מס"ד

שם רשמי של המועמד

1

טריפל טי טכנולוגיות מחשוב מתקדמות בע"מ

2

זנסיטי טכנולוגיות בע"מ

3

נו-אדג' בע"מ

4

אלתרנט מרעיון למציאות  -חדשנות  2013בע"מ

5

ביון אי טי סולושנס בע"מ

6

ארז דאמוך  -ייעוץ דאטה

7

פיונט טכנולוגיות בע"מ

8

פרופיילסופט תוכנה ומערכות בע"מ

9

יוביטק סולושנס בע"מ

10

זינג יו איי בע"מ

11

יורוגייט בע"מ

12

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

מאגר משנה
יועץ עיר חכמה ומערכות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ מצלמות במרחב הציבורי
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ מערכות הנדסיות
מומחה ומפתח UX/UI
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
מומחה ומפתח UX/UI
אבטחת מידע
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
מומחה ומפתח UX/UI
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
מומחה ומפתח UX/UI
יועץ  SYSTEMותקשורת
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
מומחה ומפתח UX/UI
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מצלמות במרחב הציבורי
יועץ מולטימדיה ומערכות קול
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ מערכות הנדסיות
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ  SYSTEMותקשורת
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
מומחה CRM DYMANICS
יועץ  SYSTEMותקשורת

מאגר יועצים בתחום המחשוב
מספר ישות

דוא"ל

טלפון

ח.פ511988628 .

yuval@triplet.co.il

054-4401866

ח.פ515264430 .

traci@zencity.io

ח.פ514451145 .

yair@knowedge.co.il

054-2632442

ח.פ514918234 .

ilanalter@AlterNet.co.il

050-7900300

ח.פ513272781 .

boris@byon-it.com

03-6325353

ע.מ052997236 .

erezdam@gmail.com

052-7443140

ח.פ512841016 .

shali@pionet.co.il

04-8141414

ח.פ513183517 .

eli.shahaf@profilesoft.com

054-2363363

ח.פ514008333 .

ifat@u-btech.com

077-5455028

ח.פ515574796 .

zohar@zingui.co.il

054-7710198

ח.פ514027499 .

eurogate.ltd@gmail.com

054-6938186

kerenpc@one1.co.il

052-6219911

yuvaltz@one1.co.il

03-9767365

ח.פ520034695 .

הערות

13

מלם מערכות בע"מ

14

 31מעלות צפון בע"מ

15

שטראוס אסטרטגיה ייעוץ מערכות בע"מ

16

אירית איתן  -אייקון יועצים

17

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

18

מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ

19

תמר שרותי מערכות הנדסיות ותקשורת )(1990
בע"מ

20

קומבלק איי טי בע"מ

מומחה ומפתח UX/UI
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
מומחה CRM DYMANICS
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות

ח.פ520044041 .

irit_sa2@malam.com

03-5312257

ח.פ515910297 .

uri.kushnir@31degreesnorth.com

054-5424074

ח.פ513237750 .

priel@s-strategy.com

03-5757622

יועץ מערכות הנדסיות
מומחה CRM DYMANICS
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ מצלמות במרחב הציבורי
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות

ע.מ51885473 .

ieitan@bezeqint.net

052-8806390

ח.פ515376457 .

nilil@rpt-tech.co.il

054-4944727

יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מצלמות במרחב הציבורי

ח.פ512829268 .

sharon@meser.org.il

03-5338855

יועץ מולטימדיה ומערכות קול
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ טלפוניה וVOIP-

ח.פ511507683 .

erez@tamar-com.com

050-8642323

יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ  SYSTEMותקשורת
מומחה ומפתח UX/UI
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
מומחה CRM DYMANICS
אבטחת מידע
יועץ מערכות ליבה ופיננסים

ח.פ514918903 .

boaz@comblack.co.il

050-6699618

21

מניב הכנסות בע"מ

22

שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול

23

אנטריפוינט מערכות  2004בע"מ

24

ניו איי טי בע"מ

25

טקטים בע"מ

26

אורנביט בע"מ

27

תומר פיירשטיין

28

אלעד מערכות תוכנה בע"מ

29

מולי מורן

יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ מערכות הנדסיות
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ מערכות הנדסיות

ח.פ513959635 .

amit@meniv.co.il

mail@c-on.com

04-9823027

04-6336070

יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ מערכות הנדסיות

ח.פ513513267 .

inbal.somech@entrypoint.co.il

050-8316511

מומחה ומפתח UX/UI
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
מומחה CRM DYMANICS
יועץ  SYSTEMותקשורת
אבטחת מידע
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ מערכות הנדסיות
מומחה ומפתח UX/UI
אבטחת מידע
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
מומחה ומפתח
SHAREPOINT
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
מומחה ומפתח UX/UI
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ  SYSTEMותקשורת
מומחה ומפתח UX/UI
מומחה ומפתח SHAREPOINT
מומחה CRM DYMANICS
אבטחת מידע
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מצלמות במרחב הציבורי

ח.פ515573681 .

info@newit.co.il

050-7529926

ח.פ516096468 .

moshe@tecteam.co.il

052-7905120

ח.פ514149384 .

kerena@oranbit.com

03-3004747
054-2204901

ע.מ36350676 .

tomer@dezion.co.il

052-4219328

ZvikaL@elad.co.il

073-2330133

muli.moran@gmail.com

052-9212151

29

מולי מורן

30

פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים בע"מ

31

אגיניקס הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

32

קבוצת לוטם בע"מ

33

קבוצת ורד

34

גיל זילברמן

35

טרהלינק ישראל בע"מ

36

טי .אס .איי .אר .אי .מערכות מידע בע"מ

יועץ מולטימדיה ומערכות קול
יועץ  SYSTEMותקשורת
אבטחת מידע
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מצלמות במרחב הציבורי
יועץ מולטימדיה ומערכות קול
יועץ  SYSTEMותקשורת
אבטחת מידע
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מצלמות במרחב הציבורי
יועץ מולטימדיה ומערכות קול
יועץ  SYSTEMותקשורת
מומחה ומפתח UX/UI
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ מערכות הנדסיות

יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מולטימדיה ומערכות קול
EמTפSתYח Sותקשורת
יומועמץחM
הו

muli.moran@gmail.com

052-9212151

odelia@pernat.net

03-6441892

info@aginix.co.il

03-9186000

d@lotemx.com

052-2269978

ALON@VEREDGROUP.CO.IL

052-8879010

gil@gmail.com

052-5656246

fy@terralink-global.com

052-2464956
077-9113030

 SHAREPOINTו/או מומחה
ECM

37

פאט פיש קורונה בע"מ

מס"ד שם רשמי של המועמד
 78 1אדריכלות
 2אורבך הלוי אדריכלים
 3אילן פיבקו אדריכלים בע"מ
 4גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
 5גנות לרמן
 6זנדבנק ברקאי אדריכלים

אבטחת מידע
יועץ עיר חכמה ומערכות
פיננסיות
מומחה ומפתח UX/UI
מומחה ומפתח
 SHAREPIONTו/או מומחה
ECM
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
מומחה ומפתח UX/UI

aharonironen1@gmail.com

054-6683518

sales@fatfish.co.il

02-5337643

מאגר יועצים בתחום התכנון והאדריכלות  -עורכי תב"ע
דוא"ל
מספר ישות
מאגר משנה
office@78arc.com
ע.מ33547787 .
mail@ah-arch.com
שותפות 540289238
mail@pivko.com
ח.פ514360015 .
amos@gioragur.com
ח.פ512206111 .
shlomi@arch-gl.com
ע.מ037275179 .
liron@sandbank-barkai.com
ח.פ540285830 .

טלפון
054-5698196
03-5465557
03-6812027
04-8510878
052-5709194
054-4737421

הערות

office@zarta.co.il
nir@ncarch.com
yaron@yygranot.co.il
office@studio-ma.co.il
arch@mazorfirst.com
udi@mkarchitects.com
office@mz-a.com
dani@mester-gal.com
arch@iritdror.co.il
iris@inbararc.co.il
gabi@mebelarch.co.il
office@forumsht.co.il
office@kkarc.com

08-6552956
09-9547088
04-8611311
03-5664006
03-5628022
03-5440101
03-5450500
03-5602240
03-6041378
04-9896017
04-9835146
03-5713331
04-8243147

office@elr-arc.com

03-6025118

eitanarc@netvision.net.il
iftach@stavarch.co.il

03-7320320
03-6134006

office@ok-a.co.il

03-5612626

architects@mansfeld-kehat.co.il
shimi.arch@gmail.com
info@plesner.co.il
mayav@tito-oman.com
office@dyarc.co.il
office@ur-platform.com
potash@potash-arch.com
info@fa-za.co.il
merav@ygaa.net

04-8571115
050-7706139
03-5224022
073-2222222
03-9655321
03-5607780
03-5463527
03-6142142
03-5660770
03-5419555
050-8575716
03-5249115
054-4221123
03-5598933 035506213

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

זרתא סטודיו בע"מ
חן אדריכלים בע"מ
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
מוריה אדריכלים סטודיו מא בע"מ
אדם מזור אלי פירשט אדריכלים ומתכנני ערים
מייזליץ כסיף אדריכלים
משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ
מסטר גל אדריכלים בע"מ
עירית ודרור אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובנוי ערים בע"מ
פורום שרת  99בע"מ
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ

ח.פ515374783 .
ח.פ513984641 .
ח.פ511909921 .
ח.פ513731133 .
שותפות 540265816
ח.פ515351849 .
ח.פ512268988 .
ח.פ515565786 .
שותפות רשומה 540258282
ח.פ514921253 .
ח.פ512261900 .
ח.פ512731720 .
ח.פ512253667 .

20

ד.איתן ר.להב-ריג אדריכלום מתכנני ערים בע"מ

ח.פ513377291 .

21
22

24
25
26
27
28
29
30
31
32

מיכאלה איתן
סטיו אדריכלים
אוקא  -אורית וילנברג גלעדי וקרן יידוב
אדריכלים בע"מ
מנספלד קהת בע"מ אדריכלים
יעקובוביץ אדריכלים בע"מ
פלסנר אדריכלים בע"מ
טיטו אומן אדריכלים בע"מ
דביר יחיעם אדריכלים
הפלטפורמה העירונית בע"מ
פוטש אדריכלים ) (2010בע"מ
פרחי  -צפריר אדריכלים בע"מ
גוטמן אסיף אדריכלים בע"מ

ע.מ014993182 .
שותפות לא רשומה 557347135

ח.פ512881889 .
ח.פ514708387 .
ח.פ512070012 .
ח.פ515887289 .
שותפות לא רשומה מס' 557247400
ח.פ51501386 .
ח.פ514484799 .
ח.פ510702525 .
ח.פ513745133 .

