
פ.חשם איש קשרענףתחוםשם היועץ

301413480טל יהודההנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים טל יהודה

57812331רקפתהנדסהאגרונוםר רקפת הדר גבאי"ד

24729600סאמר נעאמנההנדסהניהול ופיקוחסאמר הנדסה

24729600סאמר נעאמנההנדסהכמאותסאמר הנדסה

24729600סאמר נעאמנההנדסהיועץ קונסטרוקציהסאמר הנדסה

24729600סאמר נעאמנההנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים סאמר הנדסה

513628479אלי רוימיהנדסהבטיחות אש513628479

513628479אלי רוימיהנדסהמתכנן מים וביוב/יועץ513628479

513628479אלי רוימיהנדסהיועץ בטיחות ואש513628479

511894586גלעד לויהנדסהמודדמ"גטניו ושות מודדדים מוסמכים בע

41851221יוסף שימשוביץהנדסהאגרונוםיוסף שימשוביץ

514018514ניר נחמניגזברותיועץ כלכלירואי חשבון', ניר נחמני ושות

37642279ענבר קטלבחינוךחינוך סביבתיענבר קטלב

28644672מיכל תירושיחינוךעיצוב סביבת עבודה בחינוךמיכל תירושי

28644672מיכל תירושיהנדסהתכנון מבנים- אדריכל מיכל תירושי

28644672מיכל תירושיהנדסהאדריכל פניםמיכל תירושי

515076131יהונתן אליאבהנדסהנגישותמ"קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע

515076131יהונתן אליאבהנדסהבטיחות אשמ"קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע

515076131יהונתן אליאבהנדסהיועץ בטיחות ואשמ"קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע

515076131יהונתן אליאבהנדסהיועץ נגישותמ"קבוצת אניגמה הנדסה ובטיחות בע

34727248רון אריאלהנדסהניהול ופיקוחרון אריאל

34727248רון אריאלהנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים רון אריאל

512736612קטי רודינסקיהנדסה(מתכנן פיסי)יועץ ניקוז מ"ילון מערכות תשתית בע-בלשה

512736612קטי רודינסקיהנדסהמתכנן מים וביוב/יועץמ"ילון מערכות תשתית בע-בלשה

515971257נועם ביביהנדסהאגרונוםמ"פתילת המדבר בע

514740521ישי לבשטייןהנדסהניהול ופיקוחמ"אר לב הנדסה ופרויקטים בע

513184630יעקב אברהםפסולת ומחזורפסולת ומחזורמ"ל הנדסה וייעוץ בע.ג.י.א

513184630יעקב אברהםפסולת ומחזורמטמנותמ"ל הנדסה וייעוץ בע.ג.י.א

513184630יעקב אברהםהנדסהיועץ תנועה ותחבורהמ"ל הנדסה וייעוץ בע.ג.י.א

513184630יעקב אברהםהנדסה(מתכנן פיסי)יועץ ניקוז מ"ל הנדסה וייעוץ בע.ג.י.א

513184630יעקב אברהםהנדסהמתכנן מים וביוב/יועץמ"ל הנדסה וייעוץ בע.ג.י.א

514088640זייד אלדדהנדסהמודדמ"זייד אלדד בע

516278777נמרוד שיינרהנדסהאגרונוםמ"אדמה ייעוץ אגרונומי בע

515037075בועז ויטמןהנדסהניהול ופיקוחמ"ויטמן ניהול פרויקטים בע

515966687אלון ורדהנדסהאגרונוםקבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בעמ

515747061בניהו טלהנדסהאגרונוםמ"מידות ומעשי נוף בע

513586529אופיר בוכניקייעוץ פיננסייועץ פיננסירואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

513586529אופיר בוכניקארגון וניהוליועץ כלכלירואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

רואי חשבון' אופיר בוכניק ושות

יעוץ ארגוני תפיסה והטמעת 

513586529אופיר בוכניקארגון וניהולשירות

514080209דני תרזהארגון וניהוליועץ אסטרטגי וסטטוטורימ"דן תרזה יוזמות בע

301377826הילה שלוםהנדסהמתכנן מים וביוב/יועץהילה שלום

515961340איילה בן זקןהנדסהאדריכל נוףמ"אב אדריכלות נוף ותכנון סביבה בע

511525982דוד גולדשטייןהנדסהניהול ופיקוחמ"תכנון ופיתוח הנדסה בע- ב .א.ב

514921253איריס ענברהנדסהיועץ נגישותמ"שמיר אדריכלות בע-ענבר

514921253איריס ענברהנדסהתכנון מבנים- אדריכל מ"שמיר אדריכלות בע-ענבר

558434635אור פקרמןהנדסהיועץ קונסטרוקציהפקרמן הנדסה ואדריכלות

514426923רון פישמןתחומי ייעוץ אחריםהכנת מכרזי איכותרון פישמן ושות רואי חשבון

514426923רון פישמןארגון וניהוליועץ כלכלירון פישמן ושות רואי חשבון

12299376יום טוב שביטהנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים יום טוב שביט

570004515ורד שועהארגון וניהוליועץ אסטרטגי וסטטוטורימעגן מיכאל- טובי כהן 

515747061בניהו טלהנדסהאדריכל נוףמ"מידות ומעשי נוף בע

516556016שגיא חוריתחומי ייעוץ אחריםהכנת מכרזי איכותמ"ן טרסטקו בע.ח

516556016שגיא חוריארגון וניהוליועץ כלכלימ"ן טרסטקו בע.ח

מ"ן טרסטקו בע.ח

יעוץ ארגוני תפיסה והטמעת 

516556016שגיא חוריארגון וניהולשירות

516556016שגיא חוריארגון וניהוליעוץ ארגונימ"ן טרסטקו בע.ח

515009116איילה מרייםהנדסהתכנון מבנים- אדריכל מ"איזן אדריכלים ובוני ערים בע.ג.א



513917856ישראל ברזניהנדסהניהול ופיקוחמ"ברזני פרוייקטים בע.י

513917856ישראל ברזניהנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים מ"ברזני פרוייקטים בע.י

557780467מיכל ברקיעוץ משפטייעוץ משפטיברק גיט מיסטריאל ליבוביץ עורכי דין

307005561ויקטור ברזין. אדרהנדסהתכנון מבנים- אדריכל אדריכל ויקטור ברזין

307005561ויקטור ברזין. אדרהנדסהאדריכל פניםאדריכל ויקטור ברזין

515798015הילה מרקוביץהנדסהמודדמ"לגעת במרחב בע

515183614לירן ויצמןהנדסהיועץ ומתכנן מערכות חשמלמ"ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בע

24181216אוסטרובסקי-יסמין אתמריהנדסהאדריכל נוףיסמין אתמרי

511340697מאיר בן יוסףייעוץ פיננסייועץ פיננסימ"ייעוץ כלכלי בע; #039&חפץ ושות. א

516104981מנחם אריההנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים מ"אריה הנדסה בע. ע.מ

37691540נועה מלכימן אקררווחהגישור זוגי משפחתי וקהילתיד נועה מלכימן אקר"עו

515308633תומר שמניהנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים מ"דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע

מ"טכנולוגיות בע. טי. פי. אר

סלולארית , תקשורת קווית

515376457איתן בקנשטייןמחשוב ותקשורתומרכזיית טלפון

מ"טכנולוגיות בע. טי. פי. אר

תקשורות פסיביות ואקטיביות 

515376457איתן בקנשטייןמחשוב ותקשורתכולל פריסה אלחוטית (בינוי חדש)

מ"טכנולוגיות בע. טי. פי. אר

מערכות , יועץ תקשורת נתונים

515376457איתן בקנשטייןמחשוב ותקשורתמידע ומחשוב

514858950נועההנדסהיועץ ומתכנן מערכות חשמלמ"י בע;#039&ג.אן.גל מהנדסים אי

514858950נועהאיכות הסביבהממונה אנרגיהמ"י בע;#039&ג.אן.גל מהנדסים אי

57818999אורי כהןהנדסהאדריכל פניםאורי כהן אדריכלים

57818999אורי כהןהנדסהתכנון מבנים- אדריכל אורי כהן אדריכלים

514933829נתן פרוידנברגרהנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים הר הנדסה-גיל

514437805שירה גרושהנדסהמודדגיאו פוינט

54612247עפר גורדוןארגון וניהוליועץ אסטרטגי וסטטוטורישיאון שירותי יעוץ ארגון וניהול- עפר גורדון

36202273חנא חוראניהנדסהיועץ קרקע וביסוסאינג חנא חוראני הנדסה אזרחית וגיאוטכנית

510812118עוזי חדדהנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים מ"גדיש חברה להנדסה בע

514198357יעל רוזנפלדהנדסהיועץ תנועה ותחבורהמ"יעל הנדסה בע. ר

515037075בועז ויטמןהנדסהבניה ופיתוח- מנהל פרויקטים מ"ויטמן ניהול פרויקטים בע

514360908סאמי ושאחיהנדסהיועץ ומתכנן מערכות חשמלמ"סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע


