מס"ד שם רשמי של המועמד

מאגר יועצים בתחום המחשוב
מאגר משנה
מספר ישות
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
ח.פ 511988628 .יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
ח.פ515264430 .
יועץ מערכות ליבה ופיננסים

1

טריפל טי טכנולוגיות מחשוב מתקדמות
בע"מ

2

זנסיטי טכנולוגיות בע"מ

3

נו-אדג' בע"מ

ח.פ514451145 .

4

אלתרנט מרעיון למציאות  -חדשנות 2013
בע"מ

ח.פ514918234 .

5

ביון אי טי סולושנס בע"מ

ח.פ513272781 .

6

ארז דאמוך  -ייעוץ דאטה

ע.מ052997236 .

7

פיונט טכנולוגיות בע"מ

ח.פ512841016 .

8

פרופיילסופט תוכנה ומערכות בע"מ

ח.פ513183517 .

9

יוביטק סולושנס בע"מ

ח.פ514008333 .

10

זינג יו איי בע"מ

ח.פ515574796 .

11

יורוגייט בע"מ

ח.פ514027499 .

12

וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ

ח.פ520034695 .

13

מלם מערכות בע"מ

ח.פ520044041 .

14

 31מעלות צפון בע"מ

ח.פ515910297 .

15

שטראוס אסטרטגיה ייעוץ מערכות בע"מ

ח.פ513237750 .

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

15

שטראוס אסטרטגיה ייעוץ מערכות בע"מ

ח.פ513237750 .

16

אירית איתן  -אייקון יועצים

17

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

ע.מ 51885473 .יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
ח.פ 515376457 .יועץ מצלמות במרחב הציבורי
יועץ  SYSTEMותקשורת

18

מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע"מ

ח.פ512829268 .

19

תמר שרותי מערכות הנדסיות ותקשורת
( )1990בע"מ

ח.פ511507683 .

20

קומבלק איי טי בע"מ

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

יועץ מערכות ליבה ופיננסים

יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ מצלמות במרחב הציבורי
יועץ מולטימדיה ומערכות קול
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
יועץ  SYSTEMותקשורת
מומחה ומפתח UX/UI
ח.פ 514918903 .מומחה ומפתח SHAREPOINT
מומחה CRM DYMANICS
אבטחת מידע
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
ח.פ 513959635 .יועץ מערכות הנדסיות
יועץ מערכות ליבה ופיננסים
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
יועץ מערכות הנדסיות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ  SYSTEMותקשורת
יועץ מערכות הנדסיות
ח.פ513513267 .
מומחה ומפתח UX/UI
מומחה ומפתח SHAREPOINT
מומחה CRM DYMANICS
יועץ  SYSTEMותקשורת
ח.פ515573681 .
אבטחת מידע
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
יועץ טלפוניה וVOIP-
יועץ  SYSTEMותקשורת

ח.פ516096468 .

25

טקטים בע"מ

26
27

אורנביט בע"מ
תומר פיירשטיין

יועץ מערכות הנדסיות
מומחה ומפתח UX/UI
ח.פ 516096468 .אבטחת מידע
יועץ עיר חכמה ומערכות פיננסיות
מומחה ומפתח SHAREPOINT
ח.פ 514149384 .יועץ מערכות ליבה ופיננסים
ע.מ 36350676 .מומחה ומפתח UX/UI

מאגר יועצים בתחום התכנון והאדריכלות  -עורכי תב"ע
מספר ישות
מס"ד שם רשמי של המועמד
ע.מ33547787 .
 78אדריכלות
1
שותפות
540289238
אורבך הלוי אדריכלים
2
ח.פ514360015 .
אילן פיבקו אדריכלים בע"מ
3
ח.פ512206111 .
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
4
ע.מ037275179 .
גנות לרמן
5
ח.פ540285830 .
זנדבנק ברקאי אדריכלים
6
ח.פ515374783 .
זרתא סטודיו בע"מ
7
ח.פ513984641 .
חן אדריכלים בע"מ
8
ח.פ511909921 .
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
9
ח.פ513731133 .
מוריה אדריכלים סטודיו מא בע"מ
10
שותפות
אדם מזור אלי פירשט אדריכלים ומתכנני
540265816
ערים
11
ח.פ515351849 .
מייזליץ כסיף אדריכלים
12
ח.פ512268988 .
משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ
13
ח.פ515565786 .
מסטר גל אדריכלים בע"מ
14
שותפות רשומה
540258282
עירית ודרור אדריכלים
15
ח.פ514921253 .
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
16
ח.פ512261900 .
ערן מבל ארכיטקטורה ובנוי ערים בע"מ
17
ח.פ512731720 .
פורום שרת  99בע"מ
18
ח.פ512253667 .
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
19
ד.איתן ר.להב-ריג אדריכלום מתכנני ערים
ח.פ513377291 .
בע"מ
20
ע.מ014993182 .
מיכאלה איתן
21

