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עיריית מעלה אדומים
מאגר יועצים מאושרים נכון לינואר 22'

יועצים מאושרים לפי תחומים
אבחון פסיכודידקטי
מרכז גלאי בע"מ

שולמית שרפשטיין
אגרונום

אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע''מ
אדמה ייעוץ אגרונומי בע"מ

אוהד פלש אדריכלות נוף
ד"ר רקפת הדר גבאי

חנוך בורגר אגרונומים בע"מ
מ. שומרון יעוץ גינון וחקלאות

פתילת המדבר בע"מ
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ
אדריכלות ותכנון ערים כולל בינוי

א. גבור אדריכלים אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
א.ב. מתכננים בע"מ

אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
אברמוב אדריכלות והנדסה

אדריכל חנן פרץ
אדריכלים מנספלד קהת בע"מ

אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני
אורצקי אדריכלים בע"מ

אלדד נתן
אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ

באה אדריכלים ובוני ערים
בסט אדריכלים ומתכנני ערים

ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
גדעון חרלפ אדריכלים

גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
געש אדריכלים ויועצים בע"מ

ד.מ.ר תכנון ופיתוח
דאטום מהנדסים בע"מ

דניאל קייזר
הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים (1994) בע"מ

יעקב גרינבלד
ליאת איינהורן אדריכלות ועיצוב אורבני

מ. זיידמן אדריכל ומתכנן עירוני
משה מרגלית אדריכלים ומתכנני ערים

נ. מלצר י. אפריל אדריכלים
סוננבליק אלבוים אדריכלים

עירית ודרור אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים

מאגר יועצים דיגיטלי חכם ארמה ניתוח מידע מאגר יועצים מאושרים עיריית מעלה אדומים



עמוד 2 מתוך 34

קורין יחיאל אדריכלים בע"מ
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ

רבינא וייס הלוי אדריכלים
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים

אדריכלות מבנים
YGA הנדסה ואדריכלות בע"מ

א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד
א. גבור אדריכלים אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

א.ב. מתכננים בע"מ
א.לרמן אדריכלים בע"מ

אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
אברמוב אדריכלות והנדסה

אדריכל חנן פרץ
אדריכלים מנספלד קהת בע"מ

אדרעי אדריכלים
אורי פדן אדריכלים

אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני
אורצקי אדריכלים בע"מ

אלדד נתן
אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ

באה אדריכלים ובוני ערים
בסט אדריכלים ומתכנני ערים

בראון-חלפין, אדריכלים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ

גבריאלה נוסבאום אדריכלית
גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים

גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
געש אדריכלים ויועצים בע"מ

ד.מ.ר תכנון ופיתוח
דאטום מהנדסים בע"מ

דביר יחיעם אדריכלים
הרי ברנד אדריכלים ומתכנני ערים (1994) בע"מ

חממי יאיר
י.כהן אדריכלים

י.מולכו אדריכלים בע"מ
ידין תדמור אדריכלים בע"מ
יואב מסר אדריכלים בע"מ

יוסי קורי
יוסף בורשטין אדריכלים

יעקב גרינבלד
יצחק רוזנבלו

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בעמ
מ. זיידמן אדריכל ומתכנן עירוני

מייזי אדריכלים בע"מ
מנחם גרוס אדריכלים

נ. מלצר י. אפריל אדריכלים
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נוימן חיינר אדריכלים בע''מ
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

ניר בן נתן-ארכיטקט
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

נעמי רומן אדריכלים
סוננבליק אלבוים אדריכלים

עירית ודרור אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

ערן זילברמן, רגבים + אדריכלים
ערן קפטן - אקו אדריכלים

פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים

קורין יחיאל אדריכלים בע"מ
רבינא וייס הלוי אדריכלים
רונה כהן אדריכלים בע"מ

רועי יצחקי אדריכלים בע"מ
ש. פובזנר ג. פובזנר אדריכלים

שי באבד
שיא חדש בע"מ

שרון אדריכלים
תלמה ורדי, אדריכלית

אדריכלות נוף
אבישי פרידמן

אוהד פלש אדריכלות נוף
אילנה אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"מ

ארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
ארט אדריכלות נוף בע"מ

בוטבול קובי
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ

גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ
דוד גת אדריכל נוף בע"מ

דליה בולטנסקי אדריכלית נוף
וואי.אס.אל.איי בע"מ

זך אדריכלים בע"מ
טל רוסמן

יהודה פרחי אדריכלות נוף כבישים נגישות בע"מ
יוסי רוקח אדריכלות נוף

ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
מ.ד.א.ן מיכאל דואני אדריכלי נוף בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
נ.בלוקא אדריכלות נוף בע"מ

נוף ארצי
נופים - תכנון, ניהול ועיצוב בע"מ

סימוני דרך בע"מ
קו בנוף אדריכלות נוף בעמ

שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
שריג וקסמן אדריכלות נוף בע"מ
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אדריכלות תכנון ערים
א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד

א. יעקובי ושות' אדריכלים ובוני ערים בע"מ
א.ב. מתכננים בע"מ

אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
אברמוב אדריכלות והנדסה

אדריכל אריאל נאור
אדריכלים מנספלד קהת בע"מ

אורצקי אדריכלים בע"מ
אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה

באה אדריכלים ובוני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ

ד"ר דנה סיון
דביר יחיעם אדריכלים

דניאל קייזר
טובי כהן - מעגן מיכאל
י.מולכו אדריכלים בע"מ

יעקב גרינבלד
ליאת איינהורן אדריכלות ועיצוב אורבני

ליפובצקי נטליה אדריכלים
מ. זיידמן אדריכל ומתכנן עירוני

מייזי אדריכלים בע"מ
מנחם גרוס אדריכלים

נ. מלצר י. אפריל אדריכלים
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

סוננבליק אלבוים אדריכלים
סימוני דרך בע"מ

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים

רבינא וייס הלוי אדריכלים
אדריכלות תכנון ערים כולל בינוי

א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד
א. יעקובי ושות' אדריכלים ובוני ערים בע"מ

א.ב. מתכננים בע"מ
אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ

אורצקי אדריכלים בע"מ
אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ

באה אדריכלים ובוני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ

דניאל קייזר
יעקב גרינבלד

לבנט אדריכלים (רועי טל)
ליאת איינהורן אדריכלות ועיצוב אורבני

ליפובצקי נטליה אדריכלים
מ. זיידמן אדריכל ומתכנן עירוני

מ.א. סימן טוב
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מורן - תכנון ערים ואזורים
מייזי אדריכלים בע"מ
מנחם גרוס אדריכלים

מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ
נ. מלצר י. אפריל אדריכלים

נעמי רומן אדריכלים
סוננבליק אלבוים אדריכלים

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים

איטום
נסיב חלבי בע"מ

סטאר מהנדסים בע"מ
אקולוגיה

אדמה ייעוץ אגרונומי בע"מ
אקולוגיה סביבה מרחב

אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה
החברה להגנת הטבע ע"ר

ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
אקוסטיקה

א.עדי אקוסטיקה בע"מ
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה
לורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקה
מ.ג. יועצים לאקוסטיקה בע"מ

סאונדרייז
שי באבד

תו"פ יועצים והנדסה בע"מ
בטיחות

א.א הנדסת בטיחות
אא יזמים אדריכלים ומהנדסים

אהרון בטיחות בתנועה
אוסטרניק הנדסת בטיחות

איתמר פרויקטים - איתמר עפרי
אם. אם. אם ייעוץ הנדסי בע"מ

ארז ועידו הנדסת בטיחות ונגישות בע"מ
ברקן יועצי בטיחות  בע"מ

י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ
י.ש. בטיחות

ישראל ערוסי הנדסת בטיחות אש
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

מ.א. סימן טוב
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

מוניסיטי ישראל בע"ם
מירווח בטיחות והנדסה בע"מ

מן בטיחות ונגישות
שי באבד

שי יקואל יועץ בטיחות
ביצוע סקרי שביעות רצון
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גיאוקרטוגרפיה
מידע שיווקי (סי.איי.) - יועצים בע"מ

ביצוע סקרי תנועה
גיאוקרטוגרפיה

דיאלוג יעוץ ארגוני מקר והדרכה בע"מ
ביקורת

אופיר בוכניק ושות רו"ח
אם. אם. אם ייעוץ הנדסי בע"מ

אמירים בנסיקה
בן דוד שלוי קופ ושות'

בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון
ברזלי ושות' רו"ח

גדעון חרלפ אדריכלים
דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד

דן נתניהו - יעוץ בביקורת פנימית
הבית הפיננסי י.כ.

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
טוביה בר-אילן

ים חקירות
מידד, הלוי ושות' רואי חשבון

עו"ד הדס פריאון רוזנבלום
עו"ד שלום בן שטרית

עלמא
שרן מהנדסים הנדסה מידע וניהול בע"מ

בנייה ירוקה וקיימות
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

גרינר קיימות ובניה ירוקה בע״מ
הס הנדסה עדולם בע"מ

ע.ל.א עבודות בנייה וגמר
פיתוח סביבה וקיימות בע"מ

בריכות ומתקני נופש
אחים רזניקוב (2012) בע"מ

אשד מזרקות בע"מ
י.ש. למעי מהנדסי בנין

גינון והשקייה
אור גן ועץ

בוטבול קובי
דפנה - תכנון ייעוץ ופיקוח

מ. שומרון יעוץ גינון וחקלאות
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ

גישור סופי
איתי מלר

הבית הפיננסי י.כ.
כנען ביקורת וניהול

מ.ד יזמות ויעוץ
מרכז סנה

שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
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תהילה ישעיהו שחקנית ומנחה קבוצות באמהרית ועברית
הדרכה לצוות המרכז למניעה וטיפול באלימות

מזל צובאלי-תודעה פיננסית
נורית סהר

הוראה מתקנת
מרכז גלאי בע"מ

רות בן דוד
הנדסאי אדריכלות ובניין

בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ולנוער
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ

געש אדריכלים ויועצים בע"מ
דוד אקרשטיין בע"מ

ורד רבי הנדסאית אדריכלות ומורשת נגישות
חנה מקלין

י.א אבי הנדסה וניהול
י.ש. למעי מהנדסי בנין

יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ
מ.א. סימן טוב

מיה אלון אדריכלות והנדסה בע"מ
מנחם גרוס אדריכלים

מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ
ע.טופ הנדסה הקמה וניהול בע"מ

הנדסת מבנים מסוכנים
א.טייב הנדסה בע"מ

אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
אברמוב אדריכלות והנדסה

אלבו מהנדסים בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
י.ש. למעי מהנדסי בנין

ירדנה אתגר
שלמה יפה חברה לבניה

הנחיית קבוצות
LYP מירב ונונו

דורית שילוח
ינון איבגי - המכון להעצמה אישית

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ
מזל צובאלי-תודעה פיננסית

מידע שיווקי (סי.איי.) - יועצים בע"מ
עמותת מהו"ת ישראל

רות בן דוד
הפעלות תנועה
מירית משה

הצללות מתקני משחק
איכות המשחק (ס.ק) בע"מ

דוד אקרשטיין בע"מ
חוגי העשרה תורנים

מירית משה
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חוגי טבע
איל צ'ילאג

חשמל
s.f.i energy and control ltd

אגיניקס הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
אורי אברהמי

איי טי אס הנדסה ויעוץ בע"מ
אינג' א. דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"מ

אינג' זאב אבידן מהנדסים יועצים בע"מ
אינג' י.אהרוני הנדסת חשמל בע"מ

אלעד דורני-הנדסת חשמל ופרויקטים
אפר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

אפרו שרותי הנדסה וישווק בע"מ
אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ

באום הנדסת חשמל
בן יוסף מהנדסים

ג.א.ש הנדסת חשמל
ג.איטקין ע.בלום הנדסת חשמל בע"מ

ד.ו.שילה בעמ
חדד חיים - חדד מהנדסים

חיים עינב * דב צ'ובוטרו מהנדסים יועצים לחשמל
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע

יוסף רובינסקי
מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה 2009 בע"מ

מטרני יעוץ חשמל בע"מ
מינץ הנדסה ממוחשבת

נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות בעמ
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ

ספיר י.ז.ח בע"מ
ספיר יזח בע"מ

רמאור בע"מ
חשמל ותאורה

E.S.O מהנדסים בע"מ
א.מגן בדיקות חשמל

אזרן אדי עיצוב ותכנון תאורה
אי.יו.בי משה מהנדסים יועצים לחשמל בע"

איי טי אס הנדסה ויעוץ בע"מ
אינג' א. דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"מ

אינג' י.אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
אפר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ
באום הנדסת חשמל

ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
ג.א.ש הנדסת חשמל

ג.איטקין ע.בלום הנדסת חשמל בע"מ
ד.ו.שילה בעמ

חדד חיים - חדד מהנדסים
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טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע
יוסף רובינסקי

לנגרמן הנדסת חשמל בע"מ
מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה 2009 בע"מ

מטרני יעוץ חשמל בע"מ
מינץ הנדסה ממוחשבת

נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות בעמ
ספיר י.ז.ח בע"מ

ספיר יזח בע"מ
קיי-נט מערכות אלקטרוניקה בע"מ

קרן אור לי 1996 בע"מ
רמאור בע"מ

יועץ אבטחת מידע
אינפוגארד בע"מ

דוידוב פתרונות בע"מ
דור טכנולוגיות מידע

חלוקי נחל פתרונות בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

יצחק שילוח
סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ

סומך חייקין
פריימסק בע"מ

קיופוינט טכנולוגיות
תשתיות מידע וטכנולוגיות

יועץ ארגוני סופי
אופיר בוכניק ושות רו"ח

אילה פישר
אירית דביר

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
בי ג'י אימפלימנט בע"מ

דיאלוג יעוץ ארגוני מקר והדרכה בע"מ
טל לוי דיאמנשטיין

לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ
מור ייעוץ ניהולי (2018 )בע"מ

עמותת מהו"ת ישראל
ענת צויק ייעוץ ארגוני

פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
צפנת מכון למחקר פיתוח

רומי דר
רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי

יועץ אשפה יועץ מחזור
אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מ

אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ
אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ

בראש סומך חברת עורכי דין
חכ"מ יעוץ מוניציפאלי

ש. דסקל ייעוץ
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יועץ ביטוח
הבית הפיננסי י.כ.

יגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין
יצחק שילוח

ל.ה.ד. לאובר יועצים בע"מ
לוצאטו ביטוחים

מירה כהן סוכנות לביטוח
עו"ד עמיצור כחלון

קוניאק-שטרן יועצים לביטוח ולניהול סיכונים
קוניאק-שטרן יועצים לביטוח וניהול סיכונים

יועץ ביטחון
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

מ.ד יזמות ויעוץ
יועץ בתחום איכות הסביבה

אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מ
אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ

וולר ושות' - משרד עורכי דין
חכ"מ יעוץ מוניציפאלי

סביבות ייעוץ ותכנון סביבתי אהוד בר לבב
ערבה אי סי אנד טי בע״מ

ש. דסקל ייעוץ
יועץ בתחום דיני הרשויות המקומיות

אורטל חמדני עו"ד
אליאס בן אריה חן עורכי דין

בראש סומך חברת עו"ד
ברק גיט מיסטריאל עורכי דין

גילעד רוגל משרד עו"ד
דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד

וולר ושות' - משרד עורכי דין
חיים בן יעקב

כהן וילצ'יק ושות' עו"ד
לפידות עורכי דין

מוניסיטי ישראל בע"ם
מנבר את ארקין משרד עורכי דין

מרגלית בוטרמן, עורכת דין
ניר רוקח ושות' - משרד עורכי דין

פריש, שפרבר - עורכי-דין
שחר ארביב

יועץ בתחום דיני עבודה
אורי ישראל פז

בראש סומך חברת עו"ד
דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד

כוכבה גבזה חרס, עו"ד
לפידור ושות' עו"ד

מרגלית בוטרמן, עורכת דין
מרדכי - חסקל, משרד עורכי דין

פריש, שפרבר - עורכי-דין
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שחר ארביב
יועץ גינון

אור גן ועץ
בוטבול קובי

דרור ניסן
מ. שומרון יעוץ גינון וחקלאות

קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ
שלפ מעבדה חקלאית

יועץ השקעות
א. חפץ ושות' בע"מ

א. חפץ ושות' ייעוץ כלכלי השקעות וגיוס הון בע"מ
יועץ חוזים, מכרזים והתקשרויות

אורטל חמדני עו"ד
אליאס בן אריה חן עורכי דין

ארנון רונד יועצים בע"מ
בלו צ'יפ יעוץ פינססי בע"מ

בראש סומך חברת עו"ד
בראש סומך חברת עורכי דין
ברק גיט מיסטריאל עורכי דין

גילעד רוגל משרד עו"ד
דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד

וולר ושות' - משרד עורכי דין
חכ"מ יעוץ מוניציפאלי

יעוץ חמכרזים- עו''ד משה אברהם
כהן וילצ'יק ושות' עו"ד

לפידות עורכי דין
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים בע"מ

מוניסיטי ישראל בע"ם
משי יועצים בע"מ

משרד עו"ד דורון מלין
עו"ד רועי הלר

פריש, שפרבר - עורכי-דין
רון פישמן ושות' רו'ח

שחר ארביב
שירלי סופר דמרי, משרד עורכי דין

שמעון אלירז
יועץ חוקי עזר

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אופיר בוכניק ושות רו"ח

בראש סומך חברת עורכי דין
ברק גיט מיסטריאל עורכי דין

דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד
וולר ושות' - משרד עורכי דין

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
מוטי גל חברת עורכי דין
מוניסיטי ישראל בע"ם
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פריש, שפרבר - עורכי-דין
רון פישמן ושות' רו'ח

יועץ חינוכי
עמותת מהו"ת ישראל

יועץ כלכלי
א. ברניר שרותי מינהל בע"מ

א. חפץ ושות' בע"מ
א. חפץ ושות' ייעוץ כלכלי השקעות וגיוס הון בע"מ

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אבי רלבג

אופיר בוכניק ושות רו"ח
אמירים בנסיקה

אריק גולדיאן
ארנון רונד יועצים בע"מ

בלו צ'יפ יעוץ פינססי בע"מ
בן דוד שלוי קופ ושות'

בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון
בן שמואל רואי חשבון
דיין-מזרחי רואי חשבון

דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד
הבית הפיננסי י.כ.

זיו האפט
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים בע"מ

מוניסיטי ישראל 2017 בע"מ
מוניסיטי ישראל בע"ם

מישור חשבות מונציפאלית בע"מ
מנוף לעסקים שירותים כלכליים בע"מ

משי יועצים בע"מ
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה

סומך חייקין
סמקאי אסטרטגיה בע"מ
סקטון ניהול ויזמות בע"מ

עובד גובי ושות' יעוץ פיננסי כלכלי בע"מ
רון פישמן ושות' רו'ח

רון פישמן ושות רואי חשבון
שי באבד

שמעון אלירז
יועץ כלכלי להתייעלות וחסכון

א. חפץ ושות' בע"מ
א. חפץ ושות' ייעוץ כלכלי השקעות וגיוס הון בע"מ

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אמירים בנסיקה

ארנון רונד יועצים בע"מ
בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון

בן שמואל רואי חשבון
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ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'
דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד

דן ויז'ניצר בע"מ
הבית הפיננסי י.כ.

ורד וייסלר חשבונאות וניהול בעמ
זיו האפט

חברת שחף
חיים זילבר

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
י.מ. ליווי ויעץ פיננסי

מוניסיטי ישראל 2017 בע"מ
מוניסיטי ישראל בע"ם

סומך חייקין
סמקאי אסטרטגיה בע"מ

עובד גובי ושות' יעוץ פיננסי כלכלי בע"מ
רון פישמן ושות' רו'ח

רון פישמן ושות רואי חשבון
שמעון אלירז

יועץ כלכלי לחישוב היטלים ואגרות פיתוח
א. חפץ ושות' ייעוץ כלכלי השקעות וגיוס הון בע"מ

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אופיר בוכניק ושות רו"ח

בן שמואל רואי חשבון
דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד

דן ויז'ניצר בע"מ
הבית הפיננסי י.כ.

