אגרונומיה
אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע"מ
אהרון מינרוב
אלמליח דני
ארז קפלן תכנון נוף וליווי פרויקטים
דפנה הלביץ
הרטמן גדעון
חבקין שמאים בע"מ
חנוך בורגר אגרונומים בע"מ
טל גליקמן
יצחק הל אור
נינה עמיר
ניר מעוז
פתילת המדבר בע"מ
קו בנוף אדריכלות נוף בע"מ
רקפת הדר-גבאי
שבתאי גונן עצים וסביבה
אדריכלות
א .ספקטור מ .עמישר אדריכלים
אבי ליזר אדריכלות
אדריכלים v5
אורבך הלוי אדריכלים מהנדסים
אורי פדן אדריכלים

אייל שער-אדריכל ובונה ערים
איילת פינסקי
איכהולץ ענתבי אדריכלים
אילן קדר אדריכלים
אילנרוד  2000אדריכלות ותכנון בע"מ
אלון אשקול
אלונה ליפשיץ אדריכלים
אלי אילן
אלי ענבר אדריכלים
אליעזר מלכי -אדריכל
אנגל סרגי
אס .או ארכיטקטורה
ארד  -סימון אדריכלים ומתכנני ערים
ארז אלה  HQאדריכלים
ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
אריה רחמימוב
ארכטיק
אתוס  -אדריכלים תכנון וסביבה בע"מ
ב.נ יוסקוביץ
באסם עליאן
ביטמן בן-צור אדריכלים
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
בר ,שיפמן-נתן אדריכלים
בריידמן אגמון
גולדשמידט ארדיטי בן-נעים אדריכלים בע"מ

גולני אדריכלים
גורדון אדריכלים
גיא אורצקי
גיא איגרא אדריכלים בע"מ
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
גיל מינסטר אדריכלים
גלעד שיף אדריכליות
גנזל ארכיטקטים
געש אדריכלים
גרואג הראל אדריכלים שימור וקיימות
גריבץ ווילהלם אדריכלים
ד .איתן ר .להב  -ריג אדריכלים בע"מ
דב גליא ,ארכיטקט ומתכנן ערים
דורית ודורון הוק
דנה גזיי ייטב בוסירה תכנון משותף
דפנה אבני חסון  -אדריכלות
דרמן ורבקל אדריכלות
היידי ארד אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ
ויינגרוד אברהמסון אדריכלים
וינשטין ועידיה אדריכלים בע"מ
ז"ק רייכר אדריכלות נוף
חיוטין אדריכלים בע"מ
חמי גורלי
י .מולכו אדריכלים בע"מ
י .פרידמן י .פלוך אדריכלים

יגאל לוי
יוסף בורשטיין אדריכל
יסקי-מור-סיון
יעל שטרנהיים
יער אדריכלים ומתכנני ערים ( )2001בע"מ
יערה רוזנר מנור
יפעת פינקלמן
ישי וילסון ארכיטקטורה
לאה שניאור אדריכלים  -אדריכלות ותכנון ערים
לו גלרטר
לוין אדריכלים
מאיר יגוד אדריכל
מושלי אלדר אדריכלים
מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ
מייקל שוורץ אדריכלים
מילוסלבסקי אדריכלים
מירון כהן -דוד טולקובסקי
מירון לוי אדריכלים
מנעד
מקצב אדריכלים
מרקוס אדלקופ
משה מרגלית אדריכלים ומתכנני ערים
משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ
נ .מלצר י .אפריל אדריכלים
נועה פשראל חיים NOARCH

נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
סוננבליק אלבוים אדריכלים
סיטון פלוס טנוס אדריכלים
סרג'ו אסדרבן
עדה כרמי מלמד אדריכלים
ערן מבל  -ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
פוטש אדריכלים
פיקר אדריכלים
פלאנט תכנון עירוני
פלסנר אדריכלים בע"מ
צ'ריקובר סגל אדריכלים ומתכנני ערים
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן עיר בע"מ
קולקר ,קולקר אפשטיין
קימל אשכולות אדריכלים
קינן פטר אדריכלים
קיסלוב קיי אדריכלים -אטלייה קיי
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
רביב טל אדריכלות סביבתית
רבינא וייס הלוי אדריכלים
רובינס אליאנס
רונה  -כהן אדריכלים
רונן שואף אדריכלים
רועי אלרואי
רחל וינר אדריכלות נוף
ש .פובזנר ג .פובזנר

ש.י .יסקי אדריכלים בע"מ
שורץ בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים בע"מ
שירי פרץ
שלמה אהרונסון
שפירא אדריכלים
שרון אברמסון
תו אדריכלים ומעצבים בע"מ
תיק פרויקטים
תפנית תכנון ובינוי ערים בע"מ
אדריכלות בניין
עמוס דר מורן עמיקם אדריכלים ADMA
ollech+tol
א .לרמן אדריכלים בע"מ
אבנר אופק
אברהמי -קפלן אדריכלים
אדריכל ישי וול
אדריכל רן גולדמן
אדריכלים מנספלד קהת בע"מ
אדריכלית אביטל צברי
אדרעי אדריכלים
אילנרוד  2000אדריכלות ותכנון
איתן רונאל ודרורית לוי אדריכלים בע"מ
אלטמן אדריכלים
אלי רכס -אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
אמנון רכטר -נתי רותם  ,אדריכלים

אפרת קובלסקי
ב .פלג אדריכלים ומתכנני ערים  1997בע"מ
ב.או אדריכלים
באה אדריכלים ובני ערים
בן ארי אדריכלים  2014בע"מ
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
גבריאלה נוסבאום אדריכלית
גוגנהיים/בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
גיאו בן גור אדריכלות בע"מ
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
גלזפ אדריכלות והנדסה בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
דביר יחיעם אדריכלים
דניאל אזרד אדריכלים
ווי.גי.איי הנדסה ואדריכלות בע"מ
ויסברג  -ביזינסקי אדריכלים
חמי גורלי ותמר קורן אדריכלים
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
כהן מגן אדריכלים
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
ליואי דבוריינסקי
לייטרסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
לקשטיין-מרגלית אדריכלים
מ .זיידמן אדריכל ומתכנן עירוני