22
23
24
25
26
27

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

שותפות לא
רשומה
557347135
ח.פ511350282 .
ח.פ512881889 .
ח.פ514708387 .
ח.פ512070012 .
ח.פ515887289 .

הערות

28
29
30
31
32
33
34

דביר יחיעם אדריכלים
הפלטפורמה העירונית בע"מ
פוטש אדריכלים ( )2010בע"מ
פרחי  -צפריר אדריכלים בע"מ
גוטמן אסיף אדריכלים בע"מ
רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
רכטר אדריכלים בע"מ

שותפות לא
רשומה מס'
557247400
ח.פ51501386 .
ח.פ514484799 .
ח.פ510702525 .
ח.פ513745133 .
ח.פ514063890 .
ח.פ510763709 .

מאגר יועצים בתחום התכנון והאדריכלות  -אדריכלות רישוי ומבני ציבור
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד
ע.מ054082185 .
אבנר אשר
1
ע.מ558256715 .
אדרעי אדריכלים
2
557827235
אמסטרדם בן-נון
3
ח.פ515473189 .
ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ
4
ח.פ513338863 .
בני פרייז אדריכלים בע"מ
5
ח.פ512206111 .
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
6
ח.פ511542649 .
וינשטיין ועדיה אדריכליםן בע"מ
7
ח.פ515374783 .
זרתא סטודיו בע"מ
8
ח.פ513984641 .
חן אדריכלים בע"מ
9
ח.פ511909921 .
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
10
ע.מ050926864 .
כהן יחזקאל
11
ח.פ515351849 .
מייזליץ כסיף אדריכלים
12
ח.פ512566639 .
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
13
ח.פ513516625 .
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
14
ע.מ557594389 .
סקורקא אדריכלים
15
ח.פ514921253 .
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
16
ח.פ512261900 .
ערן מבל ארכיטקטורה ובנוי ערים בע"מ
17
ח.פ512253667 .
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
18
ע.מ039999982 .
רועי טל
19
ע.מ036136562 .
רן גולדמן
20
ע.מ024070653 .
שירי פרץ
21
ח.פ514064446 .
יואב מסר אדריכלים בע"מ
22
ע.מ54596341 .
יונגמן יורם
23
ח.פ515335925 .
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
24
ד.איתן ר.להב-ריג אדריכלום מתכנני ערים
ח.פ513377291 .
בע"מ
25
ע.מ014993182 .
מיכאלה איתן
26
ע.מ042834042 .
רוני זייברט
27

הערות

28
29
30

סטיו אדריכלים
אוקא  -אורית וילנברג גלעדי וקרן יידוב
אדריכלים בע"מ
א .לרמן אדריכלים בע"מ

שותפות לא
רשומה
557347135
ח.פ511350282 .
ח.פ513831115 .

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

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
פרטים אדריכלים בע"מ
גוטמן אסיף אדריכלים בע"מ
רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

48
49
50

אורבך הלוי אדריכלים
משה צור
רכטר אדריכלים בע"מ

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 .
ח.פ514734839 .
ח.פ513745133 .
ח.פ514063890 .
שותפות
540289238
ח.פ512268988 .
ח.פ510763709 .

מאגר יועצים בתחום התכנון והאדריכלות  -אדריכלי נוף
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד
ח.פ512565680 .
ברוידא מעוז אדריכלות נוף בע"מ
1
ח.פ515871564 .
ווי.אס.אל.איי בע"מ
2
שותפות
558124681
לנד ארט
3
ח.פ513731133 .
מוריה אדריכלים סטודיו מא בע"מ
4
ח.פ515351849 .
מייזליץ כסיף אדריכלים
5
ח.פ55098651 .
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
6
ע.מ027895374 .
דודו אילת
7
יהודה פרחי אדריכלות נוף ,כבישים ,נגישות
ח.פ516117603 .
בע"מ
8
ח.פ515770204 .
יגאל שטיינמץ
9
ח.פ515961340 .
אב אדריכלות נוף ותכנון סביבה בע"מ
10

11
12

 jiאדריכלות נוף
ארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ

13

אסיף ברמן  -נועה ברוט אדריכלי נוף בע"מ
גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף ותכנון
סביבתי בע"מ
רימון סביבה ונוף בע"מ

14
15

שותפות לא
רשומה
558326716
ח.פ515543957 .
ח.פ514983030 .
ח.פ513342014 .
513651836

הערות

16

אילנה אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי
בע"מ

ח.פ514187962 .

