
טלפון' מסאושר בפרוטוקול מתאריךתחוםשם מלאד"מס

24.10.17050-5477170אדריכל פנים ונגישותלאה שניאור1

24.10.17050-5477170ע"אדריכל תבלאה שניאור2

24.10.17050-5477170אדריכל תכנון מבנים לאה שניאור3

24.10.17052-3979488אדריכל תכנון מבנים שחף זית4

4.10.18052-5271000אדריכל תכנון מבנים אבי חיינקיס5

30.6.202003-5284460אדריכלות מ "כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע6

15.12.19054-7871084אדריכלות ינקו - וק 'דריו קירצ7

30.7.17054-4699500אדריכלותרות להב8

30.7.19אדריכלות רועי טל 9

3.10.1908-671-1488אדריכלותנעם רימון 10

25.2.2020053-6488585אדריכל נוףמ "גדעון שריג לב וקסמן אדריכל נוף תכנון עירוני בע11

3.10.19054-6656511אדריכלות נוף ראובן רובי עמיר 12

30.7.17054-7300655אדריכלותיהושוע ציפרוט13

30.7.17052-3677951אדריכלותאינגה פרבר14

24.11.19054-2469696אדריכלותיחי אמסילי 15

30.7.17050-3536200אדריכלותאי בי אס אדיר16

30.7.17054-7792638אדריכלותרונית קיסר17

30.7.17054-7778660אדריכלותבת שבע רייס18

30.7.1703-6918585אדריכלותדוד נופר19

30.7.17054-7258088אדריכלותשואף רונן20

30.7.17050-7312478אדריכלותצבי מוססקו21

3.10.1908-6651817אדריכלותמ "אם אדריכלות ועיצוב בע.וי.אי22

30.7.17050-5403088אדריכלותפ''גדעון חרל23

30.7.17050-7844154אדריכלותצבי פסטרנק24

30.7.17אדריכלותיגאל בנין25

30.4.18054-5200444אדריכלותדפנה בראון חלפון26

30.4.18054-8098738אדריכלותרם מרש27

30.7.17054-4670506אדריכלותערן טמיר טאוויל28

30.7.1703-6130067אדריכלותסטיו אדריכלים29

30.7.17050-5807558אדריכלותגדעון פוזנר30

9.8.18054-4905108אדריכלותמ"יבגי סיטון אדריכלות בע- שמעון יבגי31

9.8.18054-7470205אדריכלותמ"פ אדריכלות בע.א-אילן פרץ32

30.7.17050-2622583אדריכלותגיל עסיס33

24.5.18052-3302396אדריכלותאלכסנדר וייסמן34

27.2.18054-4468420אדריכלותאושר עמוס35

27.2.24050-5477170אדריכלותלאה שניאור36

30.7.17054-6389864אדריכלותיוסף בורשטיין 37

30.7.17050-8253020אדריכלותאליהו זהבי38

27.2.17050-8227793אדריכלותקרול ווקסלר39

30.7.17054-4354657אדריכלותאיתן רונאל40

30.7.17054-4665564אדריכלותמיכל עצמון41

30.7.17054-9007091אדריכלותשיא חדש42

30.7.1703-5618868אדריכלותאורנה שפירא43

30.7.17054-2343108אדריכלותאלי אליקים44

30.6.202003-9655321אדריכלות דביר יחיעם אדריכלים 45

30.7.17052-2756443אדריכלותבודרמן מיכאל46

30.4.18052-4255452אדריכלותויקטור ברזין47

19.6.18050-5257560אדריכלותמ"אדריכלות ובינוי ערים בע- גבור אדריכלים.א- גיבור אברהם48

