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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 מועצה אזורית גולן –מאגר יועצים 
 

 לשכה
 

 שם היועץ נושא
 שלמה ריף  תמלול ועריכה לשונית 

 שמעון איינשטיין  תכנון אסטרטגי  -מנהל פרויקט 

 רמי סימני   

 ייעוץ וניהול פרויקטים -קלמן מגן  -לוריא   

 עו"ד  -דימיטרי מייקלר   

 גלעד יחסי ממשל ולובינג  

לקידום והקמת ישובים חדשים / מנהל פרויקט  
 הרחבות בישובים 

 מני אסף 

 חברת גרין אנד רד ואיט   

 אילוז מהנדסים   

 ארז רובינשטיין  
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 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 

 משאבי אנוש

 
 שם היועץ נושא

 דיטי בוכנר  יועץ ארגוני  -משאבי אנוש 

 תשע נקודה בע"מ  

 כיוונים נוספים בע"מ   

 לילך שרייבר  -בר שינוי   

 לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים   

 אדם מילא   

 זיו קמיני   

 קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ   

 רן שטוק   

 עמרי גפן  -קבוצת גבים   

 אבי מזרחי   

 פילת   

 יעוץ ארגוני/הנחיית קבוצות/השמת בכירים -יפעת לב   

 הרצל ימין  

 משה מרציאנו  

 גילה יולזרי  

 מעיין פיתוח ארגוני  -רתם עפר   

 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ  הדרכה בתחום בטיחות 

 ניצן קריסטל   

 ברקאי ש.בטיחות   

 איוב יאסר   

 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ  הדרכה בתחום נגישות
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 קהילה

 
 שם היועץ נושא

 דיטי בוכנר  הנחיית קבוצות 

 מודוס   

 דפנה פרנקל   

 בע"מ  כיוונים נוספים  

 אסתי אשכנזי   

 זיו קמיני   

 יעוץ ארגוני  -דיאלוג   

 מריאלה פרחי   

 אדם מילא   

 רוני קינן -אשחר   

 צביקה פסטרנק   

 גילה יולזרי  

 מיכל דיין   

 ברק אורי   

 יעוץ ארגוני/הנחיית קבוצות/השמת בכירים -יפעת לב   

 מורן פון דרור   

 קוביץ אפרת מוס גרפיקה 

 חברת מאש בעלים -גדעון כלימיאן   

 סטודיו לילך רוזמן   

 נטע לזרוביץ   

 צבן צנובר בע"מ  יעוץ עסקי/כלכלי

 דפנה פרנקל   

 א. בר ניר שרותי מינהל בע"מ   

 לילך שרייבר  -בר שינוי   

 מאיר מורן   

 צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ  

 אורבניקס בע"מ   

 ב בונוס  א. ר. א  

 גילה יולזרי  

 יעוץ ארגוני/הנחיית קבוצות/השמת בכירים -יפעת לב   

 דמטרי מייקלר -יעוץ עסקי כלכלי   

 דיטי בוכנר  ייעוץ ופיתוח ארגוני

 מידוס   

 תשע נקודה בע"מ  

 כיוונים נוספים בע"מ   
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 שם היועץ נושא
 לילך שרייבר  -בר שינוי   

 לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים   

 אדם מילא   

 זיו קמיני   

 יעוץ ארגוני  -דיאלוג   

 קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ   

 מריאלה פרחי   

 חנן שטינפלד )בכיוון הנכון(  

 משאבים   

 רוני קינן -אשחר   

 רן שטוק   

 פילת   

 עמרי גפן  -קבוצת גבים   

 הורסיו קורלנדר  

 גילה יולזרי  

 מורן פון דרור   

 מודוס  סדנאות והרצאות תוכן

 דפנה פרנקל  

 אסתי אשכנזי  

 אדם מילא  

 זיו קמיני  

 מריאלה פרחי  

 רוני קינן -אשחר  

 צביקה פסטרנק  

 גילה יולזרי 

 מודוס  תהליכי גישור ובניית הסכמות

 אסתי אשכנזי  

 זיו קמיני  

 אילן קרן  

 מריאלה פרחי  

 רוני קינן -אשחר  

 חברת מאש בעלים -גדעון כלימיאן  פרסום

 דפנה פרנקל  

 סטודיו לילך רוזמן  

 אשכנזי זלצמן  

 דימטרי מייקלר  -יעוץ עסקי כלכלי  

 לירן לנגליב, מנכ"ל דיגיטל ואלי. 
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 שם היועץ נושא
 מודוס  הדרכה אישית

 אסתי אשכנזי  

 אדם מילא  

 מאיר מורן  

 זיו קמיני  

 יעוץ ארגוני  -דיאלוג  

 מריאלה פרחי  

 רוני קינן -אשחר  

 גילה יולזרי 

 לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים  תכנון אסטרטגי

 מריאלה פרחי  

 גיאוקרטוגרפיה  

 ייעוץ וניהול פרויקטים -קלמן מגן  -לוריא  

 מורן פון דרור  

 זיו קמיני  שיתוף ציבור

 יעוץ ארגוני  -דיאלוג  

 מריאלה פרחי  

 טוגרפיה גיאוקר 

 חברת מאש בעלים -גדעון כלימיאן  מיתוג

 סטודיו לילך רוזמן  

 לירן לנגליב, מנכ"ל דיגיטל ואלי. 

 לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים  סקרים חברתיים

 יעוץ ארגוני  -דיאלוג  

 גיאוקרטוגרפיה  

 מאיר מורן  ייעוץ קהילתי 

 זיו קמיני  

 יעוץ ארגוני  -דיאלוג  

 יאלה פרחי מר 

 קופרשמיט את גולדשטיין ושות' 

 גיאוקרטוגרפיה  

 שרה קיפרווס  

 רוני קינן -אשחר  

 הורסיו קורלנדר 

 צהר גלריה /הדר  אומנות קהילתית

 אדם מילא  יועץ תעסוקתי 

 לילך גלעד 

 מורן פון דרור  
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 שם היועץ נושא
 דפנה פרנקל  מנחים מקצועיים 

 אסתי אשכנזי  

 זיו קמיני  

 רוני קינן -חר אש 

 שלמה כהן ושות'  אגודות  -ועדים  -יועץ משפטי

 קופרשמיט את גולדשטיין ושות' 

 חיימסון סודאי ושת'  

 דימיטרי מייקלר  -יעוץ עסקי כלכלי   

 

 תפעול וסביבה

 
 שם היועץ נושא

 ג'נין בליש  -ערד  מנהל פרוייקטים 

 דוד רייס  ייעוץ וגינון

 שמיר אדריכלות בע"מ  -ענבר  , תשתיות וסביבה(יועץ נגישות )מבנים

 אדריכל מורשה נגישות -שלמה ברוך  

 הנדסת איכות ובטיחות  -מומותקן  יועץ בטיחות ואש

 ראפת אבו עואד/ר.א משרד הנדסה  

 הדרכות שניצר חיה   

 דודו חג'ג' -מרכז הבטיחות והאש  

 נשר בטיחות וייעוץ עסקי   

  ברקאי ש.בטיחות  

 מעיין מיגון אש   

 איוב יאסר   

 ניסן כהן   

 מעיין תורג'מן  

 

 תיירות

 
 שם היועץ נושא

 גוש בנדיט  מתכנן תיירות  

 אדוארד הובשר   

 צביקה פסטרנק   

 דלית גסול  

 ישראל אשד  

 פתרונות   

 אפרת מוסקוביץ  גרפיקאי 
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 שם היועץ נושא
 חברת מאש בעלים -גדעון כלימיאן   

 לילך רוזמן סטודיו   

 נטע לזרוביץ   

 פאוזה  צלם וידאו  

 אייל בלכמן  פרסום ומיתוג 

 

 חקלאות

 
 שם היועץ נושא

 משה גלבנד  הדרכה תחום שירות שדה 

 עידו אבני   

 משה גלבנד  הדרכת הגנת הצומח

 משה גלבנד  הדרכה פירות

 יובל קוצר   

 דליה לוינסון  פטריות  הדרכה

 פ.א.ב  הנדסה בע"מ  קרקע -סקרים 

 ינון תכנון מחקר וייעוץ  מודד -מדידות 

 מי גולן רכז מקצועי לגינון קהילתי/חקלאותעירונית 

 ייעוץ עסקי ופתרונות מימון  -זינוק  יעוץ עסקי, פיננסי , יעוץ שיווקי , תוכנית עסקיות 

 צבן צנובר בע"מ   

 מי גולן   

 דויד ניר  -איי.גי.אי  כלכלה חקלאית  

 מרום גולן -אלישע אלין   

 ברוך בר תל  ייעוץ לעניין רישום זנים  

 מאור מיכון והנדסה  מיכון לבתי אריזה לחממות , קטיף

כימיה, ביולוגיה, ציוד רפואי, מכניקה, מדעי 
 המחשב, תקשורת , אלקטרוניקה

 פאולינה בן עמי

 מכון ציגלמן  שייוק פיתוח עסקי 

 רום גולןמ -אלישע אלין   

רישום ואכיפה , הכלאות, מערכות השקייה, 
 חקלאות מדויקת  

 ד"ר אייל ברסלר בע"מ 

 נתיב דודאי  

 מרכז חקלאי העמק   

 סמואל רווין  יועץ חדשנות, מידען בתחום קניין רוחני   

 גל ברוקר הדרכה בתחום השקדים 
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 יחידה לשטחים פתוחים

 
 שם היועץ נושא

 ביטמן  ליקציות ואתרי אינטרנט שרותי פיתוח אפ

שרותי אירוח ותחזוקה לאתר אינטרנט 
 ולאפליקציה 

 ביטמן 

 קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ  הנחיית תהליכים שיתופיים

ייעוץ בנושאי מדע וסביבה שונים, ביצוע סקרים 
 סביבתיים 

 אפוטה שמואל 

 מדעי הסביבה  -אדמה   

 פ.א.ב  הנדסה בע"מ   

 למען הסביבה יוזמות  

 ניסים וטורי  

 אתוס   

 אורבניקס בע"מ   

 תכנון. תיירות. סביבה -שדות ייעוץ סביבתי 

 אמתי אמנון  -א.א. מהנדסים   

 ניר  אורבניקס בע"מ-נועה בר  

 שחף תכנון סביבתי   

 

 