מאגר יועצים בתחום התכנון והאדריכלות  -עיצוב פנים
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד
ע.מ33547787 .
 78אדריכלות
1
557827235
אמסטרדם בן-נון
2
ח.פ515473189 .
ארז אשכנזי אדריכלים בע"מ
3
ח.פ513338863 .
בני פרייז אדריכלים בע"מ
4
ע.מ033099805 .
הלית לוי
5
ח.פ515374783 .
זרתא סטודיו בע"מ
6
ח.פ515351849 .
מייזליץ כסיף אדריכלים
7
ע.מ022912604 .
נטע גסקו
8
ע.מ036409720 .
קזס חיים
9
ע.מ039999982 .
רועי טל
10
ע.מ024070653 .
שירי פרץ
11
ח.פ512097577 .
ידין תדמור אדריכלים בע"מ
12
ע.מ042834042 .
רוני זייברט
13
ע.מ052995065 .
קארין ורון
14
ע.מ040062879 .
נדל רויזין אדריכלים
15

16
17
18
19
20

סטיו אדריכלים
די.איי.דיזיין בע"מ
 ABSאדריכלות ועיצוב פנים בע"מ
נורית ונדסבורגר
מירון לוי

שותפות לא
רשומה
557347135
ח.פ514458157 .
ח.פ515010460 .
ע.מ054063722 .
ע.מ022291637 .

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

לייק דיזאין
איילת מנס
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
סטודיו רואי דוד בע"מ
יוסי קורי
שי יהושע באב"ד

שותפות לא
רשומה
558385464
ע.מ059659920 .
ע.מ27394766 .
ח.פ513081794 .
ח.פ515903136 .
ח.פ512070012 .
ח.פ514484799 .
ח.פ515085710 .
303982813
34599522
ע.מ028048262 .
ע.מ025742065 .

הערות

מאגר יועצים בתחום פיקוח עליון ,ניהול וייעוץ בתחום גשרים ומבני דרך
הערות
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד
א.ח .שנהב פרויקטים בע"מ
ח.פ514603430 .
1

2
3
4

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

ח.פ514533280 .
ח.פ510812118 .
ח.פ513224596 .

מאגר יועצים בתחום ניהול פרויקטים תשתיות
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד
ליברובסקי י.א .ניהול ופיקוח אתרי בניה
 1בע"מ
ח.פ513901546 .
2

ע .יפה ניהול פרוייקטים בע"מ

ח.פ512231796 .

3

י.מ .קריזל הנדסה בע"מ
 4אי סי אם ניהול פרויקטי

5

רומי אסטרטגיות הנדסה

ע.ר28778181 .

6

פוירשטיין  -גזית מהנדסים בע"מ

ח.פ511428724 .

7

גדיש חברה להנדסה בע"מ

ח.פ510812118 .

8
10

ח.פ512443821 .
ע.מ300392925 .

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים
בע"מ
 TMR 9ניהול פרויקטים רב תחומיים בע"מ

ח.פ515308633 .
ח.פ515065605 .

אופק ר.י .הנדסה וניהול בפרויקטים בע"מ

ח.פ515786549 .

WSP 11

ח.פ 560012783

יניב גורביץ מהנדסים בע"מ
12
 13יהל מהנדסים ,ייזום פרויקטים בע"מ

ח.פ515007268 .
ח.פ 511776247

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים

ח.פ 510752686

14

דן רביד ניהול ופיקוח
15
 16ממן ניהול ופיקוח בע"מ
17

ע.מ 006395503
ח.פ 513354084

קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ ח.פ 515025948

הערות

 18א.ח שנהב פרויקטים בע"מ

19

ח.פ 514603430

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ

ח.פ 511164725

פרו -ש.י.א הנדסה בניה ותשתית בע"מ
20
 21קורקט תים ייעוץ וניהול בע"מ
 i. Stern 22ניהול פרויקטים
 23משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
 24ווקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ
 25א.מ .הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
 26מעוף מהנדסים חי בע"מ
 28י .הר טוב הנדסה אזרחית בע"מ
 29גוני הנדסה בע"מ
 30א .לודריק פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
 31התמד הנדסה בע"מ
 32אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

ח.פ 512367301
ח.פ 512897844
ח.פ 512042623
ח.פ 514082643
ח.פ 514698604
ח.פ 515488377
ח.פ 513582635
ח.פ514472216 .
ח.פ511561656 .
ח.פ 516110004
ח.פ 514116565
ח.פ 515232130

מאגר יועצים בתחום ניהול פרויקטים מבני ציבור
הערות
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד

4
5

ליברובסקי י.א .ניהול ופיקוח אתרי בניה
1
בע"מ

ח.פ513901546 .

 2ע .יפה ניהול פרוייקטים בע"מ

ח.פ512231796 .

 3י.מ .קריזל הנדסה בע"מ

ח.פ512443821 .

אי סי אם ניהול פרויקטי
שביב מהנדסים ניהול פרויקטים בע"מ

ע.מ300392925 .
ח.פ514576263 .

 6רומי אסטרטגיות הנדסה

ע.ר28778181 .

 7ארכימדס ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ

ח.פ512215906 .

 8פוירשטיין  -גזית מהנדסים בע"מ

ח.פ511428724 .

 9גדיש חברה להנדסה בע"מ

ח.פ510812118 .

12

15

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים
10
בע"מ

ח.פ515308633 .

 11אופק ר.י .הנדסה וניהול בפרויקטים בע"מ

ח.פ515786549 .

WSP

ח.פ 560012783

 13יניב גורביץ מהנדסים בע"מ

ח.פ515007268 .

 14עידן פרו' יזום וניהול בע"מ

ח.פ 513823534

יהל מהנדסים ,ייזום פרויקטים בע"מ

ח.פ 511776247

 16אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים

ח.פ 510752686

 17דן רביד ניהול ופיקוח

ע.מ 006395503

 18ב.ס .מהנדסים  - 2001פאדי בשארה

ע.מ 034453518

 19ממן ניהול ופיקוח בע"מ

ח.פ 513354084

 20פלקסמן הנדסה וניהול פרויקטים

ע.מ 306601949

 21קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ ח.פ 515025948
22

25
26
27
28
29
30
31
32

א.ח שנהב פרויקטים בע"מ

ח.פ 514603430

 23אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ

ח.פ 511164725

 24פרו -ש.י.א הנדסה בניה ותשתית בע"מ

ח.פ 512367301

קורקט תים ייעוץ וניהול בע"מ
 i. Sternניהול פרויקטים
משה ארונס הנדסה ומחשוב בע"מ
ווקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ
א.מ .הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
מעוף מהנדסים חי בע"מ
נתי זיו  -סטודיו זיו בע"מ
י .הר טוב הנדסה אזרחית בע"מ

ח.פ 512897844
ח.פ 512042623
ח.פ 514082643
ח.פ 514698604
ח.פ 515488377
ח.פ 513582635
ח.פ 515554822
ח.פ514472216 .

33

גוני הנדסה בע"מ

ח.פ511561656 .

מאגר יועצים בתחום מנהלי תכנון ,תיאום וביצוע של פרויקטים בתחום התחבורה
מס"ד שם רשמי של המועמד
1
אורהד בע"מ
2
במפ הנדסה בע"מ

ח.פ/ע.מ

ח.פ511104481 .
ח.פ513656009 .
בפרויקטים הקשורים לרכבת הקלה יש
ח.פ 512066176 .לבחון ניגוד עניינים
בפרויקטים הקשורים לרכבת הקלה יש
ח.פ 512203142 .לבחון ניגוד עניינים

3

פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

4
5
6
7

א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
דן בן עמרם הנדסה וניהול בע"מ
קומיוניקשר
גיל-הר הנדסה בע"מ

8
9
10

קורן-גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ ח.פ515025948 .
ח.פ512231796 .
ע .יפה ניהול פרוייקטים בע"מ
ח.פ514288489 .
נתיב הנדסה וניהול בע"מ

11
12

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

הערות

ח.פ514827815 .
ח.פ514210947 .
ח.פ514933829 .

