שם היועץ /חברה

אבטחת מידע
סתר יועצי ביטחון אבטחת מידע

אגרונום
איתן רוזנברג ירוק 2000
אלומות עמיר בעמ
אמיתי לביא
דוד אלחנתי (גם באדריכלות נוף)
דורון לנג
השקייה אקולוגית בע"מ  -גדעון הרטמן
יעוץ ופיקוח ירוק  -גיא תמרי
רקפת הדר גבאי
שבתאי גונן
שלפ מעבדה חקלאית עודד יפה

אדריכלות /הנדסה
א.י .אדריכלות ובינוי ערים יצחק חלפון
א.ב.מתכננים
א.גבור אדריכלים ובוני ערים בע"מ
א.לרמן
אבני אפרת נגישות הנדסה
אבנר אשר
אגבאריה יוסף הנדסה
ד.איתן ר.להב-ריג
אולך ותול אדריכלות ועיצוב
אורבך הלוי אדריכלים מהנדסים
אורי כהן אדריכלים
אורון ג'ויס אדריכלות ובניין ערים בע"מ
אורית אורנת רות שפירא
איטקין רונן אדריכלים
איל עברי אדריכלים
אייל שער
אירית כוכבי אדריכלים
אלעזר מליחי אדריכל
אסא שיש
אסתריקה דונסקי פוירשטיין
אלרוד אדריכלים ומתכנני ערים (אילנרוד)

ב.או אדריכלים bau
בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
באה אדריכלים סבירסקי מלול בתיה
בן ארי אדריכלים  2014בע"מ
בסט  -אהוד בסט
בר שיפמן נתן אדריכלים
בר הרשקוביץ
ברמלי-דנילוב
ברק צרויה אדריכלים
גיאו בן גור
גוגנהיים בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
גלעד שיף אדריכלות
ד.מ.ר
דקר בנין והנדסה בעמ
ויי.גי.אי הנדסה ואדריכלות YGA
ויזנפלד אביטל
זקסנברג אדריכלים
יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע"מ
טובי כהן
טלי בכר שכטר
חן אדריכלים NCA
אבי ליזר אדריכלות
אינג' בצלאל ולנסי
איתן רונאל-דרורית לוי
אלטמן אדריכלים
אדריכלים רוני פרידמן בי be /
בר לב אדריכלים מבני ציבור ותכנון תבעות
ברבר אדריכלים
גבריאלה נוסבאום
געש אדריכלים והנדסה בע"מ
גדעון חרלפ אדריכלים
גולדשמיט -ארדיטי-בן נעים אדריכלים
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים
גיורא גור אדריכלים ושות
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ
גרינבלד אדריכלות ועיצוב
דוד יקותיאל תכנון והנדסת בנין בעמ
דורון שינמן
דונסקי אדריכלים ומעצבים
דוקוב פולק אדריכלים בע"מ
וודובוסוף ראובן אדריכלים
וי  5אדריכלים  V5מידד גנדלר
ויוי אסטרינסקי
ויזנטל אדריכלים
ויסברג ביזנסקי אדריכלים
וקסלר מהנדסים בע"מ
זהבי אדריכלים
זית לב אדריכלים

חגית גנסיא
חפץ אדריכלים
טולדנו אבי אדריכלים
טל אפוטה
טלי זילבר
יהושע שושני
יונתן קיש  -אדריכל
יוסי קורי
יוסף אסא אדריכלים
יוסף בורשטיין אדריכלים
י.י.גרנות אדריכלים
י.כהן אדריכלים
יינון תכנון יעוץ ומחקר
יער קורין ניהול ותכנון
ירון ישראל
כהן טולקובסקי אדריכלים
כרמלי ונתן פלדמן
לאה שניאור
לבנט אדריכלים רועי טל
לורון כץ
לוטן אדריכלים
לויטון שומני ארכיטקטים בע"מ
לזרוביץ שדמי אדריכלים
לפידות אדריכלות ענבי בעמ
לקשטיין מרגלית אדריכלים
מגי פניגשטיין
מדנס אדריכלים בעמ
מייזי חזקיה
מיכל שרבט אדריכלות
מנחם גרוס
מנספלד קהת אדריכלים
מתי חרותי
מרסלו פישמן
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים
נורית ונדסבורגר (רישום ב)2019 -
ניר בן נתן אדריכלים
נעמה מליס אדריכלות
נתיבי הקמה בע"מ
סטודיו זק רייכר
סטודיו טריפל מרציאנו הנדסאי
סיטי לינק השקעות בע"מ (יעוץ כלכלי)
ספקטור סיני אדריכלים
סטיו אדריכלים
סרוג'י את ימיני מהנדסים ומודדים בעמ
עדי מאירסון  -אדריכלית
ענבר שמיר אדריכלות בעמ
עצמון אדריכלים
ערן טמיר טאוויל

ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בעמ
פובזנר אדריכלים
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פיקר אדריכלות וניהול פרויקטים
פלוק אדריכלים
פליישר פלד אדריכלים
פרוס אדריכלות (קרלוס)
פרימוביץ בס  -אדריכלות וניהול בע"מ
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
פרחי -צפריר אדריכלים בע"מ
ציפרוט אדריכלות בע"מ
צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
קארין ליטמן
קוריאל
קימל אשכולות אדריכלים
קנפו כלימור אדריכלים בעמ
קרלוס קליימן
רגבים  -אדריכל ערן זילברמן
רואימי אדריכלים
רובינס אליאנס אדריכלים
רונה כהן -אדריכלים
רוני ולטמן מהנדסים תפעול ואחזקה
רוני זייברט
רן בלנדר
רועי יצחק אדריכלים
רחמינוף אדריכלים ומתכנני ערים
רייס אדריכלים
רמון אדריכלים בע"מ  ,רועי (רישום ב)2019 -
ראשינל אדריכלות
שושני סומברג טמיר אדריכלים
ש.אנגל מהנדסים בעמ
שיקא אדריכלות ועיצוב
שירי פרץ אדריכלות
שמואל ליברמן
תים אדריכלים
תלמה ורדי
תמא אדריכלות

אדריכלות נוף
אילנה אופיר
איז'י בלנק
אמיר מילר
בילינסקי טל
גיאופרוספקט
דוד אלחנתי
דוד גת

דשא עוז בע"מ
היב משה
וי.אס הנדסה אזרחית
ווטר ריבייב בריכות אקולוגיות
מילר בלום
רועי קופר
יעקוב פוקס
גרינשטיין הר גיל נילי פוירשטיין landscape
דן פוקס אדריכלות נוף בעמ
דרור ניסן מומחה לגננות
טל רוסמן
יאן סטאדין
יהודה פרחי
כהנוביץ חיים
ליואי דבוריינסקי
מדידות ומעשי נוף
מרחבים אדריכלות ונוף
נאוה סיימון
נגיעה בנוף  -נתנאל בר זוהר
נופים  -תכנון ניהול ועיצוב בע"מ
נתי בלוקא
סטודיו זיו נתי זיו
עד אדריכלי נוף בעמ
עמרי עוז אמר ,מיה לוי
ענת שדה
עקריש אילן
דורית מרגלית
ראובן רובי עמיר אדריכל נוף
רגבים  -אדריכל ערן זילברמן
רות גוטשל
רחל אסף
רחל וינר
רימון אדריכלות נוף רינת אפרתי
שלף מטלון -אדריכלי נוף בעמ
שלמה ארונסון אדריכלים
תימור עיצוב נוף
אחזקות  ,ניקיון
י.מ.הברקות נדל"ן בע"מ

איטום
זאן ברקוביץ מהנדסים ויועצים בעמ
אינפרטק-טכנולוגיות מתקדמות בעמ
מרטון מיכאל הנדסת איטום
סטאר מהנדסים בעמ