 GISמערכת מידע 

 
 שם היועץ נושא

 אופק צילומי אויר  מדידות ואורתופוטו 

 פון מיפוי והנדסה בע"מ חץ הצ  

 מי גולן  

 אינטרטאון בע"מ  שרותי יעוץ וליווי פרויקטים

 ג'נין בליש  -ערד   

פיתוח יישומים , ממשק למערכות קיימות בתחום  
 תכנון ובניה

 אינטרטאון בע"מ 

GIS  סקרים -כללי  פיונט בע"מ -ג'או   וקליטת נתונים 

 אופק צילומי אויר   

 יפוי והנדסה בע"מ חץ הצפון מ  

 אורבניקס בע"מ   
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 מחשוב

 
 שם היועץ נושא

 חב' מסר  -שרון סלמן   יועץ תקשורת מחשבים וטלפוניה 

 טריפל   

 אביחי אבני   

 טריפל  יועץ מחשוב

  2009ענאגל ניהול   

 אבי מזרחי   

  -זהר ברקת   

 

 חינוך

 
 שם היועץ נושא

 ה אלאור עדנ ריכוז תוכניות פדגוגיות 

 זיו קמיני  ייעוץ ארגוני להובלת תהליכי שינוי פדגוגיים 

 עמרי גפן  -קבוצת גבים   

 מכון שמיר   

 מיטל שטקלר הדרמנתח/ת התנהגות בביתי הספר

 שולי סמואל     

 נטע קשת )צאלון(  

 עדי פארן,  

 הילה הופמן  תוכנית מעגו קלנאית תקשורת 
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 

 יעוץ וטיפול

 
 היועץ שם נושא

 משאבים  מטפלים בדרמה תרפיה

 שירה גלר  מטפלים באומנות

 נעה כרמל   

 שלומית רייקין  פסיכולוגים

 כיוונים נוספים בע"מ   

 שרון  חזן  הנחיית קבוצות 

 כיוונים נוספים בע"מ   

  G.A.Cהנחיית קבוצות 

 זיו קמיני   

 משאבים   

 אירית אזולאי  

 דימנט רותי  

 מרב גור  

 מרים דהן  

 עידו עפרוני  

 גליה עופר  

 זאבה פינגר  

 מהו"ת ישראל  

 כיוונים נוספים בע"מ  ייעוץ ארגוני / מדריך

 אתי גדז'  

 ענת סריג  

 אסתי אשכנזי  

 ריקי בוכריס  

 עמרי גפן  -קבוצת גבים   

 י.ח. יוזמות חדשניות )רונית תל ורד(  

 תום אור שחר  רכז בתחום חירום 

 יוני בן ארי   

 משאבים   

 נטע קשת )צאלון( מרפאה בעיסוק  

 עדי פארן,  

 זיו מוזס  קידום בריאות   -דיאטנית

 יערה עפרון   

 אורטל רבינוביץ      

 עינב הרפז    
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 היועץ שם נושא
 מיכל מסד   צח"י

 הורסיו קורלנדר    

 עידית צוריאל    

 שולמית קרואני   טיפול ריגשי 

 שולי סמואל    ניתוח התנהגות  

 הילה הופמן  תוכנית מעגו קלנאית תקשורת 

 

 

 גזברות
 שם היועץ נושא

 מניב הכנסות  מדידות ארנונה 

 מניב הכנסות  פננסיות  -מערכות מידע 

 רון פישמן ראיית חשבון וכספים

 רואי חשבון  -אופיר בוכניק ושת'   

 

 

 יחידה סביבתית
 ץשם היוע נושא

 אילן פרנק  מדריך גינון קהילתי 

 איתן רוזנברג   

 דוד רייס   

 דנה רוזנבלום   

 תום אור שחר   

 ניסים וטורי  

 גולן סולאר יועץ סולאריות 

 

 

  



 
 

 

12 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 

 הנדסה ותכנון
 תחומים שם היועץ נושא

 1000אדריכלות שלד תב"ע עד  גלעדי אייל אדריכלים אדריכלים 
 יח"ד

ציבור קטנים ) גן,  אדריכלות מבני   
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית: 

 אדריכלות מבנים הנדסיים    

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,  ר.א.ב הנדסה בע"מ  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים   

 מבנה ציבור גדולים אורן מ.א.ז אדריכלים בע"מ  

נתניהו אדריכלות -אירית צרף  
 ובינוי ערים

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג
 יח"ד

 1000אדריכלות שלד תב"ע עד    
 יח"ד

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,    
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 ר, מקווהמ" 300מועדון עד 

 אדריכלות תכנית אב/מתאר:   

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית: 

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג אסא אדריכלים  
 יח"ד

 1000אדריכלות שלד תב"ע עד    
 יח"ד

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,    
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית: 

 אדריכלות תכנית אב/מתאר:   
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

מתאם/מקדם  –אדריכל    
 סטטוטורי

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג גדעון חרלפ אדריכלים  
 יח"ד

 1000אדריכלות שלד תב"ע עד    
 יח"ד

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,    
 מ"ר, מבנה מזכירות, 300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים   

אוהד כפיר אדריכלות ועיצוב   
 פנים

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן, 
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית: 

 מתאם/מקדם –אדריכל  עדן תכנון והנדסה בע"מ  
 סטטוטורי

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,     
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,  ויסאם סטודיו  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים א.לרמן אדריכלים בע"מ  

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג ג'נין בליש  -ערד   
 יח"ד

 1000אדריכלות שלד תב"ע עד    
 יח"ד

מתאם/מקדם  –אדריכל    
 סטטוטורי

שלמה ובת שבע רונן אדריכלים   
 ומתכנני ערים

 מבנה ציבור גדולים

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג    
 יח"ד

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,  רן גולדמן  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300ון עד מע

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

   מהנדסים מאפרו  

אדריכלות מבנים התחדשות  יריב מנדל  
 עירונית/כפרית: 

 אדריכל שימור מרקמים:   

 שימור מבנים   

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,  שגיא זיו  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 "ר, מקווהמ 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים    

   לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ  

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,  דוד דרמון  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

בן דוד קאסוטו אדריכלות   
 לילדים ונוער

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן, 
נה מזכירות, מ"ר, מב 300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים   

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית: 

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים   
 בע"מ

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן, 
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים   

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג גררודי בר  
 יח"ד

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,  אבו רוימי אדריכלים מהנדסים  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים   

 1000אדריכלות שלד תב"ע עד    
 יח"ד

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג   
 יח"ד
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,  ריכליםי. כהן אד  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים   

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,  קדרון לשניאק קלוס  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

 מבנה ציבור גדולים    

ריכלות מבנים התחדשות אד    
 עירונית/כפרית: 

 שימור מבנים אמיר פרוינדליך  

  v5 אדריכלים   

 1000אדריכלות שלד תב"ע עד  אתוס  
 יח"ד

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית: 

מתאם/מקדם  –אדריכל    
 סטטוטורי

 אדריכלות תכנית אב/מתאר:   

 ר גדוליםמבנה ציבו  1993כליאל ש.פ.ע   

 1000אדריכלות שלד תב"ע עד  דוייר אדריכלים  
 יח"ד

אדריכלות מבני ציבור קטנים ) גן,    
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית: 

 אדריכל שימור מרקמים:   

 אדריכלות תכנית אב/מתאר:   

 שימור מבנים:  אדריכל   

 אדריכלות מבני ציבור גדולים אדריכלות מבני ציבור  -נופר דוד   

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג יעד אדריכלים   
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

מתאם/מקדם  –אדריכל    
 סטטוטורי
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

   סבאג מהנדסים   

   א.ב. מתכננים   

 אדריכלות מבני ציבור גדולים  דני בר קמה א.ב.מתכננים  

 אדריכלות מבני ציבור גדולים  משאת כץ א.ב מתכננים  

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

רונית גדלוב )טולדנו(   
 א.ב.מתכננים

 לות מבני ציבור גדולים אדריכ

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים  מוניקה גליטה א.ב מתכננים  

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

 אדריכלות מבני ציבור גדולים  יהודה סיני א.ב מתכננים  

 בור קטנים אדריכלות מבני צי   

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

 אדריכלות מבני ציבור קטנים  סבאג עלי  -חרמון מהנדסים   

 אדריכלות מבנים הנדסיים    

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג מרסלה רוטשטיין   
 יח"ד

 אדריכלות מבנים הנדסיים    

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

אדריכלות מבנים התחדשות  אבי ליזר אדריכלות  
 עירונית/כפרית

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג שמיר אדריכלות בע"מ  -ענבר   
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 אדריכלות תכנית אב/מתאר   

 ישותמורשה נג   

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג ויסברג ביזנסקי אדריכלים   
 יח"ד
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 אדריכלות תכנית אב/מתאר   

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

 500עד  -ריכל שלד תב"ע גאד דסמונד קפלן אדריכל   
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 תב"ע י.י. גרנות אדריכלות   

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 שימור   

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג ערן מבל   
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 ות מבני ציבור קטנים אדריכל   

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג רן בלנדר אדריכלות   
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב וס אדריכלות תכנון וסביבהאת  
 יח"ד

מתאם/מקדם  –אדריכל    
 סטטוטורי

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב גיורא גור ושות'  
 יח"ד

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים  גלפז אדריכלות והנדסה   

 אדריכלות תכנית אב/מתאר יצחק פרוינד   



 
 

 

18 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב גורדון אדריכלים ומתכנני ערים   
 יח"ד

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 אדריכלות תכנית אב/מתאר   

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב פרויקטים  -ת.י.ק   
 יח"ד

מתאם/מקדם  –אדריכל    
 סטטוטורי

 אדריכלות תכנית אב/מתאר לרמן תכנון עיר ואזור  

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג אילן פיבקו אדריכלים   
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

מתאם/מקדם  –אדריכל  ברחנא אדריכלות   
 סטטוטורי

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 אדריכלות תכנית אב/מתאר   

 אדריכלות מבנים הנדסיים    

 אדריכל שימור מרקמים   

 אדריכל שימור מבנים   

 שימור מבנים רשות העתיקות  -משמר   

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג אדריכלים  -ן א.נ.איז  
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

מתאם/מקדם  –אדריכל    
 סטטוטורי

 אדריכל שימור מרקמים   

 אדריכל שימור מבנים   

 אדריכלות תכנית אב/מתאר   

 אדריכלות מבני ציבור גדולים  ת נמליך עמי  

הסדנא אדריכלים בע"מ )יואב   
 קיסוס(

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג מתווה עירוני   
 יח"ד



 
 

 

19 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 דריכלות מבני ציבור גדולים א   

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג מיכל דור   
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים  מיכל תירושי  