בפרויקטים הקשורים לרכבת הקלה יש
ח.פ 511428724 .לבחון ניגוד עניינים

ח.פ510812118 .

מאגר יועצים בתחום ייעוץ הנדסי בתשתיות ,ייעוץ תנון תנועה ותכנון פיסי
מס"ד שם רשמי של המועמד
1
2
3
4

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

ח.פ/ע.מ

הערות

ח.פ510718570 .
ח.פ512066176 .
ח.פ511275810 .
ע.מ060719028 .

מאגר יועצים בתחום ליווי תהליכים וייעוץ כלכלי לפרויקטים ולהתקשרויות שונות
מאגר משנה
מספר ישות
מס"ד שם רשמי של המועמד
בחינה כלכלית
בחינת מפרטים
סקרי שוק לבחינת שירותים
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
1
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
בחינה כלכלית
בניית הצעות באקסל חכם
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
רון פישמן ושות' רואי חשבון
2
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת

2

רון פישמן ושות' רואי חשבון

3

דורון מלין משרד עורכי דין

4

מוניסיטי ישראל ( )2017בע"מ

5

חייקין ,דרור-לזר משרד עורכי דין

6

אופיר בוכניק ושות'  -רואי חשבון

7

ארנון רונד יועצים

8

שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות' עורכי
דין

9

אמיר לוי ,עו"ד

10

אבי מזרחי יועצים לארגון וניהול בע"מ

ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
בחינת מפרטים
בניית הצעות באקסל חכם
סקרי שוק לבחינת שירותים
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
בחינה כלכלית
בחינת מפרטים
בניית הצעות באקסל חכם
סקרי שוק לבחינת שירותים
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
בחינה כלכלית
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
בחינה כלכלית
בחינת מפרטים
בניית הצעות באקסל חכם
סקרי שוק לבחינת שירותים
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית

10

אבי מזרחי יועצים לארגון וניהול בע"מ

11

חכ"מ ייעוץ מוניציפלי בע"מ

12

ויינברגר ברטנטל ושות' חברת עורכי דין

13

בראש סומך חברת עורכי דין

14

עדי רכטר עורך דין

15

עפר שפיר ושות'  -חברת עורכי דין

16

ליבליך-מוזר משרד עו"ד

17

כהן ,וילצ'יק ושות' עורכי דין

18

זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ

בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
בחינה כלכלית
בחינת מפרטים
בניית הצעות באקסל חכם
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
בחינה כלכלית
בחינת מפרטים
בניית הצעות באקסל חכם
סקרי שוק לבחינת שירותים
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
בחינה כלכלית
בחינת מפרטים
בניית הצעות באקסל חכם
סקרי שוק לבחינת שירותים
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית

18

זיו האפט יעוץ וניהול בע"מ

19

גדעון פישר ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריון

20

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

21

שירלי סופר-דמרי ,משרד עורכי דין

22

שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות'

23

קריספין רובינשטיין בלכר ושות'

24

יהודה כלכלה והנדסה בע"מ

25

גיזה זינגר אבן

26

שרון בן ארי

בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
בחינת מפרטים
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
כתיבת מכרזים כולל מעטפת משפטית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
ייצוג בעתירות
בחינה כלכלית
בחינת מפרטים
בניית הצעות באקסל חכם
סקרי שוק לבחינת שירותים
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
בחינה כלכלית
בניית הצעות באקסל חכם
סקרי שוק לבחינת שירותים
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
בחינה כלכלית
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
ניתוח כלכלי של שירותים ובחינת
הצעות להתייעלות כלכלית
בחינה כלכלית
בחינת מפרטים
בניית הצעות באקסל חכם

סקרי שוק לבחינת שירותים
בדיקת הצעות והמלצות לוועדת
המכרזים
כתיבת חוות דעת
27

ש.י .ייעוץ וניהול

28

תות תקשורת ותוצאות בע"מ

ליווי ובחינת מכרזים היבטים מקצועיים
ייעוץ וליווי מקצועי ,כספי ותהליכי
בתחום פרוגרמות בחינוך
שירותי ליווי וייעוץ להקמת מוסדות
חינוך וציבור
תמיכה וליווי למיצוי הרשאות
תקציביות מול גורמים מוסדיים
ומשרדי ממשלה
בחינה כלכלית
התנהלות כלכלית נכונה
עצמאות כלכלית
ליווי כלכלי למשקי בית

