
שיוךשם  

מחמוד בנדורהאגף מונציפלי

יועץ ומתכנן מערכות 

חשמל

ניהול ושירותי אנרגיהאנרפרואגף מונציפלי

  יעוץ מונציפלימ "חכאגף מונציפלי

אגף מונציפלי

אגף מונציפלי

יעוץ איכות הסביבהיק אלון'טופצאיכות הסביבה 

 יעוץ איכות אוויר וריחותאבי מושלאיכות הסביבה 

יעוץ וניהול פרויקטיםתום אור שחר איכות הסביבה 

אורבניקסאיכות הסביבה 

יועץ כלכלי איכות 

הסביבה פסולת ומחזור

אפוטה שמואלאיכות הסביבה 

ייעוץ וניהול פרויקטים 

סביבתיים

יעוץ חינוך סביבתימ"אובונטווי בעאיכות הסביבה 

יעוץ ותכנון סביבתיאודי בר לבבאיכות הסביבה 

יעוץ ותכנון אקולוגיפורטל  איכות הסביבה 

גידור ומערכות בטחוןתום אשר ביטחון

יועץ ביטוחיועצים לניהול סיכונים- אורי אורלנד גן השלושה 



יועץ שיווק ומכירותאלה פרסבורגרגן השלושה 

אזולאי פי אר- חיים אזולאי  גן השלושה 

יחסי ציבור דוברות  

ויעוץ תקשורתי

טל פז תקשורת גן השלושה 

יחסי ציבור דוברות  

ויעוץ תקשורתי

גרינשטיין הר גילגן השלושה 

אדריכלות נוף ותכנון 

מ"סביבתי בע

אדריכלותאבי ליזרהנדסה 

הנדסה ומערכות מידעאביב ניהולהנדסה 

אדריכל נוףאילן עקרישהנדסה 

אורהייטקהנדסה 

תכנון והנדסה / מדידות 

מערכות מידע/ 

בועז ביטמןהנדסה 

בועז ביטמן ניהול 

פרויקטים ופיקוח

בלשה ילוןהנדסה 

בלשה ילון יעוץ ותכנון 

מערכות תשתית

ד.ר.ברקת יהנדסה 

הנדסת חשמל ותאורה 

יעוץ ותכנון מערכות / 

ניהול פרויקטיםגדיש חברה להנדסה הנדסה 

הנדסת כבישיםמרק קריץהנדסה 

ל .א.גרונר דהנדסה 

/  יועץ תנועה ותחבורה 

יועץ ניקוז

דינור אוןהנדסה 

אדריכלות / אדריכלות 

פנים

 יועץ חשמלדן שרון מתכננים הנדסה 



דניאל כהנאהנדסה 

 אדריכלות מבנים 

ע"נגישות ותב

טופז הנדסההנדסה 

יעוץ ותכנון מערכות 

חשמל

יועץ ומתכנן מעליותדי.אר.פיהנדסה 

 תכנון יעוץ ומחקרינוןהנדסה 

אדריכלותיעל סיווןהנדסה 

 יועץ דרכים ותנועהלוי שטרקהנדסה 

מ"ד מהנסים בע.מ.סהנדסה 

/ יועץ תנועה ותחבורה 

יועץ ניקוז

 יעוץ ותכנון אדריכליערן מבלהנדסה 

מנהל פרויקטיםפלד קלייןהנדסה 

יעל. רהנדסה 

 הנדסה תכנון כבישים 

ותנועה

אדריכל נוףשלח גדהנדסה 

הנדסה אזרחיתתדםהנדסה 

מערכות גילוי אשמ.מ.יהנדסה 

אדריכלות תכנון מבנים' גיורא גור ושותהנדסה 

אדריכלות נוףק רייכר'זהנדסה 

חכםהנדסה 

חכם יעוץ כלכלי 

מונציפלי

אדריכלות תכנון וסביבהאתוסהנדסה 



הנדסת קרקעמ "גיאומיכניקה בע. אהנדסה 

יעוץ ותכנון מעליותב מתכננים.אהנדסה 

אדריכלותב מתכננים.אהנדסה 

יעוץ קונסטרוקציהב מתכננים.אהנדסה 

אדריכלותב מתכננים.אהנדסה 

אדריכלותב מתכננים.אהנדסה 

אדריכלותב מתכננים.אהנדסה 

ב מתכננים.אהנדסה 

יעוץ ותכנון מערכות 

מים וביוב

אדריכלות מבני ציבורב מתכננים.אהנדסה 

יעוץ וליווי הנדסיד  מהנדסים.קהנדסה 

גולן מאיר עיישהנדסה 

ניהול פרויקטים  ותכנון 

יועץ בטיחות/ 

יועץ חשמל מוסא גרוס הנדסה 

מ "אירוליט בעהנדסה 

יעוץ וניהול פרויקטים 

תכנון תשתיות 

 שמאיםזייד את זיידהנדסה 

 הנדסת תנועהעמירם כהנרהנדסה 

אדריכליםלהב.איתן ר.דהנדסה 

הנדסה 

מידע טכנולוגיות 

והנדסיות



הנדסה אזרחיתי.ש.א.רהנדסה 

הנדסה אזרחיתקהלת הנדסה 

אדריכליתמיכל תירושיהנדסה 

אדריכלאיתי זהבי הנדסה 

יועץ תנועה וכבישיםקרני. שהנדסה 

אדריכלים ומתכנני עריםגורדון אדריכליםהנדסה 

אדריכליםקוריאל-אמרהנדסה 

סטיו אדריכליםהנדסה 

תכנון מבנים ואדריכלות 

פנים

ג איזן .אהנדסה 

אדריכלים ובוני ערים 

מ"בע

גרינשטיין הר גילהנדסה 

אדריכלות נוף ותכנון 

מ"סביבתי בע

יעוץ ומנהל פרויקטיםפוליגון הנדסה הנדסה 

מ"מהנדסים יועצים בעאיל בן ענתהנדסה 

אבישי טאובהנדסה 

אדריכלות בינוי ערים 

שינוי יעוד ומתאר

יצחק פרוינדהנדסה 

יעוץ תכנון וקידום 

מ"פרוייקטים בע



אביב ניהולהנדסה 

/ הנדסה ומערכות מידע 

מנהל פרויקטים בניה 

מתכנן מים /ופיתוח 

אדרילים ומתכנני עריםגורדון הנדסה 

הנדסה אזרחית ומדידותאיאד שנאויהנדסה 

תנועה ותחבורהאיאד שנאויהנדסה 

יעוץ וניהול פרויקטיםמ הנדסה .ג.אהנדסה 

מהנדס ומודד מוסמךשעלאן סלמאן הנדסה 

יועץ תנועה ותחבורהמזאוי גסאן הנדסה 

יועץ מים וביובבלאו מהנדסים . אהנדסה 

יעוץ נוףמוריה סקלי אדריכלות נוף הנדסה 

מתכנן דרכים וכבישיםשמיס מיכאל הנדסההנדסה 

יועץ הנדסייום טוב שביטהנדסה 

חנין אדריכלותהנדסה 

יעוץ אדריכלי 

וקונסטרוקציה

יעוץ אדריכלי והנדסיי תכנון אדריכלי והנדסי.שהנדסה 

נגישות ניהול ופיקוחכפיר אליהוהנדסה 



יועץ למערכות מיגוןאורנים מערכות מיגוןהנדסה 

יועץ אדריכלותלוי אדריכלים-ברהנדסה 

מפקחעמוס חלפוןהנדסה 

חנא חוראניהנדסה 

/ יועץ קרקע וביסוס 

יועץ תכן / גיאולוגיה 

מיסעות

מתכנן דרכים וכבישיםעמוס חלפוןהנדסה 

ב תכנון ופיתוח הנדסה.א.בהנדסה 

ניהול פרויקטים בניה 

ופיתוח

יועץ קרקע,מהנדסאגסי רימוןהנדסה 

הנדסה ונגישותערן סויקההנדסה 

קו הנדסה.פיהנדסה 

יועץ / תכנון והנדסה 

אדריכל / קונסטרוקציה

מנהל / אדריכל פנים / 

פרויקטים

מ"מהנדסים יועצים בעעירוני מהנדסים יועצים. יהנדסה 

מדידותחן בר מדידות והנדסההנדסה 

הנדסה ומדידותיאסין בכר עומרהנדסה 



מדידותמודדי טבעון הנדסה 

ע מהנדסים .א.נהנדסה 

יעוץ עבודות בניה 

ופיתוח

ע"תב/ תכיון ערים טובי כהןהנדסה 

נחשון תכנון מטבחיםהנדסה 

תכנון / יועץ מטבחים 

מערכות מזון והסעדה

מיזוג וקירור/ חשמל טל חשמל ותאורההנדסה 

הנדסה 

אס מערכות .אי.איי

מתקדמות לאנרגיה

יועץ ומהנדס מיזוג אויר 

ואוורור

ענבר שמירהנדסה 

/ יועץ נגישות/ אדריכל 

תכנון מבנים ותכנן בניין 

עיר

וו הנדסת חשמל ובקרה .אהנדסה 

יועץ ומתכנן מערכות 

חשמל

מדידות והנדסה אזרחיתאפלבאום מדידות הנדסה 

חרמון מהנדסיםהנדסה 

ניהול פרויקטים בניה 

ופיתוח

סאבא סוהילהנדסה 

אדריכלות יעוץ 

יועץ / קונסטרוקציה

מנהל / קרק וביסוס

תכנון ערים ואזוריםאורית שוורץ הנדסה 



ר אשר וטורי"דהנדסה 

/ חישוב ועיצוב סביבתי 

חינוך / שילוט 

שילוט1סביבתי

קובטי- ול 'יסמין מחהנדסה 

אדריכלות נוף ועיצוב 

פנים

אדריכלעוזר שטולהנדסה 

בראון חלפיןהנדסה 

/ אדריכלות מבני ציבור 

מבני חינוך

אדריכל/ אדריכל פנים הסדנא אדריכליםהנדסה 

יועץ בטיחות אשגלעד רחמני הנדסה 

תיקו הנדסה אזרחיתהנדסה 

יועץ תנועה ותחבורה 

יועץ קונסטרוקציה 

מפקח , מנהל פרויקט

פ אנרגיה ירוקה.גהנדסה 

יועץ / יועץ אנרגיה

פרוייקטים באנרגיה 

מתחדשת

חינוך 
הנחייות וליווי בתי ספרמ"ערי חינוך בע

חינוך 
פסיכולוגית ארגוניתדינה זילברמן

חינוך 
ורד רקנטי

יעוץ אירגוני פיתוח 

מנהלים וצותתים



חינוך 
הנחייות לגיל הרךסיוונה גולן

חינוך 
מבניםנוימן רינה

חינוך 
לייוי ניהול עצמי כלכליגפני שלו

אן לביאחינוך 

מנחה ומלווה בתחום 

האנגלית

ורדית קימחיחינוך 

יעוץ אירגוני פיתוח 

מנהלים וצותתים

יעוץ כלכליורד פיירחינוך 

יעוץ כלכלירון פישמן כספים

כספים

יעוץ ארגוניצוהר  מזכיר 

יעוץ ארגוניקליק אנטר מזכיר 

יעוץ ביישומי מחשבקליק אנטר מזכיר 

יעוץ כלכלימ"פתרונות לעיר בע- חלוקי נחל מזכיר 

יעוץ אבטחת סייברמ"פתרונות לעיר בע- חלוקי נחל מזכיר 

מניב הכנסות מזכיר 

מכרזי -  יעוץ כלכלי 

איכות



יועץ ביטוחד לאובר .ה.למזכיר 

יועץ ארגונימ "ר גלעד ארנון בע"דמזכיר 

יועץ משפטיבראש סומך מזכיר 

יעוץ כלכליק שחר חדש.ח.שמזכיר 

יועץ ביטוח/ ד "משרד עו' יגאל שגיא ושותמזכיר 

ייועץ ארגונירן שטוק מזכיר 

ייועץ כלכלירן שטוק מזכיר 

מזכיר 

מיכל רוזנבוים משרד 

 עורך דין מתמחהעורכי דין

יועץ ארגוני שי בן יוסףמזכיר 

מ"א בע.י.שבח שמזכיר 

תקשורת / יועץ מיחשוב

מערכות מידע/ 

יעוץ ארגונימכון פירםצמיחה דמוגרפית

צמיחה דמוגרפית

מורן פיתוח תוכנה 

פיתוח תוכנה והדרכהוהדרכה

יעוץ אסטרטגיפתרוניםצמיחה דמוגרפית

יעוץ ארגונימיכאל עובדיהצמיחה דמוגרפית

יעוץ ארגונימ"ג בע.קבוצת גבים עצמיחה דמוגרפית



יעוץ ארגוניאבני דרךצמיחה דמוגרפית

צמיחה דמוגרפית

תמי לס פסיכולוגית 

יעוץ ארגוניויועצת ארגונית

יעוץ ארגוניחברת שער האריותצמיחה דמוגרפית

הנחיית קבוצותמרים דגן ברנר רווחה 

גישור דיני משפחהנעה מלכימן  אקררווחה 

יועץ רכש ולוגיסטיקהBETTER BUYרכש 

 אגרונוםשבתאי גונן חוות עדן

 יגור חקלאותשונות