 אדריכלות מבני ציבור קטנים     

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב אבישי טאוב   
 יח"ד

 ת מבני ציבור קטנים אדריכלו רייכרט מהנדסים יועצים  

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 אדריכלות מבני ציבור קטנים  פבלו אלטמן  

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

מתאם/מקדם  –אדריכל  צביקה פסטרנק  
 סטטוטורי

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

ות אדריכלות מבנים התחדש   
 עירונית/כפרית: 

 אדריכלות תכנית אב/מתאר   

ג'ויס אורון אדריכלות ובנין ערים   
 בע"מ

 אדריכלות מבני ציבור גדולים 

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג בני פריז  
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

 אדריכלות מבני ציבור גדולים    

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג רז אדריכלים  
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב    
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים     

 אדריכלות מבני ציבור גדולים     

 אדריכלות מבני ציבור גדולים  מנספלד קהל אדריכלים  

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג   
 יח"ד

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

 אדריכלות תכנית אב/מתאר   

אדריכלות מבנים התחדשות    
 עירונית/כפרית



 
 

 

20 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

שילה רותם אדריכלים ומתכנני   
 ערים בע"מ

 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג
 יח"ד

 אדריכלות מבני ציבור קטנים    

ע עד תב" -אדריכלות פיתוח ונוף ג יהודה פרחי אדריכלות נוף אדריכלות פיתוח ונוף 
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג   
 יח"ד 500

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף    
 נספחי עצים בוגרים

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד אפרת אדריכלות נוף  
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תכנון  -יתוח ונוף דאדריכלות פ טל רוסמן אדריכלות נוף  
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף  גדעון כהן  
 נספחי עצים בוגרים

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד הדס שריר  
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

   דוייר אדריכלים  

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג רות ארני   
 יח"ד 500

תכנון  -פיתוח ונוף ד אדריכלות   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף    
 נספחי עצים בוגרים

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג יעד אדריכלים   
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג שלמוןאיה   
 יח"ד 500

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד א.ב מתכננים דני בר קמה  
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור



 
 

 

21 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג   
 יח"ד 500

תב"ע עד  -דריכלות פיתוח ונוף גא מילר בלום תכנון סביבתי   
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג  אדריכלות נוף - רינה קרוגליאק  
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -יתוח ונוף דאדריכלות פ   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג אב אדריכלות נוף   
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

נון תכ -אדריכלות פיתוח ונוף ד אמיתי בראון תכנון וייעוץ בע"מ  
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג   
 יח"ד 500

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג טוך סרגוסי -אדריכלות נוף  
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג יעוץ ינון תכנון מחקר וי  
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג ארא אדריכלות נוף   
 יח"ד 500

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 ורמפורט שצ"פ ומוסדות ציב



 
 

 

22 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד פרויקטים סביבתיים -ליגמ   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף    
 נספחי עצים בוגרים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
 הנדסי ובקרה של גינון והשקיה

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  אפרת אדריכלות נוף  
 קרה של גינון והשקיההנדסי וב

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג מירב רוזן   
 יח"ד 500

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף    
 נספחי עצים בוגרים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
 הנדסי ובקרה של גינון והשקיה

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  ורביידר דר  
 הנדסי ובקרה של גינון והשקיה

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף  ביידר דרור  
 נספחי עצים בוגרים

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג דני יוסף אדריכל נוף   
 יח"ד 500

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג אדריכלות נוף בע"מ  -שלח גד   
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג יל-פל  
 יח"ד 500

עד  תב"ע -אדריכלות פיתוח ונוף ג אדריכלות נוף  -ערן געש   
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור



 
 

 

23 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף    
 נספחי עצים בוגרים

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד נטע שמר   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

כי אגרונומים ועור –פיתוח ונוף    
 נספחי עצים בוגרים

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד מידות ומעשי נוף   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף    
 נספחי עצים בוגרים

 יועץ סביבה ושיקום נופי   

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג טיבי אדריכלות נוף  
 יח"ד 500

 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב   
 יח"ד

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף  איתן רוזנברג   
 נספחי עצים בוגרים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
 הנדסי ובקרה של גינון והשקיה

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ב אדריכלות נוף טל קמחי  
 יח"ד 1000

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג   
 יח"ד 500

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג דוד אלחנתי נוף בע"מ   
 יח"ד 500

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ב   
 יח"ד 1000

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 ט שצ"פ ומוסדות ציבורמפור

אגרונומים ועורכי  –פיתוח ונוף    
 נספחי עצים בוגרים

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד אג אייזן  
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  נתיב לנוף  -גלעד דיאמנט   
 הנדסי ובקרה של גינון והשקיה

תכנון  -וח ונוף דאדריכלות פית ארט אדריכלות נוף  
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג   
 יח"ד 500

תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג יעל בר מאור  
 יח"ד 500

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד   
 מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור

תכנון  -אדריכלות פיתוח ונוף ד ירדן תכנון נוף  
 ומוסדות ציבור מפורט שצ"פ

   טל רוסמן  

 הידרולוג ויועץ ניקוז בלשה ילון הידרולוגיה וניקוז 

 הידרולוג ויועץ ניקוז יל-פל  

 הידרולוג ויועץ ניקוז המדי הנדסה בע"מ   

 הידרולוג ויועץ ניקוז מ.רוזנטל מהנדסים   

 הידרולוג ויועץ ניקוז ר.יעל הנדסה   

 הידרולוג ויועץ ניקוז י סבאג על -חרמון מהנדסים   

 הידרולוג ויועץ ניקוז ד.ה.ב מד בע"מ   

 הידרולוג ויועץ ניקוז אבו תאיה אברהים   

 הידרולוג ויועץ ניקוז אסט טליסמן הנדסה  

 הידרולוגיה וניקוז ינון תכנון מחקר וייעוץ   

 הידרולוג ויועץ ניקוז פרויקטים סביבתיים -ליגמ   

 ולוג ויועץ ניקוזהידר הידרומאפ   

 הידרולוג ויועץ ניקוז נהרא ופשטיה בע"מ   

 הידרולוג ויועץ ניקוז סבאג מהנדסים  

 הידרולוג ויועץ ניקוז אפיק הנדסת סביבה  

 מדידות הנדסיות  רגילות גיל וקנין מדידות

 מדידות הנדסיות מיוחדות   

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
 500עד -מקרקעין, רישום ראשון ג

 יח"ד
מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    

עד -מקרקעין, רישום ראשון ב
 יח"ד 1000



 
 

 

25 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 מדידות רגליות עזאלדין בטחיש   

 מדידות הנדסיות מיוחדות   

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

מודד איתור תשתיות תת    
 קרקעיות

 מדידות רגליות מודדי הצפון  

 מדידות מיפוי פוטוגרמטרי רגיל   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -ם ראשון במקרקעין, רישו

 יח"ד 1000

 תיעוד –מודד צילום אוויר    

 מדידות הנדסיות  רגילות מועתז כילאני  

 מדידות הנדסיות מיוחדות    

 מדידות רישום מקרקעין רגילה    

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג    

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב    

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר     
 500עד -שון גמקרקעין, רישום רא

 יח"ד
מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר     

עד -מקרקעין, רישום ראשון ב
 יח"ד 1000

 מדידות מיפוי פוטוגרמטרי רגיל מהנדסים מאפרו  

 מדידות רגליות ס.מ.א הנדסה  

 מדידות הנדסיות מיוחדות    

 מדידות רישום מקרקעין רגילה    

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג    

 מדידות רגליות מפ דטה  

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

 מדידות מיפוי פוטוגרמטרי רגיל   



 
 

 

26 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

מודד איתור תשתיות תת    
 קרקעיות

סטרולוביץ מודדים מוסמכים   
 בע"מ

 מדידות רגליות

 מדידות הנדסיות מיוחדות   

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

אבוג'בל איהב מדידות והנדסה   
 בע"מ

 מדידות רגליות

מודד איתור תשתיות תת    
 קרקעיות

 גליותמדידות ר אשד ניהול נכסים  

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 מדידות הנדסיות  רגילות גרף מאפ הנדסה ומדידות בע"מ  

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

אפלבוים מדידות והנדסה   
 אזרחית

 מדידות רגליות

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 מדידות הנדסיות  רגילות חן בר מדידות והנדסה בע"מ   

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג   

 מדידות הנדסיות  רגילות סבאג מהנדסים   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

 מדידות הנסיות  רגילות סבאג עלי  -חרמון מהנדסים   

 מדידות הנדסיות  רגילות פיונט בע"מ -ג'או   

 מדידות הנדסיות מיוחדות   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

 דתיעו –מודד צילום אוויר  אופק צילומי אויר   
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 מדידות מיפוי פוטוגרמטרי רגיל   

 מדידות הנדסיות  רגילות   

 מדידות הנדסיות  רגילות מודדי הגליל בע"מ   

 מדידות הנדסיות מיוחדות   

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

 מדידות הנדסיות  רגילות חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ   

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 מדידות מיפוי פוטוגרמטרי רגיל   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

מודד איתור תשתיות תת    
 קרקעיות

 תיעוד –לום אוויר מודד צי   

 מדידות הנדסיות  רגילות ינון תכנון מחקר וייעוץ   

 מדידות הנדסיות  רגילות א.אקרשיין מודדים מהנדסים   

 מדידות רישום מקרקעין רגילה   

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מודד איתור תשתיות תת    
 קרקעיות

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -ראשון במקרקעין, רישום 

 יח"ד 1000

 מדידות הנדסיות  רגילות גיאומאפ הנדסה ומדידות בע"מ  

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 יח"ד 1000

גאוטופ מיפוי  -איתן זליכה   
 ומדידות 

 מדידות הנדסיות  רגילות

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
 500עד -מקרקעין, רישום ראשון ג

 יח"ד
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 מדידות הנדסיות  רגילות קו מדידה  

 יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב    

 מדידות מיפוי פוטוגרמטרי רגיל    

 מדידות רישום מקרקעין רגילה    

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר     
עד -מקרקעין, רישום ראשון ב

 "דיח 1000

 מדידות הנדסיות  רגילות פ.ר. הנדסה ומדידות בע"מ   

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
 500עד -מקרקעין, רישום ראשון ג

 יח"ד

מודד איתור תשתיות תת    
 קרקעיות

 מדידות מיפוי פוטוגרמטרי רגיל נשיונל פוטוגפיק בע"מ  

 תמדידות הנדסיות  רגילו   

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג   

מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר    
 500עד -מקרקעין, רישום ראשון ג

