מנהלי פרוקיטים- הנדסהמ"בע (1994)סיטילינק השקעות 
יועצים כלכלים

שיפוצים,בניה,פיתוח,תשתיותסילס הנדסה ופרויקטים בעמ

הנדסהמ"סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע

ייעוץ חשמלמ"סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע

שירותי הנדסה ויעוץ טכנימ"סקיונט בע
מתכנני נוףמ"אדריכלי נוף בע- עד 

מפקחים, מנהלי פרויקטיםמ"בע. פ.עדניר ע

מבקר מוניציפלי, ד"עוד אלון קוחלני"עו

ייעוץ ביטוחד יגאל שגיא"עו

שמאיםגולני דגנית שמאות וניהול מקרקעין-ד יצחקי"עו

יועצי , יועצי בטיחות ומניעת אש, יועצי בטיחותמעגלי בטיחות-עופר רוזנר
בטיחות באירועים המוניים

מתכננת )מתכנני ערים,יועצת לבניה ירוקהמ"איכות סביבה וקיימות בע-עידית הוד
יועצת איכות סביבה, (סביבתית

יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי שכר עלאא ריאן 
יועץ לבדיקת שכר ונתוני העסקה, (מוניציפאלי)

יועץ שילוט, יועץ רמזורים, מתכנני תנועהעמוס אביניר הנדסת תנועה ותחבורה

יועצים כלכלייםמ"עמירים שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים בע

חינוך ותרבותעמית פרידמן



ייעוץ נגישות שירות , מתכנני ערים, אדריכלותמ"שמיר אדריכלות בע- ענבר 
ס"ומתו

אגרונוםשבתאי גונן- עצים וסביבה 

מעצבי פנים, מתכנני ערים, אדריכליםמ"עצמון אדריכלים בע

אדריכליםערן טמיר טאוויל אדריכל

מתכנני ערים, אדריכליםערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים

, יועצי תנועה, כבישים/מתכנני תנועה- ענף הנדסה מ"בע (1997)צ הנדסה .ק.פ
יועצי מבנה וקונסטרוקציה

בטיחות ,בטיחות באירועים המוניים , בטיחות פאתנה פרהוד נסראללה
נגישות, במתקני משחק

מתכנני ערים, אדריכליםמ" אדריכלים ומתכנני ערים בע2017שהם -פוגל

מודדיםמ "מאפ בע-פוטו

הנדסאי אדריכלות, מתכנני ערים, אדריכליםמ" בע99פורום שרת 

, יועצי מיחזור, יועצי גינון, יועצי איכות הסביבהמ"פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע
יועצי ניקיון, יועצי אשפה וטיאוט רחובות

מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע

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

מנהלי , יועצי תנועה, כבישים/מתכנני תנועהמ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פי
יועצי תשתיות, פרויקטים

שמאות מקרקעיןמ"פנינה נוי אדריכלית ושמאית מקרקעין בע

שמאיםמ"שרת שמאות וניהול מקרקעין בע-פרס

יועצי תנועה, יועצי ניקוז, כבישים/מתכנני תנועהמ"פרץ סלע הנדסה אזרחית בע

מעצבי פנים, מתכנני ערים, אדריכליםמ"מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע.צ

יועצי תאורה, יועצי חשמלצור נעמן ייעוץ חשמל והנדסה

ייעוץ ארגוניציפורית גליק
מתכנני ערים, אדריכליםמ"ומתכנני ערים בע צמיר אדריכלים 

, יועצים ליווי והדרכה לעסקים, מלווים חינוכייםמ"בע. ג.קבוצת גבים ע
יועץ , יועצים ארגוניים, יועצי פיתוח לעסקים

, יועץ להדרכה והשתלמויות, לבנייתץ תכניוץ עבודה
(מ"פיתוח מנהלים וניהול מו, גישור)אחר 

מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"קורן גואטה ניהול פיקוח הנדסי בע

שילוט זכיינותקידר שי

.אדריכלות ומתכנני ערים:  הנדסהמ"בע (1979)קיסלוב קיי אדריכלים אטליה קיי 

, יועצי חשמל מ"קלינפלץ הנדסה בע
חוות דעת ,סקרים,בדיקות,פיקוח,יעוץ,תכנון)

.(ב"וכיו

מתכנני ערים, אדריכליםמ"קנפו כלימור אדריכלים בע

יועצים לענייני דיני עבודה  וחישובי שכר  קרונפלד משה רואה חשבון 
.(מונציפאלי)