מאגר יועצים בתחום שירותי ייעוץ וייצוג משפטי ושירותים שוטפים בתחום דיני העבודה
מאגר משנה
מספר ישות
מס"ד שם רשמי של המועמד
משפט עבודה קיבוצי
משפט עבודה אינדיבידואלי
ייצוג תביעות ועתירות
הטרדה מינית
שמעוני ,גרוס ושות' עורכי דין
1
משפט עבודה קיבוצי
משפט עבודה אינדיבידואלי
ייצוג תביעות ועתירות
רובין-שמואלביץ' ,עו"ד
2
משפט עבודה קיבוצי
משפט עבודה אינדיבידואלי
ייצוג תביעות ועתירות
משפט עבודה פלילי
הטרדה מינית
ליווי הליכי הבראה ברשויות מקומיות
לרבות בנושא שכר וכ"א
לפידור ושות' עו"ד
3
משפט עבודה קיבוצי
משפט עבודה אינדיבידואלי
ייצוג תביעות ועתירות
משפט עבודה פלילי
הטרדה מינית
ליווי הליכי הבראה ברשויות מקומיות
לרבות בנושא שכר וכ"א
בראש סומך ,חברת עורכי דין
4
משפט עבודה קיבוצי
משפט עבודה אינדיבידואלי
ייצוג תביעות ועתירות
משפט עבודה פלילי
הטרדה מינית
5

דרור גל-רעות שגיב ,משרד עורכי דין

5

דרור גל-רעות שגיב ,משרד עורכי דין

6

ויינברגר ברטנטל ושות'  -משרד עורכי דין

7

גדעון פישר ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריון

ליווי הליכי הבראה ברשויות מקומיות
לרבות בנושא שכר וכ"א
משפט עבודה קיבוצי
משפט עבודה אינדיבידואלי
ייצוג תביעות ועתירות
משפט עבודה פלילי
הטרדה מינית
ליווי הליכי הבראה ברשויות מקומיות
לרבות בנושא שכר וכ"א
משפט עבודה קיבוצי
משפט עבודה אינדיבידואלי
ייצוג תביעות ועתירות
הטרדה מינית
ליווי הליכי הבראה ברשויות מקומיות
לרבות בנושא שכר וכ"א

מאגר יועצים בתחומי יעוץ משפטי
מאגר משנה
מספר ישות
מס"ד שם רשמי של המועמד
מקרקעין  /נכסים
א בר-עם ושות' -עורכי דין
1
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
אברהם בר משרד עורכי דין
2
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
אהוד עזורי ושות' משרד עו"ד
3
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
אורלנסקי ,איזנברג ,מוזסון ושות' עורכי דין
4
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
אליאס,בן אריה,אסף עורכי דין
5
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
אריה חגי  -עורכי דין
6
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
ב.ז.א איל בן זקן עו"ד
7
משפט מנהלי וחוקתי
בר-לב מרדכי ושות' משרד עו"ד
8
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
ברק גיט מיסטריאל עורכי דין
9
תכנון ובנייה
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
גדעון פישר ושות'
10
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
גיא ממן משרד עורכי דין
11

11

גיא ממן משרד עורכי דין

12

דורון אריאל ושות'

13

הרטבי בורנשטיין בסון ושות' משרד עורכי-
דין

14

הררי טויסטר ושות

15

ויינברגר ברטנטל ושות'

16

חברת עורכי דין יניב דרי ושות'

17

חגי שבתאי ושות' משרד עו"ד

18

חיים בן יעקב

19

חיימסון סודאי ושות' עורכי דין

20

כבירי-נבו-קידר-בלום

21

ל.עמידור ושות' ,משרד עו"ד

22

לוסטיגמן לפלר ,עורכי דין

23

ליבליך-מוזר משרד עורכי דין

24
25

לנדאו  -יהודיין ,משרד עו"ד
מאיר מזרחי ושות' משרד עו"ד

26

מנבר את ארקין

27

משרד עו"ד דוד סופר

28

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

29
30

עו"ד יוסי אלישע,קלדרון ושות' עורכי דין
עו"ד יחיאל אטיאס

31

עו"ד עמיחי מגער

32

עו"ד קרן קדמי -מקוב נוף הוברמן ושות'

ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
משפט מנהלי וחוקתי
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
מקרקעין  /נכסים
מקרקעין  /נכסים
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית

33

עו"ד רון חמד

34

ענת לוי משרד עורכי דין

35

ערן שפינדל

36

פריש שפרבר עו"ד

37

קפלן אלון גור עו"ד

38
39

קראוס אביחצירא משרד עורכי דין
רוזן בסיס חברת עו"ד

40

רועי בלסיאנו

41

רחל בן ארי אדם פיש ושות'

42

רייך מיכאלי משרד עו"ד ונוטריון

43

רנה לפידות עורכי דין

44

מ.פירון ושות'
גרוס קלינהנדלר חודק הלוי גרינברג שנהב
ושות

45

משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
מקרקעין  /נכסים
מקרקעין  /נכסים
משפט מנהלי וחוקתי
מקרקעין  /נכסים
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי
תכנון ובנייה
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
ליטיגציה מסחרית  /אזרחית
משפט מנהלי וחוקתי

מאגר יועצים בתחום שיתוף ציבור
מאגר משנה
מספר ישות
מס"ד שם רשמי של המועמד
שיתוף ויידוע ציבור ביחס להליכי תכנון
וביצוע פרויקטים
סטלה אבידן  -קיימות
ייעוץ אסטרטגי  /שיווקי לקידום קהילה
או מתחם אורבני
1
שיתוף ויידוע ציבור ביחס להליכי תכנון
וביצוע פרויקטים
אילן פינק
ייעוץ אסטרטגי  /שיווקי לקידום קהילה
או מתחם אורבני
2
שיתוף ויידוע ציבור ביחס להליכי תכנון
וביצוע פרויקטים
צבי צ'רניחובסקי  -שילובים קשרי קהילה
3

צבי צ'רניחובסקי  -שילובים קשרי קהילה
3
שרון בנד-חברוני  -במידה
4
איריס ורזאגר
5
6

בי.אר קישורים בע"מ ( CRקשרי קהילה)

מודוס  -מתכננים עם אנשים בע"מ
7
8

תובנות  -הנעת תהליכי חשיבה שיתופית
בע"מ

ייעוץ אסטרטגי  /שיווקי לקידום קהילה
או מתחם אורבני
שיתוף ויידוע ציבור ביחס להליכי תכנון
וביצוע פרויקטים
ייעוץ אסטרטגי  /שיווקי לקידום קהילה
או מתחם אורבני
שיתוף ויידוע ציבור ביחס להליכי תכנון
וביצוע פרויקטים
ייעוץ אסטרטגי  /שיווקי לקידום קהילה
או מתחם אורבני
שיתוף ויידוע ציבור ביחס להליכי תכנון
וביצוע פרויקטים
שיתוף ויידוע ציבור ביחס להליכי תכנון
וביצוע פרויקטים
ייעוץ אסטרטגי  /שיווקי לקידום קהילה
או מתחם אורבני
שיתוף ויידוע ציבור ביחס להליכי תכנון
וביצוע פרויקטים

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

מאגר יועצים בתחום תכנון ובקרת רמזורים
מספר ישות
מס"ד שם רשמי של המועמד
ב.ט.ה בר-טל הנדסה בע"מ
1
מ.ת.נ .הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
2
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
3
צמתים ייעוץ ,פיקוח ותכנון בע"מ
4

הערות

הערות

דבורה סטולרסקי הנדסת תנועה ותחבורה
בעמ
אילן מרכוס אופק הנדסה בע"מ
דוד צבאן

5
6
7

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

ח.פ/ע.מ

1

אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ

ח.פ513481358.

2

אורבניקס בע"מ

ח.פ512002130 .

3

הביטאט פרו שי לוי

ע.מ035729979 .

4

ניהול משאבי סביבה בע"מ

ח.פ513736017 .

5
6

החברה להגנת הטבע
נדב גופר  -צעד ירוק

ע.ר580017499 .
ע.מ031961774 .

7

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי

ח.פ514923846 .

8

הדס שכנאי  -סביבה ,ניהול תוכן ,הפקה

ע.מ058833849 .

9

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

ע.ר 580016103

10

אמפיביו בע"מ

ח.פ514852698 .

