מאגר ספקים ,מתכננים ,יועצים וקבלנים  -החברה הכלכלית קריית ביאליק

הנדסה /נכסים
אדריכלות /עיצוב פנים
שם המשרד /החברה:

תחום:

דניאל כהנא
אבי דגן
ארט אדריכלות נוף ועיצור עירוני בע"מ
אור קמינסקי
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
רונה כהן אדריכלים
שרית גיטליס
ענבר שמיר -אדריכלות בע"מ
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
אלון אדריכלים בע"מ
משה בן דוד /תמר קאסוטו
ראובן (רובי) עמיר
בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים
איתן רונאל -רונית לוי אדריכלים בע"מ
אב אדריכלות
אגמון אדריכלות נוף
אמדו אדריכלים בע"מ
אתוס -אדריכלות וסביבה בע"מ
בר הרשקוביץ
בר לוי אדריכלים
דוקוב פולק אדריכלים
יובתים
ראובן עמיר
אסיף ברמן -נועה ברוט אדריכלי נוף
בתיה קשת אדריכלית נוף
ג'יי איי אדריכלות נוף
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
קו בנוף אדריכלות נוף בע"מ
מירב לוי תכנון נוף בע"מ
פנינה רוזנברג
איתן גביש
עדן בר לוי אדריכלים
נתן פייביש
מבל ערן
יעקב מאור
יסקי מור
יאיר אביגדור
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ
גלפז -אדריכלות והנדסה בע"מ
שמיר זלקין אדריכל
שבח תורג'מן אדריכלים
סטיו אדריכלים
בר הרשקוביץ אדריכלים

תכנון מבני ציבור ,מגרש ,מפעלים ועוד.

אביבה רוטביין אדריכלים בע"מ
רז אדריכלים
אלי הנדסה וייעוץ
אלדד זייד
גוטמן אסיף
י .כהן אדריכלים
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
ג'יזלה חנקלי
ערן זילברמן
יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ
הסדנא אדריכלים בע"מ
ידין תדמור אדריכלים בע"מ
אדריכלים V5
כליל החורש
א .פלד תכנון וייעוץ
מנספלד קהת אדריכלים
אלי מסלובסקי
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
נטע גסקו אדריכלות ועיצוב פנים
א .לרמן אדריכלים בע"מ
ד.ב.ש תכנון ניהול ופיקוח
גולן אדריכלים בע"מ
מורן מצליח -מומא אדריכלים
בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים
אדרעי אדריכלים
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
אמיר טנוס-אדם אדריכלות והנדסה אזרחית

אדריכלות נוף.
אדריכלות ,תכנון עיר.
אדריכלות ,מתכנני ערים ,עיצוב פנים.
אדריכלות.
אדריכל ,מעצב פנים ,יועץ שימור.
תכנון אדריכלי למוסדות חינוך ומבני ציבור.
אדריכלות ובינוי ערים.
אדריכלות מבני ציבור תכנון עירוני תכנון סביבת למידה
אדריכל נוף מתכנן סביבה
אדריכלות מבני ציבור ותכנון ערוני.
אדריכלות ותכנון ערים.

תכנון אדריכלי וסטטורי ,ייעוץ ותכנון סביבתי

אדריכלות מבני ציבור.
אדריכלות מבני ציבור.
אדריכל מעצב פנים יועץ שימור.
אדריכלות ובנוי ערים.
אדריכלות מבנה ציבור ,בינוי ערים ,תב"ע ,עיצוב פנים.
אדריכלות תב"ע ובינוי אדריכלות.
אדריכלות מבנה ציבור ,אולמות ספורט ,מקוואות ,בתי כנסת ועוד.
תכנון מבנה ציבור ,פיתוח שכונות ,תכנון אורבני ,תב"ע ,שימור מבנים.
מעליות מעלונים דרגנועים מתקני הרמה שינוע.

אדריכלות ,תב"ע ,פנים ,מבני ציבור
אדריכלות ותכנון מבנים
אדריכלות  -מבני ציבור וחינוך
תכנון אדריכלי
אדריכלות ,מבני ציבור וחינוך
תכנון מבני ציבור ,התחדשות עירונית ,תכנון אורבני
אדריכלות ,בינוי ערים ,עיצוב פנים
אדריכלות
אדריכלות מבני ציבור ,ספורט ונופש ,מרפאות ,בתי ספר ,גנים ועוד
אדריכלות נוף
אדריכלות ועיצוב פנים ,מתכנני ערים
אדריכלות מבני ציבור ,מסחר ,תב"ע ועוד
אדריכלות נוף
אדריכלות ,בינוי ערים ,התחדשות עירונית
אדריכלות נוף
אדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות
אדריכלות הוף
אדריכלות מבנים
אדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות ,תכנון ערים
אדריכלות ועיצוב פנים
אדריכלות ,תכנון ערים ,התחדשות עירונית ,עיצוב פנים
אדריכלות מבנים

אדריכלות תב"ע ובינוי ,אדריכלות מבנים
אדריכלות ,פיתוח ונוף
אדריכלות נוף
אדריכלות ,מבני ציבור ,עיצוב פנים
אדריכלות ובינוי ערים ,עיצוב פנים ,תב"ע ,תעשיה ומסחר ועוד
אדריכלות בניין ועיצוב פנים
אדריכלות ,תכנון מבני ציבור ,ציבור ,תב"ע
אדריכלות
אדריכלות ובינוי ערים
אדריכלות
הכנת תב"ע
אדריכלות ,בנייה ירוקה ,עיצוב פנים
תכנון מבנה ציבור ,מגורים ,תעשיה ומסחר ,בינוי ערים.

פיק אדריכלים  -פיק יהונתן
זהר לניר
ווי.אס.אל.איי בע"מ
הרשאגה שטרנברג אדריכלים
קדרון לשניאק קלוס אדריכלים בע"מ
בני פרייז אדריכלים בע"מ
אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
רן גולדמן
רוני זייברט
מוקארי מהנדסים ויועצים
תפוזים אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ
נועה פשלר
יובתים אדריכלים

קבלני בניה ושיפוצים:
שם הקבלן:
חמוד יאסר

חמוד נסראל דין ובניו בע"מ

נאסר חביב
ח.א .מריסאת
ש.ט.א אלון חברה לעבודות הנדסיות בע"מ
מעונית הנדסה
א.ג .בלקל
א .מוספי חברה לבניין ופיתוח בע"מ
א.א .יזמנים אדריכלים ומהנדסים
א.מ.י עבודות עפר
ע.פ .כוכב חמש ( )1990בע"מ
ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ

ת.מ .יוסף  2001בע"מ

עדנאן ג'בראין
סאראי הצפון מסחר והשקעות בע"מ
ליאם הנדסה בע"מ
בלפור ישראל שיקום

סיווג קבלני:

תחומי התמחות:
ג' 1-ענף 100
א' 2-ענף 120
ג' 2 -ענף 200
ב' 1ענף 210
ב' 1ענף 220
ב' 1ענף 230
א' 2ענף 240
א' 3ענף 250
ב' 1ענף 400
ג' 1ענף 200
ב'1
ב'1
ג' 2ענף 200 + 100

בניה ושיפוצים
כלונסאות וקידוחים
כבישים תשתיות ופיתוח
עפר
עבודות אספלט
בטון
הנחת קווי תקשורת
הנחת קווי חשמל
ביוב ,ניקוז ומים
כבישים ,תשתיות ופיתוח
מים ביוב וניקוז
אלקטרומכנאיות
בניה ושיפוצים
מתת ,קונסטרוקציה ,גבס ריצוף חשמל כולל מתח נמוך אינסטלציה טיח וצבע
ג' 1ענף 100
בניה הנדסית

קבלן בניין ראשי
קבלן בניית שלדים
קבלן תשתיות ,עבודות עפר והשכרת ציוד צמ"ה
קבלן עבוסדות בינוי ופיתוח
בניה ושיפוצים
פיתוח תשתיות
ביוב ,מים וניקוז
בניה ושיפוצים
כבישים תשתיות ופיתוח
ביצוע קווי מים ביוב וניקוז
כבישים ותשתיות
בניה ושיפוצים
עבודות עפר
שיקום ופיתוח נוף נחלים וטיילות
קבלן בנייה
קבלן בנייה
בנייה שיפוצים הנדסה שיקום נזקים

ג'2
ג' 1ענף 100
ג' 1ענף 200
ג'5
ג' 1ענף 100
ג' 3ענף 200
ב' 1ענף 400
ג' 1ענף 100
ב' 2ענף 200
ב' 2ענף 260
ג' 1ענף 100
ג' 1ענף 100

ג' 2ענף 100
ג' 5ענף 100
ב' 1ענף 130

קבלני איטום:
שם הקבלן:
נסיב חלבי בע"מ

תחומי התמחות:
איטום מבנים

ב134 1-

קונסטרוקציה:
שם המשרד /החברה:
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
גדעון אלקוב
ד.ש.א  -עורק מהנדסים יועצים
דר' דורון שלו
ו .לוי ניהול פרוייקטים וייעוץ הנדסי בע"מ
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
ירון אפיר מהנדסים
עשת הנדסה בע"מ
קדמור מהנדסים בע"מ
קרבן ושות' חברה להנדסה בע"מ
ראיד ג'יריס
ת.י.ב -משרד הנדסה לבניה

תחום:
תכנון קונסטרוקציה מבנים ומבני דרך
קונסטרוקציה ,חיזוק לב אדמה
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה רעידות אדמה
קונסטרוקציה.
קונסטרוקציה
מהנדס מבנים וקונסטרוקציה.
תכנון קונסטרוקציות בטון ופלדה לתעשיה ,מבני ציבור ,מגורים ועוד
הנדסת קונסטרוקציה ,הנדסה ימית
קונסטרוקציה
קונסטרוקציה ,רעידות אדמה
קונסטרוקציה

אינסטלציה וצנרת:
שם המשרד /החברה:
שוורץ זאב המפקח ויועץ בכיר
א.מ .שאיבות

סיווג קבלני:

תחום:
אינסטלציה וצנרת.
שירותי ביובית ,שטיפת מתקנים,סילוק שפכים,נזילות.