9.8.18052-37770612אדריכלותהדס בשן49

3.1.19054-2279162אדריכלות ושירותי בדיקת תכניות בניהאלישע מור50

25.2.202003-5624262אדריכל תכנון מבניםמ"קונפו כלימור אדריכלים בע51

24.10.17050-5231118אדריכלות תכנון מבניםנתן אלשטיין52

 30.6.202008-6280577מהנדסים מ" בע2007צבי לינזן מהנדסים 53

30.7.17052-5013749איטוםיאיר רוקח54

30.7.17054-7431302אנרגיה וגז טבעיאורי קוצר55

30.7.17050-6206269אנרגיה והתייעלות אנרגטיתתדיראן56

30.11.17054-4916587בדיקת תכניותמ"אדריכולות והנדסה בע- נתן אברמוב57

30.7.17050-4433252בודק תכניות משה ארונס58

30.7.17054-2558792בטיחות אששחר ברקאי59

24.5.18052-2321144בטיחות אשיוסי שמר60

30.7.17052-6866690בטיחות אשלבטח הנדסה 61

30.4.18052-3153333בטיחות אשע בטיחות.מ- מני עמר62

30.7.17050-3778809ביטוחד עמידור כחלון''עו63

30.7.17052-2589399ביטוחיגאל שגיא64

27.2.18050-6902486החברה למתנסים מרכזים קהלתייםגליה פלג65

15.12.19054-6489760הנדסה מנהל פרוייקטים גופר הנדסה 66

15.12.19054-4498422הנדסה מנהל פרוייקטים רזי דבוש הנדסה 67

27.2.18050-2005919הנדסת תעשייה וניהוללוי שלום68

30.7.17052-4878166חינוךמ"ל זוהר בע.א69

30.6.2020054-6218484הנדסת חשמל ופרויקטים אלעד דורני 70

30.6.2020050-6793715ה יזמות שלמה סטובצקי .ב71

8.1.18050-2807018חשמלי נתיבי אור וחשמל.ר.ת– תומר פרגון   ·72

8.1.18052-6676644חשמלטופז  ·73

27.2.18054-5226917חשמללירן ויצמן/ יפית ליברמן74

30.4.18052-5553045חשמלמרדכי מטרני75

15.12.19054-4203690חשמלמ"בע (1983)דומן מהנדסי חשמל . א' אינג76

050-523-0376 24.11.19חשמלמ" בע1987שלמה אהרונוב 77

27.2.18054-4454354חשמל ותאורהשאול אליהו78

30.7.17052-4557385חשמל ותקשורתמשה איובי79

30.7.1708-9916213חשמל ותקשורתאף אם הנדסה80

https://www.google.com/search?q=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F&rlz=1C1OKWM_iwIL821IL821&oq=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%A8%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F&aqs=chrome..69i57j0l4.2706j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


30.7.1703-9304002חשמל ותקשורתאיתן יאיר81

30.7.17050-5285636חשמל ותקשורתגדעון גרוברט82

27.8.18052-3489002יועץ איטוםמ"סטאר מהנדסים בע- בוריס בקלמן83

24.10.17050-5654926יועץ אסטרטגי למערכת חינוךדלית שטאובר84

24.10.17יועץ ארגון מכרז הפעלת בריכות שחיהרום בוזביב'ג85

30.7.17050-5500202יועץ ארגוניפנינה רוזנברג86

30.7.1703-7733704יועץ ארגוניד דן בן חיים''עו87

30.7.17050-7294024יועץ ארגונינתיב פלוס88

30.7.17050-5606143יועץ ארגוניארז קרייזלר 89

30.7.17050-6273164יועץ ארגונימאיר בן ישי90

30.7.17054-3306200יועץ ארגונישרית עוקד91

30.7.17052-7206100יועץ ארגונירמי הוכמן92

30.4.18050-9617778יועץ ארגוניבינות- אליעזר שוורצר ונועה שוורצר93

27.2.21050-5344747יועץ ארגונירפי נשיא94

30.7.17052-4878166יועץ ארגונימ''איל נוהר בע95

30.7.17054-6411429יועץ ארגוניעומרי גפן 96

30.7.17052-3830680יועץ ארגונייהודית אוחנה97

30.4.18052-3375029יועץ ארגונירומי דר98

24.10.17050-6207543יועץ ארגוניליאורה טושינסקי99

24.6.1908-8595419יועץ ארגונייעל קרמה100

24.10.1709-7669494יועץ ביטוחשאול קירש101

24.10.17יועץ בתחום החינוךחברת סמל102

24.10.17יועץ הקמה הפעלה ורכש בנושא מרכזי ספורטבני גוז103

8.1.18050-4344648יועץ וספק לתרבות וצעדותמ"אמון אמון הדרכות והפקות בע  ·104

8.1.18054-2208685יועץ וספק לתרבות וצעדותמ"אן וואי אי מובמנט בע  ·105

8.1.18050-2106548יועץ וספק לתרבות וצעדותתרי פלוס– ניר כהן   ·106

8.1.18050-5709042יועץ וספק לתרבות וצעדותאאוטסיידר הפקות– זיו קאשי   ·107

15.1.19052-835-5905יועץ חינוכימ"בע' סמארט סטראטגי108

30.7.17052-6857779יועץ כלכליניר לוי109

30.7.17054-2296663יועץ כלכלירונן שטרית 110

30.4.18050-9617778יועץ כלכליבינות- אליעזר שוורצר ונועה שוורצר111

30.7.17054-5603017יועץ כלכליעמיר נוביק 112

30.7.17050-5606143יועץ כלכליארז קרייזלר113

30.1.18077-7872022יועץ כלכליקובי רם114

27.4.20077-9105354ייעוץ כלכלי ויועץ ארגוני מ "ייעוץ מוניציפלי בע- מ "חכ115

30.11.17054-7589394יועץ כלכליאופיר בוכניק116

30.7.1708-8658504יועץ כלכלירון פישמן117

30.7.17054-8083069יועץ כלכלייותם בן חמו118

24.5.18050-8666862יועץ כלכלייורם שוחט119

4.10.18527929901יועץ כלכליאורן אלנקווה120

19.6.18052-2490092יועץ כלכלימ"גלובל ואליו ניהול השקעות בע- ניר אומיד121

9.8.18054-4309808יועץ כלכלימ"ק תכנון כלכלי בע.י- ישראל קורץ122

30.7.170544-880802יועץ כלכליבועז קמר123

28.2.19052-7766311יועץ כלכלי'דניאל שלו גפני שלו ושות124

3.1.19054-6530425יועץ כלכלימ"סיטי לינק השקעות בע125

3.1.19050-6204479יועץ כלכלירני פינצי126

3.1.19053-7229438יועץ כלכלימ"בע' מנסקי בן שחר ושות'צ127

24.10.1709-740-4338יועץ כלכליאורבניקס128

3.10.1903-9388300יועץ כלכלי שחף שירותים חשבוניים 129

24.6.1908-9493049יועץ כלכלימ"דני קלימי יועץ מוניצפלי בע130

28.2.1903-6126566יועץ כלכלימ"בע' גפני שלו ושות131

24.10.17077-5080467יועץ כלכלי מכרז הפעלת בריכות שחייהבני צימרמן132

24.10.1703-777-3555יועץ לבדיקת חיובי חשמלבועז מקלר133

8686800 - 24.10.1708יועץ מיזוג אוירמאיר לוסקי134

4.10.18050-9091131יועץ מיםגולן וקנין135

24.10.17052-5808075יועץ מערכות מידע ומחשובאבי בלושטיין136

24.10.17054-3017946יועץ מערכות מידע ומחשובחלוקי נחל פתרונות לעיר137

24.6.19054-256-6641יועץ מערכות מידע ומחשובמ"פרייימסק בע- אור לביא 138

24.10.1703-9230667יועץ מתח נמוך מאודשחר דותן טנדו139

24.10.17יועץ מתכנן מערכות חשמלמאיר אוחנה140

30.6.2020050-8422480אדריכלות ומורשת נגישות מגי פניגשטיין 141

30.7.1703-5181030יועץ נגישותיהושוע ציפרוט142

24.5.18052-2321144יועץ נגישותיוסי שמר143

8.1.18050-5610472יועץ נגישותהנדסה אזרחית– זאב גולנד   ·144

30.7.17052-6866690יועץ נגישותלבטח הנדסה145

30.4.18052-3153333יועץ נגישותע בטיחות.מ- מני עמר146

30.7.1002-8498319יועץ נגישות הנדסה ויזמותאבי אסקפה147

9.8.18050-3037979יועץ נגישותרקיע בטיחות- צבוטרו פסח וצביה148

24.10.1708-646-0914יועץ ניקוז מים וביובנמרוד חלמיש149

30.6.2020050-5200986יועץ סביבה וקיימות מ "פיתוח סביבה וקיימות בע150

24.10.17052-6679696יועץ סביבה קיימותיוסי פורטל151

8.1.18052-2456838יועץ סביבתיגילדור– יצחק גיל   ·152

8.1.18054-3300900יועץ סביבתייואב ינון  ·153

8.1.18052-2561686יועץ סביבתיחיים צפריר  ·154

30.7.17054-3300183יועץ סביבתי חגי קוצר155

24.10.17יועץ פחת מיםיוסי ויינשטיין 156

27.8.18052-3489003יועץ קוסטרוקציהמ"סטאר מהנדסים בע- בוריס בקלמן157

30.7.17050-6273164יחסי ציבור ודוברותמאיר בן ישי 158

30.7.17054-4772912יחסי ציבור ודוברותפאר לוין159

25.2.202008-9100560יחסי ציבור ודוברותניר הירשמן תקשורת 160

30.7.1708-9233232יחסי ציבור ודוברותגל בייסברג161
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30.7.17052-8294929יחסי ציבור ודוברותשי עגיב162

30.7.17050-7838472יחסי ציבור ודוברותטלי טבלן163

30.7.17050-6205370יחסי ציבור ודוברותרוני סופר164

14.2.19050-6203560יחסי ציבור ודוברותמ"גל אורן לרנר בע165

14.2.19054-4255555יחסי ציבור ודוברותצ"דולפין פרסום ויח166

28.2.19054-2124694יחסי ציבור ודוברותצאיג תקשורת167

24.6.1903-7682222ייעוץ כלכלירינה דגני גיאוקטוגרפיה168

30.1.18050-5344745יעוץ ארגוניסינרגיה אסטרטגיה ופיתוח ארגוני169

15.12.19054-6400080יועץ תקשורת בריין האב 170

24.10.1702-6584358יעוץ לנושא ספורט ומתקני ספורטר קותי מרידן"ד171

24.6.19073-269-2222מודד יועץ מערכות מידע מחשבמ"טריג מידע מרחבי בע172

24.6.19050-8158995מודד יועץ מערכות מידע מחשבGEOVIEWסוזנה קויפמן 173

30.7.17052-2531084מודדיםחגי כספי174

30.7.17052-3257689מודדיםשיאון אבנר175

30.7.17052-8604566מודדיםקו מדידה176

30.7.17050-5323700מודדיםפוטו מאפ יואב יצחק177

30.7.17054-9950535מודדיםן'סייט ויז178

30.7.17052-8683060מודדיםטופ מאפ179

24.5.18050-8274344מודדיםזאב וייס180

30.7.17054-3155777מודדיםלירן רז181

30.7.17052-6335080מודדיםאשד ניהול נכנסים182

30.7.1702-6522294מודדיםמימד183

30.11.17054-2204747מודדים'טניו ושות'ג184

30.7.17050-6371395מודדיםמיתר מדידות 185

9.8.18050-5677083מודדיםמ" בע1987אופק צילומי אוויר - יריב כסיף186

9.8.18054-4606701מודדיםמ"אבסולוט בע- עפר קוקוס187

24.10.1708-921-3371מודדיםמידות שירותים מונצפלים188

24.10.1708-943-2519מודדיםמ"אבסלוט בע189

30.7.17052-8393620מים ביוב שפכים ניקוז'אריאלה רבינוביץ190

30.7.17054-9007091מים ביוב שפכים ניקוזאליאס ישראל191

tel:02-6584358
https://www.google.com/search?q=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%92+%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2+%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99+%D7%91%D7%A2%22%D7%9E&rlz=1C1OKWM_iwIL821IL821&oq=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%92+%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2+%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99+%D7%91%D7%A2%22%D7%9E&aqs=chrome..69i57.414j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D&rlz=1C1OKWM_iwIL821IL821&oq=%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D&aqs=chrome..69i57j0l6.481j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1C1OKWM_iwIL821IL821&sxsrf=ALeKk019YR3wxDkd1Fk-K8KrbM-aGANf3Q%3A1589363498646&ei=KsO7XoD3JreQ1fAPnJWTEA&q=%D7%90%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%98+%D7%91%D7%A2%22%D7%9E&oq=%D7%90%D7%91%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%98+%D7%91%D7%A2%22%D7%9E&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DYoAFY2KABYPSjAWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAtIW2yLDpAhU3SBUIHZzKBAIQ4dUDCAw&uact=5


30.7.17050-5860970מים ביוב שפכים ניקוזיורי בורוכוב192

30.4.18052-6704546מים ביוב שפכים ניקוזאוהד קלז193

30.4.18052-6704546מים ביוב שפכים ניקוזדורין קורץ194

30.7.17054-4544225מים ביוב שפכים ניקוזיק מהנדסים'ברז195

30.7.17054-3300183מים ביוב שפכים ניקוזחגי קוצר196

30.7.17054-6999669מים ביוב שפכים ניקוזדורון לופו197

30.4.18052-6704546מים ביוב שפכים ניקוזמודר שיך יוסף198

8.1.18050-5610472מים ביוב שפכים ניקוזהנדסה אזרחית– זאב גולנד   ·199

30.7.17050-6678949מים ביוב שפכים ניקוזאריה שוורץ200

30.4.18052-4399017מים ביוב שפכים ניקוזארנון קפלן201

30.4.18054-7820907מים ביוב שפכים ניקוזאמנון יבלונסקי202

30.4.18052-8518500מים ביוב שפכים ניקוזמ"עגול איכות הסביבה בע203

25.2.202008-6199883מנהל פרוייקטים בנייה ופיתוחמ"בע (אידל. א' אינג )הנדסה . א.א204

25.2.2020050-3290786מנהל פרוייקטים בנייה ופיתוחהנדסה ניהול  וביצוע פרוייקטים. ג205

25.2.2020072-2362323מנהל פרוייקטים בנייה ופיתוחמ"ג הנדסה אזרחים בע.תמך י206

25.2.202009-7661935מנהל פרוייקטים בנייה ופיתוחמ"בע (1995)ירוק בדרך אחזקות 207

24.10.1703-5255909מנהל פרוייקטים בנייה ופיתוחש פרץ הנדסה.מ.נ208

30.7.17052-5355483מערכות מידע ומיחשובנמרוד כנען209

24.5.18052-2554727מערכות מידע ומיחשובטים' אנגרגי-פולנוקויאט רועי210

30.7.17052-6821166מערכות מידע ומיחשובויקטור עמרם211

30.4.18052-6704546מערכות מידע ומיחשובעזרא דיין212

30.7.17054-9950535מערכות מידע ומיחשובן'סייט ויז213

8.1.18052-5305305מערכות מידע ומיחשובנוריאל חטב·  אורי תוכנה214

30.7.17053-7281081מערכות מידע ומיחשובתשתיות מידע215

30.7.17054-2152554מערכות מידע ומיחשובמניב הכנסות216

217GIS - WIZ 15.12.19054-6613255מערכות מידע ומיחשוב

15.12.19052-5656846מערכות מידע ומיחשובGIS-גיל זילברמן  יועץ בכיר למערכות מוניציפאליות ו218