מאגר משנה
רעש
תכנון סביבתי
ניהול משאבים ופסולת
תכנון סביבתי
מים וביוב
כלכלה מקומית וצריכה בת קיימא
תכנון סביבתי
עיצוב מרחבים עירוניים באופן מקיים
טבע עירוני
חינוך לקיימות
שינוי אקלים וחוסן
איכות אוויר (צמצום זיהום אוויר
מתחבורה)
תכנון סביבתי
גינון מקיים
טבע עירוני
חינוך לקיימות
חינוך לקיימות
כלכלה מקומית וצריכה בת קיימא
עיצוב מרחבים עירוניים באופן מקיים
מים וביוב
כלכלה מקומית וצריכה בת קיימא
טבע עירוני
חינוך לקיימות
ניהול משאבים ופסולת
כלכלה מקומית וצריכה בת קיימא
גינון מקיים
חינוך לקיימות
רעש
ניהול משאבים ופסולת
כלכלה מקומית וצריכה בת קיימא
תכנון סביבתי
איכות אוויר (צמצום זיהום אוויר
מתחבורה)
חומרים מסוכנים
טבע עירוני
הפחתת פליטות (גזי חממה)

מאגר יועצים בתחום יעוץ וליווי ועדת גבולות וייעוץ כלכלי לפרויקטים אסטרטגיים
הערות
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד
512565102
צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
1
514923846
חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ
2
3
4
5
6

גיאוקרטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע"מ ח.פ511905424 .
ח.פ512358136 .
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
ח.פ512355520 .
א.צ.י.כ ניהול אחזקות בע"מ
ח.פ511301657 .
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

מאגר יועצים בתחום יעוץ ארגוני
מאגר משנה
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ח.פ 513322404 .של נהלים עירוניים
ד"ר גלעד ארנון בע"מ
1
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ח.פ 510534548 .של נהלים עירוניים
אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
2
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ארגו ייעוץ ניהול הטמעה ופרויקטים בע"מ ח.פ 511178717 .של נהלים עירוניים
3
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ח.פ 515943348 .של נהלים עירוניים
מור יעוץ ניהולי ( )2018בע"מ
4
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ח.פ 511223547 .של נהלים עירוניים
טאק אסטרטגיות צמיחה בע"מ
5
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ח.פ 59166009 .של נהלים עירוניים
רן שטוק יעוץ ניהולי ועסקי
6
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
שותפות
 540002383של נהלים עירוניים
סומך חייקין KPMG
7
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ח.פ 514473719 .של נהלים עירוניים
אגמון ייעוץ מוסדי בע"מ
8
הכנת תכנית עבודה
דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ ח.פ 512719709 .בניית מבנה ארגוני
9

10

ליבה ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה בע"מ

11

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ

מס"ד שם רשמי של המועמד
קלינפלץ הנדסה בע"מ
1
יוני את דרור הנדסת חשמל
2

3
4
5
6
7

הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ח.פ 514276039 .של נהלים עירוניים
הכנת תכנית עבודה
בניית מבנה ארגוני
בניית תהליכי עבודה ,כתיבה והטמעה
ח.פ 511585010 .של נהלים עירוניים

מאגר יועצים בתחום הנדסת חשמל
ח.פ/ע.מ
ח.פ512280561 .
ח.פ515563823.

חיים עינב * דב צ'ובוטרו מהנדסים יועצים
לחשמל
דוד ברהום מהנדסים יועצים בע"מ לחשמל
תקשורת ובקרה
אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ( )1983בע"מ
אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ
אפ .אמ .הנדסה בע"מ

הערות

שותפות לא
רשומה
557389418
ח.פ512890112 .
ח.פ510960081 .
ח.פ512274549 .
ח.פ516100856 .

מאגר יועצים בתחום ליווי וייעוץ חדשנות ויזמות בתחום החינוך
הערות
ח.פ/ע.מ
מס"ד שם רשמי של המועמד
ע.מ025538786 .
נילי אבינון
1
עוסק פטור
058142977
דור גלס
2
ח.פ514796325 .
תקשוב ה 121 -בע"מ
3
ע.מ54943436 .
גיא לוי
4
ע.מ029564937 .
רמי שקד
5
חברת ד"ר עדנה פישר ושות' יועצים לניהול
ח.פ511227563 .
בע"מ
6
ח.פ515975191 .
אילת השחר חדשנות בחינוך בע"מ
7
ע"ר 580335818
מכון דוידסון לחינוך מדעי ליד מכון ויצמן
8
ח.פ512604588 .
סנסקום יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
9