 יח"ד

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג צוריאל מודדים  

 מדידות הנדסיות  רגילות   

 מדידות הנדסיות  רגילות שעלאן מדידות  

 מדידות הנדסיות מיוחדות   

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג   

מודד איתור תשתיות תת    
 קרקעיות

 מדידות הנדסיות  רגילות רבאח ג'מיל  

 מדידות הנדסיות מיוחדות   

 יח"ד 500עד  -מודד אתר ג   

 100הנדסת תנועה ותחבורה עד  מועתז כילאני כבישים 
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד     
 יח"ד

עביר חדאד הנדסת תנועה   
 תחבורה ובטיחות

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד 
 יח"ד

אפלבוים מדידות והנדסה   
 אזרחית

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד 
 יח"ד
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 100הנדסת תנועה ותחבורה עד  פע.ג'.אל הנדסת ותכנון תחבורה  
 יח"ד

   ש.קרני מהנדסים   

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  סבאג מהנדסים   
 יח"ד

 1000נועה ותחבורה עד הנדסת ת ר.יעל הנדסה   
 יח"ד

 100הנדסת תנועה ותחבורה עד  סבאג עלי  -חרמון מהנדסים   
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  אליה בן שבת הנדסת תחבורה   
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  גסאן מזאוי  
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  י.ט. הנדסה   
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  אזרחית בע"מ  תדם הנדסה  
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  גרונר ד.א.ל. מהנדסים  
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  אמי מתום  
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  לוי שטרק   
 יח"ד

 100הנדסת תנועה ותחבורה עד  ינון תכנן מחקר ויעוץ בע"מ  
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד    
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  א.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ  
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  בע"מ 2002א.י.ג.ל הנדסה ויעוץ   
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  זכי חמדאן   
 יח"ד

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  מ.ג הנדסת תנועה   
 יח"ד
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

אינסטלצית מבנים ומגורים מעון  א.ס.ק הנדסה מים וביוב 
מ"ר, הוסטל, בי"ס,  300מעל 

מתנ"ס, אולם ספורט, בי"כ, 
בריכות שחיה, פנימיה, בית 

מדרש, תיאטרון, אולם ארועים, 
מבנה מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

 יח"ד 500עד  -ג הנדסת מים וביוב   

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 יח"ד 500עד  -הנדסת מים וביוב ג י.פ.מ הנדסת מים ופרויקטים  

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 ילהרג

 יח"ד 500עד  -הנדסת מים וביוב ג בלשה ילון  

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 יח"ד 500עד  -הנדסת מים וביוב ג יל-פל  

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב   
 יח"ד

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 מתזים –מים וביוב    

אינסטלצית מבנים ומגורים גן,  אפיק הנדסת סביבה  
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה 300מועדון עד 



 
 

 

31 

 
גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

אינסטלצית מבנים ומגורים מעון    
מ"ר, הוסטל, בי"ס,  300מעל 

מתנ"ס, אולם ספורט, בי"כ, 
בריכות שחיה, פנימיה, בית 

תיאטרון, אולם ארועים, מדרש, 
מבנה מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

 יח"ד 500עד  -הנדסת מים וביוב ג   

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 מתזים –מים וביוב    

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב המדי הנדסה בע"מ   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  יונתן קופלוביץ הנדסת מים וביוב   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  – הנדסת מים וביוב   
 רגילה

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב מ.רוזנטל מהנדסים   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

מאהר אלשאער _סבאג מהנדסים   
 פרילנס(

 500עד  -הנדסת מים וביוב ג
 יח"ד: 

אינסטלצית מבנים ומגורים גן,    
מ"ר, מבנה מזכירות,  300מעון עד 

 מ"ר, מקווה:  300מועדון עד 

 מים וביוב א.ב. מתכננים אילנה גרשביץ  
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

 מים וביוב סבאג עלי  -חרמון מהנדסים   

 יח"ד 500עד  -הנדסת מים וביוב ג ד.ה.ב מד בע"מ   

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

 יח"ד 500עד  -הנדסת מים וביוב ג תאיה אברהים אבו   

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב יעד תכנון מים בע"מ   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –מים וביוב הנדסת    
 רגילה

 מים וביוב   

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב ת.ל.מ מהנדסים   
 יח"ד

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב פלגי מים בע"מ   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 1500ד ע -הנדסת מים וביוב ב י.שיפריס מהנדסים   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב הנדסה אזרחית  -רבקה כהן   
 יח"ד

מתקנים  –הנדסת מים וביוב    
 מיוחדים

תכנית אב  –הנדסת מים וביוב    
 רגילה

 מים וביוב   
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

   ת מתקדמות טכנולוגיו -אינפרטק   

 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב בע"מ 2002א.י.ג.ל הנדסה ויעוץ   
 יח"ד

 מורשה נגישות מתו"ס מאהר סכס נגישות

 מורשה נגישות מתו"ס פאתנה נסראללה  

 מורשה נגישות מתו"ס ויסאם סטודיו  

 מורשה נגישות מתו"ס שמיר אדריכלות בע"מ  -ענבר   

 מורשה נגישות מתו"ס "מעדן תכנון והנדסה בע  

 מורשה נגישות מתו"ס בדיוק הנדסה בע"מ  

כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים   
 בע"מ

 מורשה נגישות מתו"ס

 מורשה נגישות סבאג עלי  -חרמון מהנדסים   

מאיר אטדג'י אדריכל מורשה   
 נגישות

 מורשה נגישות

 מורשה נגישות פתרונות הנדסה ובטיחות  

 מורשה נגישות ובטיחות בע"מ לבטח הנדסה   

 מורשה נגישות אבני דרניק מירון  

ראפת אבו עואד/ר.א משרד   
 הנדסה

 מורשה נגישות

 מורשה נגישות כליאל ש.פ.ע  

 מורשה נגישות רונית פוריה  

 מורשה נגישות שלמה ברוך  

 מורשה נגישות שק"ל  

 מורשה נגישות  יעקבסון הלן  

 קונסטרוקציה  מבנים שלומי שמעוני וגיה קונסטרוקציה וגיאול

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה   ראיד ג'ריס מהנדס מבנים  
 פירוט

 קונסטרוקציה  מבנים   

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח    
 ותשתיות לכל

גשרים פארקים, מעבירי מים,    
 מעברים תת קרקעים

ה  קונסטרוקציית מבנים לכל מבנ מרואן בשאראת  
 פירוט

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה   אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ  
 פירוט

 קונסטרוקציה  מבנים   

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח    
 ותשתיות לכל
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

קונסטרוקציית מבנים  מיוחדים    
 כמפורט

גדעון זולקוב מהנדסים ויועצים   
 בע"מ

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה  
 פירוט

קונסטרוקציית מבנים  מיוחדים    
 כמפורט

גשרים פארקים, מעבירי מים,    
 מעברים תת קרקעים

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח    
 ותשתיות לכל

 קונסטרוקציה  מבנים זמורוד חסן הנדסת מבנים  

  HR קונסטרוקציה  מבנים הנדסה 

 קונסטרוקציה  מבנים מוחמד רבאח מהנדסים  

קציית מבנים לכל מבנה  קונסטרו   
 פירוט

קונסטרוקציית מבנים  מיוחדים    
 כמפורט

     

     

 קונסטרוקציה  מבנים בסול מהנדסים ויועצים  

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח    
 ותשתיות לכל

 קונסטרוקציה  מבנים איל בן ענת  

אבירם  -תכנון מהנדסים יועצים   
 אמתי 

דרך, פיתוח קונסטרוקציית מבני 
 ותשתיות לכל

 קונסטרוקציה סבאג עלי  -חרמון מהנדסים   

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה   ירון אופיר מהנדסים   
 פירוט

קונסטרוקציית מבנים  מיוחדים    
 כמפורט

גשרים פארקים, מעבירי מים,  סטאר מהנדסים בע"מ   
 מעברים תת קרקעים

 וטקונסטרוקציית מבנים לפי פיר   

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה     
 פירוט

קונסטרוקציית מבנים  מיוחדים    
 כמפורט
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח    
 ותשתיות לכל

 קונסטרוקציית מבנים לפי פירוט חיים תורגמן   

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה     
 פירוט

י מים, גשרים:פארקים, מעביר ינון תכנון מחקר וייעוץ   
 מעברים תת קרקעים

 קונסטרוקציית מבנים לפי פירוט   

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה     
 פירוט

קונסטרוקציית מבנים  מיוחדים    
 כמפורט

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח    
 ותשתיות לכל

 קונסטרוקציית מבנים לפי פירוט יונתן אלרואי  

ה  קונסטרוקציית מבנים לכל מבנ    
 פירוט

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה   יוסף עמאשה מהנדסים   
 פירוט

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח    
 ותשתיות לכל

ראפת אבו עואד/ר.א משרד   
 הנדסה

 קונסטרוקציית מבנים לפי פירוט

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה     
 פירוט

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח  אמי מתום  
 תיות לכלותש

גשרים: פארקים, מעבירי מים,  רייכרט מהנדסים יועצים  
 מעברים תת קרקעים

 קונסטרוקציית מבנים     

 -קונסטרוקציית בריכות מים ב    
 מ"ק   3000עד 

קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח     
 ותשתיות לכל

ותקשורת מבני תאורה חשמל  איי. טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ תאורה חשמל ותקשורת 
 ציבור קטנים 
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

תאורה חשמל ותקשורת מעליות,    
תחנות שאיבה, גנרטורים, 

מערכות מחשוב, בקרת מבנה 
 ותאורה ותקשורת מיוחדת

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 300ציבור גדולים )מעון מעל 

מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, 
אולם ספורט, בי"כ, בריכות 
שחיה, פנימיה, בית מדרש, 

יאטרון, אולם ארועים, מבנה ת
מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

   בוסט פורוורד  

   ד.ו שילה בע"מ  

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  יל-פל  
 יח"ד 1000עד  -ב

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 ציבור קטנים 

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת    
 יח"ד 500עד  -ג

תאורה חשמל ותקשורת מעליות,    
תחנות שאיבה, גנרטורים, 

מערכות מחשוב, בקרת מבנה 
 ותאורה ותקשורת מיוחדת

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 300ציבור גדולים )מעון מעל 

מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, 
אולם ספורט, בי"כ, בריכות 
שחיה, פנימיה, בית מדרש, 

רועים, מבנה תיאטרון, אולם א
מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

תאורה חשמל ותקשורת לתכנון    
מערכות חשמל ותקשורת, פיקוד 

 ובקרה

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  א.א. תכנון חשמל  
 יח"ד 1000עד  -ב
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 ציבור קטנים 