33

רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

ח.פ514063890 .

ran@blander.co.il

34

רכטר אדריכלים בע"מ

ח.פ510763709 .

amnon@rechter-arch.com
office1@rechter-arch.com

35

באה אדריכלים ובוני ערים

ע.מ65113524 .

keren@bea-architects.com

36

אלונים גורביץ

ח.פ 557586203

office@al-goor.co.il

37

אריה קוץ  -ניר קוץ אדריכלים בע"מ.

ח.פ 512782988

varda@ta-arc.com

38

צמיר אדריכלים בע"מ

ח.פ 511623282

studio@tzamir.co.il

072-2203555
03-6957704
-050 ,03-6090827
5316545
שלוחה 04-8571234
0 04-8570238

39

עבד יאסין

ע.מ 057008880

hosam.y@yassinarch.com

40

צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

ח.פ 511330540

nurit@mosessco.com

04-6745149
09-7949400 099514869

23

ח.פ511350282 .

41

יוני אינסל

ע.מ 34094607

42

פרייס פילצר יעבץ אדריכלים

ע.מ 558124905

43

בסט אדריכלים ומתכנני ערים

ע.מ 055887806

44

שי אלון אדריכלים עיצוב נוף בע"מ

ח.פ 515168375

45
46

עדה כרמי מלמד אדריכלים בע"מ
אמר  -קוראיל אדריכלים בע"מ

ח.פ 515433605
ח.פ513246025 .

47

גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

ח.פ515177459 .

054-4793616
yoni.insall.arc@gmail.com
052-6201391 035234018
office@ppt-architects.com
050-8550071 035718991
ehudpbest@gmail.com
053-5646365 037361506
shai@greenarch.co.il
03-6912112/3 036912108
office@akmp.co.il
052-5671190
curiel2@inter.net.il

04-8580077

office2@gordon-ltd.co.il

מאגר יועצים בתחום התכנון והאדריכלות  -אדריכלות רישוי ומבני ציבור

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

אבנר אשר
אדרעי אדריכלים
אמסטרדם בן-נון
ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ
בני פרייז אדריכלים בע"מ
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
וינשטיין ועדיה אדריכליםן בע"מ
זרתא סטודיו בע"מ
חן אדריכלים בע"מ
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
כהן יחזקאל
מייזליץ כסיף אדריכלים
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
סקורקא אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובנוי ערים בע"מ
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
רועי טל
רן גולדמן
שירי פרץ
יואב מסר אדריכלים בע"מ
יונגמן יורם
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ

ע.מ054082185 .
ע.מ558256715 .
557827235
ח.פ515473189 .
ח.פ513338863 .
ח.פ512206111 .
ח.פ511542649 .
ח.פ515374783 .
ח.פ513984641 .
ח.פ511909921 .
ע.מ050926864 .
ח.פ515351849 .
ח.פ512566639 .
ח.פ513516625 .
ע.מ557594389 .
ח.פ514921253 .
ח.פ512261900 .
ח.פ512253667 .
ע.מ039999982 .
ע.מ036136562 .
ע.מ024070653 .
ח.פ514064446 .
ע.מ54596341 .
ח.פ515335925 .

avnerasher@gmail.com
ifatadraee.arch@gmail.com
assafbnn@012.net.il
ea@ea-architects.com
office@preiss-arch.co.il
amos@gioragur.com
wv@zwww.com
office@zarta.co.il
nir@ncarch.com
yaron@yygranot.co.il
yuval@cy-r.com
udi@mkarchitects.com
david@nofararchitects.com
nir@reifer-arch.co.il
office@skorka-arch.com
iris@inbararc.co.il
gabi@mebelarc.co.il
office@kkarc.com
roei@levant-arch.com
work@rangoldman.com
shiriprz@gmail.com
ymesser@messer-architects.co.il
yungman@netvision.net.il
office@feldman-arch.co.il

טלפון ראשי של
המועמד
052-2583752
054-4782922
052-6714572
050-6000820
03-6120404
04-8510878
03-5621070
08-6552956
09-9547088
04-8611311
054-3300034
03-5440101
054-5522255
03-5793107
09-8578202
04-9896017
04-9835146
04-8243147
052-3460830
050-8225711
054-9200322
03-5285794
03-7310203
03-5284460

25

ד.איתן ר.להב-ריג אדריכלום מתכנני ערים בע"מ

ח.פ513377291 .

office@elr-arc.com

03-6025118

26
27

מיכאלה איתן
רוני זייברט

ע.מ014993182 .
ע.מ042834042 .

eitanarc@netvision.net.il
office@seibert.co.il

03-7320320
03-5225988

מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

הערות

28

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

סטיו אדריכלים
אוקא  -אורית וילנברג גלעדי וקרן יידוב
אדריכלים בע"מ
א .לרמן אדריכלים בע"מ
מינץ מלמד אדריכלים בע"מ
נורית ונדסבורגר
מירון לוי
קימל אשכולות אדריכלים ) (1992בע"מ
יפתח וקס בע"מ
פלסנר אדריכלים בע"מ
טיטו אומן אדריכלים בע"מ
געש אדריכלים ויועצים בע"מ
דניאל אסייג
פוטש אדריכלים ) (2010בע"מ
פרחי  -צפריר אדריכלים בע"מ
דניאל אזרד
ויקטור ברזין
יוסי קורי

ח.פ513831115 .
ח.פ513936070 .
ע.מ054063722 .
ע.מ022291637 .
ח.פ511739468 .
ח.פ515555852 .
ח.פ512070012 .
ח.פ515887289 .
ח.פ514958008 .
ע.מ054051016 .
ח.פ514484799 .
ח.פ510702525 .
ע.מ015418775 .
ע.מ307005561 .
ע.מ028048262 .

45

פרטים אדריכלים בע"מ

ח.פ514734839 .

46

גוטמן אסיף אדריכלים בע"מ

ח.פ513745133 .

47

רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

ח.פ514063890 .

48

אורבך הלוי אדריכלים

שותפות 540289238

49
50
49
50

משה צור
רכטר אדריכלים בע"מ
אורבך הלוי אדריכלים
משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

ח.פ512268988 .
ח.פ510763709 .
שותפות 540289238
ח.פ512268988 .

51

באה אדריכלים ובוני ערים

ע.מ65113524 .

52

ר .לוטן אדריכלים בע"מ

ח.פ513318881 .

53
54

אבורמי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
עבד יאסין

ח.פ 512075425
ע.מ 057008880

55

צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ

ח.פ 511330540

56
57
58

זהר שגב אדריכלים
יוני אינסל
תמיר נגר

ע.מ 014885883
ע.מ 34094607
ע.מ 066098716

29

שותפות לא רשומה 557347135

ח.פ511350282 .

iftach@stavarch.co.il

03-6134006

office@ok-a.co.il

03-5612626

office@a-lerman.co.il
03-6914677
054-7987733
orajuan@gmail.com
van-arch@012.net.il
09-9515702
meron@titannadlan.com
054-4758039
054-4500677
office@kimmel.co.il
iftach@iftachvax.com
054-2477025
info@plesner.co.il
03-5224022
073-2222222
mayav@tito-oman.com
mail@g-a-s.co.il
02-6481123
assayag@zahav.net.il
054-4275504
potash@potash-arch.com
03-5463527
info@fa-za.co.il
03-6142142
office@danielazerrad.com
072-2211808
sonia_h@walla.com
052-4255452
info@geotectura.com
054-4662084
03-6870465
tali@prateam.co.il
050-8554494
merav@ygaa.net
03-5660770
03-5419555
ran@blander.co.il
050-8575716
amnon@rechter-arch.com
03-5249115
office1@rechter-arch.com
054-4221123
mail@ah-arch.com
03-5465557
office@mz-a.com
03-5450500
mail@ah-arch.com
03-5445950 03-5465557
office@mz-a.com
03-5450505 03-5450500
03-5598933 035506213
keren@bea-architects.com
054-5451831 03dvir@lotarc.com
5442116
lotarc@lotarc.com
03-5442116
04-9948136 04-9948135
office@aburumi.com
04-6745149
hosam.y@yassinarch.com
09-7949400 099514869
nurit@mosessco.com
054-6340525, 048104545
04-8104547
zohar@segev-arch.com
054-4793616
yoni.insall.arc@gmail.com
050-7644363
tamir@nagararchitects.com

59

א .זקסנברג

ע.מ 051037471

ehad@zaks-arch.co.il

60

פרייס פילצר יעבץ אדריכלים

ע.מ 558124905

office@ppt-architects.com

61

בסט אדריכלים ומתכנני ערים

ע.מ 055887806

ehudpbest@gmail.com

ע.מ 540233210

meidadg@vsarch.com

63

אפרת קובלסקי אדריכלים

ע.מ 054999271

office@efrat-kowalsky.co.il

64

יוסף בורשטיין אדריכלים

ע.מ 032081234

mail@burshtein.com

65
66

עדה כרמי מלמד אדריכלים בע"מ
נתי זיו סטודיו זיו בע"מ

ח.פ 515433605
ח.פ 515554822

office@akmp.co.il
office@natiziv.co.il

67
68
69
70
71
72
73

אורי כהן אדריכלים
ג'ויס אורון אדריכלות
אילן צבי – אדריכל בע"מ
עמית נמליך אדריכלים בע"מ
אמר – קוראיל אדריכלים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ערן זליברמן ,רגבים  +אדריכלים

ע.מ 57818999
ח.פ513611947 .
ח.פ512986613 .
ח.פ516129459 .
ח.פ513246025 .
ח.פ515177459 .
ע.מ038645586 .

uri@uricohen.com
joyce_o@inter.net.il
ilanzarch@gmail.com
amit@amitnemlich.com
curiel2@inter.net.il
office2@gordon-ltd.co.il
regavim@gmail.com

74

אלי אליקים  -אליקים אדריכלים ובוני ערים בע"מ

ח.פ515026367 .

elie@eliakim-arch.com

 V5אדריכלים

62

052-8510755 036123607
052-6201391 035234018
050-8550071 035718991
03-7237300 036188325
03-5256735 036295141
054-6389864 089363499
03-6912112/3 036912108
050-8615395
050-6310093 035181913
052-8345237
050-5264594
052-6674141
052-5671190
04-8580077
052-8324706

03-6206001

מאגר יועצים בתחום התכנון והאדריכלות  -אדריכלי נוף

מס"ד שם רשמי של המועמד
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ
ווי.אס.אל.איי בע"מ
לנד ארט
מוריה אדריכלים סטודיו מא בע"מ
מייזליץ כסיף אדריכלים
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
דודו אילת
יהודה פרחי אדריכלות נוף ,כבישים ,נגישות
בע"מ
יגאל שטיינמץ
אב אדריכלות נוף ותכנון סביבה בע"מ
 jiאדריכלות נוף
ארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
אסיף ברמן  -נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ

מאגר משנה

מספר ישות
ח.פ512565680 .
ח.פ515871564 .
שותפות 558124681
ח.פ513731133 .
ח.פ515351849 .
ח.פ55098651 .
ע.מ027895374 .
ח.פ516117603 .

ח.פ515770204 .
ח.פ515961340 .
שותפות לא רשומה 558326716
ח.פ515543957 .
ח.פ514983030 .

ruth@bm-landscape.co.il
yan@ysla.co.il
rinat@land-art.co.il
office@studio-ma.co.il
udi@mkarchitects.com
mb@miller-blum.co.il
david@urbancactus.co.il

טלפון ראשי של
המועמד
03-7528197
052-3958968
054-5634500
03-5664006
03-5440101
04-8339070
054-4661217

fyehuda@gmail.com

04-8103182

igalst@bezeqint.net
moran@bo-landscape.co.il
studio@ji-think-nature.com
osnatkk@gmail.com
noa@asif-arc.com

08-9411834
077-4080414
054-5970234
02-2224398
052-8313094

דוא"ל

הערות

גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי
בע"מ
רימון סביבה ונוף בע"מ

513651836

16

אילנה אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"מ

ח.פ514187962 .

17
18

כהנוביץ חיים
חוי ליבנה

ע.מ 03788809
ע.מ 58215013

ziyona@kahanovi.co.il
havi@1to1landscape.com

19
20

אמיר מילר אדריכלי נוף בע"מ
דליה בולטנסקי

ח.פ 515245348
ע.מ 059181420

amir@amirmueller.com
dalia.beeoltanski@gmail.com

21

שי אלון אדריכלים עיצוב נוף בע"מ

ח.פ 515168375

shai@greenarch.co.il

22

אריה קוץ -סטודיו אדריכלות נוף בע"מ

ח.פ 512864729

varda@ta-arc.com

14

15

ח.פ513342014 .

finance@landscape.org.il

04-8380407

mail@rimon-land.co.il
ilanaofir@ilofir.co.il
office@ilofir.co.il

08-6755886
050-7209383
02-5336654
0523255733, 035756056
03-7527684
050-7900070
054-7285281 0722449497
054-7240620
053-5646365 037361506
03-6090827, 0505316545,
036957704

מאגר יועצים בתחום התכנון והאדריכלות  -עיצוב פנים

מס"ד שם רשמי של המועמד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

 78אדריכלות
אמסטרדם בן-נון
ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ
בני פרייז אדריכלים בע"מ
הלית לוי
זרתא סטודיו בע"מ
מייזליץ כסיף אדריכלים
נטע גסקו
קזס חיים
רועי טל
שירי פרץ
ידין תדמור אדריכלים בע"מ
רוני זייברט
קארין ורון
נדל רויזין אדריכלים
סטיו אדריכלים
די.איי.דיזיין בע"מ
 ABSאדריכלות ועיצוב פנים בע"מ
נורית ונדסבורגר
מירון לוי
לייק דיזאין
איילת מנס

מאגר משנה

מספר ישות
ע.מ33547787 .
557827235
ח.פ515473189 .
ח.פ513338863 .
ע.מ033099805 .
ח.פ515374783 .
ח.פ515351849 .
ע.מ022912604 .
ע.מ036409720 .
ע.מ039999982 .
ע.מ024070653 .
ח.פ512097577 .
ע.מ042834042 .
ע.מ052995065 .
ע.מ040062879 .
שותפות לא רשומה 557347135
ח.פ514458157 .
ח.פ515010460 .
ע.מ054063722 .
ע.מ022291637 .
שותפות לא רשומה 558385464
ע.מ059659920 .

דוא"ל
office@78arc.com
assafbnn@012.net.il
ea@ea-architects.com
office@preiss-arch.co.il
hillit@hl-arch.co.il
office@zarta.co.il
udi@mkarchitects.com
ngasko@yahoo.com
kazas.design@gmail.com
roei@levant-arch.com
shiriprz@gmail.com
yadint@gmail.com
office@seibert.co.il
karinvaron@gmail.com
office@nadelroizin.com
iftach@stauarch.co.il
office@abs-arch.co.il
van-arch@012.net.il
meron@titannadlan.com
tali@taligo.co.il

Ayelet.menes@outlook.com

טלפון ראשי של
המועמד
054-5698196
052-6714572
050-6000820
03-6120404
050-6996797
08-6552956
03-5440101
054-3476467
052-5957552
052-3460830
054-9200322
03-5235776
03-5225988
050-3346512
054-4969256
03-6134006
054-4924005
050-3536200
09-9515702
054-4758039
052-8029094
052-8708855

הערות

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

ע.מ27394766 .
ח.פ513081794 .
ח.פ515903136 .
ח.פ512070012 .
ח.פ514484799 .
ח.פ515085710 .

סיגל שפר
סתר אדריכלים בע"מ
מירב ואייל מלכא אדריכלים בע"מ
פלסנר אדריכלים בע"מ
פוטש אדריכלים ) (2010בע"מ
חגי נגר אדריכלים בע"מ
אורית ירופייב studio yeros

303982813

34599522
ע.מ028048262 .
ע.מ025742065 .

סטודיו רואי דוד בע"מ
יוסי קורי
שי יהושע באב"ד
ר .לוטן אדריכלים בע"מ

ח.פ513318881 .

33

אריה קוץ  -ניר קוץ אדריכלים בע"מ.
ח.פ 512782988

34

צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
ח.פ 511330540

35
אבי לייזר אדריכלות

ע.מ 024696064

36
זהר שגב אדריכלים
37
38
39
40

ע.מ 014885883
ע.מ 066098716
ע.מ 040851248
ח.פ 515487437

תמיר נגר
אביב סאסי אדריכלות ועיצוב פנים
 YGAהנדסה ואדריכלות בע"מ
 NSGאדריכלים ומעצבי פנים

ע.מ 059026112

41
 V5אדריכלים

ע.מ 540233210

42
אפרת קובלסקי אדריכלים
43
44
45
46

ע.מ 054999271
ח.פ 515554822
ע.מ 321972499
ע.מ034370742 .

נתי זיו סטודיו זיו בע"מ
דיאנה סטארק
מלי פינץ

sigal.shefer@gmail.com
studio@setter.co.il
malkam@malka-arch.com
info@plesner.co.il
potash@potash-arch.com
hello@hagai-nagar.com

054-7378916
03-6137771
054-2040908
03-5224022
03-5463527
077-8200402

orit@yero5.com

054-7556257

03-5046610
projects@roydavid.co
info@geotectura.com
054-4662084
050-8758706
office@babad.co.il
dvir@lotarc.com
054-5451831
lotarc@lotarc.com
03-5442116
03-6090827, 0505316545
036957704
varda@ta-arc.com
09-7949400 099514869
nurit@mosessco.com
03-5625440 035621639
office@al-arch.com
054-6340525, 048104545
048104547
zohar@segev-arch.com
050-7644363
tamir@nagararchitects.com
052-3684783
aviv@avivarchitects.com
054-5645684
yarong@yg4u.co.il
052-3320673 035357444
nsg@bezeqint.net
03-7237300 036188325
meidadg@vsarch.com
03-5256735 036295141
office@efrat-kowalsky.co.il
050-8615395
office@natiziv.co.il
052-4002862
dianastarkstudio@gmail.com
054-7806845
mali@mali.co.il

מאגר יועצים בתחום פיקוח עליון ,ניהול וייעוץ בתחום גשרים ומבני דרך
מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מספר ישות

1

א.ח .שנהב פרויקטים בע"מ

ח.פ514603430 .

2

לויתן מהנדסים בע"מ

ח.פ514533280 .

3
4

גדיש חברה להנדסה בע"מ
גרנד הנדסת גשרים מבנים בע"מ

ח.פ510812118 .
ח.פ513224596 .

דוא"ל
hannaz@shenhavpro.co.il
info@leviathan.co.il
itai@leviathan.co.il
uzih@gadish.co.il
contracts@grand-eng.co.il

טלפון ראשי של
המועמד
08-6494430
054-3515106
03-6954503
052-3281551
050-8312258
04-8581999

הערות

5
6
7
8

גדליה אוליצקי הנדסה בע"מ
ש .מועלם
משיק ניהול ובקרה בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים

ח.פ515008605 .
ח.פ 514460492
ח.פ 515015816
ח.פ 513919076

office@golitsky.com
Office@smeng.co.il
shaiavidov@gmail.com
office@enp.co.il

9
10
11
12
13
14
15
16
17

רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי
אי.אר.סי.ג'י קבוצת מחקר וייעוץ כלכלי בע"מ
גידעון פישר ושות'
סיטילינק השקעות ) (1994בע"מ
דן ויז'ניצר בע"מ
אסף לוי שמאות מקרקעין בע"מ
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות
רציונל פרויקטים
ויזל מרדכי  -ניהול ופיתוח מע' שיווק

ע.מ059166009 .
ח.פ 513097642
ע.מ 059760892
ח.פ 511951063
ח.פ 514378512
ח.פ 516073319
ח.פ 557916566
ח.פ 514891043
ע"מ 059741256

ran@ranstock.com
asher@ercg.co.il
adih@fisher-lawfirm.com
citylink@citylink.co.il
dan@wiznizer.com
assaf@levgap.com
office@bfks.co.il
tal@rational-ep.co.il
mottiw@vcell.co.il