מאיר יגוד אדריכל
מרלה הייבר גולדשטיין
משרד אדריכליות
נוימן חיינר אדריכלים
נוימן חיינר אדריכלים בע"מ
ניר קוץ
סטודיו מיא -מיכל יוקלה אדריכלים
סטודיו עיטוף
סטודיו תמא
סטיו אדריכלים
עדה כרמי מלמד אדריכלים בע"מ
עינת איכהולץ פורת
עמית ביטון אדריכלות
פבלו אלטמן אדריכלים
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
צבי יגר -אדריכל
ראובן וודבוסוף אדריכל
ראשינל אדריכלות ותכנון ערים בע"מ
רכטר אדריכלים
שמוליק יהושוע אדריכלות בע"מ
שעיה רוט אלעזר
אדריכלות נוף
א .לרמן אדריכלים בע"מ
אב אדריכלות נוף
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

אי.אס.די פיתוח סביבה וקיימות
אילנה אופיר אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"מ
איתן עדן אדריכל נוף
אלונה ליפשיץ אדריכלים
אלי אילן
אמדו אדריכלות נוף
אסיף ברמן נועה ברוט
ארא אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
ארד  -סימון אדריכלים ומתכנני ערים
ארז קפלן תכנון נוף וליווי פרויקטים
ארט אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
בוטניק אדריכלים גנים ונוף
ברקאי אדריכלות נוף
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
גדעון שריג  -לב וקסמן
גוגנהיים/בלוך אדריכלים ומתכנני ערים
גולני אדריכלים
גיא איגרא אדריכלים בע"מ
גנזל ארכיטקטים
גריבץ ווילהלם אדריכלים
גרינשטיין  -הר -גיל אדריכלות נוף ותכנון סביבתי בע"מ
דב גליא ,ארכיטקט ומתכנן ערים
דליה בולטנסקי אדריכלים נוף MLA
דרמן ורבקל אדריכלות
היידי ארד אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ

וי.אס.הנדסה אזרחית בע"מ
ויינגרוד אברהמסון אדריכלים
ז"ק רייכר אדריכלות נוף
חוי ליבנה
חמי גורלי
טל בילינסקי אדריכלות
טל רוסמן
יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בעמ
יהודה פרחי
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
ירמי אפשטיין
ישי חנון
למד.שקד בע"מ
לקשטיין-מרגלית אדריכלים
לרמן תכנון עי ואזור בע"מ
מאזא ארכיטקטורה
מוריה סקאלי אדריכלות נוף
מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
מנעד
מקום אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"מ
מרב דביש בן משה -אדריכלות נוף
מרגלית סוכוי
מרחבים אדריכלות נוף
משה מרגלית אדריכלים ומתכנני ערים

נ .מלצר י .אפריל אדריכלים
נהרי  -נאור אדריכלים ומעצבים סביבתיים
נען
סוננבליק אלבוים אדריכלים
עמי גבירצמן אדריכלים
ענת שדה
ערן קולודיצקי אדריכל נוף
פריזמה
צ'ריקובר סגל אדריכלים ומתכנני ערים
צורנמל טורנר אדריכלות נוף
קו בנוף אדריכלות נוף בע"מ
קקטוס עירוני -אדריכלות נוף ועיצוב עירוני
קקטוס עירוני  -אדריכלות נוף ועיצוב עירוני
ראובן וודבוסוף אדריכל
רביב טל אדריכלות סביבתית
רחל וינר אדריכלות נוף
רחל לוינשטיין -אדריכלות נוף
שדה ועיר
שי אלון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
שלמה אהרונסון
שלף מטלון אדריכלי נוף בע"מ
תפנית ניהול ובניה
אוצרות
מוזיאון מגדל דוד
בניה ירוקה

לשם-שפר איכות הסביבה בע"מ
בקר הנדסי
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אבן היסוד
אהוד תייר
אייל סונגו בע"מ
אינג' אלי מלמד -שירותי הנדסה ,פיקוח ,יאום וניהול
אינקולזן בע"מ
אלמלם הנדסה וניהול בע"מ
בן ציון כרמל הנדסה בע"מ
ג.י .גישה אחזקות בע"מ
גדיש חברה להנדסה בע"מ
גדליה אוליצקי הנדסה בע"מ
דוד אקרשטיין בע"מ
דומרק
הס הנדסה
ויינר הנדסה ופיקוח
וינפלד מיכאל חברה להנדסה בע"מ
טל-אסף
י.ע.ל מהנדסים יועצים
יורם המהנדס בע"מ
ישראל פלג
מרשל הנדסה
משואות הנדסה וכלכלה בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים ויועצים

סולברג יעוץ בע"מ
סילברג יעוץ בע"מ
פורן שרים
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
פרסונס ברינקרהוף אינטרנשיונל WSP
ר .רון בקרה וניהול פרויקטים בע"מ
ש .מועלם מהנדסים ויועצים בע"מ
שגיא טל מהנדסים
שמחה אלפרדו פלדמן
בקרת אבטחת איכות
אי.אס.קיו הנדסה ,פיקוח ובקרת איכות כבישים בע"מ
אפקס הנדסה אזרחית בע"מ
ב.ר.מ.ד מהנדסים ויועצים בע"מ
גדליה אוליצקי הנדסה בע"מ
גיאוכום בע"מ
גפן הנדסה
מ.נ.מ מהנדסים בע"מ
פורט מהנדסים בע"מ
דרכים/תנועה/כבישים
א.א .הנדסה (אינג' אידל) בע"מ
א.י.ג.ל הנדסה ויעוץ
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ 2
אברהם גיאלצ'ינסקי -הנדסה ותנועה
אייל קראוס

אל .בי .אס הנדסה
אלבכס הנדסה בע"מ
אלתן
אמאב
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
ברבר אדריכלים
ג'בר עומר -תכנון ,ייעוץ ובקרה הנדסית
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
גד נובק מהנדס אזרחי
גל תכנון וניהול מערכות אורבניות בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסיםבע"מ
ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
ד.א.ל הנדסה בע"מ
דיא חג יחיא הנדסה ובניה
הראל מהנדסים אזרחים בע"מ
חלו"א חברה למדידות והנדסה אזרחית
יהודה פרחי
יוגב הנדסה
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ
לוי שטרק מהנדסים יועצים בע"מ
למד.שקד בע"מ
לנדיוז
מ.ת.נ .הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
מסאר מהנדסים בע"מ

משה אלבוחר שירותי הנדסה
נויה הנדסה ומחקר בע"מ
נתן תומר הנדסה -אן.טי.אי בע"מ
סילבן רטוביץ הנדסת תחבורה ותנועה בע"מ
עמי בלום הנדסת תנועה בע"מ
עשת הנדסה בע"מ
פ.ק.צ הנדסה בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
פרייברג מהנדסים
צופיה הנדסה
קראוס חן
רובינוב הנדסה אזרחית
רוכוולנד עופר -הנדסת תנועה ותחבורה
רולי פלד הנדסת תחבורה ותנועה
רותי שפרנט עבהאל
רעמ הנדסת כבישים ותנועה
שטרן תנועה וכבישים בע"מ
תדם הנדסה אזרחית בע"מ
חשב כמויות ואומדנים
ג.י .גישה אחזקות בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
יקותיאל דוד תכנון והנדסת בניין בעמ
מ.א סימן טוב -ניהול ופיקוח בניה
מתאר שירותי הנדסה ונדלן  2015בע"מ

סולברג יעוץ בע"מ
סיגמה
סילברג יעוץ בע"מ
ייעוץ מעליות
מובנמנט תנועה אנכית בע"מ
יעוץ מתח נמוך ותקשורת
איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ
אירונט יעוץ בע"מ
ג.ב מהנדסים יועצים בע"מ
ד .בר עקיבא
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
טריפל טי טכנולוגיות מחשוב מתקדמות בע"מ
מינץ הדרכה ממוחשבת
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
ספיר י.ז.ח בע"מ
פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים בע"מ
יעוץ סאונד (וידאו)
איי וי די איי AVDI
איי.וי.די יעוץ ותכנון
דני פיכמן A.V.D
הראל טביבי
מג'נטה הגברת קול ותאורה בע"מ
שולי עודד
יעוץ איטום
אינג' יעקב ישקה שיינהולץ

ביטלמן אדריכלים בע"מ
מ .הורביץ -ע.בוך
מרטון מיכאל הנדסת איטום בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ
צבי טל
יעוץ איכות סביבה
א.י.ג.ל הנדסה ויעוץ
א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אגוטי איכות סביבה
אורבניקס בע"מ
אי.אס.די פיתוח סביבה וקיימות
אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ
אמפיביו בע"מ
אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה
אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה
אקוטריידס בע"מ
אקוטריידרס בע"מ
אתוס  -אדריכלים תכנון וסביבה בע"מ
גאופרוספקט
גיאוטק  -גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ
ד.ה.ב מד בע"מ
הזמט בע"מ
החברה להגנת הטבע

חיים אוסטרו
יוזמות
לשם-שפר איכות הסביבה בע"מ
לשם שפר
סביבות יעוץ
סביבות פרויקטים בע"מ
סמדר מאיר
רונית טורק
תו"פ סביבה ואקוסטיקה
יעוץ אנרגיה
טכנולוגיות זבדי בע"מ
יעוץ אקולוגיה
אורבניקס בע"מ
אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ
אמפיביו בע"מ
גיאופרוספקט
ד"ר ז'אן מארק דופור דרור
ד.ה.ב מד בע"מ
החברה להגנת הטבע
יוזמות
מנחם אדר -יועץ אקולוגי
ניר מעוז
רון פרומקין
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ
יעוץ אקוסטיקה

א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה
אי.אס.די פיתוח סביבה וקיימות
אליהו עדי
אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה
אתוס  -אדריכלים תכנון וסביבה בע"מ
דינמיקה דיזיין בע"מ
האקוסטים  -יעוץ אקוסטי
יוזמות
לורבר יעוץ והנדסת אקוסטיקה
סאונדרייז
שמעון גרינבאום -מ.ג יועצים לאקוסטיקה
תו"פ יועצים והנדסה בע"מ
יעוץ בטיחות
ניהול פרויקטים 770
ד"ר אמיר פרי IST -
א.נ אלון בטיחות וגהות בע"מ
אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית
ברקן יועצי בטיחות בע"מ
גיל-הר הנדסה בע"מ
גלטל בטיחות אש בע"מ
דאס דאמאג' אינטרנשיונל בע"מ
זרקו הנדסת בטיחות בע"מ
טרם בטיחות וגהות בע"מ
י.ינקוביץ הנדסת בטיחות והגנה מאש בע"מ
י.פרידמן הנדסת בטיחות אש בע"מ

י.ש בטיחות
יוסי שחר  -יעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע"מ
יחד הנדסה ותכנון מערכות ביטחון ,בטיחות וכיבוי אש
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
מיטרג פיתוח עיסקי בע"מ
מירווח בטיחות והנדסה בע"מ
מכלין בע"מ
פז הנדסה וניהול בע"מ
קבוצת אניגמה חברה להנדסת ביטחות  2014סע"מ
קו בטיחות יעוץ והנדסת בטיחות בע"מ
קליין שרותי בטיחות
ר.ש.ג.ד חברה להנדסה ובטיחות בע"מ
ש .נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ
שלמה איילון
שמר בטיחות והנדסה (ש.ב.ה ).בע"מ
יעוץ ביסוס קרקע
א .ארז מהנדסים יועצים בע"מ
א .גיאומכניקה בע"מ
אבנט הנדסה (אבי אברהם) בע"מ
אברהם שני ייעוץ הנדסי בע"מ
אגסי רימון מהנדסים בע"מ
אינג' זליו דיאמנדי
אינג' חנא חוראני
בלנק-לרר מהנדסים בע"מ

דוד דוד וישי דוד -ביסוס מבנים בע"מ
דורון אשל
דר' אביגור -שירותי הנדסה וגיאולוגיה בע"מ
חברת ארם מהנדסים בע"מ
יהודית גרמי אדריכלות בע"מ
ישי דוד ויהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע"מ
לביא נטיף אלגביש ()2014
מייק דוקטופסקי
מכטה גאוטכניקה בע"מ
שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ
יעוץ בניה ירוקה
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
יעוץ גיאולוגיה
אדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ
אי.אס.די פיתוח סביבה וקיימות
אינג' חנא חוראני
אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
אקולוג הנדסה
גאופרוספקט
גיאו-לוג
גיאוטק  -גיאופיסיקה הנדסית וסביבתית בע"מ
גיאוכום בע"מ
גיאופרוספקט
ד"ר עוזי זלצמן
ד"ר עמיר אידלמן

משה לוין -סקרים גיאולוגים וגיאוטכניים בע"מ
עזי זלצמן בעז זלצמן
ת.ה.ל מהנדסים ויועצים
תהל מהנדסים-יועצים בע"מ
יעוץ הידרולוגיה
אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אמפיביו בע"מ
אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה
ארגון עובדי המים
ד.ה.ב מד בע"מ
הידרומודול  -פולק שמואל בע"מ
יו .די סי הנדסה  -מאזן ברכאת
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
לביא נטיף אלגביש ()2014
מ .רוזנטל מהנדסים בע"מ
מים סביבה קרקע יעוץ הידרלוגי
פלגי מים בע"מ
ת.ה.ל מהנדסים ויועצים
יעוץ הקמת מעבדות
אקס לאב -פורטמן ניהול ייזום ושיווק
דומרק טכנולוגיות בע"מ
יעוץ חניה
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ
אייל ניקלס

אל .בי .אס הנדסה
ג'בר עומר -תכנון ,ייעוץ ובקרה הנדסית
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ
נתן תומר הנדסה -אן.טי.אי בע"מ
סיגמא  6בע"מ
עודד ברוך
פ.ק.צ הנדסה בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
קומיניקשר בע"מ
קראוס חן
שטרן תנועה וכבישים בע"מ
יעוץ חשמל
ניהול פרויקטים 770
א .בסיס הנדסת חשמל
א.א מהנדסים ויועצים בע"מ
א.גל כהן הנדסה חשמל
א.מ רוטנברג הנדסת חשמל בע"מ
א.מ רוטנברג הנדסת חשמל בע"מ
א.עמיר מהנדסי חשמל ,תאורה ותקשורת בע"מ
א.פ.ר .הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ
אור  -ין הנדסת חשמל  -יעקב נתנאל בע"מ
אי .יו .בי משה מהנדסים
אי.אי.סי.סי הנדסת חשמל בע"מ

איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ
איל שר-שלום
אינג' א.דומן
אינג' ה .וויס מהנדסים ויועצים בע"מ
אריאל מלכה
ב.ת סגליס מהנדסים בע"מ
ברקת י.ר.ד
ג.איטקין ע.בלום
ג.ב מהנדסים ויועצים בע"מ
ג.ב מהנדסים יועצים בע"מ
ד .בר עקיבא
ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בע"מ
חדד מהנדסים
טופז
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
למד.שקד בע"מ
מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה  2009בע"מ
מטרני ייעוץ חשמל בע"מ
מינץ הדרכה ממוחשבת
מרשל הנדסה בע"מ
נעים בדרך
סטודיו ניצן רפאלי
סיני יעוץ והנדסת חשמל בע"מ
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ

סמו הנדסת חשמל בע"מ
צור נעמן
ר.ק הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
יעוץ כלכלי
זיו בוסט ייעוץ וניהול BDO
א .חפץ ושות'
א.צ.י.כ
אבי רלבג תכנון ויעוץ עסקי
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אדם עמית
אופיר בוכניק ושות' רואי חשבון
אורבניקס בע"מ
אורי דהן ושות'
אייגס  -יעוץ ניהול יזום ( )2002בע"מ
אייל סונגו בע"מ
אינטרלוק פיתוח -יואל סיגל
אירית צ'רנואבסקי
אליהו בר  -חמא בע"מ
אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
אסף ויטמן
אריק גולדיאן רו"ח
ארנון רונד יועצים בע"מ
ביזמן לוי קישנר בע"מ

בן דוד שלוי קופ רואי חשבון
גו נו גו בע"מ
גינזבורג רואי חשבון
גרינברג אולפינר בע"מ
ד"ר מאיר אמיר ושות' בע"מ
דוד בועז ייזום ויעוץ עסקי בע"מ
דוד בריל -תכנון ושמאות במקרקעין
דלויט
דן ויז'ניצר בע"מ
הורביץ עידן סבו טבת וכהן טבח
היילנד
הלוי דוויק ושות'
העצני חזקיה
ויז'ניצר  -פינקלשטיין
זעירא אלעד שמאות מקרקעין
חברת אביב
חיים זילגר
י .אפטר  -יעוץ ארגוני
י.ק תכנון כלכלי בע"מ
יגאל גל
ישר ביבי ושות'
מ .י .קמחי בע"מ
מ.נ.ש ייעוץ בע"מ
מודלים עירוניים  -גיא רונן
מור יעוץ ניהולי בע"מ

מרג'ינס -יעוץ כלכלי בע"מ
משואות הנדסה וכלכלה בע"מ
סולברג יעוץ בע"מ
סיטילינק השקעות בע"מ
סילברג יעוץ בע"מ
סקטון ניהול ויזמות בע"מ
עמיר אהרוני שמאי מקרקעין וחקלאות ,כלכלן
עמרב השקעות בע"מ
פז כלכלה והנדסה
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
צ'מנסקי בן שחר ושות'
צנובר
קבוצת פארטו בע"מ
קוביס פיתוח בע"מ
רן חקלאי
רן שטוק
רציונל פרויקטים כלכליים בע"מ
שחק המומחים לשכר בע"מ
שמידט בן צבי ושות'
שקד כלכלה בע"מ
שרון בן ארי -לאורך כל הדרך
תאסק תל אביב יעוץ אסטרטגי
תבור כלכלה ופיננסים בע"מ
יעוץ מיזוג אויר
א.א מהנדסים ויועצים בע"מ

א.גל כהן הנדסה חשמל
א.מ.אינטרנשיונל -אבי מנשה מהנדסים יועצים בע"מ
איציק נוריאל
ד.האן  -א .פרנקל
דניאל וגנר
ה.ר.ו.א.ק חברה לתכנון ויעוץ הנדסי בע"מ
ויסוקר שטרן בע"מ
וישקין תכנון בע"מ
י .עירוני מהנדסים יועצים  1989בע"מ
לניר וישקין מהנדסים בע"מ
מ.בן צבי מהנדסים יועצים בע"מ
מיכאל בניטה מהנדסים
רוני ולטמן מהנדסים
ש.ענבי מהנדסים
ת.מ.י.ר תכנון וייעוץ הנדסי
יעוץ מנהרות ובנייה תת קרקעית
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
ארנון רוזן
ג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"מ
גדליה אוליצקי הנדסה בע"מ
גיאוכום בע"מ
ויה ברידג'ס בע"מ
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
מ.ב.י מהנדסים ויועצים בע"מ
צ .זכות מהנדסים בע"מ

קדמור מהנדסים
ש .מועלם מהנדסים ויועצים בע"מ
יעוץ מעליות
ב.ר.מ.ד
בלס שחק
הולץ קרסנר מהנדסים בע"מ
לברוב -הנדסת מעליות
מנחם לביא
עודד ברוך
יעוץ נגישות
אדם עמית
אדם עמית בע"מ
אינקולזן בע"מ
באה אדריכלים ובני ערים
געש אדריכלים
דן עבודי
ורשבסקי נגישות בע"מ
יגאל שטיינמץ אדריכלות נוף ונגישות בעמ
יהודה פרחי
יוסי שחר  -יעוץ בטיחות וניהול סיכונים בע"מ
יצחק ליבנד ומלכה איגר
לאה שוורץ
לאה שניאור אדריכלים  -אדריכלות ותכנון ערים
מ.א סימן טוב -ניהול ופיקוח בניה
מירווח בטיחות והנדסה בע"מ

נגישות למרחב בע"מ
נגישות לעסקים בע"מ
צ.ק הנדסה בע"מ
קבוצת אניגמה חברה להנדסת ביטחות  2014סע"מ
שי אלון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
שי באב"ד ניהול ופיקוח  -בנייה ופיתוח
שמחה אלפרדו פלדמן
שמר בטיחות והנדסה (ש.ב.ה ).בע"מ
שק"ל
תפנית ניהול ובניה
יעוץ פרוגרמה
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
א.פלד
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אדיב חגית
אדם עמית
אדם עמית בע"מ
אוצרות יעוץ ופיתוח תיירותי
אורבך הלוי אדריכלים מהנדסים
אורבניקס בע"מ
אילן בן -יוסף
אינטרנס תחבורה משולבת בע"מ
אירית צ'רנואבסקי
אלון אשקול
אלפא פרויקטים ירוקים בע"מ

אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
אמן -ארגון מדעי ניהול יועצים בע"מ
אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
אפיק מ.י הנדסה בע"מ
אפרת קובלסקי
אתוס  -אדריכלים תכנון וסביבה בע"מ
בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
בנדיט יהושע אריה
בריז קריאייטיב בע"מ
גו ג'רוסלם בע"מ
ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
דבי חוברס דהאן תכנון וניהול אינטגרטיבי
דומרק טכנולוגיות בע"מ
דונג מערכות בע"מ
דורון רכלבסקי
דיסנצ'יק נאווה ורוני
הדסה גרינבר  -יעקב
הליפקס
זאב ברקאי
חגי טבת
י .גבריאלי אדריכלים בע"מ
י.ק תכנון כלכלי בע"מ
יוקה פרוקטים בע"מ
יישום יועצים :דרכים/סביבה בע"מ
יעדים

יצחק רסיס טל
לוי אלדמע פרוייקטים אומנותיים
לוין אדריכלים
מ .י .קמחי בע"מ
מ.י קמחי בע"מ
מודלים עירוניים  -גיא רונן
מוזיאון מגדל דוד
מידן תכנון והכוונה בע"מ
מרים אורן מינגלרין
סביבותכנון בע"מ
סי .אי .או .אסטרטגיה ( )2005בע"מ
סיטילינק השקעות בע"מ
סקטון -ניהול יזמות בע"מ
עמוס המרמן
פורום שרת  99בע"מ
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
פיטלסון ,שילה,יעקובסון -אדריכלים
צביקה מינץ
צמנסקי בן שחר
רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ
רן חקלאי
שי אדרעי  -יעוץ ותכנון ערים בע"מ
שלומית עצבה
שרון בנד חברוני
יעוץ קונסטרוקציה

א.סביליה תדהר מהנדסים
אביחי יעקובי
אינג' עופר כהן שימור מבנים והנדסה בע"מ
אלי בנואליד
אמי מתום
אמי מתום מהנדסים ויועצים
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ
אסף רועי הנדסה בע"מ
ג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"מ
גדעון זוקלוב מהנדסים ויועצים בע"מ
גיאוכום בע"מ
גיל-הר הנדסה בע"מ
גלת אגרנטי
גרושקו מהנדסי מבנים
דוד חרותי
ויה ברידג'ס בע"מ
י .גבאי הנדסה בע"מ
י .גורדון מהנדסים בע"מ
י.כהן ושות'
יובל אכברט
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
יצחק שטרן
ירדנה אתגר
ירון אופיר מהנדסים בע"מ

ירון שמעוני שחם מהנדסים יועצים בע"מ
לביא נטיף אלגביש ()2014
לואיס לבטון
לויתן מהנדסים
מ .הורביץ -ע.בוך
מ.ב.י מהנדסים ויועצים בע"מ
מבצר מהנדסים בע"מ
מואב פתרונות סטטוטוריים בהנדסה
נחמן אידלס מהנדסים
נמרוד אייל
סאלח נתשה
סטאר מהנדסים בע"מ
סלע מהנדסים
עופר כהן
עשת הנדסה בע"מ
פ.ק.צ הנדסה בע"מ
פורמן שי  -תכנון מבנים וייעוץ הנדסי
פז הנדסה וניהול בע"מ
פרי -רבין מהנדסים בע"מ
פרי רבין מהנדסים בע"מ
צ .זכות מהנדסים בע"מ
צבי סרטי  -מהנדס מכונות ,מכונות אזרחי ומתכנן אזורים וערים
קדמור מהנדסים
ר.ש.ג.ד חברה להנדסה ובטיחות בע"מ
ראיד ג'יריס מהנדסים

רוקח אשכנזי מהנדסים בע"מ
ש .מועלם מהנדסים ויועצים בע"מ
ש.בן אברהם מהנדסים בע"מ
שובל יהודאי מהנדסים בע"מ
שלומי ניסים מהנדס בנין בע"מ
שמואל ברונשטיין  -מהנדס בניין
שפר את רונן מהנדסים בע"מ
תכנון מהנדסים יועצים בע"מ
יעוץ שימור
אבנר אופק
אורי פדן אדריכלים
איילת פינסקי
אילן קדר אדריכלים
אינג' עופר כהן שימור מבנים והנדסה בע"מ
אמיר פרינדליך
ארד  -סימון אדריכלים ומתכנני ערים
ארכו תכנון שימור ושחזור בע"מ
גרואג הראל אדריכלים שימור וקיימות
גריבץ ווילהלם אדריכלים
דקל גודוביץ
ירדנה אתגר
יריב מנדל אדריכל  -מנדל אדריכלים
מייקל שוורץ אדריכלים
מרלה הייבר גולדשטיין
מרקוס אדלקופ

פלסנר אדריכלים בע"מ
ראובן אלברגר
רונן שואף אדריכלים
שעיה רוט אלעזר
שפירא אדריכלים
שפר את רונן מהנדסים בע"מ
יעוץ תאורה
ניהול פרויקטים 770
א .בסיס הנדסת חשמל
א.גל כהן הנדסה חשמל
א.פ.ר .הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ
אי סי פי  -תאורה אדריכלית  -איסי קוננוביץ ECP -
אי .יו .בי משה מהנדסים
אי.אי.סי.סי הנדסת חשמל בע"מ
איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ
איל שר-שלום
אינג' א.דומן
אריאל מלכה
ב.ת סגליס מהנדסים בע"מ
ברקת י.ר.ד
ג.ב מהנדסים ויועצים בע"מ
ג.ב מהנדסים יועצים בע"מ
ד .בר עקיבא
ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בע"מ

זוהר לוי
חדד מהנדסים
טופז
טייכמן רוזנטל ט.ר תאורה בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
למד.שקד בע"מ
מג'נטה הגברת קול ותאורה בע"מ
מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה  2009בע"מ
מינץ הדרכה ממוחשבת
נעים בדרך
סטודיו טויילייט ()Studio Twilight
סיני יעוץ והנדסת חשמל בע"מ
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
סמו הנדסת חשמל בע"מ
ספיר י.ז.ח בע"מ
צור נעמן
ר.ק הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
רטלד תכנון תאורה בע"מ
יעוץ תקשורת
א.גל כהן הנדסה חשמל
אי .אם .ג'י  -אלקטרוניק מנג'מנט גרופ בע"מ
איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ
איל שר-שלום
ב.ת סגליס מהנדסים בע"מ
חדד מהנדסים

טלסקופ
למד.שקד בע"מ
מטרה וט הנדסת חשמל ובקרה  2009בע"מ
ניסים רמתי  -תכנון ויעוץ תשתיות תקשורת
סמו הנדסת חשמל בע"מ
סנסקום
צור נעמן
ליווי קהילתי ושיתוף ציבור
"שילובים"
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אדריכלית אביטל צברי
איילת קראוס
אמנון אליאן ייזום ויישום פרויקטים עירוניים
בי .אר קישורים בע"מ
בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
דנה גזיי ייטב בוסירה תכנון משותף
ח.ש לקהילה בע"מ
חגית ג'יניאו אדיב
יערה רוזנר מנור
מודוס
מינהל קהילתי מעלהרמות
מינהל קהילתי גבעה צרפתית
מינהל קהילתי גילה
מינהל קהילתי גנים

מינהל קהילתי הר נוף
מינהל קהילתי מואאסת אלהניה
מינהל קהילתי נווה יעקב
מינהל קהילתי פסגת זאב
מינהל קהילתי רוממה
מינהל קהילתי רמות אלון
מינהל קהילתי תלפ"ז
מנהל קהילתי אשכולות
מנהל קהילתי בית הכרם
מנהל קהילתי יובלים
סי.אס.אר בת-אל הלמר
עופר אור
רחל בן משה
שי אדרעי  -יעוץ ותכנון ערים בע"מ
ליווי קהילתי ושיתוף ציבור ,יעוץ איכות סביבה
דרך פוריה בע"מ
מדידות
א.א.ג .אזוט בע"מ
א.פנקס
אביב תכנון כבישים ותנועה בע"מ
אברהם פינצי
אופק צילומי אוויר
אורהייטק  GISבע"מ
אליישיב מדידות והנדסה בע"מ
גאודע  -ניהול ומידע ,מקרקעין ונכסים בע"מ

גיאו  -פרומציה
גיאו מאפ הנדסה ומדידות בע"מ
גיאו סייט
דוידובסקי יאיר  -מודד מוסמך-מבקר מורשה
דותן את קופרמן מודדים מוסמכים
דטהמפ-מערכות מידע גיאוגרפיות בע"מ
דקר בניין והנסדה
הלפרין פלוס בע"מ
הראל מדידות
ח.פאהום ושות'
טופ מאפ מדידות והנדסה בע"מ
טריג מידע מרחבי בע"מ
י .דוידובסקי אחזקות בע"מ
יאיר איזבוצקי מדידות איתור ורישום מקרקעין ( )1996בע"מ
יואב קולר
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
מ.א .הנדסה גאודטית מיפוי ומדידות
מאפרו מהנדסים בע"מ
מבט טכנולוגיות בתלת מימד בע"מ
מדבא-מדידות והנדסה בע"מ
מימד-פוטוגרמטריה,מדידות והנדסה סע"מ
מיתר מדידות בע"מ
מסאר מהנדסים בע"מ
סרוג'י וימיני מהנזסים ומודדים בע"מ
קו מדידה בע"מ

קנה מידה
קראוס חברה למדידות ולרישום בע"מ
ש.שלום
שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ
מים וביוב (אינסטלציה)
א.בלאו
א.י.ג.ל הנדסה ויעוץ
אחוד מהנדסים
אחים רזניקוב בע"מ
אמנון יושע מהנדסים ויועצים בע"מ
אמת עד בע"מ
אפיק הנדסה סביבה והידרולוגיה
ב.ת סגליס מהנדסים בע"מ
י .עירוני מהנדסים יועצים  1989בע"מ
יו .די סי הנדסה  -מאזן ברכאת
יורוברידג' הנדסה בע"מ
לביא נטיף אלגביש ()2014
למד.שקד בע"מ
מרשל הנדסה בע"מ
ס.י.ד מהנדסים ויועצים בע"מ
סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים ויועצים בע"מ
סניט מהנדסים ויועצים בע"מ
פלגי מים בע"מ
ת.ה.ל מהנדסים ויועצים
מים ,ביוב וניקוז(אינסטלציה)

אל .בי .אס הנדסה
ארגון עובדי המים
בוקין מהנדסים
ה.מ.ד.י הנדסה בע"מ
מ .רוזנטל מהנדסים בע"מ
סוטובסקי מערכות אזרחיות בע"מ
מתכנני מערכות ביטחוניות
אי .אם .ג'י  -אלקטרוניק מנג'מנט גרופ בע"מ
אם .אי .פי .ביטחון בע"מ
י.ל .ניתוח מערכות בע"מ
מיטרג פיתוח עיסקי בע"מ
סקיוריטי ייעוץ והנדסה בע"מ SPS
סתר יועצי ביטחון ואבטחת מידע
פור.סי.אי בע"מ
ניהול אומנותי
בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
דרורים הפקות ואירועים
הקולר הכחול
ניהול פרויקט
ניהול פרויקטים 770
Fatfish Corona LTD
ניהול פרויקטים ואדריכלות בע"מ P.S.N
ניהול פרוייקטים רב תחומיים TMR
א .בלוך תשתיות בע"מ
א .גולן מהנדסים ( )2009בע"מ

א .הופמן פרויקטים בע"מ
א.א .הנדסה (אינג' אידל) בע"מ
א.אפשטיין ובניו
א.ד רהט הנדסה
א.י .צללים בע"מ
א.מ .ניהול ובקרה
א.ס.ת תכנון והקמת פרויקטים בע"מ
א.פלד
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
אבי כהן  -מהנדס אזרחי
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אבן היסוד
אבני דרזניק מירון
אברהם טנא
אבשיר הנדסה
אדם עמית
אדריכלית אביטל צברי
אהוד לויתן הנדסה בעמ
אהוד לויתן הנדסה בע"מ
אהוד תייר
אוורסט בע"מ
אופק י.ר .הנדסה ובניין בע"מ
אורהד בע"מ
אורי פישוף
אחים מרגולין

איי .סי .יו  2בע"מ
איי.שטרן ניהול פרויקטים הנדסיים בע"מ
אייל להב ניהול ייעוץ ופיקוח הנדסי
אייל שער אדריכל ובונה ערים
איילת קראוס
אינג' אלי מלמד -שירותי הנדסה ,פיקוח ,יאום וניהול
אינג' מ.יוקלה ושו'ת
איציק פאריינתי
איתן שליטה בנדל"ן בע"מ
אלונה ליפשיץ אדריכלים
אליעזר מלכי -אדריכל
אלמלם הנדסה וניהול בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אמיק"ן
אמיקן -ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה בע"מ
אמן -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
אמת עד בע"מ
אנגל סרגי
אסף ינובסקי
אפיק מ.י הנדסה בע"מ
אפקס הנדסה אזרחית בע"מ
אקו ויז'ן ניהול פרוייקטים סביבתיים בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
ארץ ניהול ותיאום פרויקטים בע"מ

אתוס  -אדריכלים תכנון וסביבה בע"מ
אתת בע"מ
ב.נ יוסקוביץ
בוטניק אדריכלים גנים ונוף
בנדיט יהושע אריה
ברמן ישראל בע"מ
ג.דוידוב שרותי הנדסה
גדיש חברה להנדסה בע"מ
גוני הנדסה בע"מ
גיא אורצקי
גיאוכום בע"מ
גפן הנדסה
גת הנדסה וניהול
ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
דאבליו די איי בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
דב וגנר ניהול תיאום ופיקוח
דבי חוברס דהאן תכנון וניהול אינטגרטיבי
דבלמן  -פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים
דוד אקרשטיין בע"מ
דוכיפת
דומרק
דורון רכלבסקי
דן בן עמרם הנדסה וניהול
הדסה גרינבר  -יעקב

הס הנדסה
ווי.גי.איי הנדסה ואדריכלות בע"מ
ויינר הנדסה ופיקוח
וינקו י.פ.ת נתבים בע"מ
זמיר גת הנדסה וניהול בע"מ
חלמית הנדסה
טל-אסף
טל לבנון HCP -בע"מ
י.א .עמית הנדסה בע"מ
י.נ .שני ניהול פרוייקטים
י.ע.ל מהנדסים יועצים
יובל ויצמן  -יעוץ וניהול הנדסי בע"מ
יוחאי עשהאל
יוסי ויסלר הנדסה
יורם המהנדס בע"מ
יישום יועצים :דרכים/סביבה בע"מ
יעדים
יעל המרמן סולר
יעל צחורי
ישראל פלג
כהנא הנדסת אנרגיה בע"מ
לוג ניהול פרוייקטים
ליטל ידין
למד.שקד בע"מ
מ .י .קמחי בע"מ

מ.א סימן טוב -ניהול ופיקוח בניה
מ.י קמחי בע"מ
מבצר מהנדסים בע"מ
מוטי הוניג הנדסה בע"מ
מוטי כהן ניהול ובקרה בע"מ
מור קרני הנדסה
ממן ניהול ופיקוח בע"מ
מרום תובל
מרום תובל יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
מרים אורן מינגלרין
משואות הנדסה וכלכלה בע"מ
נוה פתרונות הנדסה ופרוייקטים
נוה פתרונות הנדסה ופרויקטים בע"מ
ניב כהן  -ייעוץ אסטרטגי לפרויקטים
ניהול פרויקטים רב תחומים MTR
ניהול פרויקטים שלם
ניסים לוזדה
ניסים שוקר מהנדסים ויועצים
ס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"מ
סביבות פרויקטים בע"מ
סונגו
סי .אי .או .אסטרטגיה ( )2005בע"מ
סי.פי.אם ניהול בנייה בע"מ
סיטילינק השקעות בע"מ
עדי הדר -יזום ,יעוץ וניהול כלכלי

עדי שריסט
עדיאל ירכתי צפון בע"מ
עדניר ע.פ בע"מ
עוזי יצחקי  -יועץ אסטרטגי
עמ-גר
פורט מהנדסים בע"מ
פורן שרים
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
פל -יל הנדסה בע"מ
פרו -ש.י.א הנדסה בניה ותשתיות בע"מ
פרסונס ברינקרהוף אינטרנשיונל WSP
צבי לינזן מהנדסים
קרן גואטה ניהול פיקוח ויעוץ הנדסי בע"מ
ר.רון בקרה וניהול פרויקטים בע"מ
רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ
שביב מהנדסים ניהול פרוייקטים בעמ
שי אדרעי  -יעוץ ותכנון ערים בע"מ
שי באב"ד ניהול ופיקוח  -בנייה ופיתוח
שלומית שער מתכננת ערים
שער ניהול פרויקטים ומכרזים בע"מ
ת.ה.ל מהנדסים ויועצים
תיק פרויקטים
תפנית ניהול ובניה
עיצוב

סטודיו טוילייט studio twilight
אדריכלית אביטל צברי
אורבך הלוי אדריכלים מהנדסים
אורי מורג
אי סי פי  -תאורה אדריכלית  -איסי קוננוביץ ECP -
איכהולץ ענתבי אדריכלים
איקן מס בע"מ
איתמר בורשטיין
אנגל סרגי
אנימה הפקות בע"מ
אס .או ארכיטקטורה
ארכטיק
בועז בר-הלל
בייקרי
בני ראובן לוי אדריכלות ותכנון ערים
בריז קריאייטיב בע"מ
גאוטקטורה -אדריכלות בת קיימא
גיל מינסטר אדריכלים
גרוטסקה
גריבץ ווילהלם אדריכלים
דב גנשורא
דוד ספקטור 4C
דודו דהאן פיתוח ועיצוב
דנה גזיי ייטב בוסירה תכנון משותף
הליגה

הקולר הכחול
זרקה אדריכלים
חובב גבעתי
חופים
טוקן סטודיו לעיצוב בע"מ
טייכמן רוזנטל ט.ר תאורה בע"מ
טל הרדה
יניב ברפמן עיצוב וקיימות
יפעת פינקלמן
יראל יאיר סטודיו לעיצוב
לוין אדריכלים
מאי מדיה
מיכאל לוין
מיכל אלדור
מיכל קנטור תכנון תאורה
מקצב אדריכלים
משעלי לש מעצבים
נאומבורג ודרורי
נועה לב תכנון תאורה
סטודיו Y
סטודיו ZAZ
סטודיו אבידני
סטודיו איילה מוזס
סטודיו ארוטשס
סטודיו מוזה

סטודיו ניצן רפאלי
סטודיו עליזה שינזון בע"מ
סטודיו עמרי בן ארצי
סטודיו רוז
סטודיו רועי פיגוסבקי
עופר קוטלר
עינת אבני
עמיר ברנר עיצוב תאורה בע"מ
פאבליקזון טרנספורטי בע"מ
פרסומי ישראל
צ'ריקובר סגל אדריכלים ומתכנני ערים
קרלוס פרוס אדריכלים
רובינס אליאנס
רונית לומברוזו
רטלד תכנון תאורה בע"מ
רן מורין
רנה סיון
תו אדריכלים ומעצבים בע"מ
עיצוב גרפי
נאומבורג ודרורי
עיצוב פנים ואדריכלות פנים
עמוס דר מורן עמיקם אדריכלים ADMA
אבנר אופק
אברהמי -קפלן אדריכלים
אדרעי אדריכלים

אלטמן אדריכלים
אפרת קובלסקי
גיורא גור ושות' אדריכלים בע"מ
דב גליא ,ארכיטקט ומתכנן ערים
ווי.גי.איי הנדסה ואדריכלות בע"מ
ויסברג  -ביזינסקי אדריכלים
יעל שטרנהיים
יראל יאיר סטודיו לעיצוב
מרלה הייבר גולדשטיין
נוימן חיינר אדריכלים
סאנשיין
סטודיו עליזה שינזון בע"מ
סטיו אדריכלים
עדה כרמי מלמד אדריכלים בע"מ
פבלו אלטמן אדריכלים
שמוליק יהושוע אדריכלות בע"מ
עיצוב שילוט
אורבניקס בע"מ
איי .אם מערכות שילוט בע"מ
איקן מס בע"מ
הקולר הכחול
טל הרדה
יורוברידג' הנדסה בע"מ
יראל יאיר סטודיו לעיצוב
מאי מדיה

נאומבורג ודרורי
סטודיו עליזה שינזון בע"מ
עופר קוטלר
שמאות
אברהם גלעד שמאי מקרקעין
אגסי כלכלה ושמאות מקרקעין
אהוד המאירי
אייל סונגו בע"מ
איל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל"ן
אלעד זעירא שמאות מקרקעין
אסא זהר בע"מ
אקשטיין אריאלה
אשר בן ישי ABY
בירנבאום שמאי מקרקעין
בנדל שמאות ונדלן בע"מ
ברי צ'רניאבסקי
ברק פרידמן קפלנר שימקוביץ
גיל אבלס שמאי מקרקעין
גרינברג אולפינר בע"מ
דגון שירותי שמאות וייעוץ
דוד אנזברג
דוד בריל -תכנון ושמאות במקרקעין
דוד ומנור סגל שמאות מקרקעין בע"מ
דן ויז'ניצר בע"מ
דנה וויל

האושנר מלול הנדסה ושמאות מקרקעין בעמ
העצני חזקיה
ז.כ .מחקר וסקרים ( )1989בע"מ
זייד את זייד שמאים בע"מ
חבקין שמאים בע"מ
חופשי נטל כהן בע"מ
חיים גלנצר
ידיד יאיר שמאות מקרקעין
יואל גנני
יוחנן בן גרא בע"מ
יונתן צ'רניאבסקי
יניב גוב ארי השקעות
מ.ד.ד .מקרקעין
מדע חברה לשמעות מקרקעין בע"מ
מיטלמן לב -שירותי שמאות מקרקעין
סיגל יואלי שמאות מקרקעין
עמיר אהרוני שמאי מקרקעין וחקלאות ,כלכלן
ערן עומר
פז כלכלה והנדסה
פרח אלוני שמאי מקרקעין בע"מ
רובל שלמה (סם)-שמאות מקרקעין
רון רודיטי בע"מ
רוני אפיק
רן פירו  -שמאי מקרקעין
שמחוני משה  -שמאות מקרקעין

תאום תשתיות
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
א.גל כהן הנדסה חשמל
א.י.ג.ל הנדסה ויעוץ
אמת עד בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
ב.ת סגליס מהנדסים בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
גדיש חברה להנדסה בע"מ
דוד אקרשטיין בע"מ
דומרק
טל-אסף
יו .די סי הנדסה  -מאזן ברכאת
יורוברידג' הנדסה בע"מ
למד.שקד בע"מ
מסאר מהנדסים בע"מ
מרום תובל
מרום תובל יעוץ ניהול והשקעות בע"מ
מרשל הנדסה בע"מ
ניסים לוזדה
ס.י.ד מהנדסים ויועצים בע"מ
סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים ויועצים בע"מ
סלמנדרה
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
רובינוב הנדסה אזרחית

שגיא טל מהנדסים
ת.ה.ל מהנדסים ויועצים
תכנון גינון והשקיה
ארגון עובדי המים
)ריק(
)ריק(

