ענף :הנדסה
אדריכלי מבני ציבור
אבי ליזר
אדריכלים מנספלד-קהת בע"מ
דוד גוגנהיים
אהוד זקסנברג
ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ
סטיו אדריכלים
שיח אדריכלים
בתיה סבירסקי  -מלול
בני פרייז
ר .לוטן אדריכלים בע"מ
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
חסין דבורצ'ק אדריכלים בע"מ
שיא חדש בע"מ

א.ב .מתכננים בע"מ
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
דיאנה סטארק
יחזקאל כהן
פוטש אדריכלים ( )2010בע"מ
עדה כרמי-מלמד אדריכלים בע"מ
לייטסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים
חן אדריכלים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
וי  5אדריכלים
רבקה כרמי אדריכלים
קלמן כ"ץ ירון כ"ץ אדריכלים בע"מ

אילן צבי אדריכל בע"מ
דביר יחיעם אדריכלים
דניאל אזרד
יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
רוני אלרואי
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
מילנר אדריכלים בע"מ
רן בלנדר  -אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
ד .לירן אדריכלים בע"מ
ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
אורי כהן
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

אדריכלי תב"ע
אבי ליזר
אדריכלים מנספלד-קהת בע"מ
פוטש אדריכלים ( )2010בע"מ
שיח אדריכלים
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
בתיה סבירסקי  -מלול
רן בלנדר  -אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

א.ב .מתכננים בע"מ
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
סטיו אדריכלים
פרחי צפריר אדריכלים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
חן אדריכלים בע"מ
לייטסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קלמן כ"ץ ירון כ"ץ אדריכלים בע"מ

א .יעקובי ושות' אדריכלים ובוני ערים בע"מ
דוד גוגנהיים
עדה כרמי-מלמד אדריכלים בע"מ
בני פרייז
ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
יעל דוד
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

מתכנני ערים
אדריכלים מנספלד-קהת בע"מ
פוטש אדריכלים ( )2010בע"מ
דורון אהלי
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
בתיה סבירסקי מלול

גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
לייטסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
אורבניקס בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ

דוד גוגנהיים
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

בסט אדריכלים ומתככני ערים

קלמן כ"ץ ירון כ"ץ אדריכלים בע"מ

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

מודדים
מאפרו מהנדסים בע"מ
מגדלי הגלבוע הנדסה בע"מ
אורי חן ציון
לזר ב.י .מדידות הנדסיות בע"מ

לגעת במרחב
זייד גאומפ בע"מ
שבת הנדסה  1999בע"מ
גיאו-דאטה הנדסה מיפוי ומקרקעין בע"מ

קו מדידה בע"מ
קנה מידה מדידות והנדסה בע"מ
זייד  -אורניב בע"מ
אופק צילומי אוויר ( )1987בע"מ

מפקחי בניה
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
ווקסלר מהנדסים (נ.ד.ב) בע"מ
גד לוי
פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ

א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
קורן  -גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ

ד.ז .הנדסה אזרחית ( )2010בע"מ
נירטל בניה בע"מ

פלג חי בע"מ

אדם עמית בע"מ

אינג' י.אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
בני סלומון

מטרני יעוץ חשמל בע"מ
קרן אור לי  1996בע"מ

יועצי חשמל
אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ( )1983בע"מ
ג.ב .מהנדסים יועצים בע"מ

יועצי תאורה חשמל ותקשורת
ברבש אורלן מהנדסי חשמל בע"מ
אינג' י.אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
ג.ב .מהנדסים יועצים בע"מ

אנוויז ניהול טכנולוגיות בע"מ
אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ( )1983בע"מ
קרן אור לי  1996בע"מ

איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ
ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ

ניהול פרויקטים
א.ס .שרותי תאום ופיקוח ניהול ובניה בע"מ
ש.מ.מ .מהנדסים יועצים וענ"א בע"מ
קורן  -גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ
גד לוי
נירטל בניה בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ

יוסי בנאי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
ניהול פרויקטים רב תחומיים בע"מ TMR -

ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
ווקסלר מהנדסים (נ.ד.ב) בע"מ
אלכס שפירא