מיזוג אוויר:
שם המשרד /החברה:
ולדמיר גרצ'יקוב
אלקטרודן סחר בע"מ
ש .עגנון ושות בע"מ

תחום:
מיזוג אוויר
מיזוג אוויר
מהנדסי מיזוג אוויר

ייעוץ קרקע וביסוס:
שם המשרד /החברה:
במפ הנדסה בע"מ
ענף מהנדסים בע"מ
שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ
יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ

תחום:
ייעוץ קרקע
ייעוץ קרקע
ייעוץ קרקע וביסוס
ייעוץ קרקע

תקשורת /חשמל
ייעוץ חשמל תאורה ותקשורת:
שם המשרד /החברה:
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
דוד ברהום מהנדסים ויועצים בע"מ
סלימאן וישאחי
תל הנדסת חשמל
איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ
עזרא נח
שילה מהנדסים
לנגמן הנדסת חשמל בע"מ
מנורה איזואהרון
א.מ.י עבודות חשמל
בן חור מפעל תאורה בע"מ
ג.ב .מהנדסים יועצים בע"מ
אלקה חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
ראש חשמל חיפה והצפון בע"מ
מסר תקשוב וייעוץ לתקשורת

תחום:
חשמל,תאורה ,תקשורת ,תאורה אדריכלית.
חשמל,תאורה ,תקשורת ,בינוי.
חשמל,תאורה,תקשורת,תאורה אדריכלית.
חשמל,תאורה ותקשורת.
חשמל,תאורה ותקשורת.
חשמל ומתח נמוך.
תאורה בקרה חשמל ותקשורת.
מתח נמוך מתח גבוהה ייצור לוחות חשמל.
חשמל ,תאורה ותקשורת
חשמל ותקשורת ,מערכות תאורה כבישים ורחובות
חשמל ,תאורת רחובות ,תקשורת ,אחזקת מערכות אלקטרומכניות ותאורה
חשמלאות ותקשורת מבנים
עמודים ופנסי תאורה
תכנון עבודת חשמל ,תאורה ותקשורת
תכנון עבודת חשמל ,תאורה ותקשורת
סיטונאות חשמל
חשמל

קבלני חשמל ותאורה:
שם המשרד /החברה:
כהן בנימין תאורה בע"מ
עזרא נח
זיק ברק קבלני חשמל בע"מ

תחום:
חשמל ותקשורת.
חשמל מתח נמוך וגבוה ייצור לוחות חשמל
חשמלאות ,הנחת קווי תקשורת וקווי חשמל.

טלפוניה מחשוב ותקשורת:
שם המשרד /החברה:
מסר תשוב וייעוץ לתקשורת
אס.אם.בי.אי.טי .בע"מ
א .נין נון ושות' בע"מ
חגי גוגנהיימר
אר.פי.טי טכנולוגיות

תחום:
טלפוניה ,תכנון חדרי מחשב,תקשורת אלחוטית.
טלפוניה,מצלמות,קווי תקשורת,תקשורת אלחוטית.
מחשוב וציוד הנדסי
מחשוב ,ניהול ופיתוח תוכנה
תכנון מערכות תקשורת ומולטימדיה.

ייעוץ נגישות/בטיחות:
שם המשרד /החברה:
אינג' בשיר אבוטריף
דניאל כהנא
שרית גיטליס
כורם הנדסה
מארו תכנון וייעוץ
נפתלי רונן
סייפטי גיא
עואד הנדסה
צבי גוטפריד
ג'יזלה קנחלי
להב הנדסת בטיחות
שלמה ששוני

תחום:
נגישות
נגישות
נגישות מתו"ס ,נגישות שירות
נגישות ובטיחות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות
נגישות מתו"ס
יועץ בטיחות
נגישות

יועץ סביבה /בנייה ירוקה:
שם המשרד /החברה:
יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ
סביבות פרוייקטים
אלמנט הנדסת סביבה
אילן כץ
גילדור איכות הסביבה בע"מ

תחום:
בנייה ירוקה,מערך אשפה ,איכות הסביבה,אקולוגיה ,ליווי סביבתי.
יועץ סביבה
יועץ סביבה
איכות הסביבה ,מחזור פסולת ,ייעוץ מים ושפכים
טיפול בפסולת מוצקה ,ניקיון רחובות ,הדברת מזיקים

פורטל ייעות ותכנון אקולוגי בע"מ
ע.ה .אייל שיווק ומסחר בע"מ
שחף תכנון סביבתי בע"מ

יועץ סביבה ,פינוי אשפה ,ייעוץ טיאוט
איכות סביבה
ייעוץ ותכנון בתחום איכות הסביבה ,פסולת מוצקה.

תשתיות רטובות:
שם המשרד /החברה:
א.י.ג.ל.
ח.ג.מ .מהנדסים
עדה ברונפמן
פל יל מהנדסים
פלגי מים
רבקה כהן
ה.מ.ד.י הנדסה
חמוד נסראלדין ובניו בע"מ
א .מוספי חברה לבניין ופיתוח בע"מ

תחום:

מים,ביוב,ניקוז,תשתיות רטובות
תשתיות כבישים ,עפר ופיתוח ,בנייה ,ניקוז
ביוב,ניקוז ומים.

תנועה ותחבורה:
שם המשרד /החברה:
הנדסה GAL
אופק הנדסת תנועה
אליה בן שבת
בשיר עבד
גיא דרוקמן
דבורה סטולרסקי
דקר בנין והנדסה
ח.ג.מ תכנון תשתית
חרמון מהנדסים
נתן תומר הנדסה
עמוס דנק
רעמ -הנדסת כבישים ותנועה
א .מוספי חברה לבניין ופיתוח בע"מ
דיא הנדסת תנועה וכבישים
מגל תכנון כבישים ותנועה
י.ט .הנדסה
מ.נ.מ מהנדסים בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
אינג' עביר חדד
אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
אמיר טנוס-אדם אדריכלות והנדסה אזרחית
נאש הנדסה
כוכב הנדסה אזרחית
עשת הנדסה בע"מ
אריה צור מהנדסים בע"מ

תחום:

תכנון כבישים ותנועה.
ביוב ניקוז ומים.
תכנון כבישים ותנועה.
תכנון כבישים ועבודות פיתוח ,תכנון תנועה ותחבורה.
ייעוץ ותכנון תנועה נספחי חניה הסדרי תנועה זמניים.
תכנון כבישים.
ייעוץ ותכנון הנדסי
הנדסת תנועה ,תחבורה ובטיחות
תנועה ותחבורה ,רמזורים ,סימולציה
תנועה ותחבורה
כבישים ,תנועה ותחבורה
תכנון כבישים ותנועה
תנועה ותחבורה
תכנון גיאומטרי ,תנועתי ,תכנון רמזןרים ,הרחבת ישובים ופיתוח שטח
כבישים תנועה תשתית.

מודדים:
שם המשרד /החברה:
א .פנקס
אזימוט מודדים
אפלבאום
אשרף הנו
ג .דהאר
גיאוטופ איתן זליכה
ד.ס .מדידות
זייד אלדד
ח.מ.מ הנדסה
ח .פאהום
אורהיטק  GISבע"מ
מהנדסים מאפ פרו בע"מ
חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ
חץ הצפון
לביב חלבי
איתן גלבמן
מדבא מדידות והנדסה
בשאר פאהום
יורי אפשטיין
מאפ פרו מהנדסים
לגעת במרחב בע"מ
אליאס קובטי/שאדי סבאג
הנרי סלוק
בדארנה מוניב
פוינטגרף  -מאייז מרעי
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
קראוס חברה למדידות ורישוי
קנה מידה מדידות והנדסה
פ.א.ו.ר שרותי הנדסה

תחום:

מערכות  GISמודדים
מיפוי ומדידות  GISניהול פרוייקטים
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות
מדידות ומיפוי
מדידות
מדידות

ניהול פרוייקטים פיקוח הנדסי:
תחום:

שם המשרד /החברה:

מיפוי ומדידות  GISניהול פרוייקטים
מהנדסים מאפ פקרו בע"מ
ניהול פרוייקטים
בר טכנולוגיות (ד.ש ).בע"מ
ניהול פרוייקטים ,פיקוח צמוד
אינג' בשיר אבוטריף
ניהול ופיקוח
אייל רוברט הנדסה וניהול בע"מ
ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים
אי.די.סי.אס בע"מ
ניהול ופיקוח מבני ציבור ,תשתיות ופיתוח
קורו גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי
ניהול פרוייקטים ותיאום פרוייקטים הנדסיים
ב.א.ב תכנון ופיתוח הנדסה בע"מ
ניהול פיקוח ותיאום פרוייקטים
א.א .יזמים אדריכלים ומהנדסים
ניהול פיקוח ותיאום פרוייקטים
פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ
ניהול פיקוח ותיאום פרוייקטים
יעל הנדסה (דניאל אביטן)
ניהול פיקוח ותיאום פרוייקטים
אר.פי.טי טכנולוגיות
ניהול פרוייקטים רב תחומיים בע"מ  TMRניהול פרוייקטים ,פיקוח.
ניהול ,פיקוח ותיאום פרויקטים
ו .לוי ניהול פרוייקטים וייעוץ הנדסי בע"מ
פיקוח הנדסי ,בטיחות
בדיוק הנדסה בע"מ  -בשיר אבוטריף
פיקוח וניהול פרויקטים
ת.י.ב -משרד הנדסי לבניה
ניהול ,פיקוח ותיאום פרויקטים
א.ש.א.ע.נ ביצוע פרויקטים בע"מ
ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים
תו"פ הנדסה
ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים
שירה הנדסה
ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים
אילוז מהנדסים בע"מ
ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים
ש .דותן הנדסה בע"מ
ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים
ירון אופיר מהנדסים בע"מ
ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים
מרום תובל ייעוץ וניהול השקעות
ניהול ופיקוח בתחום הבניה והתשתית
פרקיס הנדסה וסביבה בע"מ
ניהול פרויקטים ,ניהול ותאום תכנון ,פיקוח הנדסי
איי.אם פי.אם הנדסה וניהול בע"מ
ניהול פרויקטים
ארז רובינשטיין
ניהול פרויקטים ,ניהול תכנון
א .פלד תכנון ויעוץ
ניהול ,תאום ופיקוח על פרויקטים הנדסיים
פרו-שיא הנדסה בניה ותשתיות בע"מ
ניהול פרויקטים
גיל הר הנדסה בע"מ
ניהול ופיקוח פרויקטים בינוי ותשתיות
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
ניהול ופיקוח פרויקטים
גיסג ייעוץ פיננסי וכלכלי בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים
מנאסרה יוסף
פיקוח וניהול פרויקטים
מוקארי מהנדסים ויועצים
ניהול פרויקטים  -הנדסה אזרחית
כוכב הנדסה אזרחית
ניהול והקמת פרויקטים כולל מבני ציבור תשתיות ומפעלים תעשייתיים
עשת הנדסה בע"מ
פיקוח וניהול פרויקטים
ליאם הנדסה בע"מ
פיקוח ובקרה על קבלני סביבה
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
ניהול פרוייקטים
אפקטביז
ניהול פרויקטים ופיקוח צמוד
אמיק" ן ניהול פרוייקטים הנדסייםן בבניה בע"מ
ניהול ופיקוח פרוייקטים הנדסיים
נבו עיטם בע"מ