15.12.19050-9146041מערכות מידע ומיחשובראש פסגה  219

15.12.1903-5666403קבלן ניקיון ואחזקה מ "צלול ניקיון ואחזקה בע220

30.7.17054-7267706ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהעמנואל קנדל' אינ221

30.7.17052-2736214ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהמוטי מיניסקין222

30.7.17052-3954315ניהול פרויקטים תשתיות ובנייההררי ארז223

30.7.17052-8655545ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהבשמת ניראון224

24.5.18054-6817386ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהיאיר רחימי225

30.7.17052-3213545ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהאפשטיין ובניו.א226

24.5.18052-4595969ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהאלעד שומן227

30.7.17052-4030117ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהאדמור חגי228

30.7.17054-4315340ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהעופר פריזר עדנין229

30.7.17054-6785688ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהארז רובינשטיין ניהול פרוייקטים230

9.8.18052-4232933ניהול פרויקטים תשתיות ובנייה ניהול ופיקוחrgs- איציק גדליה231

30.7.17050-8855970ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהשלומי פריינטה232

30.7.17054-5812250ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהמרום- מאיר סבג233

08-6479390 30.4.18ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהשיטרית ניר234

30.7.17050-4433252ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהמשה ארונס235

24.5.18054-7787940ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהיהונתן ריעני236

30.11.17054-4430410ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהטיבי ליין מהנדסים ויועצים237

8.1.18050-5610472ניהול פרויקטים תשתיות ובנייההנדסה אזרחית– זאב גולנד   ·238

8.1.18052-4442251ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהניהול פרוייקטים. ד.מ– מאיר דון   ·239

30.4.18052-6099832ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהצבי לינזן240

30.1.18052-2886622ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהמ"פיתוח וייעוץ הנדסי בע, קורן גואטה ניהול241

30.11.17054-4916587ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהמ"אדריכולות והנדסה בע- נתן אברמוב242

30.7.17050-8886655ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהניסים שוקר243

30.4.18050-8855970ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהאן.אס.פי- שי פרינטה244

30.4.18050-7974001ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהחגית טל אור- אורבנה245

30.4.18052-3153333ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהע בטיחות.מ- מני עמר246

30.4.18052-3153333ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהע בטיחות.מ- מני עמר247

19.6.18050-4407030ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהב הנדסה.א- אלעד הידאני248

9.8.18052-6206886ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהמ"אהופמן פרוייקטים בע249

27.8.18054-5998974ניהול פרויקטים תשתיות ובנייהכ ניהול פרוייקטים.א- (ארז כהן)אלעזר 250

30.4.18054-4932822ניקוזמ"בר טל הנדסה בע- רן בר טל251

19.6.18052-7344112ניקוזמ"תנועה ותחבורה בע, הנדסה אזרחית. ג- י גאבר'סאג252

27.2.18052-4506622סביבהדוד פיגרס253

30.7.17050-2200475זיהום ודיגום, קרקע, סביבהאיזי טופ254

14.4.19קבלן גינון ואחזקהאוחיון שמעון255

 050-749-4854 14.4.19קבלן גינון ואחזקהפרח ליאור פרח הכל לגינה256

14.4.19קבלן גינון ואחזקהמעודי אייל257

30.7.17054-4345772קונסטרוקציהפאר משה258

30.7.1708-6412112קונסטרוקציהבזיני מהנדסים259

24.5.18054-6817386קונסטרוקציהיאיר רחימי260

30.7.17052-3677951קונסטרוקציהאינגה פרבר261

24.5.18052-2321144קונסטרוקציהיוסי שמר262

30.7.17050-5203594קונסטרוקציהמנחם אבירם263

30.7.17073-2370300קונסטרוקציהעשת הנדסה264

30.11.17054-4916587קונסטרוקציהמ"אדריכולות והנדסה בע- נתן אברמוב265

30.7.17050-4433252קונסטרוקציהמשה ארונס266

 08-656-6897 3.10.19קונסטרוקציהמ "מודלית הנדסה מבנים בע- איילת נאי 267

9.8.18050-3037979קונסטרוקציהרקיע בטיחות- צבוטרו פסח וצביה268

9.8.18052-7905917קונסטרוקציהאורן קרייף הנדסת מבנים- אור קרייף269

30.1.18054-4431946קיימותמ" בע3אי .אר270

15.12.1903-7733704שירותי תמיכה וייעוץ בנושאר משאבי אנוש מ "תכנון ובקרת הון האנושי בע- מכלול 271

30.7.17050-5442133שמאותארז ישר שמאי מקרקעין272



30.7.17052-2592924שמאותאשר בן ישי שמאי מקרקעין273

30.7.17054-2266781שמאותיניב רפאל שמאי מקרקעין רכוש וחקלאות274

30.7.17077-3004392שמאותאוהד ורטש275

30.7.17052-4446017שמאותנחמיה גנות276

30.7.17054-4507407שמאותזוטא מוטי277

15.12.19054-4791275שמאות נורית ברנר שמאית מקרקעין 278

30.7.17052-3461857שמאותנחמה בוגין279

30.7.17053-8886770שמאותאלון לין יעקב הלוי280

30.7.17054-7385141שמאותאמיר חופשי אלי נטלי כהן281

30.7.1709-8949696שמאותד דגנית יצחק גולני''עו282

30.7.17052-8991780שמאותיעקב צפריר283

30.7.17054-3003266שמאותשאול לב284

30.7.17050-7730800שמאותדני כודדי285

30.7.17050-5223728שמאותלוי יהונתן ואברהם286

30.7.1703-9347468שמאותד''חיים מסילתי עו287

30.7.17052-2344141שמאותסיגל יואלי288

30.7.17054-4936281שמאותגלעד אברם289

30.7.17052-3915678שמאותאלון לילי290

30.7.17054-4880802שמאותבועז קמר291

28.2.19050-5328315שמאותגיל אברהמי292

30.7.17050-8570555תרגום והקלטה, תימלולאליזבט סבין293

3.1.19054-4550069תכנון אורבני אסטרטגיר דנה סיוון "ד294

4.10.18052-5271000תכנון מבניםאבי חיינקיס295

15.12.1908-9452993שירותי תברואה מ "מרדכי זיבאי בע296

30.7.17052-2507882תכנון מעליותפי אר די ביקורת ומעליות 297

30.7.17050-5203594תכנון מעליותמנחם אבירם298

30.4.18054-4932823תנועה ותחבורהמ"בר טל הנדסה בע- רן בר טל299

19.6.18054-5262818תנועה ותחבורהאמאב תיבורה ותנועה- צבי ירס300

19.6.18052-7344111תנועה ותחבורהמ"תנועה ותחבורה בע, הנדסה אזרחית. ג- י גאבר'סאג301

30.7.17050-5860970תנועה תחבורהיורי בורכוב302

24.5.18054-6470161תנועה תחבורהציק יחזקאל'צ303

30.7.17052-8414172תנועה תחבורהחאג יחיא דיא304

30.7.17073-2370300תנועה תחבורהעשת הנדסה305

30.7.17054-2204760תנועה תחבורהפרייברג מהנדסים306

3330386 - 3.10.19052תנועה ותחבורה מ "זהבה שפיגלר הנדסת תנועה ותחבורה בע307

30.7.17054-9007091תנועה תחבורהאליאס ישראל308