ס.א.ד.ג הנדסה ובנין בע"מ
פלג חי בע"מ

פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ
אדם עמית בע"מ

יועצים לבניה ירוקה
עידית הוד  -איכות סביבה וקיימות בע"מ

מהנדסי בניין
פרי רבין מהנדסים בע"מ

אביחי יעקובי

יעקב שפרן

יועצי מבנה וקונסטרוקציה

לויתן מהנדסים בע"מ
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

פרי רבין מהנדסים בע"מ
ראיד ג'יריס מהנדסים

יעקב שפרן
אביחי יעקובי

יועצי בטיחות
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

מתכנן דמוגרפי
ד"ר אורנה יהודה  -אברמסון

פרוגרמטור לצרכי ציבור
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ

סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ

א.פלד תכנון ויעוץ

יועצי קרקע
ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע"מ

שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ

מוטי יוגר בע"מ

נתן תומר הנדסה  -אן.טי.אי בע"מ

דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ

יועצי רמזורים
יועצי מעליות
לברוב-הנדסת מעליות

פי.אר.די .ביקורת מעליות בע"מ

מובמנט תנועה אנכית בע"מ

יועצי אקוסטיקה
האקוסטיקאים

יועצי/מתכנני מים ,ביוב
א.ב .מתכננים בע"מ
שרף גרופ בע"מ

סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ
ח.ג.מ .מהנדסים יועצים ומתכננים ( )1980בע"מ

בלשה-ילון מערכות תשתית בע"מ

יועצי תיעול וניקוז
רן מולכו
ש.גלבוע מהנדסים יועצים בע"מ

פלגי מים בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

ייעוץ תכנון מיזוג אויר
משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ

ייעוץ אינסטלציה וניקוז

ח.ג.מ .מהנדסים יועצים ומתכננים ( )1980בע"מ

משה בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ

מתכנני תנועה/יועצי תנועה
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
נתן תומר הנדסה  -אן.טי.אי בע"מ
אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
דרך הנדסה בע"מ

מגל תכנון כבישים ותנועה בע"מ
דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ
אריה צור מהנדסים בע"מ
מ.זהר הנדסה בע"מ

גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
לנדיוז תכנון תנועה וכבישים  2005בע"מ
תדם הנדסה אזרחית בע"מ

יועצי מיגון
יועצי קרינה
קרן אור לי  1996בע"מ

יועצי אנרגיה ומערכות חכמות
אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ( )1983בע"מ

מעצבי פנים
דיאנה סטארק
סטיו אדריכלים

רויטר ליאור

נופים  -תכנון ,ניהול ועיצוב בע"מ
צ'סלר  -סולומון בע"מ
אילנה אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"מ
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ

אדריכלות נוף טוך-סרגוסי בע"מ
תימור  -עיצוב נוף
תכנון נוף בע"מ
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ

בני פרייז

מתכנני/אדריכלי נוף
אופירה עציון
חיה וייס אדריכלות נוף
אילן עקריש
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ

הנדסאי אדריכלות
רויטר ליאור

אגרונומים
ד.ב.ש תכנון ניהול ופיקוח בע"מ
פתילת המדבר בע"מ

אדיר יעוץ ופקוח נופי בע"מ

גונן  -עצים וסביבה בע"מ

יועצי תשתיות ופיתוח
אינג' א .דומן מהנדסי חשמל ( )1983בע"מ

תדם הנדסה אזרחית בע"מ

יועצי איכות סביבה

סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ
אלתן הנדסה אזרחית  2002בע"מ

גיאו פרוספקט בע"מ
אביגדור שרון

עידית הוד  -איכות סביבה וקיימות בע"מ

אורבניקס בע"מ

שמאים
אברהם זיו
חופשי נטל בע"מ
יחזקאל יוסף
נועם נגבי
אמיר דוד

אורית שפט
דגנית יצחקי גולני
פנינה נוי אדריכלית ושמאית מקרקעין בע"מ
אשר בן ישי
יעקב אשר שמאות מקרקעין בע"מ

דותן דרעי-אורן נס ( )2006בע"מ
אייל דוד
רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל"ן
רם ליבנה
נועה לביא

יועצי נגישות השירות
יוסף וייסביין
אדם עמית בע"מ

לשחק על בטוח בע"מ

ורשבסקי נגישות בע"מ

יועצי נגישות מוס"ח
יוסף וייסביין
על בטוח הנדסת בטיחות אש ובגיהות בע"מ

תפנית ניהול בניה בע"מ

שלי ימין

יועצי נגישות מבנים
יוסף וייסביין
שלי ימין

שלמה ברוך
על בטוח הנדסת בטיחות אש ובגיהות בע"מ

תפנית ניהול בניה בע"מ

מתאם פרויקטים
ווקסלר מהנדסים (נ.ד.ב) בע"מ

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

ענף :תרבות הפקה ואירועים
יועצי בטיחות באירועים
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

ענף :גזברות ,כספים ,ביקורת
יועצים כלכליים
יעקב זיצר ,רו"ח
סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
מנוף לעסקים שירותים כלכליים בע"מ

אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח
רון פישמן ושות' רואי חשבון
ר.ד .פיתוח כלכלה מקומית בע"מ

חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
א.ר.א.ב בונוס בע"מ

שרון בן ארי
ברניר שרותי מינהל בע"מ

דן ויז'ניצר
פרומתאוס ייעוץ כלכלי בע"מ

אורבניקס בע"מ
עמית מהלל ושות'

יועצי מס
אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח
יעקב זיצר ,רו"ח

ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

ברזלי ושות' רו"ח

כלכלן ביקורת (מוניציפאלי)
יעקב זיצר ,רו"ח

ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

יועץ השקעות
יעקב זיצר ,רו"ח

אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח

יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
יעקב זיצר ,רו"ח
חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ
ברניר שרותי מינהל בע"מ
שרון בן ארי

מור יעוץ ניהולי ( )2018בע"מ
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
דן ויז'ניצר
פרומתאוס ייעוץ כלכלי בע"מ

אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח
רן וולף  -תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ
א.ר.א.ב בונוס בע"מ

יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי שכר (מוניציפאלי)
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

יעקב זיצר ,רו"ח

רונית קנפו

יעקב זיצר ,רו"ח
ברניר שרותי מינהל בע"מ

אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח
ברזלי ושות' רו"ח

רואה חשבון וחשבות
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ
עמית מהלל ושות'

יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון
יעקב זיצר ,רו"ח
רוזנבלום  -הולצמן ושות' ,רואי חשבון

שחק המומחים לשכר בע"מ
ברניר שרותי מינהל בע"מ

אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח
ברזלי ושות' רו"ח

יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ
ברניר שרותי מינהל בע"מ

רון פישמן ושות' רואי חשבון
א.ר.א.ב בונוס בע"מ

ענף :משאבי אנוש
יועצים בתחום דיני העבודה וחישובי שכר
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

יועצי בקרת שכר עובדים
שחק המומחים לשכר בע"מ

אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח

ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

יועצים ארגוניים
מור יעוץ ניהולי ( )2018בע"מ
אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח
ר.ד .פיתוח כלכלה מקומית בע"מ

רות חובב וענונו
להב שלומית

נו-אדג' בע"מ
ד"ר גלעד ארנון
שני חוור שנידובסקי

הדרכה והשתלמויות
שחק המומחים לשכר בע"מ
ירון שור

שני חוור שנידובסקי

רות חובב וענונו

יועצי בניית תכנית עבודה
רות חובב וענונו

שגית רבינוביץ אביטל ונעמה קטשר

ענף :רווחה ,נוער וקהילה
יועצי חינוך
תקשוב ה 121-בע"מ

יועצים אקדמיים
תקשוב ה 121-בע"מ

מרצים
נעמי ברזילי תאני

תמי בן גדעון

יועצים בתחום הגיל השלישי
תקשוב ה 121-בע"מ

ייעוץ וליווי הרשות בהגשת קולות קוראים בתחום הרווחה ,נוער וקהילה

חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

יועצים לבניית תכנית אב בתחום הרווחה
חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

ענף :חינוך
מלווים חינוכיים
מור לורן קדר

דיאטן
נעמי ברזילי תאני

יועץ ליווי קהילתי ושיתוף הציבור
רן וולף  -תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ

יועצים לבניית תכנית אב
תקשוב ה 121-בע"מ

חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

יועצי בקרה פיננסיים למוסדות חינוך
אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח
רון פישמן ושות'

ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

ברניר שרותי מינהל בע"מ

מאבחנים
יועצים אקדמיים
תקשוב ה 121-בע"מ

יועצי חינוך
תקשוב ה 121-בע"מ

יועצים פדגוגיים
תקשוב ה 121-בע"מ

ייעוץ בליווי ומתן מענה (של הרשות) בקולות קוראים בחינוך
תקשוב ה 121-בע"מ

אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח

יועצי ניהול עצמי
ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

ברניר שרותי מינהל בע"מ

ענף :תברואה
יועץ ניקיון
גילדור איכות הסביבה בע"מ

יועצי מחזור
גילדור איכות הסביבה בע"מ

יועץ להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת
גילדור איכות הסביבה בע"מ
סי .או.אר תפעול בע"מ

אופיר בוכניק ושות' ,רו"ח

אורבניקס בע"מ

יועצים מקצועיים לעריכת מכרזים לפינוי אשפה
גילדור איכות הסביבה בע"מ

בראש  -סומך חברת עורכי דין

חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

יועצים מקצועיים לעריכת מכרזים לטיאוט רחובות
גילדור איכות הסביבה בע"מ

ענף :בטחון ובטיחות
יועץ לעריכת מכרזי שמירה ואבטחה
חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

יועצי בטיחות ומניעת אש
איי אל אמ וויי הנדסה ובטיחות בע"מ

מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

ייעוץ בטחון ובטחון בחירום
י .גורדון מהנדסים אדריכלים בע"מ

על בטוח הנדסת בטיחות אש ובגיהות בע"מ

יועץ עיר חכמה
י .גורדון מהנדסים אדריכלים בע"מ

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

יועצי מערכות קשר
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

יועצי מצלמות אבטחה/עיר ללא אלימות
י .גורדון מהנדסים אדריכלים בע"מ

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

ייעוץ טכנולוגיות בטחון
י .גורדון מהנדסים אדריכלים בע"מ

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

יועצי בטיחות באירועים המוניים
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ

ייעוץ בעריכת מכרזי שמירה ואבטחה
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

ייעוץ לענייני מוקד עירוני
י .גורדון מהנדסים אדריכלים בע"מ

ענף :מערכות מחשוב ומוקד
יועצי תשתיות תקשורת (תקשורת פאסיבית/אקטיבית /תשתיות חוץ וחדרי תקשורת
ניו .איי.טי בע"מ
תקשוב ה 121-בע"מ
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

אברי אלקטרוניקה בע"מ
אנוויז ניהול טכנולוגיות בע"מ

אבטחת מידע  -דוקומנטציה והתאמת רגולציה ,מניעת זליגת מידע ,מעגלי אבטחת מידע
תקשוב ה 121-בע"מ

יועצי טלפוניה ( ,IPTסלולר ,שילוב מערכות תקשורת)
תקשוב ה 121-בע"מ

אנוויז ניהול טכנולוגיות בע"מ

יועץ מחשוב ומערכות תקשורת
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

ניו .איי.טי בע"מ
אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

אנוויז ניהול טכנולוגיות בע"מ

יועצי עיר חכמה (אינטגרציות ,מערכות שו"ב ,מערכות חישה ומנ"מ)Big Data ,
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
תקשוב ה 121-בע"מ

אר.פי.טי טכנולוגיות בע"מ

י .גורדון מהנדסים אדריכלים בע"מ

יועץ בתחום תקני ISO
יועץ מוקד עירוני
י .גורדון מהנדסים אדריכלים בע"מ

ענף :רשות מקומית כללי
יועצים מקצועיים להכנת מכרזים לשילוט ולפרסום חוצות
חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

יועצי מתקני משחק
מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ

לשחק על בטוח בע"מ

יועצים ארגוניים
אלדר  -זמיר

יועצי מתקני ספורט
מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ

יועצי תכנון אסטרטגי
תארא ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
רן וולף  -תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ

חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ
ר.ד .פיתוח כלכלה מקומית בע"מ

לייטסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

יועצי גינון
ד.ב.ש תכנון ניהול ופיקוח בע"מ

עודד יפה שלפ מעבדה חקלאית

ייעוץ חזות עיר ושפת רחוב
עמיר יועצים

יועצי מתקני מים ובריכות
מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ

עמיר יועצים

יועץ לבניית תכניות עבודה
יעקב זיצר ,רו"ח

יועץ הצללות
יועצי ליסינג
יועץ תקשורת סלולארית
יועצי תאורת LED

יועצי הסעות תלמידים
רון פישמן ושות' רואי חשבון

ברניר שרותי מינהל בע"מ

יועצי תכנון חדר כושר
מבט קדימה ניהול ויזום בע"מ

יועצי מערכות מידע ורשת
פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ PCM

יועצי רכש
חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ P CM

יועצים פנסיוניים

יועצי ביטוח
יגאל שגיא ושות'  -משרד עורכי דין

שרון ושות' יועצים לביטוח

יועצים מקצועיים למכרזים (לא כולל משפטי)
חכ"מ יעוץ מוניציפלי בע"מ

פונטה יעוץ וניהול  2010בע"מ P CM

ענף :דוברות
עיצוב

ניהול מדיות חברתיות עבור הרשות
בלזר יחסי ציבור בע"מ

ייעוץ פרסום ותקשורת
בלזר יחסי ציבור בע"מ

ייעוץ יחסי ציבור
בלזר יחסי ציבור בע"מ

ייעוץ מיתוג תדמית וקשרי חוץ
בלזר יחסי ציבור בע"מ

ייעוץ גרפי/גרפיקאי

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ

