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THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 
 הממשלתית  החברה

 להגנות ים המלח בע"מ
 

 מאגר מנהלי פרויקטים
 

 להלן רשימת החברות/ הגופים אשר נכללים במאגר מנהלי הפרויקטים בחברה:
 

1. TMR .ניהול פרויקטים רב תחומיים בע"מ 

2. ZANDER FACILITY ISRAEL LTD. 

3. WDI בע"מ 

 ( בע"מ.1995פשטיין ובניו ). אא .4

 ר אדיר בע"מ.א. .5

 א.נ.י גליל הנדסה בע"מ. .6

 בתשתיות הנדסה בע"מ. אהוד לוויתן ניהול, יעוץ, תכנון ובקרה .7

 .אי.די.סי.אס בע"מ .8

 אילן ירון חברה להנדסה בע"מ. .9

 אלדד ספיבק חברה להנדסה בע"מ. .10

 אם דבליו ישראל בע"מ. .11

 אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ. .12

 אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מ. .13

 ארם מהנדסים בע"מ. .14

 אתגר א. הנדסה בע"מ. .15

 בונה טל מהנדסים בע"מ. .16

 ול בע"מ.בינה הנדסה וניה .17

 בן ציון כרמל הנדסה בע"מ. .18

 ברן הקמת פרויקטים בע"מ. .19

 מהנדסים אזרחיים בע"מ. 1984דו טרון  .20

 דוד אקרשטיין בע"מ. .21

 דקר בניין והנדסה בע"מ. .22

 חברה לפיתוח ותשתיות בע"מ. -ח.פ.ת.  .23

 ט. י. ר. ן הנדסה בע"מ. .24

 י. ד. ירדן אלון ניהול נכסים ובניין בע"מ. .25

  י. ת. ב בע"מ. .26

 רביץ מהנדסים בע"מ.יניב גו .27
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THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 
 הממשלתית  החברה

 להגנות ים המלח בע"מ
 

 .יעוץ, ניהול והשקעות בע"מ -מרום תובל  .28

 ( בע"מ.1992ניצן ענבר ניהול פרויקטים ) .29

 הנדסה אזרחית בע"מ. -עג'אוי .30

 עמק איילון ניהול תשתיות ופרויקטים בע"מ. .31

 עשת הנדסה בע"מ. .32

 עתיד מהנדסים בע"מ. .33

 פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ. .34

 .פרו שיא הנדסה בניה ותשתיות בע"מ .35

 .פוירשטיין גזית מהנדסים בע"מ .36

 קבוצת גדיש הנדסה וניהול בע"מ. .37

 תהל מהנדסים ויועצים בע"מ. .38

 תפנית וינד בע"מ. .39

 

 

 

 

 

 
 

 