איכות הסביבה
אלפא פרויקטים ירוקים חן שליטה
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
4s
אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה
אדמה  -איפיון ושיקום אתרים בע"מ
סביבות יעוץ ותכנון בע"מ אודי בר לבב
אורבניקס בע"מ
אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
אקו ניהול פרויקטים סביבתיים בע"מ
אתוס-אדריכלות תכנון סביבה
אמפיביו בעמ
אשר וטורי
גיא רותם אקולוגיה
גרינר קיימות ובניה ירוקה בעמ
ויטל רוזנברג אדריכלים
יוסי גמליאל-תכנון ואיכות סביבה
יפתח הררי
לשם שפר
אלמנט הנדסת סביבה
נ.ע .רוזנפלד פרויקטים בעמ
נעם סלינגר 4
עמוס שירן בע"מ
פיתוח סביבה וקיימות בעמ
רן קליק יוזמות למען הסביבה בעמ
שדות-תכנון תיירות,סביבה
שרותי התיעלות הסביבה  -דוד פיגורס
תומר אברהם B.A.E

אינסטלציה וביוב
אחוד מהנדסים לעבודות מים והנדסה אזרחית
איגור פיסמן
אריאלה רבינוביץ תכנון ויעוץ מערכות מים
בלשה-ילון מערכות תשתית
ב.ר.מ.ד מהנדסים יועצים בעמ
ו.דובין מהנדסים יועצים
ח.ג.מ-מהנדסים יועצים מתכננים  1980בעמ
ח.ג.מ תכנון תשתיות ( )1998בע"מ ת.ל.מ
יוסי פניני מהנדסים יועצים בעמ
ניב סוטובסקי מערכות אזרחיות
ניר צייזל
סניט מהנדסים ויועצים
סירקין-בוכנר קורנברג
י.לבל מהנדסים יועצים
פל-יל הנדסה בע"מ

אלומיניום
לנדמן
פי.סי.או בעמ

אקוסטיקה
אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה
אפשטיין אקוסטיקה בעמ
אקו הנדסת סביבה
כרמל פאר אקוסטיקה
מ.ג .יועצים לאקוסטיקה
לורבר יניב יעוץ והנדסת אקוסטיקה
רוזן הנדסה בע"מ
רונן הלוי
ש.משיח

בטיחות  /בטיחות אש
אורי יוסף יעוץ והנדסה בעמ
אבני אפרת
אם.אם.אם .יעוץ הנדסי בעמ
אס.אן.בי.אן יבוא בע"מ
אפיקי בטיחות בעמ
ארואסטי מולר יועצי בטיחות בעמ
אשד ניהול והנדסה בע"מ
בי סייף הנדסה בעמ
ברקן יועצי בטיחות
דר' פרי אי.אס.טי בע"מ
ו.דובין מהנדסים ויועצים
י.אשל ,שרון טואטי
י.ינקוביץ הנדסת בטיחות והגנה מאש בעמ
י.פרידמן הנדסת בטיחות אש בעמ
יוסי ברקי
יוסי פניני מהנדסים יועצים בעמ
יוסי שחר יעוץ בטיחות וניהול סיכונים
כדאי בטיחות אש בעמ
לבטח הנדסה ובטיחות
מומנתקן  -איכות ובטיחות
מן בטיחות ונגישות
משה נצר הנדסת תאימות ובטיחות בעמ
ניצן קריסטל בטיחות והנדסה
סייפטי פוינט
על בטוח הנדסת בטיחות וגהות בעמ
פילו אש המקורית בע"מ
פרו סייפ בעמ
קליין שרותי בטיחות

רונן המרכז לבטיחות וגהות
ש.נתנאל מהנדסים יועצים בעמ
ש.פ.י שרותי בטיחות ואיכות בעמ
ש.צ שאלתיאל צברי בטיחות בעמ
אגינקס תקשורת ומיחשוב בע"מ
ביטוח
אורי אורלנד משרד יועצים לניהול סיכונים בעמ
לנדוי יועצים לניהול סיכונים בעמ
בן נון יועצים