שמאות מקרקעין:
שם המשרד /החברה:
הדר מירום
זייד את זייד שמאים בע"מ
לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בע"מ
חיים מסילתי שמאות מקרקעין
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'
ר .שרים שמאות והנדסה
גרינברג אוליפנר
אחיקם ביתן ושות'
דותן דרעי -אורן נס
אהרון בוץ
גדעון פרלמן
בני ציון חורי
ניר בודנשטיין
עמוס מלר  -כלכלה ושמאות מקרקעין
תומר לוין  -שמאי מקרקעין
דן ויז'ניצר
עמית גרינברגר
איל רהב שמאות מקרקעין
מוטי זייד
שלומי מערבי

תחום:
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין
שמאות מקרקעין

יועץ בטיחות:
שם המשרד /החברה:
לשחק על בטוח בע"מ
ד.ד .הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ
לבטח הנדסה ובטיחות
שלומי אלדי

תחום:
יועץ בטיחות למתקני משחק
יועץ בטיחות ,יועץ בטיחות באש ,הדרכות בטיחות
ייעוץ בטיחות בעבודה ,מבנים ואש
יועץ בטיחות ובטיחות אש

אגרונום:
שם המשרד /החברה:
ד.ד .הנדסת בטיחות ורישוי בע"מ
גונן  -עצים וסביבה בע"מ
אדיר אלווס  -אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ
ד.ב.ש תכנון ניהול ופיקוח
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ
כליל החורש

תחום:
אגרונום  -גוזם מומחה
אגרונום
ייעוץ אגרונומי וסקרי עצים
אגרונום
אגרונום
סקרי עצים ,גיזם וכריתה

רו"ח,כספים ,ביקורת,ייעוץ כלכלי וארגוני:
שם המשרד /החברה:
א .ברניר שרותי מינהל בע"מ
אופיר בוכניק
יואב שטרן
רוזנבלום הולצין רואי חשבון
חכם ייעוץ מוניציפאלי
חכם ייעוץ מוניציפאלי
יוסף עבדו ,רו"ח
חיים זילבר
הלוי דוויק בע"מ
סמקאי אסטרטגיה בע"מ
דניאלה פז -ארז
נטע הורינג
מרתון
כוורת יועצים בע"מ
שחק המומחים לשכר בע"מ
ענת בראונר עומר
ארנון רונד יועצים
פרוטקטיב ייעוץ פיננסי בע"מ
בר טכנולוגיות (ד.ש ).בע"מ
חכ"מ ייעוץ מוניציפאלי
דן ויז'ניצר בע"מ
תומר לוין  -שמאות מקרקעין
א .פלד תכנון ויעוץ
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
רן שטוק
גיאוקרטוגרפיה
רו"ח חאלד הואנד
סומך חייקין
פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
איילת וידרמן
משרד אריק גולדיאן ,רו"ח
בן דוד-שלוי קרפ ושות' רו"ח
מישור חשבות וייעוץ עסקי בע"מ
אלירן תורג'מן
רון פישמן
דיאלוג
אפקטביז

תחום:
הנה"ח ,חשבות שכר ,ייעוץ חשבונאי.
רו"ח ,ייעוץ כלכלי.
ייעוץ כלכלי ,ליווי פיננסי פיתוח עסקי
רו"ח ,כלכלה
ראיית חשבון כלכלה אסטרטגיה
ביקורת פנים חשבות מלווה ביקורות
ליווי כלכלי ביקורות חשבות שכר ייעוץ מס
כלכלה חשבונאות ייעוץ מערכות ורכש ייעוץ מכרזים
ייעוץ כלכלי
ייעוץ וליווי עסקי כלכלי
ייעוץ כלכלי ייעוץ תכנון ערים ייעוץ שמאי ניהול פרוייקטים ייעוץ פרוגרמתי
ייעוץ ארגוני
ייעוץ ארגוני הטעמת שינויים וניהול פרוייקטים
ייעוץ ארגוני פיתוח והדרכה
רו"ח
ייעוץ ארגוני
ייעוץ מכרזים ליווי כלכלי הכנת תכניות עסקיות
ייעוץ פיננסי
ייעוץ מקרקעין ונכסים ניהול פרויקטים בינוי ומחשוב
ייעוץ כלכלי
ייעוץ כלכלי
ייעוץ כלכלי
יעוץ כלכלי
ראיית חשבון ,חשבונאות ,ניהול תקציבים ועוד
ייעוץ ארגוני ,כלכלי ,תיירותי
ייעוץ כלכלי ,חברתי
ראיית חשבון וכספים
ייעוץ כלכלי וארגוני ,ניהול סיכונים ,התייעלות כלכלית ועוד
משאבי אנוש ,ייעוץ ארגוני ,גיוס ואבחון
ייעוץ ארגוני
ייעוץ כלכלי ,רואה חשבון
דוחות פיננסיים ,ייעוץ חשבונאי ,ניהול סיכנים ועוד.
חשבוצ ,ניהול כספים ועוד
מקסום הכנסות ,ייעוץ כלכלי ועוד
ייעוץ כלכלי ,בקרה ומקסום הכנסות ועוד
ייעוץ ופיתוח ארגוני
ייעוץ עסקי ניהול פרויקטים השבחת נכסים ניהול נדל"ן

ייעוץ משפטי:
שם המשרד /החברה:
מלכה משרד עו"ד
אליהו עמר חברת עורכי דין
יעל בועז (ספיחה)
בן יעקב שוימר דולב
ויינברגר ברטנטל ושות'
ל .עמידור ושות'
עו"ד רויטל סולובי
עו"ד אילנית אלגוב
סיוון ג .חברת עורכי דין
עו"ד מיכל קינג
דרור גל  -רעות שגיב עו"ד
שחר אגמון
שבלת ושות'
ארמון-סברדלוב ,ברטל ושות' משרד עו"ד
יעל בועז (ספיחה)

תחום ההתמחות:
מקרקעין התחדשות עירונית נזיקין ביקורת פנים
אזרחי מסחרי ייעוץ משפטי כללי חדלות פרעון גבייה דיני משפחה
דיני עבודה מקרקעין ליווי משפטי ועסקי
נדל"ן
ליטיגציה משפט מסחרי גבייה מכרזים
ייעוץ משפטי
תכנון ובניה ליטיגציה אזרחית מקרקעין ומיסוי ייצוג וייעוץ
משפטי לרבות בועדת ערר בועדה הארצית לתו"ב.
ייעוץ נדל"ן הסדרת נכסים ורישום התחדשות עירונית
אזרחי ,ייעוץ משפטי כללי ,חדלות פרעון ,גבייה ,דיני עבודה ,דיני משפחה
מקרקעין ,נזיקין ,אזרחי דיני עבודה
רישום נכסים ,תצ"רים ,פרצלציות
דיני עבודה
ליטיגציה ,עריכת חוזים ,ייעוץ משפטי
מקרקעין ,ליטיגציה ,תו"ב ,ייעוץ משפטי ,דיני עבודה ,מיסוי ,מכרזים
מכרזים
ייעוץ משפטי

יועץ קרקע וביסוס:
שם המשרד /החברה:
רני דבוש

תחום:
יועץ קרקע וביסוס

יועץ נגישות:
שם המשרד /החברה:
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

תחום:
יועץ נגישות

התייעלות אנרגטית/עיר חכמה:
שם המשרד /החברה:
ארנון רונד יועצים
די-לייט התייעלות אנרגטית בע"מ
מסר תקשוב וייעוץ לתקשורת
בוסט פורוורד קיימות וסביבה
כהן בנימין תאורה בע"מ

תחום ההתמחות:
התייעלות אנרגטית
יבואן גופי תאורה  LEDלכבישים ושצ"פ
יבואן גופי תאורה  LEDלכבישים ושצ"פ
התייעלות אנרגטית ערים חכמות
התייעלות אנרגטית ערים חכמות

זיק ברק קבלני חשמל בע"מ
יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ
דן ויז'ניצר בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני בע"מ
אר.פי.טי טכנולוגיות

צאורת כבישים ורחובות
התייעלות אנרגטית
התייעלות אנרגטית
הצבת מצלמות ,פריסת סיבים אופטיים ,עיר חכמה ,ייעוץ תקשורת
עיר חכמה

