אורית אורנת ורות שפירא תכנון עירוני
בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
גיא רונן
זאב גור
מסילטי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
רותם נתן אדריכלים
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
פישר אלחנני אדריכלים בע"מ
צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
אספקט מהנדסים בע"מ
יעקב חבר -אדריכל
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני ערים
ואזורים
ציונוב ויתקין אדריכלים
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
ר .לוטן אדריכלים בע"מ
 ADMAאדריכלים
בר אוריין אדריכלים
לבנדיגר יונתן
איתן רונאל  -דרורית לוי אדריכלים בע"מ
דני לזר אדריכלים בע"מ
אהוד קוטיק
ליאת אייזן

ענף  -הנדסה נכסים
מתכנני ערים
גאודע ניהול ומידע ,מקרקעין ונכסים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
גוטמן אסיף אדריכלים
אביחי כהן
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
מאיר קריספין  -ארכידרים אדריכלות
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
יער אדריכלים ומתכנני ערים ( )2001בע"מ
גיאוקרטוגרפיה  -המכון למחקר מרחבי בע"מ

דוד גוגנהיים
לאה שניאור אדריכלים
א פלד תכנון ויעוץ
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
אורבניקס בע"מ
ברבר אדריכלים
בסט אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
אליאסף בר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מרש אדריכלים בע"מ
נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
דרך הנדסה
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י.כהן אדריכלים

גושן אדריכלים
אורנת שפירא אדריכלות ותכנון עירוני
דניאל גולדברג -אדריכל
קימל אשכולות אדריכלים ( )1992בע"מ
אריקה לאוב אדריכלים בע":מ
אדריכלים מנספלד קהת בע"מ
עירית ודרור אדריכלים
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
צ'מנסקי בן-שחר ושות' בע"מ

י.א מתכנני ערים בע"מ
שמיר זלקין
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ
מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ
האוסמן אדריכלים ובוני ערים ( )1998בע"מ
א.ג.ד הנדסה בע"מ
רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
סטודיו אדריכלות נוף ( )1999בע"מ

אדריכלים
בר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

זאב גור

אורית אורנת ורות שפירא אדריכלית ותכנון עירוני לאה שניאור אדריכלים
גיורא שפיר אדריכלים
ש.פובזנר  -ג.פובזנר אדריכלים
אליאסף בר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בע"מ
ערן טמיר טאוויל
גוטמן אסיף אדריכלים
גאודע ניהול ומידע ,מקרקעין ונכסים בע"מ
גלפז אדריכלות והנדסה בע"מ
שרית גיטלס אדריכלות
יעקב חבר -אדריכל
נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
שלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני ערים
ואזורים
גושן אדריכלים
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
שמיר זלקין
שרון יאיר
 ADMAאדריכלים
מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ
מאיר קריספין  -ארכידרים אדריכלות
ניר רייפר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
דורון שינמן זרם
האוסמן אדריכלים ובוני ערים ( )1998בע"מ
זרתא סטודיו בע"מ
עירית ודרור אדריכלים
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מושלי  -אלדר מ.א .אדריכלים
שחר אדריכלים
ארט אדריכלות נוף ועיצוב עירוני בע"מ
ארטנוף אדריכלות נוף
לירן מלכה אדריכלות ונוף
קריב אדריכלי נוף בע"מ
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דשא גן בע"מ
חווי ליבנה
סטודיו אבידני
עד -אדריכלי נוף בע"מ
סטודיו צורא
ראובן (רובי) עמיר
רם אייזנברג עיצוב סביבה
צורנמל טורנר אדריכלות נוף בע"מ
סטרוקטורה  -יוסי שושן
סטודיו אדריכלות נוף ( )1999בע"מ
תימור  -עיצוב נוף
אסיף גפן הנדסה ניהול פרויקטים בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בע"מ
טי.אמ.אר ניהול פרויקטים
לודן תשתיות ובינוי ( )1993בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
קורן  -גואטה ניהול פרויקט וייעוץ הנדסי
שמעון עזריאל תיאום וניהול פרויקטים בע"מ
תפיקון הנדסה בע"מ
משה ארונוס הנדסה ומחשוב בע"מ
יוליוס חיימוביץ'
יעקב קורס מהנדסים בע"מ
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
סטודיו צורא
וייל ניהול קריאטיב בע"מ
ירון ניהול פרויקטים
איליקון בע"מ
א.נ.י .גליל הנדסה בע"מ
א.ח.ח .הנדסה בע"מ
להב ניהול פרויקטים בע"מ
א.ג.ד הנדסה בע"מ
אסיף גפן הנדסה ניהול פרויקטים בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
קורן  -גואטה ניהול פרויקט וייעוץ הנדסי
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
משה ארונוס הנדסה ומחשוב בע"מ
א.א .הנדסה (אינג' א.אידל) בע"מ
גיל ודרור הנדסה בע"מ
אספקט מהנדסים בע"מ

יוסף בורשטיין
י.רכטר  -א.רכטר אדריכלים בע"מ
בסט אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
יער אדריכלים ומתכנני ערים ( )2001בע"מ
פדר אדריכלים
מסילטי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
גיאוקרטוגרפיה  -המכון למחקר מרחבי בע"מ
מילנר אדריכלים בע"מ
ג'ויס אורון אדריכלות ובניין ערים בע"מ
ציונוב ויתקין אדריכלים

רותם נתן אדריכלים
נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
פישר אלחנני אדריכלים בע"מ
ברבר אדריכלים
בתיה מלול סבירסקי  -באה אדריכלים ובינוי ערים
זהבי ד.א .אדריכלים בע"מ
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
 V5אדריכלים
צ.מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
דוד גוגנהיים
עדה כרמי מלמד בע"מ
מרש אדריכלים בע"מ
דרך הנדסה
י.כהן אדריכלים

יפתח יששכרוב
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אבגי קרמן אדריכלים בע"מ
אורנת שפירא אדריכלות ותכנון עירוני
ר .לוטן אדריכלים בע"מ
דשא גן בע"מ
קימל אשכולות אדריכלים ( )1992בע"מ
בר אוריין אדריכלים
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ונוער
אביב פרויקטים
איי.וי.אם אדריכלות ועיצוב בע"מ
י.קומט אדריכלים בע"מ
אן.סי.איי .חן אדריכלים בע"מ
א.ג.ד הנדסה בע"מ
רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
אהוד קוטיק
ליאת איזן
מתכנני/אדריכלי נוף
זק  -רייכר אדריכלות
מאיר קריספין  -ארכידרים אדריכלות
שדה  -גולדשטיין  -מורד אדריכלות נוף
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
לוטן אדריכלות ונוף בע"מ
גדעון שריג  -לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני
בע"מ
סטודיו זיו
דשא גן בע"מ
אורבנוף אדריכלות נוף בע"מ
ירון ארי אדריכלות נוף בע"מ
ערן קולודיצקי
מוריה אדריכלים סטודיו מא בע"מ
טל בילינסקי אדריכלות ונוף בע"מ
אריאל סדרה מתכנן נוף ופיתוח בע"מ
שלמה אהרונסון אדריכלים ( )2001בע"מ

אריקה לאוב אדריכלים בע"מ
מאיר אטדג'י אדריכל מורשת נגישות
דניאל גולדברג -אדריכל
לבנדיגר יונתן
דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ
סטודיו צורא
עין טובה  -דוד בן חמו
אדריכלים מנספלד קהת בע"מ
נח גדליה
איתן רונאל  -דרורית לוי אדריכלים בע"מ
א.כ .ארי כהן אדריכלות ותכנון ערים
דני לזר אדריכלים בע"מ
לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ
שלמה אהרונסון אדריכלים ( )2001בע"מ

מנהלי פרויקטים
מרום תובל  -יעוץ ,ניהול והשקעות בע"מ
תמך יג הנדסה אזרחית בע"מ
סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
גדיש חברה להנדסה בע"מ
יניב גורביץ מהנדסים
סלמן יזמות והנדסה בע"מ
א .אפשטיין ובניו ( )1995בע"מ
אספקט מהנדסים בע"מ
אביאור אבוקרט אברהם בע"מ
א.טייב הנדסה בע"מ
א.א .הנדסה (אינג' א.אידל) בע"מ
סי.או.אר תפעול (ק.פ ).בע"מ
אמיקן -ניהול פרוייקטים הנדסיים בבניה בע"מ
ליעד ניהול הפקות ופרויקטים
שלי אמנון הנדסה אזרחית בע"מ
קלנדרוב הנדסה בע"מ
עג'אוי הנדסה אזרחית בע"מ
איי.אמ.פי הנדסה בע"מ
א.כ .ארי כהן אדריכלות ותכנון ערים
תנע ניהול פרויקטים בבניה בע"מ
מפקחי בניה
שורש הנדסה  2003בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ
ניב שיאן הנדסה ( )2017בע"מ
רמון מהנדסים
אביאור אבוקרט אברהם בע"מ
יעקב קורס מהנדסים בע"מ
א.טייב הנדסה בע"מ
עין טובה  -דוד בן חמו

דוד גוגנהיים
רימון סביבה ונוף בע"מ
מילר  -בלום תכנון סביבתי בע"מ
אסיף ברמן נועה ברוט -אדריכלי נוף
דרך הנדסה
ארגון עובדי המים בע"מ
קו בנוף
מייזליץ כסיף אדריכלים בע"מ
אב אדריכלות
האוסמן אדריכלים ובוני ערים ( )1998בע"מ
מיכאל סייג  -האדמה הטובה אדריכלות נוף
מ.ד.א.ן מיכאל דואני אדריכל נוף בע"מ
ברקאי אדריכלות נוף
אהוד קוטיק
נטע שמר

דאטום מהנדסים בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
יניב שמעוני
ניב שיאן הנדסה ( )2017בע"מ
פי.אס.אן ניהול פרוייקטים ואדריכלות בע"מ
שורש הנדסה  2003בע"מ
רמון מהנדסים
פורן שרים
טיבי ליין מהנדסים ויועצים בע"מ
מ.ד.מ ניהול פרוייקטים הנדסיים
אקו ויז'ן
גיל ודרור הנדסה בע"מ
בוריס ברגינסקי
עין טובה  -דוד בן חמו
ווקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ
ראובן הבר
חירם שלמה הנדסה בע"מ
אלאב (אלטר-מייליך) מהנדסים בע"מ
מאלקום הנדסה אזרחית בע"מ
חושן ניהול פרויקטים בע"מ
יניב גורביץ מהנדסים
גדיש חברה להנדסה בע"מ
תמך יג הנדסה אזרחית בע"מ
תפיקון הנדסה בע"מ
טיבי ליין מהנדסים ויועצים בע"מ
אמיקן -ניהול פרוייקטים הנדסיים בבניה בע"מ
מ.ד.מ ניהול פרוייקטים הנדסיים
ווקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ

אביב פרויקטים
דואו ניהול פרוייקטים בע"מ
ראובן הבר
קלנדרוב הנדסה בע"מ
חירם שלמה הנדסה בע"מ
עג'אוי הנדסה אזרחית בע"מ
איי.אמ.פי הנדסה בע"מ
ירון ניהול פרויקטים
להב ניהול פרויקטים בע"מ
אלאב (אלטר-מייליך) מהנדסים בע"מ
א.ג.ד הנדסה בע"מ
אפיק הנדסה
יועצי תנועה/מתכנני תנועה
חברת ד"ר אליה בן שבת
בר טל הנדסה בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
יורוברידג' הנדסה בע"מ
א.טייב הנדסה בע"מ
מהוד הנדסה בע"מ
ר.ע.מ הנדסת כבישים
די.אר הנדסה אזרחית
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
י.ט הנדסה
שיטור חובק עולם בע"מ
לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ( )2005בע"מ
נתן תומר הנדסה  -אן .סי .אי .בע"מ
מ.ת.נ .הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
מתאם פרויקטים
שמעון עזריאל תיאום וניהול פרויקטים בע"מ
אסף גפן הנדסה
רמון מהנדסים
קורן  -גואטה ניהול פרויקט וייעוץ הנדסי
טיבי ליין מהנדסים ויועצים בע"מ
בוריס ברגינסקי
עין טובה  -דוד בן חמו
אספקט מהנדסים בע"מ
חירם שלמה הנדסה בע"מ
א.נ.י .גליל הנדסה בע"מ
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
א.ג.ד הנדסה בע"מ
יועצי בטיחות
להב הנדסת בטיחות אש בע"מ
אם.אם.אם יעוץ הנדסי בע"מ
ניצן קריסטל בטיחות והנדסה
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
דרך הנדסה
שיטור חובק עולם בע"מ
אביב פרויקטים
יוסי ברקי
יועצי/מתכנני מים ,ביוב
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ
להב הנדסת בטיחות אש בע"מ
ונטורה אשר בע"מ
דורין הנדסה בע"מ
מיכאל מוסקוביץ
דרך הנדסה
ארגון עובדי המים בע"מ
קדמור מהנדסים בע"מ
אשד מזרקות בע"מ
יועצי חשמל
י.אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
חיים חדד חדד מהנדסים
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
ברקת י.ר.ד הנדסץ חשמל ותאורה בע"מ
ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בע"מ
כדאי בטיחות בע"מ
אלברטו ברנשטיין
אור -אל פרוייקטים הנדסיים בע"מ
אבי גל הנדסת חשמל בע"מ
ס .קוגן הנדסת חשמל ותאורה
א.טייב הנדסה בע"מ
קלינפלץ הנדסה בע"מ
סיני ייעוץ והנדסת חשמל בע"מ
פרוגרמטור לצרכי ציבור
סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
גיא רונן
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
דניאל גולדברג -אדריכל
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
גיאוקרטורפיה  -המכון למחקר מרחבי בע"מ
תנע ניהול פרויקטים בבניה בע"מ
רונן כהן שור ,השקעות בע"מ
מתכנן דמוגרפי
אורבניקס בע"מ
גיא רונן
יועצי נגישות
להב הנדסת בטיחות אש בע"מ
זאב גור
לאה שניאור אדריכלים
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
בתיה מלול סבירסקי  -באה אדריכלים ובינוי ערים ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
הלן יעקובסון
שי אילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
שרית גיטלס אדריכלות
נגישות לעסקים בע"מ
דרך הנדסה
קו בנוף
מאיר אטדג'י אדריכל מורשת נגישות
תפיקון הנדסה בע"מ
מיכאל סייג  -האדמה הטובה אדריכלות נוף
יועצי תאורה ,חשמל ותקשורת
יורוברידג' הנדסה בע"מ
אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
ויצמן ליברמן הנדסת חשמל בע"מ
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
י.אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
דן שרון א.ב מתכננים
דרך הנדסה
כדאי בטיחות בע"מ
אדי אזרן -עיצוב ותכנון תאורה
אפרו שירותי הנדסה ושיווק בע"מ
אור -אל פרוייקטים הנדסיים בע"מ
אפ.אמ .הנדסה בע"מ
קלינפלץ הנדסה בע"מ
יועץ אנרגיה ומערכות חכמות
סביבות פרויקטים סביבתיים בע"מ
boostforward

איליקון בע"מ
א.נ.י .גליל הנדסה בע"מ
א.ח.ח .הנדסה בע"מ
ירין הנדסה
שלי אמנון הנדסה אזרחית בע"מ

אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
ליאת זמיר
דרך הנדסה
מורן הנדסת דרכים
אספקט מהנדסים בע"מ

סלמן יזמות והנדסה בע"מ
תפיקון הנדסה בע"מ
א.א .הנדסה (אינג' א.אידל) בע"מ
ראובן הבר
להב ניהול פרויקטים בע"מ
אינג' ניצה שמר
מעגלי בטיחות
עורבי שירותי ביטחון
כדאי בטיחות בע"מ

לביא נטיף אלגביש ( )2014בע"מ
רמון מהנדסים בע"מ
ווטר ריבייב בע"מ
הנגב -תכנון מערכות מים ,ביוב ומתקני תברואה בע"מ
ש.י .שניידר ייעוץ הנדסי
טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
להב הנדסת בטיחות אש בע"מ
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
דרך הנדסה
דן שרון א.ב מתכננים
באום רשף הנדסת חשמל
אפ.אמ .הנדסה בע"מ
אורבניקס בע"מ
אמן  -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
סי.או.אר תפעול (ק.פ ).בעמ
רונן שור

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
יניב שמעוני
א.פ הנדסה
פדר אדריכלים
עמותת שק"ל
מהלב
עג'אוי הנדסה אזרחית בע"מ

חיים חדד חדד מהנדסים
להב הנדסת בטיחות אש בע"מ
אבי גל הנדסת חשמל בע"מ
ס .קוגן הנדסת חשמל ותאורה
באום רשף הנדסת חשמל
סיני ייעוץ והנדסת חשמל בע"מ

מודדים
זייד גאומפ בע"מ
חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ
קו מדידה
אלקא מהנדסים בע"מ
תגל מיפוי ואורטופוטו
אסף רועי הנדסה בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
רוטברט-נסים הנדסת מבנים בע"מ
עין טובה  -דוד בן חמו
א.טייב הנדסה בע"מ
א.נ.י .גליל הנדסה בע"מ
איי.אמ.פי הנדסה בע"מ
אדר י.ב .הנדסת מבנים בע"מ
קדמור מהנדסים בע"מ
לבני מהנדסים בע"מ
מהוד הנדסה בע"מ
סי.או.אר תפעול (ק.פ ).בעמ
דרך הנדסה
טל בילינסקי אדריכלות ונוף בע"מ
אורבניקס בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
פיתוח סביבה וקיימות בע"מ
ווטר ריבייב בע"מ
יניב רפאל משרד שמאים בוררות נדל"ן
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
מנשה שרבף
שפט שמאים
עודד לנדאו שמאות מקרקעין בע"מ
מבט מערכות מיזוג אויר בע"מ

גיאו  -פוינט בע"מ
אורהייטק
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ
קנה מידה
ארז מדידות בע"מ
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
חיים גלנצר  -המכון לשמאות והנדסה
שמעון אבוחצירא
אס אדריכלות והנדסה
אביאור אבוקרט אברהם בע"מ
אור הנדסה תכנון ופיקוח
יניב שמעוני
ירין הנדסה
ירון שמעוני שחם מהנדסים יועצים בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ
שלמה שמעוני  -מהנדס קונסטרוקציה
יועצי תשתיות ופיתוח
ונטורה אשר בע"מ
מורן הנדסת דרכים
אדי אזרן עיצוב ותכנון תאורה
אינג' ניצה שמר
יועצי איכות סביבה
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
בר אור פיתוח כלכלי בע"מ
אלמנט הנדסת סביבה
אייל קליידר
שמאים
חיים גלנצר  -המכון לשמאות והנדסה
אבי מלכה  -שמאי מקרקעין
דני כודדי
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

מ.א .הנדסה גיאודטית מיפוי ומדידות בע"מ
מ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה ( )2001בע"מ
מ.ג.ה מדידות והנדסה בע"מ
אופק צילומי אויר ( )1987בע"מ

לביא נטיף אלגביש ( )2014בע"מ
שורש הנדסה  2003בע"מ
דרך הנדסה
סי.או.אר תפעול (ק.פ ).בעמ
אורן קרייף מהנדס מבנים
תכנון והנדסה אס.אס
אס.פי (שטרית פרג) הנדסה וייעוץ בע"מ
ש .אנגל מהנדסים בע"מ
א.כצמן מהנדסי בניין בע"מ
צבי המלי מהנדסים בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
הנגב -תכנון מערכות מים ,ביוב ומתקני תברואה בע"מ
א.נ.י .גליל הנדסה בע"מ

פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
סביבות פרויקטים סביבתיים בע"מ
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

איל רהב
דנה ניסן שמאות מקרקעין בע"מ
ירון אליהו
אספקט מהנדסים בע"מ

יועצי/מתכנני מיזוג אויר
להב הנדסת בטיחות אש בע"מ
מעצבי פנים

גלביס

צ.מוססקו אדריכל ומעצב פנים בע"מ

אדריכלים V5

אורית אורנת  +רות שפירא אדריכלית ותכנון
עירוני
סטודיו זיו
י.כהן אדריכלים

יפתח יששכרוב

ר .לוטן אדריכלים בע"מ
 ADMAאדריכלים
האוסמן אדריכלים ובוני ערים ( )1998בע"מ
שחר אדריכלים