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
מוטי גל חברת עורכי דין

צומן, רוקח, לנקרי, פרידלר ושות חברת עו"ד
שמעון אלירז

יועץ כלכלי לניתוחים כלכליים וכתיבת תכניות עסקיות
א. חפץ ושות' בע"מ

א. חפץ ושות' ייעוץ כלכלי השקעות וגיוס הון בע"מ
אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון

אבי רלבג
אופיר בוכניק ושות רו"ח

אמירים בנסיקה
ארנון רונד יועצים בע"מ

ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'
דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד

דן ויז'ניצר בע"מ
הבית הפיננסי י.כ.

ורד וייסלר חשבונאות וניהול בעמ
זיו האפט

חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי בע"מ
חכ"מ יעוץ מוניציפאלי

טלדר יעוץ ובקרה בע"מ
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י.מ. ליווי ויעץ פיננסי
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים בע"מ

מוניסיטי ישראל בע"ם
סומך חייקין

סמקאי אסטרטגיה בע"מ
סקטון ניהול ויזמות בע"מ

עובד גובי ושות' יעוץ פיננסי כלכלי בע"מ
עלמא

רון פישמן ושות' רו'ח
שמעון אלירז

יועץ כלכלי עם התמחות אורבנית
אופיר בוכניק ושות רו"ח

ארמה תמיכה טכנית
בשביל הנגישות
גיאוקרטוגרפיה

דן ויז'ניצר בע"מ
זיו האפט

י.מ. ליווי ויעץ פיננסי
יועץ להטמעת תכנית עבודה מקושרת תקציב

ורד וייסלר חשבונאות וניהול בעמ
חברת שחף

רומי דר
שמעון אלירז

שני חוור שנידובסקי
יועץ להכנת תכניות אב בתחום החינוך

בי ג'י אימפלימנט בע"מ
מידע שיווקי (סי.איי.) - יועצים בע"מ

תהילה ישעיהו שחקנית ומנחה קבוצות באמהרית ועברית
יועץ לחיילים משוחררים

אורלי אימון אישי
יועץ לחסכון באנרגיה/התייעלות אנרגטית

אריאל רינג
ארנון רונד יועצים בע"מ

גיאופורמציה בע"מ
וולר ושות' - משרד עורכי דין

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
ערבה אי סי אנד טי בע״מ

יועץ לכתיבת נהלי עבודה
אופיר בוכניק ושות רו"ח

אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
וולר ושות' - משרד עורכי דין
סולבר פתרונות לקומנקציה

רום נולדג׳וור בע״מ
רומי דר

רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי
שרן מהנדסים הנדסה מידע וניהול בע"מ

יועץ למוכנות לשעת חירום
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דר' ינון שנקר
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

מ.ד יזמות ויעוץ
עמותת מהו"ת ישראל

יועץ למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
א. ברניר שרותי מינהל בע"מ

ורד וייסלר חשבונאות וניהול בעמ
חברת שחף

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
טלדר יעוץ ובקרה בע"מ

מוניסיטי ישראל 2017 בע"מ
מוניסיטי ישראל בע"ם

נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים

צמד הגליל בע"מ
רון פישמן ושות' רו'ח

רון פישמן ושות רואי חשבון
שמעון אלירז
יועץ לסטודנטים

אורלי אימון אישי
יועץ מחשוב

אגיניקס הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
סולבר פתרונות לקומנקציה

סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ
קיי-נט מערכות אלקטרוניקה בע"מ

IE3C תובל
תקשוב ה-121 בע"מ

תשתיות מידע וטכנולוגיות
יועץ מיסים והיטלי פיתוח

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אופיר בוכניק ושות רו"ח

אליאס בן אריה חן עורכי דין
בן שמואל רואי חשבון

בראש סומך חברת עורכי דין
ברק גיט מיסטריאל עורכי דין

דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד
חכ"מ יעוץ מוניציפאלי

מוטי גל חברת עורכי דין
ניר רוקח ושות' - משרד עורכי דין

פריש, שפרבר - עורכי-דין
צומן, רוקח, לנקרי, פרידלר ושות חברת עו"ד

רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון
יועץ מערכות מידע

א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד
א.מ תקשורת ואחזקה
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אינטרטאון בע"מ
אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ

גיאופורמציה בע"מ
גיל זילברמן

דור טכנולוגיות מידע
דיגי דוק בע"מ

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ
סולבר פתרונות לקומנקציה

סולוג'יק טכנולוגיות בע"מ
סומך חייקין

פונטה יעוץ וניהול 2010 בע"מ
IE3C תובל

תשתיות מידע וטכנולוגיות
יועץ מרכיבי ביטחון טכנולוגים

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

מוניסיטי ישראל בע"ם
יועץ נגישות מתו"ס

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
אירנה רובין אדריכלית ויועצת נגישות מתו"ס ושירות

אריאל גרדשטיין -גישה טובה
בשביל הנגישות

דליה וולקוף אדריכלית
ורשבסקי נגישות בעמ

חנה מקלין
י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

נאור נעים
עמותת שק"ל-שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות

שי באבד
שרית גיטליס אדריכלות ופרויקטים

יועץ נגישות שירות
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ

אריאל גרדשטיין -גישה טובה
בשביל הנגישות

דליה וולקוף אדריכלית
חנה מקלין

י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ
עמותת שק"ל-שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות

שרית גיטליס אדריכלות ופרויקטים
יועץ פדגוגי

מידע שיווקי (סי.איי.) - יועצים בע"מ
תקשוב ה-121 בע"מ

יועץ תברואה/אשפה
אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ

אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ
גילדור איכות הסביבה בע"מ
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חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
ש. דסקל ייעוץ

יועץ תכנון מערכות מתח נמוך
אברי אלקטרוניקה בע"מ

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

יועץ תפעול ותחזוקה
אבנט הנדסה [אבי אברהם] בע"מ

אור גן ועץ
שי באבד
יועץ תקשוב

אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ
יועץ תקשורת

אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
אברי אלקטרוניקה בע"מ

איי טי אס הנדסה ויעוץ בע"מ
אלתרנט מרעיון למציאות - חדשנות 2013 בע"מ

דור טכנולוגיות מידע
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

יוסף רובינסקי
מ.ד. פתרונות תקשורת בע"מ

מטאור ייעוץ עסקי
מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ

תקשוב ה-121 בע"מ
יועצי איכות הסביבה

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
איזיטופ פתרונות טכנולוגיים לסביבה בע"מ

אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ
אקולוג הנדסה בע"מ

אקולוגיה סביבה מרחב
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה

גיאופרוספקט בע:מ
גרינר קיימות ובניה ירוקה בע״מ
ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ

פיתוח סביבה וקיימות בע"מ
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ

יועצי תאום תשתיות
אל בי אס הנדסה

אלבו מהנדסים בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ

גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
חן הנדסה

לבני מהנדסים בע"מ
מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ

פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
יועצים לפרוגרמות לתכנון

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
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גיאו בן גור אדריכלות בע''מ
גיאוקרטוגרפיה

ד.מ.ר תכנון ופיתוח
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בעמ
ענף - עיצוב ניהול פיתוח בע"מ

פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים

שרן מהנדסים הנדסה מידע וניהול בע"מ
ייעוץ בנושא דוברות, מיתוג ויח"צ

LYP מירב ונונו
אורי רון - יו. אר. קריאייטיב

ארז תקשורת
גיק דיגיטל

גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
לירון בת-אל דורי סטודיו לי-נוי

סיי
פרופגנדה

צור יעוץ אסטרטגי וניהול
רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי

ייעוץ בנושא שכר, פנסיה וזכויות סוציאליות
אורי ישראל פז

בלו צ'יפ יעוץ פינססי בע"מ
בן דוד שלוי קופ ושות'

בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון
בראש סומך חברת עו"ד

הבית הפיננסי י.כ.
מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרה זכיות עובדים בע"מ

מזל צובאלי-תודעה פיננסית
מישור חשבות מונציפאלית בע"מ

מכלול תכנון ובקרת הון אנושי
מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ

משי יועצים בע"מ
סומך חייקין

צמד הגליל בע"מ
קוצ'יק יזמות ניהול וייעוץ בע"מ

רון פישמן ושות רואי חשבון
שחק המומחים לשכר בע"מ

ייעוץ בתחום חינוך סביבתי
אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ

רות בן דוד
שי באבד

ייעוץ בתחום תנועה ותחבורה
א.טייב הנדסה בע"מ

אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ
אור מהנדסים

אל בי אס הנדסה
אם.בי. קיי. מיכל פרויקטים בע"מ
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אמאב תחבורה ותנועה (2012) בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ
גבר עומר תכנון יעוץ ובקרה הנדסית בע"מ

גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ

דקר בניין והנדסה בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ

לוי שטרק זילברשטיין מהדנסים ויועצים בע"מ
מ.זהר הנדסה בע״מ

מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ
נתן תומר הנדסה אן.טי.אי. בע"מ

פטר ליבוביץ' מהנדסים בע"מ
קראוס - חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ

רעמ הנדסת כבישים ותנועה
תדשיין פרו הנדסה

תהן תכנון הנדסי בע"מ
ייעוץ משפטי בנושא מניעת התעללות והזנחה של אזרחים וותיקים

מרווה-משפט רווחה והעצמה
יעוץ קרקע וביסוס

א.טייב הנדסה בע"מ
אגסי רימון מהנדסים בע"מ

במפ הנדסה בעמ
דורון אשל-מהנדסים יועצים בע"מ

זליו דיאמנדי בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ

ישי דוד ויהודה בנישתיביסוס מבנים ותשתיות בע"מ
ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים  בע"מ

מהנדס דוד דוד ביסוס מבנים בע"מ
שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ

כמאות
איה ש.ב.י בע"מ

אלבו מהנדסים בע"מ
בשביל הנגישות

גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
גלבד בניין והשקעות בע"מ

דאטום מהנדסים בע"מ
מ.א. סימן טוב

ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
שי באבד

תדשיין פרו הנדסה
מאבחנים תעסוקתיים

ינון איבגי - המכון להעצמה אישית
מאמנים אישיים - קואצ'רים

אורלי אימון אישי
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ינון איבגי - המכון להעצמה אישית
מבקר מיסוי מוניציפאלי
א.ר.א.ב בונוס בע"מ

אליאס בן אריה חן עורכי דין
בן שמואל רואי חשבון

ברק גיט מיסטריאל עורכי דין
דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד

חיים בן יעקב
חכ"מ יעוץ מוניציפאלי

מוטי גל חברת עורכי דין
צומן, רוקח, לנקרי, פרידלר ושות חברת עו"ד

רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריון
מדריך חוגי ספורט לבני נוער (כדורגל, כדורסל, רכיבה על אופניים וכולי)

גרציה - בריאות הגוף והנפש
מדריך יצירה ואומנות

לירון בת-אל דורי סטודיו לי-נוי
מדריך כושר לקבוצת בני נוער

גרציה - בריאות הגוף והנפש
מדריך לזומבה

גרציה - בריאות הגוף והנפש
מדריך לחוג אילוף כלבים לבני נוער

גרציה - בריאות הגוף והנפש
מדריך לחוג אמנות קבוצתי לבני נוער (קרמיקה / ציור / גרפיטי וכולי)

לירון בת-אל דורי סטודיו לי-נוי
מדריך לחוג מוזיקה לבני נוער

יגאל טל
מדריך ליוגלטיס

גרציה - בריאות הגוף והנפש
נאווה עזר

מדריך לסדנת מיניות בריאה לבני נוער
דר' ינון שנקר

נורית סהר
עמותת מהו"ת ישראל
מדריך לעבודה קהילתית

אילה פישר
יוסי אונטרמן

עמותת מהו"ת ישראל
מדריך לפילטיס

גרציה - בריאות הגוף והנפש
כרמן דוינה דומיטרסקו

מדריך לפלדנקרייז
גרציה - בריאות הגוף והנפש

רחל פרידסון
מדריך לצוות רכזות במרכזי הורים

נורית סהר
מדריך לריקודים לטינים ושנות השישים

elbaz dance
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גרציה - בריאות הגוף והנפש
מדריך מוזיקה

יגאל טל
לאנדרו קוצר
מירית משה

ריתמיקה בשיטת מלכהלי
מדריך/ה לעובדות היחידה לטיפול בפגיעות מיניות

נורית סהר
רחל סובר

מדריךלחוג odt לבני נוער
עמותת מהו"ת ישראל

מהנדס כבישים
אם.בי. קיי. מיכל פרויקטים בע"מ

ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ
בשביל הנגישות

ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
מיכאל פוסטלניק ייעוץ הנדסי

מהנדס תנועה
אם.בי. קיי. מיכל פרויקטים בע"מ

ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ
בשביל הנגישות

גבר עומר תכנון יעוץ ובקרה הנדסית בע"מ
ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ

ירון עברון הנדסה בע"מ
מיכאל פוסטלניק ייעוץ הנדסי

מהנדסים אזרחיים
SPB

א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד
א.טייב הנדסה בע"מ

אברמוב אדריכלות והנדסה
אי. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ

אי.די.סי.אס בע"מ
אקו ויז'ן ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ

אקולוג הנדסה בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ

ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ
אתגר הנדסה וייעות ע"מ

בן דוד הנדסה בע"מ
ברוך ירמולינסקי מהנדסי מבנים בע"מ

גאומטריקס הנדסה בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

דאטום מהנדסים בע"מ
דוד אקרשטיין בע"מ

חגי כץ בע''מ
חן הנדסה

י.ש. למעי מהנדסי בנין
יעל הנדסה 2007
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ירון-שמעוני-שחם מהנדסים יועצים בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ

לבני מהנדסים בע"מ
מ.א. סימן טוב

מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ
משה רייפר (מ.ר.) מהנדסים בע"מ

נאמת מהנדסים בע"מ
פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

קרקם ניהול ייעוץ ופיקוח בע"מ
שלמה יפה חברה לבניה

מודד
אורהייטק GIS בע"מ

IMS אי.אם.אס מדידות והנדסה
גור פריהד בע"מ

י.דוידובסקי אחזקות בע"מ
לגעת במרחב בע"מ

מודדי הגליל בע"מ
מודדים מוסמכים

אופק צילומי אוויר 1987 בע"מ
אורהייטק GIS בע"מ

אלישיב מדידות והנדסה בע"מ
אלקא מהנדסים(עמי ויעקב)בע"מ

אשד ניהול נכסים (1993) בע"מ
גור פריהד בע"מ

גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
גיאופורמציה בע"מ

דאטום מהנדסים בע"מ
דרונוב ירוסלב-מודד מוסמך

הלפרין פלוס מדידות והנדסה בע"מ
חי הנדסה גיאודטית

טריג מידע מרחבי בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ

לגעת במרחב בע"מ
מ.זהר הנדסה בע״מ

מאפרו מהנדסים בע"מ
מודדי הגליל בע"מ

סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ
פ.א.ו.ר מדידות בע"מ

פוטו מאפ בע"מ
קו מדידה בע"מ

קראוס חברה למדידות ורישום (2007) בע"מ
רם מדידות בע"מ

שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ
תגל מיפוי ואורטופוטו
מורה להתעמלות כללית

גרציה - בריאות הגוף והנפש
כרמן דוינה דומיטרסקו
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מורה להתעמלות מזרון
גרציה - בריאות הגוף והנפש

נאווה עזר
מורה ליוגה לגיל השלישי

גרציה - בריאות הגוף והנפש
לימור דדיה

מורה לציור ורישום
ורה שפירו

לירון בת-אל דורי סטודיו לי-נוי
מורה לקינזוטרפיה

כרמן דוינה דומיטרסקו
מורשה נגישות מתו"ס

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
אירנה רובין אדריכלית ויועצת נגישות מתו"ס ושירות

אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ
ארז ועידו הנדסת בטיחות ונגישות בע"מ

אריאל גרדשטיין -גישה טובה
באה אדריכלים ובוני ערים

בשביל הנגישות
געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דליה וולקוף אדריכלית
דן עבודי

ורד רבי הנדסאית אדריכלות ומורשת נגישות
ורשבסקי נגישות בעמ

חממי יאיר
חנה מקלין

י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ
י.א אבי הנדסה וניהול

יגאל שטיינמץ, אדריכלות נוף ונגישות בע"מ
יגיל הורביץ אדריכל מורשה נגישות
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
לירז פסל

מ.א. סימן טוב
מאיר אטדג'י

מגי פניגשטיין
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
מירווח בטיחות והנדסה בע"מ

מן בטיחות ונגישות
משה כהן פיקוח הנדסי בע"מ

נאור נעים
נגישות לעסקים בע"מ

סבאח הנדסה בע"מ
עלא ברהום

ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
פאדיה סבאג חורי
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פשוט נגישות
שי באבד

שלי ימין- אדריכלות תכנון ונגישות
שרית גיטליס אדריכלות ופרויקטים

מורשה נגישות שרות
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ

אירנה רובין אדריכלית ויועצת נגישות מתו"ס ושירות
אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ

ארז ועידו הנדסת בטיחות ונגישות בע"מ
אריאל גרדשטיין -גישה טובה

בשביל הנגישות
געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דליה וולקוף אדריכלית
ורד רבי הנדסאית אדריכלות ומורשת נגישות

ורשבסקי נגישות בעמ
חנה מקלין

י. אליאב הנדסה, בטיחות ונגישות בע"מ
יגאל שטיינמץ, אדריכלות נוף ונגישות בע"מ

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
לירז פסל

מ.א. סימן טוב
מאיר אטדג'י

משה כהן פיקוח הנדסי בע"מ
נגישות לעסקים בע"מ

עלא ברהום
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

פאדיה סבאג חורי
שרית גיטליס אדריכלות ופרויקטים

מטפל באמצעות טבעתרפיה
איל צ'ילאג

מטפלים באמצעות בעלי חיים
איל צ'ילאג

גרציה - בריאות הגוף והנפש
מטפלים בהבעה ויצירה למרכזי הורים ילדים, פעוטות ומתבגרים

איריס גזית- מזר
הדס אזוב

טלי גורלי טוראל
ימימה קריגמן

לי אורלב
רות ארן- טיפול באומנות

שני רחל צדוק
מטפלים משפחתיים ל"מפגשים" היחידה לטיפול זוגי ומשפחתי

טובה מקובקי
ינון איבגי - המכון להעצמה אישית

מיגון
סטאר מהנדסים בע"מ

מיזוג אוויר
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אחים רזניקוב (2012) בע"מ
אפר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

גיאופורמציה בע"מ
דיסקינד רוזנטל

יוסף רובינסקי
מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ

ש. ענבי מהנדסים בע"מ
מיצוי תקציבי קולות קוראים ותמיכות

א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד
א. ברניר שרותי מינהל בע"מ

אמירים בנסיקה
ארמה ניתוח מידע בע"מ

ורד וייסלר חשבונאות וניהול בעמ
חברת שחף

חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
מוניסיטי ישראל בע"ם

שמעון אלירז
מנהל מערך מסייע

כנרת בן מרדכי אמון
מנחה להדרכת מתנדבים ופעילים

עמותת מהו"ת ישראל
עת לדעת העשרה חברתית אזרחית בע"מ

מנחה סדנאות בכלכלת המשפחה
מזל צובאלי-תודעה פיננסית

עטרת גוטויליג
עת לדעת העשרה חברתית אזרחית בע"מ

פעמונים ארגון חסד
מנחה סדנאות בנושא זוגיות

אורלי כהן - מאמנת להצלחה במערכות יחסים וזוגיות
ינון איבגי - המכון להעצמה אישית

מנחה סדנאות בנושא כלכלת המשפחה
מזל צובאלי-תודעה פיננסית

מנחה סדנאות הכרות עם עולם התעסוקה (סוגי עבודות)
אורלי אימון אישי

בוחן תאונות דרכים
תהילה ישעיהו שחקנית ומנחה קבוצות באמהרית ועברית

מנחה סדנאות העצמה אישית
דיאלוג יעוץ ארגוני מקר והדרכה בע"מ

טל לוי דיאמנשטיין
מנחה סדנאות להכנת קורות חיים

דר' ינון שנקר
מנחה קבוצות בתחום העבודה הקהילתית

אילה פישר
יוסי אונטרמן

ינון איבגי - המכון להעצמה אישית
נורית סהר

עמותת מהו"ת ישראל
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מנחה תכנית למניעת אלימות בבתיה"ס
נורית סהר