מערכות מידע /אבטחת מידע:
שם המשרד /החברה:
גיאוקרטוגרפיה
חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ

תחום ההתמחות:
מערכות מידע גאוגרפיות ( )GISאסטרטגית מידע
אבטחת מידע

מיחשוב וציוד היקפי:
שם המשרד /החברה:
מ.ד.מ .ציוד למחשבים ולמשרד בע"מ

תחום ההתמחות:
מחשבים ושרתים ,ציוד היקפי

אבטחת מידע/פיתוח תוכנה:
שם המשרד /החברה:
מדסק סקיוריטי בע"מ
פאט פיש

תחום ההתמחות:
אבטחת מידע
ניהול ויישום פרויקטים

הבטחת איכות:
שם המשרד /החברה:
אפקס הנדסה אזרחית בע"מ

תחום ההתמחות:
הבטחת איכות

משטחי בטיחות/דשא סינטטי:
שם המשרד /החברה:
איכות המשחק (ס.ק ).בע"מ
דשא עוז בע"מ
גרין פוינט פתרונות חיפוי בע"מ
כרמל פלור דיזיין

תחום ההתמחות:
דשא סינטטי בטיחותי ,גומי בטיחות
משטחי בטיחות ,דשא סינטטי
משטחי גומי ,דשא סינטטי
כרמל פלור דיזיין

מתקני משחק וספורט:
שם המשרד /החברה:
פטוריז הצללות ומתקני משחק בע"מ
עמית לספורט
תל הנדסת חשמל
איכות המשחק (ס.ק ).בע"מ
תעשיות רק ספורט
טש מתכת בע"מ
אורי ורדי מתקני משחק בע"מ
דשא עוז בע"מ
אילן גינון ופיתוח בע"מ

תחום ההתמחות:
מתקני משחק
מתקנים למגרש ספורט שערי כדורגל לוח תוצאות אלקטרוני למתקני משחק
מתקני ספורט
מתקני משחק וספורט
מתקני ספורט
מתקני משחקים ,פרגולות
מתקני משחק וכושר
משחקי רצפה ,מגרשי ספורט ,שחבק ,מגרשי קריקט ,מתקני משחק מדעיים
משחק ופיתוח תשתיות קלות

הצללות:
שם המשרד /החברה:
פטוריז הצללות ומתקני משחק בע"מ
עמית לספורט
ד .רוט תעשיות בע"מ
בדים נט בע"מ
איכות המשחק (ס.ק ).בע"מ
ניאו -רם בע"מ

תחום ההתמחות:
הצללות
סככות וציוד למגרשים
פרגולות הצללה סככות המתנה
קירוי והצללה  -גנים ציבוריים ומוסדות חינוך
הצללות
סוככים קבועים סככות צל

פרסום /מיתוג/עיצוב גרפי:
שם המשרד /החברה:
קול מדיה
החברה המרכזית לפרסום ומיתוד
ולרי איפראימוב
צומי בע"מ
בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
רועי סילברה הפקות בע"מ
אבי מזרחי
מוקד הפרסום הארצי -פרסום מטרה בע"מ

תחום ההתמחות:
מוצרי פרסום ומתנות ממתגות
מיתוג ופרסום
מיתוג ,גרפיקה ,בניית אתרים ,סרני אנימציה
מיתוג וקידום עסקים באינטרנט
פרסום ,מיתוג ,איפיון ,פרוגרמה
מיתוג  -שלטים
הפקת סרטים ,סרטי הדרכה ועוד
ייעוץ וליווי שיווקי פרסום מיתוג

תמלול/תרגום:
שם המשרד /החברה:
בונוס פרוטוקולים בע"מ
בר תרגומים בע"מ

תחום ההתמחות:
הקלטת ישיבות ,עריכת מהלכי דיון תמלול.
תרגום עריכה לשונית הגהה
 Target4uתרגום

יוגי תרגומים ותמלולים
אניטקסט בע"מ
צוות אי.אר.דיזיין

תרגום תמלול הקלטת ישיבות
תרגום בכתב ובע"פ
עיצוב גרפי

ריהוט:
שם המשרד /החברה:
ד .רוט תעשיות בע"מ
ריהוטק
דורלן בע"מ
ניאו-רם בע"מ
גבי ריהוט משרדי
היפר משרד
שיווק עולמי  -ריהוט משרדי
טש מתכת בע"מ
ריהוטק חברה לריהוט בע"מ
א.ד .מרכז תעשיות בע"מ

תחום ההתמחות:
ריהוט רחוב
ייצור ושיווק ריהוט משרדי
ייצור ושיווק ריהוט משרדי
ריהוט משרד
ריהוט משרד
ריהוט משרד
ריהוט משרד
ריהוט
ריהוט משרדי ,נגרות ,ריהוט לבתי ספר
ריהוט נגרות

דפוס:
שם המשרד /החברה:
דפוס נון סטופ

תחום ההתמחות:
ייצור והדפסת מעטפות.

הסעות:
שם המשרד /החברה:
א .קרן פסגות בע"מ

תחום ההתמחות:
הסעות

שרותי הובלה:
שם המשרד /החברה:
הובלות אחים יששכר
א.ס .לב הובלה ואחסנה בע"מ

תחום ההתמחות:
הובלות
הובלות ,אריזה

שרותי הדברה:
שם המשרד /החברה:
שדות אור פתרונות הדברה בע"מ
איתן .י .שירותי תברואה והדברה בע"מ

תחום ההתמחות:
הדברה
ריסוס והדברה

שרותי ניקיון/אחזקת מבנים:
שם המשרד /החברה:
פסגות אתן בע"מ
המשרד הנקי
אופק יפתח  -אחזקות יזמות ושיווק בע"מ
ג'ני אילון חמאוי

תחום ההתמחות:
שירותי ניקיון
שירותי ניקיון
שירותי אחזקה למוסדות
שירותי ניקיון

ציוד משרדי:
שם המשרד /החברה:
אמקה ביט ( )2002בע"מ

תחום ההתמחות:
ציוד משרדי ,כיבוד ,חומרי ניקיון וחד פעמי ,מעטפות ,מדבקות

צילומי אוויר:
שם המשרד /החברה:
לגעת במרחב בע"מ
דורון עד שמאים ( )1997בע"מ
אלבטרוס
אופק צילומי אוויר ( )1987בע"מ

תחום ההתמחות:
צילומי אוויר
צילום אוויר ,רחפנים
צילומי אוויר
צילומי אוויר ומדידות

אפיון /פרוגרמה:
שם המשרד /החברה:
יוזמות למען הסביבה
איפיון

תחום ההתמחות:
פרוגרמות לצרכי ציבור
פרוגרמות לצרכי ציבור

מזרקות מים:
שם המשרד /החברה:
אשד מזרקות בע"מ

תחום ההתמחות:
מזרקות מים

גינון ופיתוח:
שם המשרד /החברה:
ראז חקלאות אחזקות ופיתוח בע"מ
אופיר כהן  -עבודות גינון

תחום ההתמחות:
גינון וגיזום עצים
גינון

דוד פדידה
אשד מזרקות בע"מ

גיזום עצים ,כריתת עצים ,העתקת עצים
מזרקות מים

תכנון פיגומים:
שם המשרד /החברה:
הסוכנות לפיגומים מתקדמים

תחום ההתמחות:
תכנון פיגומים.

בקרת תכנון:
תחום ההתמחות:

שם המשרד /החברה:

 BQQבניית כתבי כמויות ואומדנים
בנייה ובדיקת כתבי כמויות ואומדנים
בנייה ובדיקת כתבי כמויות ואומדנים

גת טלרן
שבת הנדסה

יועץ מעליות
שם המשרד /החברה:
לברוב סופיה
אינג' ש .לוסטיג  -מהנדסים יועצים בע"מ

תחום ההתמחות:
יועץ מעליות
יועצי מעליות

סקרים
שם המשרד /החברה:
גיאוקרטוגרפיה
ניסים חזן

תחום ההתמחות:
מחקר וסקרים
סקרים גיאופיזים

אקוסטיקה/הנדסת קול
שם המשרד /החברה:
סאונדרייז

תחום ההתמחות:
ייעוץ אקוסטי והנדסת קול

עריכה לשונית
שם המשרד /החברה:
ליאורה רובינשטיין

תחום ההתמחות:
עריכה לשונית ,נגישות השירות

שמירה ואבטחה
שם המשרד /החברה:
א .בוטביניקוב שרותי אבטחה ושמירה

תחום ההתמחות:
שמירה ואבטחה

יועץ חברתי/קשרי קהילה
שם המשרד /החברה:
בי אר קישורים בע"מ
קשרי קהילה CR

תחום ההתמחות:
קשרי קהילה ,יועץ חברתי ,שיתוף ציבור
קשרי קהילה ,יועץ חברתי ,שיתוף ציבור

חקירות
שם המשרד /החברה:
איציק בן עטר

תחום ההתמחות:
חקירות ,מעקבים ומודיעין אזרחי

חשמל ואלקטרוניקה
שם המשרד /החברה:
אברי אלקטרוניקה בע"מ

תחום ההתמחות:
מערכות מתח נמוך וגבוה ,רשתות תקשורת ,בקרה ובטחותן ועוד

חיפוי קירות ורצפות
שם המשרד /החברה:
כרמל ביזנס

תחום ההתמחות:
חיפוי קירות וריצוף

תימלול
שם המשרד /החברה:
גולד וורק פלוס

תחום ההתמחות:
תמלול ,הקלטה ,תרגום

מזרקות מים
שם המשרד /החברה:
אשד מזרקות בע"מ  -אבי תורג'מן

תחום ההתמחות:
מזרקות מים

יועץ קרינה
שם המשרד /החברה:
רזאור הנדסה וייעוץ

תחום ההתמחות:
יועץ קרינה

פרחים
שם המשרד /החברה:
דבי פרחים

תחום ההתמחות:
פרחים ומתנות