דניאל גולדברג -אדריכל
עין טובה  -דוד בן חמו
מרש אדריכלים בע"מ
רון שינקין

שמיר זלקין
שרון יאיר
דורון שינמן זרם
זרתא סטודיו בע"מ

ש.ר בנימינה השקעות בע"מ
דשא גן בע"מ
פתילת המדבר  -ייעוץ אגרונומי ופיקוח גינון
ד"ר רקפת הדר גבאי

רימון סביבה ונוף בע"מ
דרך הנדסה
דשא גן בע"מ
ברקאי אדריכלות נוף

א.גיאומכניקה בע"מ
אגסי רימון מהנדסים בע"מ
מגנזי הנדסת קרקע בע"מ
א.טייב הנדסה בע"מ
קובי אוחיון  -הנדסת קרקע

מכטה-גאוטכניקה בע"מ
זליו דיאמנדי בע"מ
ש .גפן הנדסת קרקע בעמ
רזי דבוש  -דבוש הנדסה אזרחית

אגרונומים
אלון ורד
קו בנוף
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ונוער
יועצי קרקע
לביא נטיף אלגביש ( )2014בע"מ
אגסי רמון מהנדסים בע"מ
דרך הנדסה
ישי דוד יהודה בנישתי ביסוס מבנים ותשתיות בע"מ

יועצי אינסטלציה וניקוז
לביא נטיף אלגביש ( )2014בע"מ

אריה שוורץ מהנדסים יועצים בע"מ
הנגב -תכנון מערכות מים ,ביוב ומתקני תברואה
ארגון עובדי המים בע"מ
בע"מ
דרך הנדסה
דורין הנדסה בע"מ
אינג' ניצה חן

להב הנדסת בטיחות אש בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
ש.י .שניידר ייעוץ הנדסי

יועצי מעליות
לברוב הנדסת מעליות
יפעת סולומוביץ דדון
בר טל הנדסה בע"מ
דרך הנדסה
נתן תומר הנדסה  -אן .סי .אי .בע"מ

יועצים לבניה ירוקה
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
יועצי רמזורים
חברת ד"ר אליה בן שבת
שיטור חובק עולם בע"מ

פיתוח סביבה וקיימות בע"מ
אמי מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
מ.ת.נ .הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ

יועצי איטום
ש .אנגל מהנדסים בע"מ

סטאר מהנדסים בע"מ

שמיר זלקין
מרש אדריכלים בע"מ
רון שינקין

סטודיו זיו
דשא גן בע"מ

הנדסאי אדריכלות
י.א תכנון ערים בע"מ
בן דוד קאסוטו אדריכלות לילדים ונוער
יועצי אלומיניום

יועצי מערכות מחשוב הנדסיות
דרך הנדסה
מהנדסי בניין
שורש הנדסה  2003בע"מ
עין טובה  -דןד בן חמו
דרך הנדסה
א.נ.י .גליל הנדסה בע"מ
ירין הנדסה
סטאר מהנדסים בע"מ

א.טייב הנדסה בע"מ
אס אדריכלות והנדסה
אור הנדסה תכנון ופיקוח
חירם שלמה הנדסה בע"מ
ש .אנגל מהנדסים בע"מ
א.כצמן מהנדסי בניין בע"מ
יועצי זכוכיות

טיבי ליין מהנדסים ויועצים בע"מ
א.א .הנדסה (אינג' א.אידל) בע"מ
אורן קרייף מהנדס מבנים
איי.אמ.פי הנדסה בע"מ
קדמור מהנדסים בע"מ
לבני מהנדסים בע"מ

יועצי אקוסטיקה
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
יועצי מערכות גז וחימום

אספקט מהנדסים בע"מ
יוגן הנדסה בע"מ
ראובן הבר
חירם שלמה הנדסה בע"מ

מבקר איכות בניה
טיבי ליין מהנדסים ויועצים בע"מ
איליקון בע"מ
איה ש.ב.י בע"מ
להב ניהול פרויקטים בע"מ
יועץ מיגון

סוסקין הנדסת כבישים
קלנדרוב הנדסה בע"מ
עג'אוי הנדסה אזרחית בע"מ
מאלקום הנדסה אזרחית בע"מ

סטאר מהנדסים בע"מ
יועצי קרינה
רז אור הנדסה וייעוץ בע"מ
ליווי תוכניות
אריקה לאוב אדריכלים בע"מ
סי.או.אר תפעול (ק.פ ).בע"מ
גילה אורון ייעוץ תכנוני וניהול פרוייקטים
עין טובה  -דוד בן חמו
להב ניהול פרויקטים בע"מ

שפט שמאים
מאיר אטדג'י אדריכל מורשת נגישות
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
א.נ.י .גליל הנדסה בע"מ
שחר אדריכלים

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
חיים גלנצר  -המכון לשמאות והנדסה
הלוי דוויק בע"מ
רו"ח שריקי שלמה
טאו כלכלה ופיננסיים בע"מ
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ

ענף :גזברות ,כספים ,ביקורת
יועצים כלכליים
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
בר אור פיתוח כלכלי בע"מ
שחף בע"מ
יהודה מרסיאנו
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ

סיטילינק השקעות ( )1994בע"מ
אופיר בוחניק ושות' רואי חשבון
אורבניקס בע"מ
דיין -מזרחי ,רוח
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
זליכה השקעות וליווי פיננסי בע"מ

אורי שמש ,עו"ד (רו"ח)

אבלון מחקרים בע"מ

צ'מנסקי בן-שחר ושות' בע"מ

רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי
יועצים להתייעלות ופיתוח כלכלי
טאו כלכלה ופיננסיים בע"מ
הלוי דוויק בעמ
רו"ח שריקי שלמה
זליכה השקעות וליווי פיננסי בע"מ
רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ
יועץ בקרת שכר לעובדי שמירה וניקיון
ש.ח.ק שחר חדש תכנון ובקרה בע"מ
אודיט בקרה וביקורת בע"מ
יועץ השקעות

אלברטו ברנשטיין
אקו ויז'ן
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
שמיר זלקין
אספקט מהנדסים בע"מ
חירם שלמה הנדסה בע"מ
תנע ניהול פרויקטים בבניה בע"מ

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
אדי אזרן עיצוב ותכנון תאורה
בר אור פיתוח כלכלי בע"מ
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
אבלון מחקרים בע"מ
א .בר ניר שרותי מינהל בע"מ
דודי שקורי ,רו"ח

ברק ,פרידמן ,קפלנר ,שימקביץ ושות'  -כלכלה ושמאות
מקרקעין
גיאוקרטוגרפיה  -המכון למחקר מרחבי בע"מ
אופיר בוחניק ושות' רואי חשבון
יהודה מרסיאנו
מוטי חן שירותים מוניציפליים בע"מ
אורי שמש ,עו"ד (רו"ח)
צ'מנסקי בן-שחר ושות' בע"מ
אופיר בוחניק ושות' רואי חשבון

אופיר בוחניק ושות' רואי חשבון

יהודה מרסיאנו
ש.ח.ק שחר חדש תכנון ובקרה בע"מ
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
ש.ח.ק שחר חדש תכנון ובקרה בע"מ
יגאל שגיא ושות'

כלכלן ביקורת (מוניציפאלי)
אודיט בקרה וביקורת בע"מ
אופיר בוחניק ושות' רואי חשבון
מוטי חן שירותים מוניציפליים בע"מ
דיין -מזרחי ,רוח
אבלון מחקרים בע"מ
זליכה השקעות וליווי פיננסי בע"מ
יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי שכר (מוניציפאלי)
מכלול -תכנון ובקרת הון אנושי בע"מ
דיין -מזרחי ,רוח
יועצי ביטוח
יפת בקשי
עוד מירון זוצקי -יגאל שגיא ושות'
יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י

א.ר.א.ב בונוס בע"מ
דיין -מזרחי ,רוח
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
יעקב בנישתי
מידד ,הלוי ושות' רואי חשבון
ברק ישראל
אבלון מחקרים בע"מ
טל שלמה אדרי

טאו כלכלה ופיננסיים בע"מ
שחף בע"מ
מוטי חן שירותים מוניציפליים בע"מ

אופיר בוחניק ושות' רואי חשבון
יהודה מרסיאנו
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ

רואה חשבון וחשבות
הר  -נוי בניטה רואי חשבון
דיין -מזרחי ,רוח

א .בר ניר שרותי מינהל בע"מ
זליכה השקעות וליווי פיננסי בע"מ

עו"ד ביקורת (מוניציפאלי)
אודיט בקרה וביקורת בע"מ
יועצי מס

דיין -מזרחי ,רוח

אמן  -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
יוסי ברקי
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
יועץ לעריכת מכרזי שמירה ואבטחה
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ

ענף :בטחון ובטיחות
יועץ עיר חכמה
boostforward
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
גלי מיכל חנן  -זוויות
יועצי בטיחות ומניעת אש
אם.אם.אם יעוץ הנדסי בע"מ
מעגלי בטיחות
כדאי בטיחות בע"מ
יועצי בטחון ובטחון בחירום
אישי יועצים בע"מ
שיטור חובק עולם בע"מ
יועץ לעריכת מכרזי שמירה ואבטחה
אישי יועצים בע"מ
הלוי דוויק בע"מ
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
יועצי מצלמות אבטחה/עיר ללא אלימות.

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ

ייעוץ טכנולוגיות בטחון
שיטור חובק עולם בע"מ
יועץ לענייני מוקד עירוני
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
יועץ תקשורת

יועץ מערכות קשר

חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מ
דואלוג  -יעוץ אסטרטגי
יעקב בנישתי
תקשוב המאה ה21-
תקשוב המאה ה21-
תקשוב המאה ה21-

ענף :מערכות מחשוב ומוקד
אבטחת מידע
אמן  -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
יועצי מערכות מידע ורשת
גלי מיכל חנן  -זוויות

זיו תובל

טלפוניה
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
יועץ לרכישת ציוד מחשוב
זיו תובל
יועץ מחשוב ומערכות תקשורת
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ

זיו תובל

יועצי תשתיות תקשורת
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מ
אפרו שירותי הנדסה ושיווק בע"מ

תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ

תקשוב המאה ה21-
יועץ בתחום תקני ISO

 RE3בע"מ
אקו ויז'ן
אלמנט הנדסת סביבה
פיתוח סביבה וקיימות בע"מ
אקו ויז'ן
 RE3בע"מ
אלמנט הנדסת סביבה

 RE3בע"מ
בר אור פיתוח כלכלי בע"מ
ארנון רונד
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
פיתוח סביבה וקיימות בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

תקשוב המאה ה21-
אופיר בוחניק ושות' רואי חשבון
תקשוב המאה ה21-
אורבניקס בע"מ
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ

ענף :תברואה
יועץ סביבתי
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
בר אור פיתוח כלכלי בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
דשא גן בע"מ
יועצי תכנית אב לטיפול בפסולת
בר אור פיתוח כלכלי בע"מ
אורבניקס בע"מ

אורבניקס בע"מ
סביבות פרויקטים סביבתיים בע"מ
אתוס -אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ

אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
יועצי מחזור
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
אלמנט הנדסת סביבה
אקו ויז'ן
יועצים לעריכת מכרזים לפינוי אשפה
הלוי דוויק בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
מומחה בתחום פיקוח סביבתי
אלמנט הנדסת סביבה
אלון ורד
יועץ ניקיון
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
אישי יועצים בע"מ
יועצים לעריכת מכרזים לטיאוט רחובות
ארנון רונד
הלוי דוויק בע"מ
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
ענף :חינוך
יועצים אקדמאיים
שמיר יעוץ והדרכה
יועצי בקרה פיננסיים למוסדות חינוך
שחף בע"מ
רון פישמן ושות' רואי חשבון
יועצי חינוך
דניאל גולדברג -אדריכל
שמיר יעוץ והדרכה
יועצים לבניית תכנית אב
גיאוקרטוגרפיה  -המכון למחקר מרחבי בע"מ
תקשוב המאה ה21-
יועצים פדגוגיים

שמיר יעוץ והדרכה
תקשוב המאה ה21-
ייעוץ בליווי ומתן מענה (של הרשות) בקולות קוראים בחינוך.
שמיר יעוץ והדרכה
אתי מגן  -מגן שרותי ייעוץ וליווי לרשויות מקומיות תקשוב המאה ה21-
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
יועצי ניהול עצמי
שחף בע"מ
בנימין שדה
א .בר ניר שרותי מינהל בע"מ
מלווים חינוכיים
שמיר יעוץ והדרכה
פסיכולוגיים קליניים

מאבחנים
ענף :תרבות ,הפקה ואירועים
מנהלים אומנותיים

שיקוף ג'וי בע"מ
אישי יועצים בע"מ
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

יועצי בטיחות באירועים /אירועים המוניים
יוסי ברקי
שיטור חובק עולם בע"מ
יועצי תוכן אומנותיים

ליעד ניהול הפקות ופרויקטים
בימאים

מפיק טכני

מעצבי אירועים
טלמידיה מייצגים מיוחדים בע"מ
יועצי הגברה ותאורה
אדי אזרן עיצוב ותכנון תאורה
ענף :דוברות
עיצוב
סטודיו אבידני
עבודי דיזיין
אואזיס מדיה
אואזיס מדיה
אואזיס מדיה

קמיליה -סטודיו לעיצוב ,ייעוץ ושיווק

אואזיס מדיה
ניהול מדיות חברתיות עבור הרשות
אימפרשן מדיה
יועץ פרסום ותקשורת
אימפרשן מדיה
יועצי יחסי ציבור
שי זקין אסטרטגיה ותקשורת
יועצי מיתוג תדמית וקשרי חוץ

קמיליה -סטודיו לעיצוב ,ייעוץ ושיווק

אואזיס מדיה
ענף:משפטי
מוניציפאלי כללי
דרור גרינשטיין
רנה לפידות
שרקון בן עמי אשר
כהן וילצ'יק ושות'
יוסי חביליו

אלדד אופק
עופר שפיר
שפרוני גבר גונן
עו"ד מיכל רוזנבויים
חייקין
משה מזרחי משרד עורכי דין

ברק גיט
פדרבוש בן סימון
שרון טל
טלי בן סימון
גולדפרב ,זליגמן ושות'

ברק גיט
שרון טל
פרל טביב
כהן וילצ'יק ושות'
יוסי חביליו

דרור גרינשטיין
שרקון בן עמי אשר
רנה לפידות
ל.עמידור
משה מזרחי משרד עורכי דין
חוזים ומכרזים
אמסטר רן-יה
עופר שפיר
שפרוני גבר גונן
גולדפרב ,זליגמן ושות'

תכנון ובניה

אלדד אופק
עו"ד מיכל רוזנבויים בע"מ
רנה לפידות
כהן וילצ'יק ושות'
משה מזרחי משרד עורכי דין

חייקין
שפרוני גבר גונן
עופר שפיר
גולדפרב ,זליגמן ושות'

חייקין
פרל טביב
שרקון בן עמי אשר
יוסי חביליו

דיני מקרקעין
חייקין
שפרוני גבר גונן
עופר שפיר
גולדפרב ,זליגמן ושות'
אלדד אופק
רוזן בסיס
שרקון בן עמי אשר
חייקין
אלדד אופק
חייקין
שרון טל
ל.עמידור
פרל טביב
גולדפרב ,זליגמן ושות'
אלדד אופק
עופר שפיר
שרקון בן עמי אשר
פרל טביב
חייקין
יוסי חביליו
ברק גיט
רוזן בסיס
גולדפרב ,זליגמן ושות'
חייקין
פרל טביב
אלדד אופק
עופר שפיר
שפרוני גבר גונן
גולדפרב ,זליגמן ושות'

ארא  1יועצים בע"מ
בנימין שדה
כוורת יועצים
זיו תובל
כוורת יועצים
דואלוג  -יעוץ אסטרטגי
בריטמן אלמגור זהר ושות'  -רואי חשבון
שלדור בע"מ
גיאוקרטוגרפיה  -המכון למחקר מרחבי בע"מ
מידע שיווקי (סי.איי) יועצים בע"מ
נעמה קטשר ושגית רובינוף אביטל
רו"ח שריקי שלמה
אמן  -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
זיו תובל
דשא גן בע"מ
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

כהן וילצ'יק ושות'
שרון טל
פרל טביב
משה מזרחי משרד עורכי דין
מיסוי מוניציפאלי
ברק גיט
שפרוני גבר גונן
עופר שפיר
גולדפרב ,זליגמן ושות'
ליטיגציה
אמסטר רן-יה
טלי בן סימון
שרקון בן עמי אשר
עופר שפיר
רנה לפידות
יוסי חביליו
משפטי מנהלי וחוקתי
ברק גיט
פדרבוש בן סימון
טלי בן סימון
שפרוני גבר גונן
עו"ד מיכל רוזנבויים
משה מזרחי משרד עורכי דין
תובענות יצוגיות
חייקין
רנה לפידות
יוסי חביליו
דיני נזיקין וביטוח
טלי בן סימון
רנה לפידות
דיני עבודה מוניציפאליים
חייקין
פרל טביב
שרקון בן עמי אשר
יוסי חביליו
ענף :רשות מקומית כללי
יועצים ארגוניים
אמן  -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
קבוצת גבים
ד"ר גלעד ארנון בע"מ
שלדור בע"מ
יועץ תכנון אסטרטגי
אורבניקס בע"מ
פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ
רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי
פז כלכלה והנדסה  1996בע"מ
יועץ לבניית תוכניות עבודה
ארא  1יועצים בע"מ
אספקט מהנדסים בע"מ
מוטי חן שירותים מוניציפליים בע"מ
רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי
יועצי גינון
ארזים מוקה בע"מ

ל.עמידור
שרקון בן עמי אשר
רנה לפידות

דרור גרינשטיין
שרון טל
צומן רוקח לנקרי

דרור גרינשטיין
כהן וילצ'יק ושות'
שפרוני גבר גונן
פדרבוש בן סימון
עו"ד מיכל רוזנבויים
משה מזרחי משרד עורכי דין
דרור גרינשטיין
רנה לפידות
כהן וילצ'יק ושות'
שרון טל
גולדפרב ,זליגמן ושות'

עופר שפיר
שרקון בן עמי אשר
משה מזרחי משרד עורכי דין
פדרבוש בן סימון
יוסי חביליו
גל סטריקובסקי
רנה לפידות
עו"ד מיכל רוזנבויים בע"מ

פילת מקבוצת היי קפיטל בע"מ
קו פרויקט יעוץ הנדסי בע"מ
דיאלוג ייעוץ ארגוני ,מחקר והדרכה בע"מ
רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקי
אלונה שפר (קארו) תכנון ויעוץ
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
צ'מנסקי בן-שחר ושות' בע"מ
אדקיט ישראל בע"מ
טריגר פורסייט ( )2012מקבוצת דלויט ישראל ושות'

כוורת יועצים
איה ש.ב.י בע"מ
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ

אלון ורד

יועצי הסעות תלמידים
נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
יועץ להדרכה והשתלמויות
ארא  1יועצים בע"מ
כוורת יועצים
אריאל מלכה מהנדסים בע"מ
גלביס
גבעתי מעצבים בע"מ
רו"ח שי קידר
פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ

קבוצת גבים
דיאלוג ייעוץ ארגוני ,מחקר והדרכה בע"מ
יועצי תאורת LED
boostforward

אמן  -ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ

אדי אזרן -עיצוב ותכנון תאורה

יועצים מקצועיים להכנת מכרזים לשילוט ופרסום חוצות
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
ארנון רונד
זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
חכמ ייעוץ מוניציפלי בע"מ
יועצי מתקני משחק
קו בנוף
יועץ תקשורת סלולרית

הנדסאי מים
ארגון עובדי המים בע"מ
יועץ הצללות

גבעתי מעצבים בע"מ
ווטר ריבייב בע"מ

יועץ חזות עיר ושפת רחוב
א.צ.י.כ אחזקות וניהול בע"מ
יועץ מתקני מים ובריכות
שטרק הנדסת מים בע"מ
יועצים פנסיוניים

יועצי מתקני ספורט
אריקה לאוב אדריכלים בע"מ

דשא גן בע"מ

קו בנוף
יועץ לפרישה מפנסיה תקציבית

יועץ להדרכה והשתלמויות
יועצי יחסי ממשל
ח.ב הקבינט ישראל בע"מ