סוטון אברהם
מנחים לטיפול בבני משפחה מטפלים

נורית סהר
עמותת מהו"ת ישראל

מנחים לעבודה עם הורים במועדוניות
נורית סהר

מנחים לתחום זקנה
דר' ינון שנקר

חלב ודבש
נאווה עזר

מנצח מקהלה לגיל השלישי
גרציה - בריאות הגוף והנפש

יגאל טל
מעליות

אלרום יועצים בע"מ
לברוב הנדסת מעליות

מובמנט תנועה אנכית בע"מ
מערכות אבטחה טכנולוגיות

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

ליאל מערכות
מערכות סניטריות

אחים רזניקוב (2012) בע"מ
דיסקינד רוזנטל

מפיק הדמיות
אא יזמים אדריכלים ומהנדסים

דגן פתרונות ויזואליים מתקדמים בע"מ
חנה מקלין

טוטם הדמיה ואנימציה בע"מ
מפעילי חוגים במועדוניות

איל צ'ילאג
גרציה - בריאות הגוף והנפש

מפעילי סדנאות לפעילויות ילדים ולפעילויות הורים וילדים למועדוניות
איל צ'ילאג

יגאל טל
מרפא בעיסוק

ענת בזק
מרפאה בעיסוק

ענת בזק
מרצה בנושא סטיילינג תעסוקתי

MIROOSH-מירית זבולוני
מרצה בתחום שיויק במדיות חברתיות

ארז תקשורת
לירון בת-אל דורי סטודיו לי-נוי

מטאור ייעוץ עסקי
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מרצה לסדנת תעסוקה
אורלי אימון אישי

ינון איבגי - המכון להעצמה אישית
מזל צובאלי-תודעה פיננסית

עת לדעת העשרה חברתית אזרחית בע"מ
צבי סילבר

מרצה לצוות המרכזים בתחום טיפול בילדים
נורית סהר

מרצה מומחה בתחום הצעירים
דר' ינון שנקר

ינון איבגי - המכון להעצמה אישית
מזל צובאלי-תודעה פיננסית

נורית סהר
עת לדעת העשרה חברתית אזרחית בע"מ

מרצים בכלכלת המשפחה
י.מ. ליווי ויעץ פיננסי

מזל צובאלי-תודעה פיננסית
עת לדעת העשרה חברתית אזרחית בע"מ

פעמונים ארגון חסד
מרצים בנושא מוטיבציה והשראה

הבית הפיננסי י.כ.
ינון איבגי - המכון להעצמה אישית

מטאור ייעוץ עסקי
מרצים בנושא מיצוי זכויות

יוכבד מעיין
עת לדעת העשרה חברתית אזרחית בע"מ

מרצים בתחומי החינוך השונים
דורית בוחניק

ינון איבגי - המכון להעצמה אישית
מזל צובאלי-תודעה פיננסית

עמותת מהו"ת ישראל
מתכנן כבישים פיזי

א.טייב הנדסה בע"מ
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ

אור מהנדסים
אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ

אל בי אס הנדסה
אם.בי. קיי. מיכל פרויקטים בע"מ

אמאב תחבורה ותנועה (2012) בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ

ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ
גבר עומר תכנון יעוץ ובקרה הנדסית בע"מ

ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
ד"ר אליה בן שבת הנסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ

דאטום מהנדסים בע"מ
דקר בניין והנדסה בע"מ

חן הנדסה
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יורוברידג' הנדסה בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ

כפיר בלישה
לוי שטרק זילברשטיין מהדנסים ויועצים בע"מ

מ.זהר הנדסה בע״מ
מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ

נתן תומר הנדסה אן.טי.אי. בע"מ
עשת הנדסה בע"מ

פטר ליבוביץ' מהנדסים בע"מ
פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

קראוס - חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
רעמ הנדסת כבישים ותנועה

ש. קרני מהנדסים בע"מ
תדשיין פרו הנדסה

מתכנן לחידוש מבנים ושינויים במוסדות חינוך
בסול מהנדסים ויועצים

מתקנים סולארים ואנרגיות מתחדשות
אריאל רינג

ערבה אי סי אנד טי בע״מ
ניהול ופיקוח תכנון/ ביצוע

ניהול פרויקטים-770
E.C.M (א.כ הנדסה) ניהול פרויקטים

SPB
TMR

YGA הנדסה ואדריכלות בע"מ
א. אפשטיין ובניו (1995) בע"מ

א.ס. שרותי תיאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ
אא יזמים אדריכלים ומהנדסים

אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
אוהד ברוך יזום וניהול פרויקטים בע"מ

אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע"מ
אי. שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ

אי.די.סי.אס בע"מ
אליהו סולומון ניהול ופיקוח בנייה

אפקס הנדסה אזרחית בע''מ
אפר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ

ב.ע. נריה הנדסה בע"מ
בן דוד הנדסה בע"מ

גאומטריקס הנדסה בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ

גדיש חברה להנדסה בע"מ
גדיש חברה להנדסה בעמ

גדליה אוליצקי הנדסה בע"מ
גופר הנדסה

גיאוכום בע"מ
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גלבד בניין והשקעות בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע"מ
דגן בדיקה

דוד אקרשטיין בע"מ
דקר בניין והנדסה בע"מ
הס הנדסה עדולם בע"מ
ווקסלר מהנדסים בע"מ

זבולוני הנדסה וניהול בע"מ
י.מ קריזל הנדסה בעמ

יואל ממן ניהול ופיקוח בע"מ
יעל הנדסה 2007

לנבר מהנדסים בע"מ
לסר עומר

מ.א. סימן טוב
מנשה רסולי הנדסה אזרחית בע"מ

מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ
משה סעדה

נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
נאמת מהנדסים בע"מ

ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
סבאח הנדסה בע"מ

ע.טופ הנדסה הקמה וניהול בע"מ
עדי הדר ייזום ייעוץ וניהול כלכלי בע"מ

עמיחי כהן - עם רם הנדסה
ענף - עיצוב ניהול פיתוח בע"מ

פורט מהנדסים בע"מ
פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים

פל-יל הנדסה בע"מ
קורן גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ

קידן ניהול פרויקטים בע"מ
קפצן מהנדסים ויועצים

קרקם ניהול ייעוץ ופיקוח בע"מ
שי באבד

שלמה יפה חברה לבניה
שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ

תדשיין פרו הנדסה
תמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"מ

ניהול תכנון וליווי תב"ע
א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד

א.טייב הנדסה בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

אדריכל חנן פרץ
אורצקי אדריכלים בע"מ

ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה

גאומטריקס הנדסה בע"מ

מאגר יועצים דיגיטלי חכם ארמה ניתוח מידע מאגר יועצים מאושרים עיריית מעלה אדומים



עמוד 30 מתוך 34

גדיש חברה להנדסה בע"מ
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ

דאטום מהנדסים בע"מ
דוד אקרשטיין בע"מ

הס הנדסה עדולם בע"מ
ינובסקי רם-פנחס, שירותי אדריכלות

ליאת איינהורן אדריכלות ועיצוב אורבני
מורן - תכנון ערים ואזורים

מנור קרני הנדסה
מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ

ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
ע.טופ הנדסה הקמה וניהול בע"מ

פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים
קבוצת רם מהנדסים

שלמה יפה חברה לבניה
שמואל יגודייב

ניקוז ביוב ומים
א.טייב הנדסה בע"מ

אחים רזניקוב (2012) בע"מ
אל בי אס הנדסה

אלבו מהנדסים בע"מ
אקולוג הנדסה בע"מ

ETE ארליך טל מהנדסים בע"מ
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

ליגמ פרויקטים סביבתיים בע"מ
מיאר 2013

מלין מהנדסים בע"מ
מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ

סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ
פל-יל הנדסה בע"מ

סדנאות בנושאים פדגוגים
מידע שיווקי (סי.איי.) - יועצים בע"מ

סדנאות להעצמה אישית ומקצועית
LYP מירב ונונו

אורלי אימון אישי
דורית שילוח

ינון איבגי - המכון להעצמה אישית
מזל צובאלי-תודעה פיננסית

עמותת מהו"ת ישראל
עובדים סוציאליים למרכזי הורים ילדים, פעוטות ומתבגרים

מירי יעקובי
ניצן אשרוב

עופרי קראוס
עיצוב פנים

א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד
אדריכל חנן פרץ

אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני
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אלדד נתן
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ולנוער

בראון-חלפין, אדריכלים
געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דאטום מהנדסים בע"מ
יעקב גרינבלד

מייזי אדריכלים בע"מ
מנחם גרוס אדריכלים

סטודיו כריסטינא
רימה זינגר מעצבת פנים

עיצוב פנים במבני חינוך ובמשרדים
חויה מעצבת לבית מעורר השראה

פיזיוטראפיסט\ית
יונה בלוט פיזיותרפיסטית

פסיכולוג מומחה באבחון פסיכודידקטי רב-תחומי
אלי אלמוג

ילנה נודלמן
מאשה שינמן יעוץ פסיכולוגי

מרכז גלאי בע"מ
נורית סהר

ענת לסק כהן
פסיכולוג מומחה מדריך

דורית שילוח
טל גרין אפל

ירדנה גנץ
מאשה שינמן יעוץ פסיכולוגי

מרכז גלאי בע"מ
נורית סהר

עמותת מהו"ת ישראל
צפורה לייזר

פסיכולוג מומחה מטפל
אלי אלמוג

ילנה נודלמן
ליאור סומך

מרכז גלאי בע"מ
נורית סהר

פסיכולוגים למרכזי הורים ילדים, פעוטות ומתבגרים
נועה בר-זיו
נורית סהר

פרנקלין יהודה
קונסטרוקציה

SPB
א פלד תכנון ויעוץ   -  אורן פלד

א.טייב הנדסה בע"מ
אברמוב אדריכלות והנדסה

אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
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ברוך ירמולינסקי מהנדסי מבנים בע"מ
גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ

גלברג מהנדסים
דאטום מהנדסים בע"מ

חגי כץ בע''מ
חננאל כפיר

י.ש. למעי מהנדסי בנין
ירדנה אתגר

ירון-שמעוני-שחם מהנדסים יועצים בע"מ
מיה אלון אדריכלות והנדסה בע"מ

משה קוזניצוב
משה רייפר (מ.ר.) מהנדסים בע"מ

מתן זקן
נאמת מהנדסים בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ

עשת הנדסה בע"מ
פרי רבין מהנדסים בע"מ

ראיד ג'יריס מהנדסים
קלינאית תקשורת

מרב רנד
קרינה

אם. אם. אם ייעוץ הנדסי בע"מ
עצמאי שכיר בע"מ

קרן אור לי 1996 בע"מ
רואה חשבון מומחה לרשויות מקומיות

א. ברניר שרותי מינהל בע"מ
אבולעפיה אביטל את שרנסקי ושות' רואי חשבון

אמירים בנסיקה
אריק גולדיאן

בן דוד שלוי קופ ושות'
בן דוד שלוי קופ ושות' רואי חשבון

בן שמואל רואי חשבון
ברזלי ושות' רו"ח

דלאשה סאדק - משרד רואי חשבון ועו"ד
חכ"מ יעוץ מוניציפאלי
מוניסיטי ישראל בע"ם

מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
סומך חייקין

קלמנוביץ הרצל חיים כהן ושות'
רון פישמן ושות' רו'ח

שמאות
אומיד סולימני שמאות מקרקעין וחקר נדל"ן

אומיד עודד סולימני - שמאות מקרקעין וחקר נדל"ן
אשר בן ישי

גיל אבלס שמאי מקרקעין
זיו האפט

חופשי נטל כהן בע"מ
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לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בע"מ
משה מנצבך שמאי מקרקעין

ראובן כהן שמאות מקרקעין וניהול נכסים
תמרה דביר

תאטרון בובות חינוכי -טיפולי
כנרת בן מרדכי אמון

תכניות מתאר תכניות אב תכניות בנין עיר
א. גבור אדריכלים אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
אדריכל חנן פרץ

אדריכלים מנספלד קהת בע"מ
אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון עירוני

אורצקי אדריכלים בע"מ
אלתרמן שפריי אדריכלים בע"מ
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבה

בסט אדריכלים ומתכנני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ

גדעון חרלפ אדריכלים
גיאו בן גור אדריכלות בע''מ

גיאוקרטוגרפיה
געש אדריכלים ויועצים בע"מ

ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
ד.מ.ר תכנון ופיתוח

דניאל קייזר
י.מולכו אדריכלים בע"מ

ליאת איינהורן אדריכלות ועיצוב אורבני
מ. זיידמן אדריכל ומתכנן עירוני

משה מרגלית אדריכלים ומתכנני ערים
נ. מלצר י. אפריל אדריכלים
סוננבליק אלבוים אדריכלים

עירית ודרור אדריכלים
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ

פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פיטלסון,שילה,יעקובסון אדריכלים ומנהלי פרויקטים

קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
רבינא וייס הלוי אדריכלים

שלמה ובת שבע רונן אדריכלים
תקשורת

אגיניקס הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
איי טי אס הנדסה ויעוץ בע"מ

אינג' א. דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"מ
אפר הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מ

מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה 2009 בע"מ
מרשל מהנדסים יועצים (2006) בע"מ

ספיר יזח בע"מ
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קרן אור לי 1996 בע"מ
סכום כולל
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