02-6515114
077-4194194
054-5045622
077-3351046
050-3528881
03-6957833
02-6730712
03-6913999
04-9532228
03-7165522
052-3696169
03-7553111
054-6667514
052-2644810

מאגר יועצים בתחום מתכנני תאורת רחוב

מס"ד שם רשמי של המועמד

5
6
7

אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ) (1983בע"מ
אי .אס .או .מהנדסים בע"מ
ספיר י.ז.ח .בע"מ
דוד ברהום מהנדסים יועצים לחשמל תקשורת
ובקרה בע"מ
אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
סמו הנדסת חשמל בע"מ

1
2
3

8

קלינפלץ הנדסה ע"מ

9

קרן אור לי  1996בע"מ

4

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

ח.פ510960081 .
ח.פ510602964 .
ח.פ512475815 .

ushily@netvision.net.il
office@eso-eng.co.il
sapir@sapireng.com

ח.פ512890112 .
ח.פ514246131 .
ח.פ512749920 .
ח.פ510612674 .

d-barhom@barhom.co.il
ariel@arielmalka1.com
office@topazengs.net
sheli@semo.cc

ח.פ512280561 .
ח.פ512259698 .

ofra@eng-klainplatz.co.il
office@kol.ee

טלפון ראשי של
המועמד
03-5499686/7
03-6041911
04-8622337

הערות

03-6121234
050-8334399
04-8124620
03-6134177
03-6818881
052-2947169
074-7000666

מאגר יועצים בתחום ניהול פרויקטים תשתיות

מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מספר ישות

ohad@librowski-yo.co.il

טלפון ראשי של
המועמד
09-77727160
052-8985194

ami@a-yaffe.co.il

03-6969889

kreisel-eng@013net.net
eellazar5@gmail.com

09-7423535
054-5998974
054-4588555
04-8406161

דוא"ל

1

ליברובסקי י.א .ניהול ופיקוח אתרי בניה בע"מ

ח.פ513901546 .

2

ע .יפה ניהול פרוייקטים בע"מ

ח.פ512231796 .

3

י.מ .קריזל הנדסה בע"מ

ח.פ512443821 .

4

אי סי אם ניהול פרויקטי

ע.מ300392925 .

5

רומי אסטרטגיות הנדסה

ע.ר28778181 .

c-h@013.net

6

פוירשטיין  -גזית מהנדסים בע"מ

ח.פ511428724 .

office@f-gazit.co.il

הערות

050-8312258

7

גדיש חברה להנדסה בע"מ

ח.פ510812118 .

uzih@gadish.com

8

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע"מ

ח.פ515308633 .

yonatanm@inproject.co.il
nir@inproject.co.il

9

 TMRניהול פרויקטים רב תחומיים בע"מ

ח.פ515065605 .

eran@tmrprojects.co.il

10

אופק ר.י .הנדסה וניהול בפרויקטים בע"מ

ח.פ515786549 .

office@ofek-eng.co.il

03-5365970

11

WSP

ח.פ 560012783

Info-Israel@wsp.com

526676566

12

יניב גורביץ מהנדסים בע"מ

ח.פ515007268 .

YANIV@GURENG.CO.IL

08-6497495

13

יהל מהנדסים ,ייזום פרויקטים בע"מ

ח.פ 511776247

shalom@yahel-eng.co.il

03-6251222

14

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים

ח.פ 510752686

office@e-m.co.il

09-9559555

15

דן רביד ניהול ופיקוח

ע.מ 006395503

16

ממן ניהול ופיקוח בע"מ

ח.פ 513354084

dan@proyektor.co.il
office@mamaneng.co.il /
yoel@mamaneng.co.il

052-3738639
052-4099939

17

קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ

ח.פ 515025948

admin@k-g-eng.com

03-6292010

18

א.ח שנהב פרויקטים בע"מ

ח.פ 514603430

hanna.z@013net.net

08-6494430
054-3515106

19

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ

ח.פ 511164725

20

פרו -ש.י.א הנדסה בניה ותשתית בע"מ

ח.פ 512367301

regina@adamamit.com
/ eli@adamamit.com
Maya@PRO-SIE.com
/ c-r@012.net.ilע

21

קורקט תים ייעוץ וניהול בע"מ

ח.פ 512897844

eran@correct-team.com

22

 i. Sternניהול פרויקטים

ח.פ 512042623

office@istern.co.il

23

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ

ח.פ 514082643

office@aronas.co.il

24

ווקסלר )נ.ד.ב( מהנדסים בע"מ

ח.פ 514698604

office@wechsler.co.il

25

א.מ .הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

ח.פ 515488377

26

אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

ח.פ 515232130

office@emeng.co.il
eyal@eneng.co.il
office@elmalem.co.il

08-6688780
04-8110241
054-47643585

08-8650044
050-6980888
03-9676996
03-5403418
054-4354440
04-8202680
08-6495491
050-4433252
03-7404747

054-4431013
052-2234116

27

מעוף מהנדסים חי בע"מ

ח.פ 513582635

office@maof.ws

03-7306665

28

יהונתן הר-טוב

ח.פ514472216 .

yoni@hartoov.co.il

03-6142184
054-5288421

29

גוני הנדסה בע"מ

ח.פ511561656 .

office@gonieng.co.il

03-5470696

30

א .לודריק פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ

ח.פ 516110004

office@ludrick.co.il

077-4003533

31

ד.פ .הנדסה

ע.מ 301848933

galdeporto@gmail.com

052-5888189

32

התמד הנדסה בע"מ

ח.פ 514116565

office@hetmed.net

33

פורן-שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ

ח.פ513744714 .

34

א.ס שירותי תיאום ופיקוח ניהול ובנייה בע"מ

ח.פ 511143075

reut@poran-shrem.com
office@poran-shrem.com
info@as-ltd.co.il

074-701300
050-4256002
03-6167030
054-3017992
09-7739700

35

פורמט הנדסה אזרחית בע"מ

ח.פ 515125029

yana@format.co.il

03-6187422

36

אגוז ניהול ופיקוח בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
ס.ב.ר ניהול פרויקטים לתשתיות בע"מ
א .גולן מהנדסים בע"מ
מגינת פרויקטים

ח.פ 015407604
ח.פ 512722596
ח.פ 514000959
ח.פ 514219617
ח.פ 513545541

office@egz.co.il

052-2427090

shoker@shoker.co.il
office@sbrprojects.co.il
ntf-eng@zahav.net.il
office@megimit.co.il

02-65441735
03-7287766
050-5278076
03-5333566

37
38
39
40

מאגר יועצים בתחום ניהול פרויקטים מבני ציבור
מס"ד

שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

טלפון ראשי של
המועמד
09-77727160
052-8985194

מספר ישות

דוא"ל

1

ליברובסקי י.א .ניהול ופיקוח אתרי בניה בע"מ

ח.פ513901546 .

ohad@librowski-yo.co.il

2

ע .יפה ניהול פרוייקטים בע"מ

ח.פ512231796 .

ami@a-yaffe.co.il

03-6969889

3

י.מ .קריזל הנדסה בע"מ

ח.פ512443821 .

kreisel-eng@013net.net

09-7423535

4

אי סי אם ניהול פרויקטי

ע.מ300392925 .

eellazars@gmail.com

054-5998974

5

שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ

ח.פ514576263 .

racheli@shaviv.co.il

03-7545430

6

רומי אסטרטגיות הנדסה

ע.ר28778181 .

c-h@013.net

054-4588555
079-5599222

7

ארכימדס ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ

ח.פ512215906 .

archimedes.ltd.55@gmail.com

052-6663264

8

פוירשטיין  -גזית מהנדסים בע"מ

ח.פ511428724 .

office@f-gazit.co.il

04-8406161

הערות

9

גדיש חברה להנדסה בע"מ

ח.פ510812118 .

uzih@gadish.com

050-8312258

10

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע"מ

ח.פ515308633 .

yonatanm@inproject.co.il
nir@inproject.co.il

08-6688780

11

אופק ר.י .הנדסה וניהול בפרויקטים בע"מ

ח.פ515786549 .

office@ofek-eng.co.il

03-5365970

12

WSP

ח.פ 560012783

naomi.rytz@wsp.com

054-7967977

13

יניב גורביץ מהנדסים בע"מ

ח.פ515007268 .

gurevicheng@gamil.com

08-6497495

14

עידן פרו' יזום וניהול בע"מ

ח.פ 513823534

yosir@edan-pro.co.il

09-7423235
050-5206006

15

יהל מהנדסים ,ייזום פרויקטים בע"מ

ח.פ 511776247

shalom@yahel-eng.co.il

03-6251222

16

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים

ח.פ 510752686

office@e-m.co.il

09-9559555

17

דן רביד ניהול ופיקוח

ע.מ 006395503

dan@proyektor.co.il

052-3738639

18

ב.ס .מהנדסים  - 2001פאדי בשארה

ע.מ 034453518

fady@bseng.co.il

054-4971590

19

ממן ניהול ופיקוח בע"מ

ח.פ 513354084

Office@MamanEng.co.il
yoel@mamaneng.co.il

052-4099939

20

פלקסמן הנדסה וניהול פרויקטים

ע.מ 306601949

Roaman5195@bezeqint.net

03-5756387
054-4232343

21

קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ

ח.פ 515025948

admin@k-g-eng.com

03-6292010

22

א.ח שנהב פרויקטים בע"מ

ח.פ 514603430

hanna.z@013net.net

08-6494430 0543515106

23

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ

ח.פ 511164725

24

פרו -ש.י.א הנדסה בניה ותשתית בע"מ

ח.פ 512367301

25

קורקט תים ייעוץ וניהול בע"מ

ח.פ 512897844

eran@correct-team.com

26

 i. Sternניהול פרויקטים

ח.פ 512042623

shulaeistern.co.il

27

משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ

ח.פ 514082643

office@aronas.co.il

regina@adamamit.com
eli@adamamit.com
Maya@PRO-SIE.com
c-r@012.net.il

08-8650044
050-6980888 039676996
03-5403418
054-4354440
04-8202680
-050 08-6495491
4433252

office@wechsler.co.il
office@emeng.co.il
eyal@eneng.co.il
office@maof.ws
sigal@natiziv.co.il
office@natiziv.co.il
yoni@hartoov.co.il
office@gonieng.co.il

28

ווקסלר )נ.ד.ב( מהנדסים בע"מ

ח.פ 514698604

29

א.מ .הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

ח.פ 515488377

03-7306665
050-8615395
077-8101616
054-5288421
03-5470696

34

ד.פ .הנדסה

ע.מ 301848933

galdeporto@gmail.com

052-5888189

35

פורן-שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ

ח.פ513744714 .

reut@poran-shrem.com
office@poran-shrem.com

36
37

א.ס שירותי תיאום ופיקוח ניהול ובנייה בע"מ
חדידה יוסי
פיטלסון ,שילה ,יעקובסון אדירכלים ומנהלי
פרויקטים
אגוז ניהול ופיקוח בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
א.גולן מהנדסים בע"מ
מגינת פרויקטים
פורמט הנדסה אזרחית בע"מ

ח.פ 511143075
ע.מ 055335616

info@as-ltd.co.il
yosiha10@gmail.com

09-7739700
052-5908502

540166352

office@fsj.co.il

03-6499515

ח.פ 015407604
ח.פ 512722596
ח.פ 514219617
ח.פ 513545541
ח.פ 515125029

office@egz.co.il
Shuker@Shuker.co.il
ntf-eng@zahav.net.il
office@meginit.co.il
yana@format.co.il

052-2427090
02-65441735
050-5278076
03-5333566
03-6187422

30

מעוף מהנדסים חי בע"מ

ח.פ 513582635

31

נתי זיו  -סטודיו זיו בע"מ

ח.פ 515554822

32
33

י .הר טוב הנדסה אזרחית בע"מ
גוני הנדסה בע"מ

ח.פ514472216 .
ח.פ511561656 .

38
39
40
41
42
43

03-7404747
054-4431013

03-6167030
054-3017992

מאגר יועצים בתחום אדריכלי שימור מבנים ואתרים

מס"ד

שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

דוא"ל

מספר ישות

גרואג אדריכלים  -שימור וקיימות
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

מימר נאור אדריכלות ושימור בע"מ
נעמי עשת  -רוזנצוויג
קרן מטרני
שגב  -סוקולצקי אדריכלים
טל קציר
אורי פדן
עדי סלע וינר
איריס הורוביץ שלוש
נדב שחורי אדירכלות ועיצוב
ענת בן מנחם
נעה שק
אמנון בר אור טל גזית אדריכלים בע"מ

טלפון ראשי של
המועמד

office@groagharel.com
מס' שותפות 558104329
ח.פ514227735 .
מס' עוסק פטור 054190871
ע.מ025076233 .
מס' שותפות 557355237
ע.מ024958944 .
ע.מ028053510 .
ע.מ024922072 .
ע.מ 023924723
ע.מ 040536013
ע.מ 059851311
ע.מ 038234076
ח.פ 515364404

office@mimarc.co.il
noemi.shimur@gmail.com
kuff1@017.net.il
dana@segevsokoletsky.com
tal.t.katzir@gmail.com
padan@013.net.il
adisewi@gmail.com
iris-ho@zahav.net.il
einav.shchory@gmail.com
bmanat@gmail.com
noa.schek@gmail.com
office@baror-arc.com

מאגר יועצים בתחום מנהלי פרויקטים תכנון בנין עיר

03-6023393
054-4269908
055-2276306
052-6916343
054-6202800
050-7281721
03-5229757
050-5666952
052-3604191
050-4234550
054-5701709
052-8797357
03-5163082

הערות
הן מר גרואג והן גב'
הראל מילאו את
השאלון  ,כל אחד
בנפרד .בשאלון ציין
כל אחד מהשניים ,כי
הינו בעל זיקה

מס"ד
1
2
3
4
5

שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
בוריבקר בירץ' בע"מ
פרו שיא הנדסה בניה ותשתית בע"מ
ענת בן מנחם

מספר ישות

דוא"ל

ח.פ511301657 .
ח.פ 512358136
ח.פ 515959922
ח.פ 512367301
ע.מ 059851311

roni.moskona@avivamcg.com
riki@pazgroup.co.il
office@bk-br.com
c-r@012.net.il
bmanat@gmail.com

טלפון ראשי של
המועמד
052-2750298
09-9700800
077-9707328
03-9676996
054-5701709

הערות

מאגר יועצים בתחום מנהלי תכנון ,תיאום וביצוע של פרויקטים בתחום התחבורה
מספר ישות

דוא"ל

1
2

אורהד בע"מ
במפ הנדסה בע"מ

ח.פ511104481 .
ח.פ513656009 .

arie@orhad.com
arilon@bmp-eng.co.il

טלפון ראשי של
המועמד
052-2781360
04-6288924

3

פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

ח.פ512066176 .

pgl@pgl.co.il

03-7914111

4
5
6
7
8
9
10

א .אפשטיין ובניו ) (1995בע"מ
דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ
קומיוניקשר
גיל-הר הנדסה בע"מ
קורן-גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
ע .יפה ניהול פרוייקטים בע"מ
נתיב הנדסה וניהול בע"מ

ח.פ512203142 .
ח.פ514827815 .
ח.פ514210947 .
ח.פ514933829 .
ח.פ515025948 .
ח.פ512231796 .
ח.פ514288489 .

yossih@epstein.co.il
office@danbenamram.com
rony@cmk.co.il
natan.gil.har@gmail.com
admin@k-g.eng.com
ami@a-yaffe.co.il
lior@nativ-eng.co.il

03-7396722
02-6247414
02-666454
058-5204428
03-6292010
03-6969889
052-4824485

11
12

פוירשטיין  -גזית מהנדסים בע"מ
גדיש חברה להנדסה בע"מ

ח.פ511428724 .
ח.פ510812118 .

office@f-gazit.co.il
uzih@gadish.com

04-8406161
050-8312258

מס"ד

שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

הערות

בפרויקטים הקשורים
לרכבת הקלה יש
לבחון ניגוד עניינים
בפרויקטים הקשורים
לרכבת הקלה יש
לבחון ניגוד עניינים

בפרויקטים הקשורים
לרכבת הקלה יש
לבחון ניגוד עניינים

מאגר יועצים בתחום ייעוץ הנדסי בתשתיות ,ייעוץ תנון תנועה ותכנון פיסי
מספר ישות

דוא"ל

טלפון ראשי של
המועמד

1

תדם הנדסה אזרחית בע"מ

ח.פ510718570 .

yaron@tedem.co.il
tedem@tedem.co.il

04-8577566

2
3
4

פי .ג'י .אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
דקר בנין והנדסה בע"מ
דיא ח'ג יחיא הנדסה ובניה

ח.פ512066176 .
ח.פ511275810 .
ע.מ060719028 .

pgl@pgl.co.il
shlomit@decker.co.il
diaa82@gmail.com

03-7914111
03-6893900
052-8414172

מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

הערות

office@ebridge-eng.com
noam@noameng.co.il
apeltnua@gmail.com

077-5503115
04-8373763
04-8215583/4
03-6749982,
0522721518
050-3092225

5
6
7

יורוברידג' הנדסה בע"מ
נעם ליבנה הנדסה בע"מ
אפלבאוים מדידות והנדסה אזרחית בע"מ

ח.פ513943878 .
ח.פ513116467 .
ח.פ 514467588

8

צציק מהנדסים אזרחיים בע"מ

ח.פ 513315986

9

נ.א.ש הנדסה

ע.מ 201272721

shadi@nash-civileng.com

10

יריב הנדסה אזרחית ומדידות

ע.מ 050257492

yarivciv@netvision.net.il

03-5715713

11

אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

ח.פ 510648272

ha-office@amymetom.co.il

04-8681111

12

ליאור בר מהנדסים

ע.מ 24275323

liorb@or-eng.co.il

03-5336777

13

מישל אלבז

ח.פ 5126112

michel@elbaz-eng.co.il

03-6247682

14

קראוס חן

ח.פ 516170032

kcroads@kcroads.co.il

02-5328813/4

15

חן הנדסה

ע.מ 022905889

nitsa.chen@gmail.com

054-2549483

16

א .לודריק

ח.פ 516110004

office@ludrick.co.il

077-4003533

17

ת.ה.ן תכנון הנדסי בע"מ

ח.פ 511078404

tahan@tahan.co.il

08-6513636

18

ברלב  -ינון בע"מ

ח.פ514199371 .

office@barlev-yenon.com

04-8622777

chechik@012.net.il

מאגר יועצים בתחום ייעוץ ותכנון תשתיות ניקוז ותיעול

מס"ד שם רשמי של המועמד
1

פי .ג'י .אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

דקר בנין והנדסה בע"מ
ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ
פלגי מים בע"מ
ד.ה.ב מד בע"מ
אור מהנדסים  -ליאור בר
י .לבל מהנדסים יועצים
בלשה ילון מערכות תשתית בע"מ
אחוד מהנדסים לעבודות מים והנדסה אזרחית
חן הנדסה
משרד הנדסי  -גיל שגיא בע"מ
ברלב  -ינון בע"מ
רזניק מערכות תשתית ) (1995בע"מ
נימי ארץ -אינג' שלמה שרר

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

טלפון ראשי של
המועמד

ח.פ512066176 .
ח.פ511275810 .
ח.פ512968934 .
ח.פ510681984 .
ח.פ 512307265
ע.מ 24275323
ח.פ513359174 .
ח.פ512736612 .
שותפות 540041126
ע.מ022905889 .
ח.פ515738227 .
ח.פ514199371 .
ח.פ512124413 .
ע.מ028945434 .

pgl@pgl.co.il
shlomit@decker.co.il
hmdy@hmdy.co.il
yarons@p-ma.co.il
hagai@dhvmed.com
liorbdor-eng.co.il
lebel@lebel.co.il
balasha@bj-is.com
office@water-engineers.co.il
nitsa.chen@gmail.com
nirnaveh@handasi.co.il
office@barlev-yenon.com
anna@ris-eng.co.il
shlomoDRN@gmail.com

03-7914111
03-6893900
04-8203210
03-7297770
09-8923210
03-5336777
03-6952418
04-8603600
03-6770494
054-2549483
04-6245830
052-5255615
04-8622777
03-9220033
050-8374954

מאגר יועצים בתחום ליווי תהליכים וייעוץ כלכלי לפרויקטים ולהתקשרויות שונות

הערות

מספר ישות

דוא"ל

טלפון ראשי של
המועמד

1

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

ח.פ 514450717

lishka@portaleco.co.il

09-7654315

2

רון פישמן ושות' רואי חשבון

ח.פ 514426923

ron@fishmancpa.co.il

08-8658504

3

דורון מלין משרד עורכי דין

ע.מ 24917353

doron@doronmalinlaw.co.il

054-5748085

4

מוניסיטי ישראל ) (2017בע"מ

ח.פ 515602670

eliran@fishmancpa.co.il

08-8658504

5

חייקין ,דרור-לזר משרד עורכי דין

ח.פ 557544152

baruch@hdl-law.co.il

03-6091101

6

אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון

ח.פ 513586529

office@bofir.co.il

03-5623222

7

ארנון רונד יועצים

ע.מ 25130238

arnon@arnonrund.com

050-5204903

8

שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות' עורכי דין

ח.פ 557198637

ysilver@sbilaw.com

03-7912800

9

אמיר לוי ,עו"ד

ע.מ 29301934

amir.levy@012.net.il

054-5587767

10

אבי מזרחי יועצים לארגון וניהול בע"מ

ח.פ 515275659

am@avi-mizrachi.co.il

052-3075082

11

חכ"מ ייעוץ מוניציפלי בע"מ

ח.פ 514923846

info@hacham.co.il

077-9105354

12

ויינברגר ברטנטל ושות' חברת עורכי דין

ח.פ 514492594

office@muni.co.il

03-6130875

13

בראש סומך חברת עורכי דין

ח.פ 514514330

eitan@barash-somech.co.il

03-6938266

14

עדי רכטר עורך דין

ח.פ 36363448

adi.rechter@gmail.com

052-3365111

מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

הערות

15

עפר שפיר ושות'  -חברת עורכי דין

ח.פ 513706069

shafir@shafir-law.co.il

08-9311111

16

ליבליך-מוזר משרד עו"ד

ע.מ 007798044

pmoser@lm-adv.co.il

03-5442370

17

כהן ,וילצ'יק ושות' עורכי דין

ח.פ 512257221

cw@cwlaw.co.il

03-6119000

18

זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ

ח.פ 510986011

anaellei@bdo.co.il
consulting@bdo.co.il
03-6386887
:בפרויקטים בתחום תשתיות
maorl@bdo.co.il

19

גדעון פישר ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריון

ע.מ 059760892

adih@fisher-lawfirm.com

03-6913999

20

אייל נון ,נבון ,ממן ,באך ושות' משרד עורכי דין
ונוטריונים

ע.מ 024473837

nunlaw@nunlaw.co.il

03-5610461

21

שירלי סופר-דמרי ,משרד עורכי דין

ע.מ 028043560

shirly@sdslaw.co.il

09-3730353

22

שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות'

ח.פ 557350675

nirs@sgslaw.co.il

03-6113000

23

קריספין רובינשטיין בלכר ושות'

24

יהודה כלכלה והנדסה בע"מ

idom@krb.law

073-3202021
idom@krblawfirm.com

ym@yehuda.biz

053-7218819

25

גיזה זינגר אבן

ח.פ 513540757

yotamm@gse.co.il

03-5213000

26

שרון בן ארי

ע.מ 023719958

01alltheway@gmail.com

050-6235901

27

ש.י .ייעוץ וניהול

ע.מ 022812424

yaronsteiner10@gmail.com

052-2205585

28

תות תקשורת ותוצאות בע"מ

ח.פ 513230482

lior-s@toot-coach.co.il

03-6091399

29

אורבניקס בע"מ

ח.פ 512002130

iris@urbanics.co.il

03-6102828

שותפות לא רשומה 032110736

office@kk-law.co.il

03-6070330

assaf@levyap.com

052-3696169

tomer@lawyersisrael.com

054-6672450

30

קוגן כץ ושות' עורכי דין

31

אסף לוי  -שמאות מקרקעין בע"מ

ח.פ 516073319

32

עו"ד תומר שנהר

ע.מ 025119348

34

עו"ד אילנית זמיר אשכנזי

ע.מ 2424645

shakedshahaf7@gmail.com

052-8668358

מאגר יועצים בתחום שירותי ייעוץ וייצוג משפטי ושירותים שוטפים בתחום דיני העבודה
מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

טלפון

office@shgr.co.il

03-9493888

law@ru-sh.co.il

09-9569555

lapidor@lapidor.co.il

03-6124567

eitan@barash-somech.co.il

03-6938266

office@gsg-law.co.il

03-7700655

03-6130875

03-6913999

1

שמעוני ,גרוס ושות' עורכי דין

2

רובין-שמואלביץ' ,עו"ד

3

לפידור ושות' עו"ד

4

בראש סומך ,חברת עורכי דין

5

דרור גל-רעות שגיב ,משרד עורכי דין

6

ויינברגר ברטנטל ושות'  -משרד עורכי דין

office@muni.co.il

7

גדעון פישר ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריון

adih@fisher-lawfirm.com

הערות

מאגר יועצים בתחומי יעוץ משפטי
דוא"ל

טלפון

מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מספר ישות

1

א בר-עם ושות' -עורכי דין

udi@baramlaw.co.il

03-5237942

2

אברהם בר משרד עורכי דין

shira@bar-law.co.il

03-9599999

3

אהוד עזורי ושות' משרד עו"ד

kalaw@bezeqint.net

03-5757288

4

אורלנסקי ,איזנברג ,מוזסון ושות' עורכי דין

michal@oem-law.com

03-7323888

5

אליאס,בן אריה,אסף עורכי דין

noa@eba-law.co.il

03-5600111

6

אריה חגי  -עורכי דין

chiprut@hagai-law.com

03-6244406

7

ב.ז.א איל בן זקן עו"ד

eyalb@lawbz.co.il

03-6132970

8

בר-לב מרדכי ושות' משרד עו"ד

am@barlevlaw.co.il

03-6096317

הערות

8

בר-לב מרדכי ושות' משרד עו"ד

am@barlevlaw.co.il

03-6096317

9

ברק גיט מיסטריאל עורכי דין

info@barak-git.co.il

03-6081757

10

גדעון פישר ושות'

dafna@fisher-lawfirm.com

03-6913999

11

גיא ממן משרד עורכי דין

guy@mnlaw.co.il

03-9199923

12

דורון אריאל ושות'

yael@doronariel-law.co.il

03-6116730

13

הרטבי בורנשטיין בסון ושות' משרד עורכי-דין

elad@hbb.co.il

03-6967272

14

הררי טויסטר ושות

yossik@htlaw.co.il

03-7553800

15

ויינברגר ברטנטל ושות'

office@muni.co.il

03-6130875

16

חברת עורכי דין יניב דרי ושות'

info@dvl.co.il

04-6248402

17

חגי שבתאי ושות' משרד עו"ד

info@hs-law.org

03-5259050

18

חיים בן יעקב

haim@bsdlaw.co.il

03-6127711

19

חיימסון סודאי ושות' עורכי דין

aliza@hs-law.co.il

03-5621507

20

כבירי-נבו-קידר-בלום

eran@knklaw.com

03-5668665

21

ל.עמידור ושות' ,משרד עו"ד

ofra.a@amidor.co.il

03-6912265

22

לוסטיגמן לפלר ,עורכי דין

meir@l-llaw.co.il

03-6245544

23

ליבליך-מוזר משרד עורכי דין

pmoser@lm-adv.co.il

03-5442370

24

לנדאו  -יהודיין ,משרד עו"ד

ami@lylaw.co.il

03-7554470

25

מאיר מזרחי ושות' משרד עו"ד

sharond@maslaw.co.il

03-6129797

26

מנבר את ארקין

ADI@MANBER-ARKIN.CO.IL

03-6952763

27

משרד עו"ד דוד סופר

dsoffer@dsoffer.co.il

03-5618550

27
28

משרד עו"ד דוד סופר
עו"ד יהונתן צבי-אריה נח ,משרד עורכי דין

dsoffer@dsoffer.co.il

03-5618550

office@tsevi.net

02-5377677

office@yectax.co.il

03-3792222

03-6005655

29

עו"ד יוסי אלישע,קלדרון ושות' עורכי דין

30

עו"ד יחיאל אטיאס

yechiel@atias-law.co.il

31

עו"ד עמיחי מגער

magar4@017.net.il

03-5666663

32

עו"ד קרן קדמי -מקוב נוף הוברמן ושות'

kerenk@mnh-law.co.il

03-6114211

33

עו"ד רון חמד

hemedlaw@hemedlaw.com

076-8049303

34

ענת לוי משרד עורכי דין

anat@anatlevy.co.il

03-5445141

35

ערן שפינדל

eran@spindel.co.il

03-6090977

36

פריש שפרבר עו"ד

info@fsrlaw.co.il

03-9239010

37

קפלן אלון גור עו"ד

tlv-office@kaplan-alon.co.il

03-6005225

38

קראוס אביחצירא משרד עורכי דין

or@kablaw.co.il

03-7755666

39

רוזן בסיס חברת עו"ד

office@jurist.co.il

03-6868800

40

רועי בלסיאנו

roeibalas@gmail.com

41

רחל בן ארי אדם פיש ושות'

hadasb@bf-law.co.il

04-8371505

42

רייך מיכאלי משרד עו"ד ונוטריון

ayeletr@kv-yavne.co.il

08-8548377

43

רנה לפידות עורכי דין

rina@la-lawyers.co.il

03-5033005

44

מ.פירון ושות'

yana@firon.co.il

03-7540005

45

גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג שנהב ושות

shirlyy@gkh-law.com

03-6074440

מס"ד שם רשמי של המועמד
1
דרור גרינשטיין משרד עו"ד
2
שי גרנות  -בלטר גוט אלוני ושות'
3
אריה חגי
4
עו"ד עודד מהצרי
5
לנדאו יהודיין
6
עו"ד חיים בן יעקב
7
עו"ד עמיחי מגער
8
גרוס מיטניצקי משרד עורכי דין

9
10
11
12
13
14
15

מאגר משנה

מאגר יועצים בתחומי יעוץ משפטי בתחומים שונים
מספר ישות
ע.מ 558741714
557290616
ח.פ70092036 ,515446789 .
מ.ר 87183 .ת.ז28829497 .
מ.ר22198 .ת.ז059730929 .
מ.ר 23275 .ת.ז014118996 .
29655784
303863302

ריכטר  -חדד רוט שנהר הלפר ושות'

ח.פ 515923118 .ת.ז02963958 .