ישאחי מהנדסים סלימאן ו  
 ויועצים 

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 
 יח"ד 500עד  -ג

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  ג.ב.מהנדסים יועצים בע"מ   
 יח"ד 1000עד  -ב

תאורה חשמל ותקשורת מעליות,    
תחנות שאיבה, גנרטורים, 

מערכות מחשוב, בקרת מבנה 
 ותאורה ותקשורת מיוחדת

לתכנון  תאורה חשמל ותקשורת   
מערכות חשמל ותקשורת, פיקוד 

 ובקרה

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  זיו שמעון אלבז   
 יח"ד 1000עד  -ב

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 ציבור קטנים 

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  טופז חברה להנדסת חשמל   
 יח"ד 1000עד  -ב

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 ציבור קטנים 

תאורה חשמל ותקשורת מעליות,    
תחנות שאיבה, גנרטורים, 

מערכות מחשוב, בקרת מבנה 
 ותאורה ותקשורת מיוחדת: 

ברקת י.ר. ב. הנדסת חשמל   
 ותאורה

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת 
 יח"ד 1000עד  -ב

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 ציבור קטנים 

ורה ותקשורת תשתיות חשמל תא א.ב. מתכננים  -דן שרון   
 יח"ד 1000עד  -ב

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת    
 יח"ד 1000עד  -ב

תאורה חשמל ותקשורת מעליות,    
תחנות שאיבה, גנרטורים, 

מערכות מחשוב, בקרת מבנה 
 ותאורה ותקשורת מיוחדת: 
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 300ציבור גדולים )מעון מעל 

מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, 
אולם ספורט, בי"כ, בריכות 
שחיה, פנימיה, בית מדרש, 

תיאטרון, אולם ארועים, מבנה 
מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  סים הנדסת חשמל   
 יח"ד 1000עד  -ב

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 300ציבור גדולים )מעון מעל 

מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, 
אולם ספורט, בי"כ, בריכות 
שחיה, פנימיה, בית מדרש, 

תיאטרון, אולם ארועים, מבנה 
מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  ספיר יזרח בע"מ   
 יח"ד 1000עד  -ב

מבני  תאורה חשמל ותקשורת   
 300ציבור גדולים )מעון מעל 

מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, 
אולם ספורט, בי"כ, בריכות 
שחיה, פנימיה, בית מדרש, 

תיאטרון, אולם ארועים, מבנה 
מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

תאורה חשמל ותקשורת מעליות,    
תחנות שאיבה, גנרטורים, 

מערכות מחשוב, בקרת מבנה 
 ותאורה ותקשורת מיוחדת: 

תאורה חשמל ותקשורת לתכנון    
מערכות חשמל ותקשורת, פיקוד 

 ובקרה

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  צור נעמן  
 יח"ד 1000עד  -ב
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 300ציבור גדולים )מעון מעל 

מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, 
בי"כ, בריכות  אולם ספורט,

שחיה, פנימיה, בית מדרש, 
תיאטרון, אולם ארועים, מבנה 

מיוחד לארועים כלכליים 
תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 

 ביטחוני, מעבדות

תאורה חשמל ותקשורת מעליות,    
תחנות שאיבה, גנרטורים, 

מערכות מחשוב, בקרת מבנה 
 ותאורה ותקשורת מיוחדת: 

ת לתכנון תאורה חשמל ותקשור   
מערכות חשמל ותקשורת, פיקוד 

 ובקרה

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת  ראובני משה יועצים להנדסה  
 יח"ד 1000עד  -ב

תאורה חשמל ותקשורת מבני     
 300ציבור גדולים )מעון מעל 

מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, 
אולם ספורט, בי"כ, בריכות 
שחיה, פנימיה, בית מדרש, 

ארועים, מבנה תיאטרון, אולם 
מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

תאורה חשמל ותקשורת מעליות,     
תחנות שאיבה, גנרטורים, 

מערכות מחשוב, בקרת מבנה 
 ותאורה ותקשורת מיוחדת: 

תאורה חשמל ותקשורת מבני  איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ  
 ציבור קטנים 
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

תאורה חשמל ותקשורת מבני    
 300ציבור גדולים )מעון מעל 

מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, 
אולם ספורט, בי"כ, בריכות 
שחיה, פנימיה, בית מדרש, 

תיאטרון, אולם ארועים, מבנה 
מיוחד לארועים כלכליים 

תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון 
 ביטחוני, מעבדות

תאורה חשמל ותקשורת לתכנון    
חשמל ותקשורת, פיקוד  מערכות

 ובקרה

תאורה חשמל ותקשורת לתכנון     
מערכות חשמל ותקשורת, פיקוד 

 ובקרה

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ,  יאסר איוב הנדסת בטיחות יועץ בטיחות 
 אולם ספורט:

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,       
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות       
 מרחב ציבורי:ו

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ,  פאתנה נסראללה  
 אולם ספורט:

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,       
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות       
 ומרחב ציבורי:

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ,  איתן יעוץ בטיחות הגנה מאש  
 אולם ספורט:

ת הוסטל, בי"ס, יועץ בטיחו     
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות      
 ומרחב ציבורי:

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ,  ויסאם סטודיו  
 אולם ספורט:

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,      
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות      
 ומרחב ציבורי:
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

      

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ,  דסה בע"מבדיוק הנ  
 אולם ספורט:

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,       
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות       
 ומרחב ציבורי:

איי.אל.אם.ווי הנדסה ובטיחות   
 בע"מ

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ, 
 אולם ספורט:

, יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס      
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות       
 ומרחב ציבורי:

   אשר כהן   

   פתרונות הנדסה ובטיחות בע"מ  

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ,  סבאג עלי  -חרמון מהנדסים   
 אולם ספורט:

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,      
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

שצ"פים, רחובות יועץ בטיחות      
 ומרחב ציבורי:

הנדסת איכות  -מומותקן   
 ובטיחות 

יועץ בטיחות לגן, מעון, בית 
 כנסת, אולם ספורט

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,    
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות    
 ומרחב ציבורי

ראפת אבו עואד/ר.א משרד   
 הנדסה

ב"כ, יועץ בטיחות לגן, מעון, 
 אולם ספורט

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,      
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות      
 ומרחב ציבורי:

   הדרכות שניצר חיה   

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ,  לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ   
 אולם ספורט

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,    
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות    
 ומרחב ציבורי

יועץ בטיחות לגן, מעון, ב"כ,  בטיחות רחמני  
 אולם ספורט

יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס,     
 מתנ"ס ומבנים מיוחדים

יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות     
 ומרחב ציבורי

   נשר בטיחות ויעוץ עסקי   

גן, מעון, ב"כ, יועץ בטיחות ל  1993כליאל ש.פ.ע   
 אולם ספורט

כתבי כמויות ומפרטים למבנים  ניר אסולין כמאי 
 ותשתיות

כתבי כמויות ומפרטים למבנים  ינון תכנון מחקר וייעוץ   
 ותשתיות

כתבי כמויות ומפרטים למבנים  פרויקט במה  -מרק   
 ותשתיות

כתבי כמויות ומפרטים למבנים  חיים תורגמן   
 ותשתיות

כתבי כמויות ומפרטים למבנים  רג מאירגרינב  
 ותשתיות

 יועץ אקוסטיקה מדעי הסביבה  -אדמה  אקוסטיקה 

 יועץ אקוסטיקה אתוס אדריכלות תכנון וסביבה   

סאונד רייז ייעוץ אקוסטי   
 והנדסת קול

 יועץ אקוסטיקה

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח 
 הנדסי ובקרה

טים, פיקוח ניהול תכנון, פרויק ניר אסולין
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  ר.א.ב הנדסה בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים   
 ומבנים בע"מ

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח 
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

יקטים איינשטיין שריר ניהול פרו  
 ופיקוח בניה בע"מ

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח 
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  הדר מהנדסים יועצים  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  בע"מ 1995א.אפשטיין ובניו   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

אדלר ניהול ופיקוח פרויקטים   
 בניה ותשתיות בע"מ

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח 
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

אייזנברג הנדסה יעוץ ניהול   
 seiופיקוח 

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח 
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ם, פיקוח ניהול תכנון, פרויקטי עדן תכנון והנדסה בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  עמיר חשמונאי  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  אנך הנדסה בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  נדב טופז  
טחים הנדסי ובקרה כולל ש

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  שי נשיא  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

 ניהול ופיקוח הקמת מערכות ביוב ויטמן ניהול פרויקטים בע"מ  

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

יקטים, פיקוח ניהול תכנון, פרו גייגר את שובל הנדסה אזרחית  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

 ניהול ופיקוח הקמת מערכות ביוב   

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  מרואן בשאראת  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים
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 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  אילוז מהנדסים בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

הול תכנון, פרויקטים, פיקוח ני ארטמאג בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  בדיוק הנדסה בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  פורן שרים  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

, פיקוח ניהול תכנון, פרויקטים א.י.ע.סקוריה בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  אלרום שרגא מהנדסים  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  אהוד ברוך   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  ד.ק אוסטרובסקי   
ה כולל שטחים הנדסי ובקר

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  TMRניהול פרויקטים     
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  פלד קליין   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  דאטום מהנדסים בע"מ   
 הנדסי ובקרה כולל שטחים

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  פיונט בע"מ -ג'או   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים
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גשור    •גבעת יואב    •בני יהודה    •אפיק    •אניעם    •רום   -אל •אליעד    •אלוני הבשן    •אורטל    •אודם    •אבנ"י אית"ן    •

 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

תו"פ הנדסה  ב.א.ב. תכנון   
 ופיקוח

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח 
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

   אביב ניהול   

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  דעת הנדסה   
קרה כולל שטחים הנדסי וב
 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  מוטי הוניג הנדסה בע"מ   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  סיגלית מירון פיסטינר  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  ג'נין בליש  -ערד   
ה כולל שטחים הנדסי ובקר

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  גדיש חברה להנדסה   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  1994סיסילינק השקעות   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  גופר הנדסה   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  בסול מהנדסים ויועצים  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  יונתן גלעד ניהו ופיקוח בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  רי נוימן או  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים
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 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  פרויקט במה  -מרק   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  א.נתיב ניהול ופיקוח   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

רויקטים, פיקוח ניהול תכנון, פ   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  נח גרוס   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  ה.אדיר הנסה אזרחית   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

 ניהול ופיקוח הקמת מערכות ביוב איתן רוזנברג   

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  ם עטראד  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  בן חפר פרויקטים בע"מ   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  אד בר יועצים בע"מ   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  ב לנוף נתי -גלעד דיאמנט   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  א.מ.י )עובד( הנדסה בע"מ  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  אר לב הנדסה ופרוייקטים בע"מ   
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  .ט טליסמן הנדסה בע"מא.ס  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים
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 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  אבני דרניק מירון  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  יהודה פלסר  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ל תכנון, פרויקטים, פיקוח ניהו איציק שאול  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  מבט קדימה ניהול ויזום  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  יל-פל  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
ה כולל שטחים הנדסי ובקר

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  טל פיקוח וניהול בניה  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח  מוחמד רבאח מהנדסים  
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח    
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 ציבוריים

 ניהול ופיקוח הקמת מערכות ביוב   

 ניהול ופיקוח הקמת מערכות ביוב    

ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח     
הנדסי ובקרה כולל שטחים 

 יבורייםצ
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 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •
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 קונסטרוקציה  מבנים    

קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה      
 פירוט

קונסטרוקציית מבנים  מיוחדים     
 כמפורט

יעוץ הנדסי אלומיניום, נגרות  א.נתיב ניהול ופיקוח   
 ומסגרות

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה( ישי דוד ויהודה בנישתי יעוץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה(

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה( גרמי גיאוטכניקה בע"מ  

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה( הנדסה אזרחית -חנא חוראני   

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה( ארם מהנדסים   

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה( א.גיאומכניקה בע"מ   

 ניקה(יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכ פ.א.ב  הנדסה בע"מ   

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה( ג.י.א ישראל קיסר  

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה( ישראל קלר  

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה( חזן הנדסהת ביסוס  

 יועץ ססמי הנדסה אזרחית -חנא חוראני  יועץ ססמי 

 יועץ ססמי עמוס שירן בע"מ  

ות ע.מ לברוב הנדסת מעלי יועץ מעליות  
314586926 

 מעליות

 מעליות פי אר די ביקורת מעיות   

 מעליות א.ב מתכננים משה עינב   

 מעליות אינג' ש. לוסטיג  

   אילוז מהנדסים בע"מ  

 יועץ להכנת נספח עצים  יל-פל יועץ להכנת נספח עצים 

אגרונומים ועורכי  -פיתוח ונוף  ירדן תכנון נוף  
 נספחי עצים בוגרים

אגרונומים ועורכי  -פיתוח ונוף  עצים וסביבה  -שבתאי יאן   
 נספחי עצים בוגרים

אגרונומים ועורכי  -פיתוח ונוף  מידות ומעשי נוף   
 נספחי עצים בוגרים

 יועץ להכנת נספח עצים  איתן רוזנברג   

 יועץ להכנת נספח עצים  ד"ר רקפת הדר גבאי  

   זייד את זייד  שמאות 

 עיצוב פנים מיכל תירושי פנים עיצוב

 עיצוב פנים אורי אירית בע"מ  

 עיצוב פנים רוית פרנק  

 עיצוב פנים חזקיה אדריכלות פיננסית  
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 נוב   •נאות גולן    •מרום גולן    •מעלה גמלא    •מיצר    •מבוא חמה    •כפר חרוב    •כנף    •  יונתן  •חיספין    •  חד נס •

 שעל •רמת מגשימים    •רמת טראמפ    •רמות    •קשת    •קלע אלון    •קדמת צבי    •עין זיון    •נמרוד    •  נטור •נוה אטי"ב    •

בן דוד קאסוטו אדריכלות   
 לילדים ונוער

 עיצוב פנים

 יועץ  מועתז כילאני יועץ תמרור

 יועץ  גדעון חיל  

 יצוב פניםע רוית פרנק עיצוב גרפי ותכנון שילוט

 עיצוב גראפי ותכנון שילוט גליה ארז  

 עיצוב גראפי ותכנון שילוט גבעתי מעצבים  

 עיצוב גראפי ותכנון שילוט סטודיו ווי בע"מ  

איי.אי.אס מערכות מתקדמות  מיזוג אויר
 לאנרגיה בע"מ

 יועץ ומתכנן מיזוג אויר ואורור

ם ופיעים פרטי -חרמון מהנדסים  מתכנן ספרינקלרים/מתזים
 מעלה

  

פרטים מופיעים  -רבקה כהן   
 מעלה
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	 ףסא ינמ 
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	 םיסדנהמ זוליא 
	  
	ןייטשניבור זרא 
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	 שונא יבאשמ
	 רנכוב יטיד 
	  
	מ"עב הדוקנ עשת 
	  
	 מ"עב םיפסונ םינוויכ 
	  
	 יוניש רב
	  
	 םינוגרא חותיפל תויגטרטסא םטול 
	  
	 אלימ םדא 
	  
	 ינימק ויז 
	  
	 מ"עב יסדנה ץועי טקיורפ וק 
	  
	 קוטש ןר 
	  
	 םיבג תצובק
	  
	 יחרזמ יבא 
	  
	 תליפ 
	  
	 בל תעפי
	  
	ןימי לצרה 
	  
	ונאיצרמ השמ 
	  
	ירזלוי הליג 
	  
	 רפע םתר
	 תוחיטב םוחתב הכרדה 
	 מ"עב תוחיטבו הסדנה חטבל 
	  
	 לטסירק ןצינ 
	  
	 תוחיטב.ש יאקרב 
	  
	 רסאי בויא 
	תושיגנ םוחתב הכרדה 
	 מ"עב תוחיטבו הסדנה חטבל 
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	 רנכוב יטיד 
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	םיפסונ םינוויכ  מ"עב 
	  
	 יזנכשא יתסא 
	  
	 ינימק ויז 
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	 יחרפ הלאירמ 
	  
	 אלימ םדא 
	  
	 רחשא
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	ירזלוי הליג 
	  
	 ןייד לכימ 
	  
	 ירוא קרב 
	  
	 בל תעפי
	  
	 רורד ןופ ןרומ 
	 הקיפרג 
	סומ תרפא ץיבוק 
	  
	 ןאימילכ ןועדג
	  
	 ןמזור ךליל וידוטס 
	  
	 ץיבורזל עטנ 
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	ירזלוי הליג 
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	 ילכלכ יקסע ץועי
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	 יוניש רב
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	 אלימ םדא 
	  
	 ינימק ויז 
	  
	 גולאיד
	  
	 מ"עב יסדנה ץועי טקיורפ וק 
	  
	 יחרפ הלאירמ 
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	 םיבאשמ 
	  
	 רחשא
	  
	 קוטש ןר 
	  
	 תליפ 
	  
	 םיבג תצובק
	  
	רדנלרוק ויסרוה 
	  
	ירזלוי הליג 
	  
	 רורד ןופ ןרומ 
	ןכות תואצרהו תואנדס 
	 סודומ 
	 
	 לקנרפ הנפד 
	 
	 יזנכשא יתסא 
	 
	 אלימ םדא 
	 
	 ינימק ויז 
	 
	 יחרפ הלאירמ 
	 
	 רחשא
	 
	 קנרטספ הקיבצ 
	 
	ירזלוי הליג 
	תומכסה תיינבו רושיג יכילהת 
	 סודומ 
	 
	 יזנכשא יתסא 
	 
	 ינימק ויז 
	 
	 ןרק ןליא 
	 
	 יחרפ הלאירמ 
	 
	 רחשא
	םוסרפ 
	 ןאימילכ ןועדג
	 
	 לקנרפ הנפד 
	 
	 ןמזור ךליל וידוטס 
	 
	 ןמצלז יזנכשא 
	 
	 ילכלכ יקסע ץועי
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	 סודומ 
	 
	 יזנכשא יתסא 
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	 ןרומ ריאמ 
	 
	 ינימק ויז 
	 
	 גולאיד
	 
	 יחרפ הלאירמ 
	 
	 רחשא
	 
	ירזלוי הליג 
	יגטרטסא ןונכת 
	 םינוגרא חותיפל תויגטרטסא םטול 
	 
	 יחרפ הלאירמ 
	 
	 היפרגוטרקואיג 
	 
	 אירול
	 
	 רורד ןופ ןרומ 
	רוביצ ףותיש 
	 ינימק ויז 
	 
	 גולאיד
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	םייתרבח םירקס 
	 םינוגרא חותיפל תויגטרטסא םטול 
	 
	 גולאיד
	 
	 היפרגוטרקואיג 
	 יתליהק ץועיי 
	 ןרומ ריאמ 
	 
	 ינימק ויז 
	 
	 גולאיד
	 
	רמ יחרפ הלאי 
	 
	'תושו ןייטשדלוג תא טימשרפוק 
	 
	 היפרגוטרקואיג 
	 
	 סוורפיק הרש 
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	רדנלרוק ויסרוה 
	תיתליהק תונמוא 
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	 יתקוסעת ץעוי 
	 אלימ םדא 
	 
	דעלג ךליל 
	 
	 רורד ןופ ןרומ 
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	 םייעוצקמ םיחנמ 
	 לקנרפ הנפד 
	 
	 יזנכשא יתסא 
	 
	 ינימק ויז 
	 
	שא רח
	יטפשמ ץעוי
	 'תושו ןהכ המלש 
	 
	'תושו ןייטשדלוג תא טימשרפוק 
	 
	 'תשו יאדוס ןוסמייח 
	  
	 ילכלכ יקסע ץועי
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	 םיטקייורפ להנמ 
	 דרע
	ןוניגו ץועיי 
	 סייר דוד 
	םינבמ( תושיגנ ץעוי)הביבסו תויתשת , 
	 רבנע
	  
	ךורב המלש
	שאו תוחיטב ץעוי 
	 ןקתומומ
	  
	הסדנה דרשמ א.ר/דאוע ובא תפאר 
	  
	 היח רצינש תוכרדה 
	  
	שאהו תוחיטבה זכרמ
	  
	 יקסע ץועייו תוחיטב רשנ 
	  
	תוחיטב.ש יאקרב  
	  
	 שא ןוגימ ןייעמ 
	  
	 רסאי בויא 
	  
	 ןהכ ןסינ 
	  
	ןמ'גרות ןייעמ 
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	  תוריית ןנכתמ 
	 טידנב שוג 
	  
	 רשבוה דראודא 
	  
	 קנרטספ הקיבצ 
	  
	לוסג תילד 
	  
	דשא לארשי 
	  
	 תונורתפ 
	 יאקיפרג 
	 ץיבוקסומ תרפא 
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	 ןאימילכ ןועדג
	  
	 וידוטס ןמזור ךליל 
	  
	 ץיבורזל עטנ 
	  ואדיו םלצ 
	 הזואפ 
	 גותימו םוסרפ 
	 ןמכלב לייא 
	 
	 
	P
	P
	 הדש תוריש םוחת הכרדה 
	 דנבלג השמ 
	  
	 ינבא ודיע 
	חמוצה תנגה תכרדה 
	 דנבלג השמ 
	תוריפ הכרדה 
	 דנבלג השמ 
	  
	 רצוק לבוי 
	הכרדה  תוירטפ 
	 ןוסניול הילד 
	 םירקס
	 מ"עב הסדנה  ב.א.פ 
	 תודידמ
	 ץועייו רקחמ ןונכת ןוני 
	 תינוריעתואלקח/יתליהק ןוניגל יעוצקמ זכר 
	ןלוג ימ 
	 תויקסע תינכות , יקוויש ץועי , יסנניפ ,יקסע ץועי 
	 קוניז
	  
	 מ"עב רבונצ ןבצ 
	  
	 ןלוג ימ 
	  תיאלקח הלכלכ 
	 יא.יג.ייא
	  
	 ןילא עשילא
	  םינז םושיר ןיינעל ץועיי 
	 לת רב ךורב 
	ףיטק , תוממחל הזירא יתבל ןוכימ 
	 הסדנהו ןוכימ רואמ 
	 יעדמ ,הקינכמ ,יאופר דויצ ,היגולויב ,הימיכהקינורטקלא , תרושקת ,בשחמה 
	ימע ןב הנילואפ 
	 יקסע חותיפ קוייש 
	 ןמלגיצ ןוכמ 
	  
	 ןילא עשילא
	 ,הייקשה תוכרעמ ,תואלכה , הפיכאו םושיר  תקיודמ תואלקח 
	 מ"עב רלסרב לייא ר"ד 
	  
	יאדוד ביתנ 
	  
	 קמעה יאלקח זכרמ 
	   ינחור ןיינק םוחתב ןעדימ ,תונשדח ץעוי 
	 ןיוור לאומס 
	 םידקשה םוחתב הכרדה 
	רקורב לג 
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	פא חותיפ יתורש טנרטניא ירתאו תויצקיל 
	 ןמטיב 
	 טנרטניא רתאל הקוזחתו חוריא יתורש היצקילפאלו 
	 ןמטיב 
	םייפותיש םיכילהת תייחנה 
	 מ"עב יסדנה ץועי טקיורפ וק 
	 םירקס עוציב ,םינוש הביבסו עדמ יאשונב ץועיי םייתביבס 
	 לאומש הטופא 
	  
	 המדא
	  
	 מ"עב הסדנה  ב.א.פ 
	  
	תומזוי הביבסה ןעמל 
	  
	ירוטו םיסינ 
	  
	 סותא 
	  
	 מ"עב סקינברוא 
	 יתביבס ץועיי 
	תודש
	  
	 םיסדנהמ .א.א
	  
	רב העונ
	  
	 יתביבס ןונכת ףחש 
	 
	 
	 
	P
	P
	 וטופותרואו תודידמ 
	 ריוא ימוליצ קפוא 
	  
	צה ץח מ"עב הסדנהו יופימ ןופ 
	  
	ןלוג ימ 
	םיטקיורפ יווילו ץועי יתורש 
	 מ"עב ןואטרטניא 
	  
	 דרע
	  םוחתב תומייק תוכרעמל קשממ , םימושיי חותיפהינבו ןונכת 
	 מ"עב ןואטרטניא 
	GIS 
	 וא'ג
	  
	 ריוא ימוליצ קפוא 
	  
	מ ןופצה ץח מ"עב הסדנהו יופי 
	  
	 מ"עב סקינברוא 
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	 הינופלטו םיבשחמ תרושקת ץעוי 
	  ןמלס ןורש
	  
	 לפירט 
	  
	 ינבא יחיבא 
	בושחמ ץעוי 
	 לפירט 
	  
	 לוהינ לגאנע2009  
	  
	 יחרזמ יבא 
	  
	 תקרב רהז
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	 תויגוגדפ תוינכות זוכיר 
	נדע רואלא ה 
	 םייגוגדפ יוניש יכילהת תלבוהל ינוגרא ץועיי 
	 ינימק ויז 
	  
	 םיבג תצובק
	  
	 רימש ןוכמ 
	רפסה יתיבב תוגהנתה ת/חתנמרדה 
	רלקטש לטימ 
	  
	   לאומס ילוש 
	  
	)ןולאצ( תשק עטנ 
	  
	,ןראפ ידע 
	 תרושקת תיאנלק וגעמ תינכות 
	 ןמפוה הליה 
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	היפרת המרדב םילפטמ 
	 םיבאשמ 
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	יתור טנמיד 
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	ןהד םירמ 
	  
	ינורפע ודיע 
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	רגניפ הבאז 
	  
	לארשי ת"והמ 
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	 מ"עב םיפסונ םינוויכ 
	  
	'זדג יתא 
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	יזנכשא יתסא 
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	 םוריח םוחתב זכר 
	 רחש רוא םות 
	  
	 ירא ןב ינוי 
	  
	 םיבאשמ 
	  קוסיעב האפרמ 
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	י"חצ 
	  דסמ לכימ 
	  
	  רדנלרוק ויסרוה 
	  
	  לאירוצ תידיע 
	 ישגיר לופיט 
	  ינאורק תימלוש 
	  תוגהנתה חותינ 
	   לאומס ילוש 
	 תרושקת תיאנלק וגעמ תינכות 
	 ןמפוה הליה 
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	 הנונרא תודידמ 
	 תוסנכה בינמ 
	 עדימ תוכרעמ
	 תוסנכה בינמ 
	םיפסכו ןובשח תייאר 
	ןמשיפ ןור 
	  
	 'תשו קינכוב ריפוא
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	 יתליהק ןוניג ךירדמ 
	 קנרפ ןליא 
	  
	 גרבנזור ןתיא 
	  
	 סייר דוד 
	  
	 םולבנזור הנד 
	  
	 רחש רוא םות 
	  
	ירוטו םיסינ 
	 תויראלוס ץעוי 
	ראלוס ןלוג 
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	 םילכירדא 
	םילכירדא לייא ידעלג 
	 דע ע"בת דלש תולכירדא1000 ד"חי 
	  
	 
	ינבמ תולכירדא  ,ןג ( םינטק רוביצ דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדא :תירפכ/תינוריע 
	  
	 
	 םייסדנה םינבמ תולכירדא 
	  
	מ"עב הסדנה ב.א.ר
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	מ"עב םילכירדא ז.א.מ ןרוא 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	ףרצ תיריא
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 דע ע"בת דלש תולכירדא1000 ד"חי 
	  
	 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 "מהווקמ ,ר 
	  
	 
	:ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדא :תירפכ/תינוריע 
	  
	םילכירדא אסא 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 דע ע"בת דלש תולכירדא1000 ד"חי 
	  
	 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדא :תירפכ/תינוריע 
	  
	 
	:ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 
	 לכירדא
	  
	םילכירדא פלרח ןועדג 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 דע ע"בת דלש תולכירדא1000 ד"חי 
	  
	 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300 ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ  דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	 בוציעו תולכירדא ריפכ דהואםינפ 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדא :תירפכ/תינוריע 
	  
	מ"עב הסדנהו ןונכת ןדע 
	 לכירדא
	  
	  
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	וידוטס םאסיו 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	מ"עב םילכירדא ןמרל.א 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	 דרע
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 דע ע"בת דלש תולכירדא1000 ד"חי 
	  
	 
	 לכירדא
	  
	 םילכירדא ןנור עבש תבו המלשםירע יננכתמו 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	  
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	ןמדלוג ןר 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדאעמ דע ןו300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	ורפאמ םיסדנהמ 
	  
	  
	לדנמ בירי 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדא :תירפכ/תינוריע 
	  
	 
	:םימקרמ רומיש לכירדא 
	  
	 
	םינבמ רומיש 
	  
	ויז איגש 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 מהווקמ ,ר" 
	  
	  
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	מ"עב םילכירדא ימדש ץיבורזל 
	  
	  
	ןומרד דוד 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 תולכירדא וטוסאק דוד ןברעונו םידליל 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300 במ ,ר"מ ,תוריכזמ הנ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדא :תירפכ/תינוריע 
	  
	 םילכירדא ןמדלפ ןתנו ילמרכמ"עב 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	רב ידוררג 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	םיסדנהמ םילכירדא ימיור ובא 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	 
	 דע ע"בת דלש תולכירדא1000 ד"חי 
	  
	 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	דא ןהכ .יםילכיר 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	סולק קאינשל ןורדק 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	  
	םילודג רוביצ הנבמ 
	  
	  
	דא תושדחתה םינבמ תולכיר :תירפכ/תינוריע 
	  
	ךילדניורפ רימא 
	םינבמ רומיש 
	  
	v5 םילכירדא 
	  
	  
	סותא 
	 דע ע"בת דלש תולכירדא1000 ד"חי 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדא :תירפכ/תינוריע 
	  
	 
	 לכירדא
	  
	 
	:ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 ע.פ.ש לאילכ1993  
	וביצ הנבמםילודג ר 
	  
	םילכירדא רייוד 
	 דע ע"בת דלש תולכירדא1000 ד"חי 
	  
	 
	 ,ןג ( םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדא :תירפכ/תינוריע 
	  
	 
	:םימקרמ רומיש לכירדא 
	  
	 
	:ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 
	לכירדא  :םינבמ רומיש 
	  
	 דוד רפונ
	םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 םילכירדא דעי 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 םיסדנהמ גאבס 
	  
	  
	 םיננכתמ .ב.א 
	  
	  
	םיננכתמ.ב.א המק רב ינד 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	םיננכתמ ב.א ץכ תאשמ 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	 )ונדלוט( בולדג תינורםיננכתמ.ב.א 
	כירדא םילודג רוביצ ינבמ תול 
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	םיננכתמ ב.א הטילג הקינומ 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	םיננכתמ ב.א יניס הדוהי 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	יצ ינבמ תולכירדא םינטק רוב 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	 םיסדנהמ ןומרח
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םייסדנה םינבמ תולכירדא 
	  
	 ןייטשטור הלסרמ 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םייסדנה םינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	תולכירדא רזיל יבא 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	 רבנע
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 
	גנ השרומתושי 
	  
	 םילכירדא יקסנזיב גרבסיו 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	 לכירדא ןלפק דנומסד 
	דאג ע"בת דלש לכיר
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 תולכירדא תונרג .י.י 
	ע"בת 
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	רומיש 
	  
	 לבמ ןרע 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	לכירדא םינטק רוביצ ינבמ תו 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	 תולכירדא רדנלב ןר 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	תאהביבסו ןונכת תולכירדא סו 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 לכירדא
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	'תושו רוג ארויג 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 הסדנהו תולכירדא זפלג 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 דניורפ קחצי 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 םירע יננכתמו םילכירדא ןודרוג 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 ק.י.ת
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 לכירדא
	  
	רוזאו ריע ןונכת ןמרל 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 םילכירדא וקביפ ןליא 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 תולכירדא אנחרב 
	 לכירדא
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 
	 םייסדנה םינבמ תולכירדא 
	  
	 
	םימקרמ רומיש לכירדא 
	  
	 
	םינבמ רומיש לכירדא 
	  
	 רמשמ
	םינבמ רומיש 
	  
	זיא.נ.א ן
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 לכירדא
	  
	 
	םימקרמ רומיש לכירדא 
	  
	 
	םינבמ רומיש לכירדא 
	  
	 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	ימע ךילמנ ת 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 באוי( מ"עב םילכירדא אנדסה)סוסיק 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 ינוריע הוותמ 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	א םילודג רוביצ ינבמ תולכירד 
	  
	 רוד לכימ 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	ישורית לכימ 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	  
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 בואט ישיבא 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	םיצעוי םיסדנהמ טרכייר 
	ולכירדא םינטק רוביצ ינבמ ת 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	ןמטלא ולבפ 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	קנרטספ הקיבצ 
	 לכירדא
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	שדחתה םינבמ תולכירדא תו :תירפכ/תינוריע 
	  
	 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 םירע ןינבו תולכירדא ןורוא סיו'גמ"עב 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	זירפ ינב 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	םילכירדא זר 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	  
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	  
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	  
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	םילכירדא להק דלפסנמ 
	 םילודג רוביצ ינבמ תולכירדא 
	  
	 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ראתמ/בא תינכת תולכירדא 
	  
	 
	 תושדחתה םינבמ תולכירדאתירפכ/תינוריע 
	  
	 יננכתמו םילכירדא םתור הלישמ"עב םירע 
	ג ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	 םינטק רוביצ ינבמ תולכירדא 
	 ףונו חותיפ תולכירדא 
	ףונ תולכירדא יחרפ הדוהי 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	 ףונו חותיפ
	  
	ףונ תולכירדא תרפא 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	ףונ תולכירדא ןמסור לט 
	פ תולכירדאד ףונו חותי
	  
	ןהכ ןועדג 
	 ףונו חותיפ
	  
	רירש סדה 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	םילכירדא רייוד 
	  
	  
	 ינרא תור 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	תולכירדא ד ףונו חותיפ
	  
	 
	 ףונו חותיפ
	  
	 םילכירדא דעי 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 היאןומלש 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	המק רב ינד םיננכתמ ב.א 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 יתביבס ןונכת םולב רלימ 
	אג ףונו חותיפ תולכירד
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	קאילגורק הניר - ףונ תולכירדא  
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	פ תולכירדאד ףונו חותי
	  
	 ףונ תולכירדא בא 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	מ"עב ץועייו ןונכת ןוארב יתימא 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	ףונ תולכירדא
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	יו רקחמ ןונכת ןוני ץועי 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 ףונ תולכירדא ארא 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 מגיל
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	 ףונו חותיפ
	  
	 
	 חוקיפ ,םיטקיורפ ,ןונכת לוהינהיקשהו ןוניג לש הרקבו יסדנה 
	  
	ףונ תולכירדא תרפא 
	 חוקיפ ,םיטקיורפ ,ןונכת לוהינבו יסדנההיקשהו ןוניג לש הרק 
	  
	 ןזור ברימ 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	 ףונו חותיפ
	  
	 
	 חוקיפ ,םיטקיורפ ,ןונכת לוהינהיקשהו ןוניג לש הרקבו יסדנה 
	  
	רד רדייברו 
	 חוקיפ ,םיטקיורפ ,ןונכת לוהינהיקשהו ןוניג לש הרקבו יסדנה 
	  
	רורד רדייב 
	 ףונו חותיפ
	  
	 ףונ לכירדא ףסוי ינד 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 דג חלש
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	לפ
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 שעג ןרע
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	 ףונו חותיפ
	  
	 רמש עטנ 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	 ףונו חותיפ
	  
	 ףונ ישעמו תודימ 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	 ףונו חותיפ
	  
	 
	יפונ םוקישו הביבס ץעוי 
	  
	ףונ תולכירדא יביט 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ע"בת דלש לכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 גרבנזור ןתיא 
	 ףונו חותיפ
	  
	 
	 חוקיפ ,םיטקיורפ ,ןונכת לוהינהיקשהו ןוניג לש הרקבו יסדנה 
	  
	יחמק לט ףונ תולכירדא 
	ב ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 מ"עב ףונ יתנחלא דוד 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ב ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	 ףונו חותיפ
	  
	ןזייא גא 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 טנמאיד דעלג
	 חוקיפ ,םיטקיורפ ,ןונכת לוהינהיקשהו ןוניג לש הרקבו יסדנה 
	  
	ףונ תולכירדא טרא 
	תיפ תולכירדאד ףונו חו
	  
	 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	רואמ רב לעי 
	ג ףונו חותיפ תולכירדא
	  
	 
	ד ףונו חותיפ תולכירדא
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	ד ףונו חותיפ תולכירדא
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	 זוקינו היגולורדיה 
	ןולי השלב 
	זוקינ ץעויו גולורדיה 
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	זוקינ ץעויו גולורדיה 
	  
	 מ"עב הסדנה ידמה 
	זוקינ ץעויו גולורדיה 
	  
	 םיסדנהמ לטנזור.מ 
	זוקינ ץעויו גולורדיה 
	  
	 הסדנה לעי.ר 
	זוקינ ץעויו גולורדיה 
	  
	 םיסדנהמ ןומרח
	זוקינ ץעויו גולורדיה 
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	זוקינ ץעויו גולורדיה 
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	זוקינ ץעויו גולורדיה 
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	זוקינ ץעויו גולורדיה 
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	זוקינ ץעויו גולורדיה 
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	תודחוימ תויסדנה תודידמ 
	  
	 
	הליגר ןיעקרקמ םושיר תודידמ 
	  
	 
	ג רתא דדומ
	  
	 
	ב רתא דדומ
	  
	 
	 רדסה ,ג"תת ,ר"צת תודידמג ןושאר םושיר ,ןיעקרקמ
	  
	 
	 רדסה ,ג"תת ,ר"צת תודידמב ןושאר םושיר ,ןיעקרקמ
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	תוילגר תודידמ 
	  
	 
	תודחוימ תויסדנה תודידמ 
	  
	 
	הליגר ןיעקרקמ םושיר תודידמ 
	  
	 
	ב רתא דדומ
	  
	 
	 רדסה ,ג"תת ,ר"צת תודידמב ןושאר םושיר ,ןיעקרקמ
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	ב רתא דדומ
	  
	 
	 רדסה ,ג"תת ,ר"צת תודידמושיר ,ןיעקרקמב ןושאר ם
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	תוליגר  תויסדנה תודידמ 
	  
	  
	תודחוימ תויסדנה תודידמ 
	  
	  
	הליגר ןיעקרקמ םושיר תודידמ 
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	 םישיבכ 
	ינאליכ זתעומ 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה100 ד"חי 
	  
	  
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	 העונת תסדנה דאדח ריבעתוחיטבו הרובחת 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	 הסדנהו תודידמ םיובלפאתיחרזא 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	הרובחת ןונכתו תסדנה לא.'ג.עפ 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה100 ד"חי 
	  
	 םיסדנהמ ינרק.ש 
	  
	  
	 םיסדנהמ גאבס 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	 הסדנה לעי.ר 
	ת תסדנה דע הרובחתו העונ1000 ד"חי 
	  
	 םיסדנהמ ןומרח
	 דע הרובחתו העונת תסדנה100 ד"חי 
	  
	 הרובחת תסדנה תבש ןב הילא 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	יואזמ ןאסג 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	 הסדנה .ט.י 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	הסדנה םדת  מ"עב תיחרזא 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	םיסדנהמ .ל.א.ד רנורג 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	םותמ ימא 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	 קרטש יול 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	מ"עב ץועיו רקחמ ןנכת ןוני 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה100 ד"חי 
	  
	 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	מ"עב הסדנה ןמסילט ט.ס.א 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	 ץועיו הסדנה ל.ג.י.א2002 מ"עב 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	 ןאדמח יכז 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	  
	 העונת תסדנה ג.מ 
	 דע הרובחתו העונת תסדנה1000 ד"חי 
	 בויבו םימ 
	הסדנה ק.ס.א 
	 ןועמ םירוגמו םינבמ תיצלטסניא לעמ300  ,ס"יב ,לטסוה ,ר"מ ,כ"יב ,טרופס םלוא ,ס"נתמ תיב ,הימינפ ,היחש תוכירב ,םיעורא םלוא ,ןורטאית ,שרדמ םיילכלכ םיעוראל דחוימ הנבמ ןוגימ הנבמ ,ןואיזומ ,םייתוברתתודבעמ ,ינוחטיב 
	  
	 
	בויבו םימ תסדנה ג
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	םיטקיורפו םימ תסדנה מ.פ.י 
	ג בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	ב בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	ןולי השלב 
	ג בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	ב בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	לפ
	ג בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	ב בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ
	  
	הביבס תסדנה קיפא 
	 ,ןג םירוגמו םינבמ תיצלטסניא דע ןועמ300  ,תוריכזמ הנבמ ,ר"מ דע ןודעומ300 הווקמ ,ר"מ 
	  
	 
	 ןועמ םירוגמו םינבמ תיצלטסניא לעמ300  ,ס"יב ,לטסוה ,ר"מ ,כ"יב ,טרופס םלוא ,ס"נתמ תיב ,הימינפ ,היחש תוכירב ,שרדמ ,םיעורא םלוא ,ןורטאית םיילכלכ םיעוראל דחוימ הנבמ ןוגימ הנבמ ,ןואיזומ ,םייתוברתתודבעמ ,ינוחטיב 
	  
	 
	ג בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	ב בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
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	 מ"עב הסדנה ידמה 
	ב בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	 בויבו םימ תסדנה
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	 בויבו םימ תסדנה
	  
	 
	בויבו םימ תסדנה 
	  
	 םיסדנהמ לטנזור.מ 
	ב בויבו םימ תסדנה
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	תושיגנ השרומ 
	  
	ןורימ קינרד ינבא 
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	ע.פ.ש לאילכ 
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