דפוס
זמיר בר לב בע"מ
לוגו ברוך דוננפלד

הבטחת איכות
אם.קיו.אי
אריה קוגן
ב.ר.מ.ד מהנדסים ויועצים בע"מ
גפן הנדסה
גיאוכום בע"מ
דוכיפת הנדסה
יוגן הנדסה בעמ
ים הנדסה אזרחית
כ.ב.א פרויקטים בע"מ
נעמי איכות  2010 -אברהם כברתאי
אפקס הנדסה אזרחית בע"מ מהדי תמימי
א.ש .רנד הנדסה בע"מ
ענאבה הנדסה אזרחית בע"מ ג'אבר

הנדסת מים  /הידרולגיה
אייל שלו
אשד מזרקות בעמ
בלשה-ילון מערכות תשתית
גלבוע מהנדסים יועצים בע"מ
גלימא מזרקות יבוא ושיווק בע"מ
דר אפרת פרבר
ה.מ.ד.י הנדסה
הידרוגרין אבנר שקד
הידרומודול-פולק שמואל בעמ
ח.ג.מ-מהנדסים יועצים מתכננים
חן הנדסה
מוצאי מים יעוץ וניהול בע"מ

מלין מהנדסים
פלגים בריכות ועוד  -אבנר צדוק
פל-יל הנדסה בע"מ
שטרק הנדסת מים בעמ

הצללה
מסובר אקטרינה-בדים בעמ

חשמל ותאורה
אבי גל הנדסת חשמל
א.ב .מתכננים דן שרון
אגשיר הנדסה ויעוץ
אורי אברהמי
אזרן אדי
אי טי אס הנדסה ויעוץ בע"מ
אלעד דורני
א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בעמ
אפרו שרותי הנדסה ושיווק בעמ 0מיקי פייביש
בוסט פורוורד
ב.ר.מ.ד מהנדסים יועצים בעמ
ברקת י.ר.ד הנדסת חמשל ותאורה
ג.איטקין ע.בלום
ג.ב .מהנדסים יועצים בעמ
דוד ברהום מהנדסים ויועצים בעמ
טרמו-טק שרותים בתחום שירותי החשמל
הנדסת חשמל ( EECCשלומי ויסמן)
חיים עינב דב צ'ובוטרו
חוסין פריד סלימאן
טופז הנדסה
טיקטין תכנון חשמל ()2003בעמ
יוני את דרור הנדסת חשמל י.ד.
יוסי דורי הנדסת חשמל
יוסי ררפורט מהנדס חשמל בעמ
מטרה וט מהנדסים
מטרני יעוץ חשמל
משה וקנין-מהנדס חשמל
נט לינק שגיב איציק
נעים בדרך
סטודיו טריפל מרציאנו הנדסאי
סמו הנדסת חשמל בע"מ
ספיר י.ז.ח בע"מ
עמיר ברנר
קיי,אל,די נתנאל קליין
קלינפלץ הנדסה בעמ
קרן אור לי  1996בע"מ

ר.כהן ושות'
רמאור בעמ יעוץ ותכנון חשמל תאורה ותקשורת
רמי אלוביץ הנדסת חשמל בעמ
שיין ארקדי דני
שנבל יאיר הנדסת חשמל בע"מ
תרי נתיבי אור וחשמל בעמ

יחסי ציבור/דוברות
ניר הירשמן
יעוץ משפטי
אלרום רום סלומון ושות
אמיר כץ
דורון תגר
דרור גל רעות שגיא
עו"ד יעקב רובין
בן זקן גרינגליק ושות
גלית דיגמי
וולר ושות'  -רועי וולר
ווינברגר ברטנטל
חדד רוט שנהר ושות'
יעקב פירוזמן
יהודה רווה ושות
לפידות עורכי דין
מורן מתיתיהו אדרי
מרדכי כהן ניסן משרד עו"ד
מני קורן
ניר בר משרד עו"ד ונוטריון
שרקון ,בן עמי אשר ושות
משה זוהרי ושות'
אלונה קצב
רנאל-גיסר משרד עוד
פריש שפרבר עו"ד
שמעון האן

יעוץ כלכלי וסקרים
אטלס ניהול השקעות חברתיות
איתי בקר
אמיר מרום
אברמוב מרינה
אורבניקס בע"מ
איקובסקי מרסל
אלי כהן
אתי סבג רו"ח

בונוס אריק גולדיאן
בועז גרופ
ביזוויז  -יניב אסרף
ברסקי את ברנר
גיאוקרטוגרפיה המכון לחקר מרחבי
גיל אברהמי שמאות ומקרקעין
דיאלוג יעוץ ארגוני
הלוי דוויק בעמ
ורד מנור
זיו האפט BDO
חכמ יעוץ מוניציפלי בעמ
יוסי לסטר
מוטי זייד בע"מ
מוניסיטי שבתאי הראל
מור יעוץ ניהולי
מישור חשבות ויעוץ עסקי -שקוביצקי
סמקאי אסטרטגיה בע"מ
ערן גרף יעוץ כלכלי רגולטורי
פרומתאוס יעוץ כלכלי
צ'מנסקי בן שחר
קו פרויקט  -יעוץ הנדסי
רוזן זמיר מנוף לעסקים בעמ
רון פישמן ושות' רואי חשבון
רן חקלאי כלכלה אורבנית
רן שטוק יעוץ יניהולי ועסקי בע"מ
שיף הזנפרץ RSM
ניר הירשמן
שמידט בן צבי פרלשטיין
יועץ שכר וכח אדם
עלאא ריאן
שחק מומחים לשכר בע"מ

כתיבת תוכניות עסקיות
גונוגו בע"מ

כמאות ועריכת מכרזים
איה ש.ב.י בע"מ
אדר י.ב .הנדסת מבנים בע"מ (יהודה קאודרס)
אסף בירגר
ארנון רונד
מאיר גרינברג
ביזוויז  -יניב אסרף
ורד מנור

טי.קיו.סי דורון גואטה (גם בניהול ופיקוח)
ישראל שריג שרותי הנדסה
חבוליס כלכלה והנדסה בעמ
ניסים שוקר מהנדסים ויועצים בע"מ
ניר פוקס
פרדי אילן חלימי
עמיצור וייס
רועי הלר  -עו"ד
מדידות
א.טאטור הנדסה ויעוץ אבראהים
גיאו-מאפ
גיאו פוינט בע"מ
אופק צילמוי אויר
א.פנקס ובנו בעמ
אלקא מהנדסים
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית בעמ
ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בעמ
גיאו-פוינט בעמ
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ (גם כמאות)
הלפרין  -קוטלר
חי הנדסה גיאודטית
חץ הצפון מיפוי והנדסה בעמ
יאיר איזבוצקי מדידות בעמ
כילאני מועתז
לגעת במרחב  -גיאו טאצ ,אור כוכבא
מדבא מדידות והנדסה בע"מ
מ.ש.ב בעמ
ס.ב.הנדסה ומדידות
סרוג'י את ימיני מהנדסים ומודדים בעמ
פוטו מאפ בעמ חלבי לביב
קנה מידה
קו מדידה
קראוס חברה למדידות ורישום ( )2007בע"מ
קשר מדידות ושרותי הנדסה -שמשי אלברט
רם מדידות בע"מ
רמזי קעואר מדידות והנדסה אזרחית בעמ
שלזינגר מדידות חן זרח

מטבחים
נחשון תכנון מטבחים
עמר אור יעוץ ותכנון מעכרות מזון

מיזוג אויר
מיכאל בניטה מהנדסים /מבט מערכות
איל ניב מהנדסים ויועצים
אנרג'י פלוו
א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים בעמ
גלבוע מהנדסים יועצים בע"מ
הררי נעם מהנדסים יועצים בע"מ
יצחק כלפון תמיר תכנון ויעוץ הנדסי
ינון גל הנדסה
שאול שמיל מהנדסים יועצים
מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ
עמרי פרדסי ברקוביץ מהנדסים
דן אביב מהנדסי אויר
מעליות
אלרום יועצים בעמ
גיל אפרים  -מובמנט תנועה אנכית
פי.אר.די בקורת מעליות בעמ
יעקב בלס
י .שחק הנדסת מעליות בע"מ
לברוב סופיה הנדסת מעליות

נגישות ושיווק באינטרנט
דני רוטשטיין

נגישות
אבני אפרת
אבי וורשבסקי
אזולאי רוני
אילן לוי
אירנה רובין
געש אדריכלים והנדסה בע"מ
דני פריגת
וייסביין יוסף
ורד רבי
יהודה פרחי
יריב בן חמו יריב הנדסה
לאה שניאור
לימור גרייזמן ערן סבג
לשחק על בטוח בע"מ  ,שני
ס.מ .פורמה אדריכלים ויועצים בעמ
קופל דרור
שק"ל שרותים קהילתיים לאנשים עם צרכים מיוחדים

תמר נגישות -עומר לובלסקי
נפתלי רונן אדריכל יועץ
פלוק אדריכלים
שקל שילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות
פשוט נגישות
שרית גיטליס

ניהול תכנון ובניה סטאטוטורי
גאו דע

ניהול ופיקוח פרויקטים
אא יזמים אדריכלים מהנדסים בע"מ
אבי אסקפה
אבירם הנדסה אזרחית
אד-בר יועצים בעמ
אהוד שמשוני
אופק י.ר הנדסה ובנין בע"מ (החברה לא קיימת -שונתה)
אופק הנדסה ניהול ופיקוח
אור מהנדסים  -ליאור בר
אורי פישוף ניהול הנדסה בע"מ
א.א.הנדסה אינג' אידל
א.אפשטיין ובניו  1955בעמ
א.גולן מהנדסים
אינג'נטי פי.אם
אפיק כהן  -הנדסאי
א.פ.א שרותי הנדסה בעמ
אי.שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע
אבני דרזניק מירון בעמ
אגוז דניאל שרביט
אוהד ברוך
אופק י.ר.הנדסה ובניין בעמ  -יוני ריעני
אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בעמ
איזון מהנדסים מציאות בע"מ
אי אס אל אשל הנדסה בעמ
איליקון בעמ
איציק גדליה  RGSניהול ותכנון
איתן שליטה בנדלן בעמ
אלון סעידי
אלון עמר-אלון הנדסה ניהול ופיקוח
אלמלם הנדסה ניהול פרויקטים
אל-נר הנדסה ,אפי יחזקאל
אלעזר כהן  -אביב
אמי מתום מהנדסים ויועצים בעמ

ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים
אנך הנדסה בעמ (קובי רוקח)
אתגר הנדסה ויעוץ בע"מ אורן גלנץ
אתוס-אדריכלות תכנון סביבה
באבד שלומי (גם נגישות אקוסטיקה מכרזים עיצוב
פנים)
בוכמן מהנדסים ויועצים
ביזוויז  -יניב אסרף
ברן ישראל בעמ
גפן הנדסה (הבטחת איכות)
גאודע ניהול מידע ומקרקעין
גדיש חברה להנדסה בעמ
ג.ד .ארד מהנדסים בע"מ
גוני הנדסה בע"מ
גיא סרוסי הנדסה וניהול
גיאוכום בעמ
גל מאיר מהנדס אזרחי
גיל הר הנדסה בע"מ
גרונסקי הנדסה
דפנה מנגן טרינין -תכנון ערים (פרויקטים קטנים)
דאטום מהנדסים בעמ התמחות תכנון ניהול ופיקוח
דבלמן פרצלינה
דן מיארה
הס הנדסה-עדולם
וקסמן גוברין גבע
וקסלר קרול מהנדסים בע"מ
זהר שמר ניהול פרויקטים
זמיר גת הנדסה וניהול בע"מ
טי.אם.אר ניהול פרויקטים רב תחומיים
טל אפוטה
ט.נ.מ בעמ
טי.קיו.סי הנדסה וניהול דורון גואטה
יגאל אלון ניהול פרויקטים
יגאל קפצן
י.אמינוב פרויקטים
י.א.טל ניהול בעמ
יאקון מהנדסים בעמ
י.ד.ירדן אלון
יואל ממן ניהול ופיקוח בעמ
יונה יעוץ וניהול הנדסי בעמ
יונה שרותי הנדסה
יוסי מלמן
יינון גל הנדסה בע"מ(חשמל+מ.אויר+קונסט'+מכרזים)
יניב גורביץ מהנדסים
ים הנדסה אזרחית
לבנון דוד
להב ניהול פרויקטים
לודן תשתיות ובינוי  1993בע"מ

ליברובסקי י.א .ניהול ופיקוח
מבט קדימה ניהול וייזום אמיר סולרסקי
מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
מורקס  71בעמ
מירב הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ
מנור קרני הנדסה
מעוף מהנדסים בע"מ
מנשה רסולי
משה סעדה  -הנדסאי
משכית תיכנון והנדסה אנג'ליקה
ניב שיאן הנדסה  2017בע"מ שלמה ביטן
ניהול פרויקט שלם ע"מ
ניהול פרויקטים 770-
ניסים שוקר מהנדסים ויועצים בע"מ
נ.מ.ש פרץ הנדסה
נפתלי יבלון יעוץ הנדסי בעמ
נריה זיסברג ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
נריה הנדסה בע"מ (ב.ע).
נתפ מהנדסים
סי או אר תפעול בעמ COR
עצהשדה חברה להנדסה בע"מ
פי אס אן שלומי פריינטה
פורט מהנדסים בע"מ
פורן שרים
פיטוסי מודלים לבניה בעמ
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
פים פרויקטים דורון ברק
פרו-שיא
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים
עידו הוז
ענף בעמ עיצוב ניהול פיתוח
ערן ברשקובסקי
צבי לינזן מהנדסים בע"מ
צח ניסים  -צ.א.ן הנדסה
קו פרויקט  -יעוץ הנדסי
קודריאשוב סרגיי
קורן גואטה
קידן ניהול פרויקטים בע"מ
ראובן פלקובסקי
רונית ששון  -עיצוב פנים
רזניק מהנדסים
רייגן הנדסה
ריומיר הנדסה בע"מ חוסאם עבאדי
רן וולף תכנון אורגני וניהול פרויקטים בעמ
שני ניהול וקידום פרויקטים  -שמואל סלע
שי דגן השקעות בע"מ
שלום כהן

תמך הנדסה אזרחית בעמ
תפיקון הנדסה בעמ איל כהן
תיק פרויקטים בע"מ
תנע

מודעות פרסום ,שילוט וגרפיקה
אבוקה העתקות אור יעוץ בע"מ
ארכיגרפיה אירית זהר
נענע פרסומי נדלן
סטודיו עליזה שיינזון
צביקה זינגר
לוגו ברוך דוננפלד (רשום ב-דפוס)
שלומית עצבה בע"מ
עיצוב פנים
רונית ששון
סטודיו אריאל גור
סטודיו טריפל מרציאנו הנדסאי
קונסטרוקציה
א.כצמן מהנדסי בנין
אדר י.ב .הנדסת מבנים בע"מ (יהודה קאודרס)
אידלס נחמן קונסטרוקציה
אנונו רפי הנדסת מבנים בעמ
אינג' בצלאל ולנסי
בזיני מהנדסים בע"מ
ברוך ירמולינסקי מהנדסי מבנים בע"מ
ג.א.ש הנדסת בנין וגשרים בעמ
גבריאל לוטן
גלינסקי מהנדסים
דניאל שפירא
ויה ברידגס בעמ
זולקוב גדעון
זינגר הורביץ בוך דיקמן
חגי כץ
י.שני מהנדסים
יעקב שפרן
ירון אופיר
ירון שמעוני שחם מהנדסים יועצים
כהן שלום מהנדס יועץ
לבני מהנדסים בעמ
לויצקי אמנון
מדר עותניאל מהנדס קונסטרוקציה

משה רייפר  ,שי רייפר
סטאר מהנדסים בעמ
מואב  -פתרונות סטטוטורים בהנדסה
עשת הנדסה תנועה וקונסטרוקציה
פרי רבין  -מהנדסים שמואל
קדמור מהנדסים בע"מ
ראיד ג'יריס מהנדסים
רוקח אשכנזי מהנדסים יועצים
ש.אנגל מהנדסים בעמ
שובל יהודאי
שי פורמן מהנדס בנין
שמואל ליברמן
שאול נבו
תכנון מהנדסים יועצים

קרקע וביסוס
אברהם שני יעוץ הנדסי בע"מ
אודי בר לבב סביבות יעוץ
אודי קירשנבוים
אגסי רימון
אינג' מ.יוגר בע"מ – יועצי קרקע וביסוס אפי שקד
אי.אס.קיו E.S.Q
דוד דוד וישי דוד
דורון אשל מהנדסים ויועצים בע"מ
זליו דיאמנדי בעמ
ישראל קלר
מייק דוקטופסקי הנדסה גיאוטכנית בע"מ
מכטה גיאוטכניקה
מ.נ.מ מהנדסים בעמ
עמוס שירון בע"מ
רון בנארי

ריפוד
יורואל  -תעשיות ריפוד
שמאות מקרקעין

אשר בן ישי
כפיר עטרי
מוטי זייד בע"מ
רפאל מרסיאנו
שרותי אנרגיה

חיים מור יוסף

תדיראן אנרגיה זאב גרוס

תפעול ואחזקה
סי או אר יעוץ ותכנון תפעול ואחזקה

תכנון תנועה וכבישים
אביב תכנון תנועה וכבישים
אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
אילן מרכוס אופק הנדסה בע"מ  /עמוס אביניר
אדר קו הנדסה
אליה בן שבת הנדסת תנועה
אלתן הנדסה אזרחית  2002בע"מ
א.ס.ט טליסמן מהנדסים
א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ
אמאב תחבורה ותנועה
אוסמה חטיב הנדסה בעמ
אמי מתום מהנדסים ויועצים
אריה צור
באשר נאשף ב.נ.הנדסה
ב.ט.ה בר-טל הנדסה בעמ
גבריאל לוטן (קונסטרוקציה)
גרגורי קוגן
גרונר ד.א.ל הנדסה בע"מ
גרנד הנדסת גשרים ומבנים
ד.א חג' יחיא
ד.א.ל הנדסה בע"מ
דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים
דוד בז'רנו
דוכיפת הנדסה בעמ דורי אלקלעי
דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה
דקר בנין והנדסה
דרך הנדסה בע"מ
היסעים.נט בע"מ
הראל מהנדסים
וי.אס .הנדסה אזרחית בעמ
חן הנדסה
י.ט.הנדסה תכנון תנועה ודרכים
יוגב הנדסה תכנון פקוח ויעוץ
יורוברידג' הנדסה בעמ
יינון תכנון יעוץ מחקר (נוף+קונס'+הידרולוג)
יורם בש
לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים
מ.נ.מ מהנדסים בעמ
נ.א.ש הנדסה  -שאדי נאטור
נועם לבנה הנדסה בע"מ

נעמי איכות  2010כברתאי אברהם
נתן תומר
ס.א.ד.ג הנדסה ובנין
סילבן רטוביץ
סלמן בן ציון
עשת הנדסה תנועה וקונסטרוקציה
פאדיה את שריף מהנדסים ויועצים בע"מ
פטר לבוביץ מהנדסים בעמ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בעמ ,דב הופמן
פרץ סלע הנדסה אזרחית בעמ
ק.ן .הנדסה בעמ
קראוס  -חן הנדסת תנועה וכבישים בע"מ
רעם הנדסת כבישים ותנועה
ר.ע.מ כנרת דביר
רענן חסידוף
שפיגלר זהבה
שפרנט-עבהאל רותי
תדם הנדסה אזרחית בעמ
ת.ה.ן תכנון והנדסה
תקשורת ,מחשבים,טכנולוגיה
אנוויז ניהול טכנולוגיות בע"מ
אורהייטק GIS
אירונט יעוץ בע"מ
בינגו גדעון רחמים
ב.ר.מ.ד מהנדסים יועצים בעמ
די איי טי טכנולויות מידע DIT
טריפל טי טכנולוגיות
לאנסיסט בעמ
מאיר ליטמן טלסקופ מנהלים הצלחה בעמ
מסר תקשוב ויעוץ טכני
ניר הירשמן
פרנט