ברק גיט מיטריאל ליבוביץ עורכי דין

ח.פ 557780467 .ת.ז24976680 .

56214794

עו"ד איתן מלמן

25093121
51428559
ח.פ 513296384
512875592

עו"ד יניב קהת
זיו לב ושות'
חמד ושות' עורכי דין
י.שפירא ושות'

דוא"ל
yuval@dg-law.org.il
yehuda@bgalaw.co.il
hagai@hagai-law.com
oded@om-law.co.il
ami@lylaw.co.il
haim@bsdlaw.co.il
office@magar1.co.il
dina@lawgm.net

tamar.hr@har.law office@har.law
info@barak-git.co.il
em@em-law.co.il
yaniv@kehalaw.co.il
ziv@lz-law.com
hemedlaw@hemedlaw.com
info@oshapira.com

טלפון
050-7862622
03-5111111
03-6244406
03-7164806
03-7554470
03-5755602
03-5666663
052-5253269
-03 ,0523308635
5333313
03-6881757
-052 ,03-5010111
5202012
546882718
03-6430301
076-8049300

הערות

מאגר יועצים בתחום שיתוף ציבור
מספר ישות

דוא"ל

טלפון

מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

1

סטלה אבידן  -קיימות

ע.מ 016838419

avidanls@bezeqint.net

052-2573475

2

אילן פינק

ע.מ 032126534

ilanfink10@gmail.com

053-6064520

3

צבי צ'רניחובסקי  -שילובים קשרי קהילה

ע.מ 01200127

service@shiluvimcr.com

03-7441736

4

שרון בנד-חברוני  -במידה

ע.מ 028728533

sharon.bandh@gmail.com

054-2553131

5

איריס ורזאגר

ע.מ 024050213

irisara68@gmail.com

052-8853756

6

בי.אר קישורים בע"מ ) CRקשרי קהילה(

ח.פ 514270057

tania@bncr.co.il

072-2211599

7

מודוס  -מתכננים עם אנשים בע"מ

ח.פ 515847986

office@modus.org.il

04-8122080

8

תובנות  -הנעת תהליכי חשיבה שיתופית בע"מ

ח.פ 514405968

inbar@collective-insights.com

050-7447672

9

גיאוקרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע"מ

ח.פ 511905424

Rina@geokg.com

052-4468887

10

בשן  -ק.א.א ייזום וניהול פרויקטים בע"מ

ח.פ 515204816

11
12
13

סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
ד"ר עמליה רימלט תכנון חברתי
רייז איט טכנולוגיות שיתופיות בע"מ

ח.פ 512604588
ע.מ 058046095
ח.פ 516273349

info@bashanpro.com

INFO@SENSECOM.CO.IL
amalya.r@gmail.com
yehonadav@raizit.com

050-7967026
08-9785566
054-6357588
054-2404860

הערות

14

ח.פ514772755 .

י .פנסטר יזום נדל"ן בע"מ

yuvalfenster@gmail.com

054-7640022

מאגר יועצים בתחום מקסום הכנסות

מס"ד שם רשמי של המועמד
 1נתיב  -מערכות ניהול חינוך ורווחה
 2אורבניקס בע"מ
 3סמקאי אסטרטגיה בע"מ
 4דן ויז'ניצר בע"מ
 5חכ"מ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
 6א.ר.א.ב בונוס בע"מ
 7ארמה ניתוח מידע בע"מ
 8נעם ליברמן ושות'  -עורכי דין
 9דני קלימי ייעוץ מונציפלי בע"מ
 10שחף שירותים חשבונאים פיננסים בע"מ
 11א .בר-ניר שירותי מינהל בע"מ
 12אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון
 13מוניסיטי ישראל ) (2017בע"מ
 14רון פישמן ושות' רואי חשבון
 15אופק לחינוך יועצים  2018בע"מ

16
17
18
19
20

מאגר משנה

מספר ישות
ח.פ 550262661
ח.פ 512002130
ח.פ 514997899
ח.פ 514378512
ח.פ 514923846
ח.פ 512056789
ח.פ 514906155
ח.פ 514624816
ח.פ 513734749
ח.פ 513594366
ח.פ 510701675
ח.פ 513586529
ח.פ 515602670

ח.פ 515830784

דוא"ל
shlomit@nativ.systems
iris@urbanics.co.il
office@samkai.com
dan@wiznizer.com
info@hacham.co.il
efi@bonuss.co.il
info@arma.co.il
noamli33@gmail.com
dani@kalimimc.com
dina@shahaf-f.co.il
erel@barnir.co.il
office@bofir.co.il
eliran@fishmancpa.co.il
ron@fishmancpa.co.il
ofek4edu@gmail.com

מוטי חן שירותים מונפיאליים בע"מ

motih@motihcpa.com

אסף לוי שמאות מקרעין בע"מ
דנוס ושות' שמאי מקרקעין בע"מ
קמיל טרשנסקי רפאל שרותי נדל"ן
אומיד עודד סולימני

assaf@levyap.com
office@danco.co.il
offie@ktap.co.il
omid@app-land.co.il

ע.מ 011705175

טלפון
04-9581231
03-6102828
077-5329494
03-7165522
077-9105354
03-5788899
077-5605011
077-5187002
08-9493049
03-9388300
03-6102828
03-5623222
052-7985750
052-5342592
03-5379528
04-9931459
052-8342880
052-3696169
03-7528322/3
03-6961250
052-3713917

הערות

מאגר יועצים בתחום תכנון ובקרת רמזורים

מס"ד שם רשמי של המועמד
 1ב.ט.ה בר-טל הנדסה בע"מ
 2מ.ת.נ .הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
 3אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
 4צמתים ייעוץ ,פיקוח ותכנון בע"מ
5

דבורה סטולרסקי הנדסת תנועה ותחבורה בעמ

6
7

אילן מרכוס אופק הנדסה בע"מ
דוד צבאן

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל
mail@betaeng.net
lena@matan-eng.co.il
ha-office@amymetom.co.il
shlomo@srodan.com

טלפון
054-4932822
052-6375538
052-2985312
052-2683310

deborah@dseng.co.il

054-6955438

ilan@imaa-eng.co.il
davidsbn1@gmail.com

050-5245481
052-8232435

הערות

מאגר יועצים בתחומי איכות הסביבה
מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

טלפון ראשי של
המועמד

הערות

1

אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ

ח.פ513481358.

office@eco-eng.co.il

09-9587119

2

אורבניקס בע"מ

ח.פ512002130 .

iris@urbanics.co.il

03-6102826

3

הביטאט פרו שי לוי

ע.מ035729979 .

shayhabitat@gmail.com

050-2323017

4

ניהול משאבי סביבה בע"מ

ח.פ513736017 .

guy@enviromanager.co.il

08-9430176

5

החברה להגנת הטבע

ע.ר580017499 .

shoshz@spni.org.il

052-3689617

6

נדב גופר  -צעד ירוק

ע.מ031961774 .

info@greenstep.co.il

052-3338115

7

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי

ח.פ514923846 .

yotam@hacham.co.il

054-8083069
077-9105354

8

הדס שכנאי  -סביבה ,ניהול תוכן ,הפקה

ע.מ058833849 .

hadas.shachnai@gmail.com

052-3590143

9

אגודה לבריאות הציבור  -אישר קשר מרינה
מאיר )אגף קידום בריאות וסביבה

ע.ר 580016103

marina.meir@aguda.co.il

02-5953583
050-6265008

10

אמפיביו בע"מ

ח.פ514852698 .

office@amphibio.co.il

03-7369972

מאגר יועצים בתחום יעוץ וליווי ועדת גבולות וייעוץ כלכלי לפרויקטים אסטרטגיים

מספר ישות

דוא"ל

1

צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ

512565102

racheli@c-bs.co.il

טלפון ראשי של
המועמד
04-8551511

2

חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

514923846

yotam@hacham.co.il

077-9105354

3

גיאוקרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע"מ

ח.פ511905424 .

4

פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ

ח.פ512358136 .

rina@geokg.com
itai@geokg.com
office@pazgroup.co.il
riki@pazgroup.co.il

5

א.צ.י.כ ניהול אחזקות בע"מ

ח.פ512355520 .

kaplan@azic.co.il

6

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

ח.פ511301657 .

yael.fassler@avivamcg.com

03-7682222
052-8932131
09-9700851
09-9700800
03-6872787
054-2244973
03-9024004

מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

הערות

מאגר יועצים בתחום יעוץ ארגוני
מס"ד

שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

טלפון ראשי של
המועמד

gilad@gilad-arnon.com
1

ד"ר גלעד ארנון בע"מ

ח.פ513322404 .

03-5291130

הערות

2

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ

ח.פ510534548 .

3

ארגו ייעוץ ניהול הטמעה ופרויקטים בע"מ

ח.פ511178717 .

4

מור יעוץ ניהולי ) (2018בע"מ

ח.פ515943348 .

5

טאק אסטרטגיות צמיחה בע"מ

ח.פ511223547 .

6

רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקי

ח.פ59166009 .

7

סומך חייקין KPMG

8

אגמון ייעוץ מוסדי בע"מ

ח.פ514473719 .

9

דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ

ח.פ512719709 .

10

ליבה ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ

ח.פ514276039 .

03-7659615

mmoshe@amanet.co.il
09-7444224

noga.h@ergo.co.il
054-4338063

aaronl@moore-mc.com
03-5328966
mail@tack.co.il

03-6957833

ran@ranstock.com
03-6848000

שותפות 540002383
emitnik@KPMG.com

03-5373310
agmon_il@bezekint.net
uyael@amanet.co.il

054-7074433
052-2513646

amiram@libaltd.co.il
09-7454666

11

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ

ח.פ511585010 .

12

מכון צפנת  -מכון למחקר פיתוח וייעוץ ארגוני

ח.פ513461822 .

lotem@lotem.co.il
office@zofnat.co.il

09-7454666
02-6782887

או .די .פיתוח ארגוני ) (2004בע"מ

ח.פ513593194 .

od@odconsulting.co.il

03-5751721

סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

ח.פ512604588 .

info@sensecom.co.il

08-9785566

13

14

מאגר יועצים בתחום הנדסת חשמל
מס"ד
1

שם רשמי של המועמד
קלינפלץ הנדסה בע"מ

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

טלפון ראשי של
המועמד

ח.פ512280561 .

ofra@eng-klainplatz.co.il

03-6818881
052-4272730

הערות

ח.פ515563823.

office@y-d-e.net

0520-8266344

שותפות לא רשומה 557389418

haimeinav@012.net.il

03-5730773

ח.פ512890112 .

d_barhom@barhom.co.il

03-6121234

5

אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ) (1983בע"מ

ח.פ510960081 .

ushily@netvision.net.il

03-5499686/7

6

אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ

ח.פ512274549 .

office@apro.co.il
miky_f@apro.co.il

08-6237676
052-5699585

7

אפ .אמ .הנדסה בע"מ

ח.פ516100856 .

doron@fm-eng.co.il

054-9373055

2

3

4

יוני את דרור הנדסת חשמל

חיים עינב * דב צ'ובוטרו מהנדסים יועצים
לחשמל
דוד ברהום מהנדסים יועצים בע"מ לחשמל
תקשורת ובקרה

מאגר יועצים בתחום ליווי וייעוץ חדשנות ויזמות בתחום החינוך

מס"ד

שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

ע.מ025538786 .
עוסק פטור 058142977
ח.פ514796325 .
ע.מ54943436 .
ע.מ029564937 .

nillyavinun28@gmail.com
dor.glass@gmail.com
tikshuv@tikshuv121.co.il

טלפון ראשי של
המועמד
054-5926776
052-4337699
03-7711388

guylevi.57@gmail.com
rami.shaked@gmail.com

054-4646162
052-9210892

info@pasher.co.il
info@sensecom.co.il
n21.innovation@gmail.com

03-7164922
08-9785566
03-7220517
08-9378300
08-9785566
08-9378300
08-6362054
052-2201211
03-7412729
03-7412723
03-5507006
04-6288546
050-6999255
054-4544338
058-5792468
03-5456000

1
2
3
4
5

נילי אבינון
דור גלס
תקשוב ה 121 -בע"מ
גיא לוי
רמי שקד

6

חברת ד"ר עדנה פישר ושות' יועצים לניהול בע"מ

ח.פ511227563 .

7
8

אילת השחר חדשנות בחינוך בע"מ
מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן

ח.פ515975191 .
ע"ר 580335818

9

סנסקום יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ

ח.פ512604588 .

10

מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן

ע"ר 580335818

daviddon@weizmann.ac.il

11

א.ב .חינוך אחר  -אביבית ארווץ

ע.מ040037947 .

abaltedu@gmail.com

12

המכון הדמוקרטי  -חברה וחינוך

ע.ר580330660 .

di@democratic.co.il

13
14
15
16
17
18

מתודיקה למידה אפקטיבית בע"מ
רפאל יודלביץ
רחל ישראלי תכנון ועיצוב פנים
נעמה בראון
עתיד בחינוך
אס .איי .טי חשיבה המצאתית שיטתית בע"מ
האוניברסיטה העברית  -מרכז המעבדות ע"ש
בלמונטה
מכון הנרייטה סאלד  -המכון הארצי למחקר
במדעי ההתנהגות

ח.פ513348102 .
ח.פ058867789 .
ע.מ024932345 .
ע.מ057862518 .
ח.פ514996289 .
ח.פ512265554 .

info@methodic.co.il
rafael.youdelevitch@gmail.com
cheli.israeli@gmail.com
Naama.Bar-on@weizmann.ac.il
amiad@myfutureeducation.com
arthur@sitsite.com

500701610

noase@savion.huji.ac.il

19
20

עמותה 580052124

daviddon@weizmann.ac.il

SZOLD@SZOLD.ORG.IL

02-6586230
02-649444

הערות

21

יעקב הכט  -ערי חינוך בע"מ

ח.פ514480797 .

sheerly@education-cities.com

052-2489234

מאגר יועצים מיזוג אויר

מאגר משנה

מספר ישות

דוא"ל

טלפון ראשי של
המועמד

yanamints@gmail.com

052-4678882

victor@tes-eng.com
offic2@anavi.co.il
office@dhahn.co.il
yaron@yuvalim-ac.co.il

03-6158686
03-6955544
03-7519090
03-6449530

מאגר יועצים מהנדסים בתחום המים
מספר ישות
ח.פ513359174 .
ח.פ516113982 .

דוא"ל
lebel@lebel.co.il
office@civil-systems.co.il

טלפון
03-6952418
077-5447501

הערות

מאגר יועצים מנהלי פרויקטים בתחום המים
מספר ישות
ח.פ51354554.
ח.פ511428724 .
ע.מ005940994 .
ח.פ515125029 .
ע.מ201486396 .

דוא"ל
office@meginit.co.il
office@f-fazit.co.il
office@pm770.co.il
liat@format.co.il
afikcohen.eng@gmail.com

טלפון
03--5333566
04-8406161
02-5001652
052-3786343
052-5977805

הערות

מאגר יועצים בדיקת חלף חיובי היטלי השבחה
מספר ישות

דוא"ל

טלפון
03-5623222
054-7589394
08-9366699
052-5553461
03-6504488
03-7773555

הערות

מס"ד

שם רשמי של המועמד

1

יאנה מינץ  -תכנון מערכות מ"א ,פינוי עשן ואוורור

ע.מ306038159 .

2
3
4
5

ט.א.ס  -תכנון וייעוץ הנדסי בע"מ
ש .ענבי מהנדסים בע"מ
ד .האן  -א .פרנקל
יובלים בקרת שרות מיזוג אוויר בע"מ

ח.פ515882256 .
ח.פ512890708 .
ח.פ513160069 .
ח.פ512651548 .

שם המציע
מס"ד
 1י .לבל מהנדסים יועצים בע"מ
 2סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ

מאגר משנה

שם המציע
מס"ד
 1מגינית פרויקטים בע"מ
 2פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ
 -770 3ניהול פרויקטים
 4פורט הנדסה אזרחית בע"מ
 5אפיק הנדסה

מאגר משנה

מס"ד

שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

1

אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון

ח.פ513586529 .

ofir@bofir.co.il

2
3
4

צומן ,רוקח ,לנקרי ,פרידלר ושות'  -חברה בע"מ
בועז גרופ
בועז מקלר רואה חשבון

ח.פ513054007 .
ע.מ37165081 .
ע.מ053587598 .

office@trl.co.il
office@boazg.com
bm@mekler.co.il

מס"ד
1
2
3
4

מס"ד

שם רשמי של המועמד

מאגר משנה

מידות ומעשי נוף בע"מ
יעוץ ופיקוח ירוק בע"מ
פתילת המדבר בע"מ
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ

שם רשמי של המועמד

מאגר יועצים -אגרונומים
מספר ישות

ח.פ515747061.
ח.פ513116707 .
ח.פ515971257 .
ח.פ515966687 .

מאגר משנה

מאגר יועצים -מתן שירותי בתחום ביטוחי רשויות
מספר ישות

g_tamari@bezeqint.net
noam@ptilat-hamidbar.co.il
alon@veredgroup.co.il

טלפון
04-6020604
050-4976800
054-4840919
052-8490001
052-8879010

דוא"ל

דוא"ל

טלפון

office@middot.co.il

הערות

הערות

הערות

moti@law-offices.co.il
1
2

ניסים את כהן ניסן
אהוד דהאן

3

רנה לפידות  -עורכי דין

שם רשמי של המועמד
מס"ד
נוסינוב סטניסלב מהנדס אינסטלציה
1
 2ראיד ג'ריס מהנדס מבנים
 3אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
 5סטאר מהנדסים בע"מ
 6גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ
 7שלומי שמעוני מהנדס קונסטרוקציה
 8בזיני מהנדסים בע"מ
 9קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ
 10אורי חן ציון מהנדס ומודד מוסמך בע"מ
מובמנט תנועה אנכית בע"מ
11
 12לברוב הנדסת מעליות
 13שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
 14יריב שאער
איי .בי אס .אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ
15
 16נתי זיו  -סטודיו זיו בע"מ
ישראל ערוסי הנדסת בטיחות אש
17
18
19
20

21
22

שותפות 024354557
ע.מ028000065 .

ח.פ515206522 .

מאגר משנה

מאגר יועצים -בתחום הבינוי
מספר ישות
ע.מ 306987132

Sivan@law.dahans.com

rina@La-Lawyers.co.il

דוא"ל
office@nsv.co.il

חיפה 04-8542612
גבעתיים -077
6040676
04-8667663
03-5033005
052-4490000

טלפון
08-9301257 / 0544833075
04-9021122
04-8626290
04-8205937
04-9040666
077-4144204
050-5373393
03-5442605
09-7410505
050-8898041/
097403590
052-4747272
03-7363637
03-6777692
050-3536200
077-3536200
050-8615395
03-3751021

ע.מ 049839095
ח.פ 513754564
ח.פ510864978 .
ח.פ 513530097
ע.מ 066250283
ח.פ 515564656
ח.פ 516115284
ח.פ 513275545
ח.פ 515742971

office@rj-engineers.co.il
rafi@anunu.co.il
nesherb@stareng.co.il
office@zolkov.co.il
office@eng-shlomi.co.il
bazziniavi@gmail.com
knemida@knemida.co.il
uri_zi@netvision.net.il
office@movement-eng.co.il

ע.מ 314586926
ח.פ 515168375
ע.מ 022366512
ח.פ515010460 .

lsofi@walla.co.il
shai@greenarch.co.il
yarivshaar@gmail.com
adir@abs-arch.co.il

ח.פ515554822 .

office@natiziv.co.il
info@arsafety.co.il

ארואסטי מולר יועצי בטיחות אש בע"מ

ח.פ 515420842

ar@amb.co.il

03-5059088

זליו דיאמנדי בע"מ
ישי דוד ויהודה בנישתי
ד.א.פ ישראל הנדסה אזרחית בע"מ

ח.פ515552347 .
ח.פ 51586687
ח.פ 515552446

office@zelio.co.il
office@db-soil.co.il

גלוב סקרין הנדסה בע"מ

ח.פ 514920909

03-5756517
077-5017971
050-8494440 / 097477777
052-8970083

office@dif.co.il
mmendel@bezeqint.net

הערות