מיזוג אויררגב שבתאי
תחום ,תחום החינוך,ראיית חשבון וכספיםרואי חשבון ' רון פישמן ושות 

חוק הגברת אכיפה,הרווחה

- אחר , יועץ לענייני מוקד עירוני, יועצים ארגונייםאלדר זמיר- רונן אלדר 
יועצים לשירות

הנדסהרועי חידו
, מרכזי פיס, גני ילדים, משרדים, תיכנון ועיצוברות יוסף אדריכלות ועיצוב פנים

מרכזי ספורט



מבנים תשתיות וסביבה-ס"יעוץ נגישות מתורותי דנה

מתכנני ערים, אדריכליםמ"רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע

יועצי פיתוח , מנהלי פרוייקטים, מתכנני עריםמ"רן וולף תכנון אורבאני וניהול פרוייקטים בע
ייעוץ : אחר, יועצי חזות ושפת רחוב, (לעסקים)

יועץ לשיתוף ציבור,ייעוץ פרוגרמה, אסטרטגי

כללי, גזברות כספים ביקורתרן שטוק יעוץ ניהולי ועסקי
כבישים/ מתכנני תנועה רעמ הנדסת כבישים ותנועה

, (מוניציפאלי)כלכלן ביקורת , יועצים כלכלייםמ"א שח ייעוץ מוניציפלי בע.ח.ש
,(מוניציפאלי)מבקר 

כמאים, מנהלי פרויקטים, מפקחיםמ"א בע"מהנדסים וענ. מ.מ.ש

אדריכלותפובזנר ג פובזנר אדריכלים.ש

יועץ לבניית תכניות עבודהאביטל-שגית רבינוביץ

מתכנני נוףמורד אדריכלות נוף-גולדשטיין-שדה

יועצי איכות סביבהמ"שחף תכנון סביבתי בע

יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי , כלכלן ביקורתמ"שחר חדש תכנון ובקרה בע
שכר

ביקורת פנים'שטיינמץ עמינח ושות

, בימאים, יועצי תוכן אומנותיים, מפיק אומנותיוי בעמ'שיקוף ג
יועצים לבניית , מעצבי אירועים, מפיק טכני

,חוגים  מנהלים אומנותיים, תוכניות אב

תכניות בניין , מבני חינוך, מבני קהילה, מבני ציבורשלמה ובת שבע רונן אדריכלים
עיר

יועצי קרקעמ"שמואל גפן הנדסת קרקע בע

יועצי תאורה, יועצי חשמלמ"שנידלר אלקטריק בע

תקשורת ותאורה,יועץ חשמל מ"שצקי את בן מאיר בע
יועץ ביטוחמ"שאול קירש  ע-יועצים לביטוח' שרון ושות

, ייעוץ מחשוב כללי,אבטחת מידע, תמיכה טכניתמ" מחשוב עסקי בע111שרות 
יועצי תשתיות מחשוב

התאמת מבנה - אחר, מפקחים, מנהלי פרויקטמ" בע21-פ למאה ה.י.ת
21-אירגוני למאה ה

ליווי , עבודות עפר, ניקוז, כבישים, מתכנני תנועהמ"תדם חברה הנדסית בע
ותכנון סטטוטורי

, יועצ תנועה, כבישים/מתכנני תנועה,  מודדיםמ"בע (1985)תהן תכנון הנדסי 
יועצי תשתיות

יעוץ בניה ירוקה, תכנון ערים,  ארכיטקטורהתמר בן טובים

יועצים כלכליים, מתכנני ערים, מנהלי פרויקטיםתנע ניהול פרויקטים בבניה

יועצי תשתיות , ייעוץ מחשוב כללי, מעצבי אתרים21-תקשוב המאה ה
ניהול מדיות , שדרוג אתרי אינטרנט/הקמת, מחשוב

ניהול ואחזקה של אתרי , חברתיות עבור הרשות
יועצי , יועצים אקדמיים, יועץ תקשורת, אינטרנט

, יועצים לבניית תכנית אב, יועצים פדגוגים, חינוך
בקולות  (של הרשות  )ייעוץ בליווי ומתן מענה 

.קוראים בחינוך

יעוץ תאורה, יעוץ חשמלמ"תרי נתיבי אור וחשמל בע

מנהלי פרוייקטים, מפקחיםתשתיות הנדסה וניהול



ייעוץ -מחשוב, ביוב וניקוז, יועצי מים-הנדסהמ"תשתיות מידע וטכולוגיות בע
אבטחת מידע , יועצי תשתיות מחשוב, מחשוב כללי

.שרותי כתיבה וליווי מכרזים- אחר, ויועצי תקשורת


