שם העסק

ח.פ

תחום התמחות

א.גיאומכניקה בע"מ

514052133

א.ג אדריכלות

557037462

א .פלד תכנון וייעוץ

36334829

א.מ בטיחות

32692337

יועץ קרקע
מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים
מנהל פרויקטים
יועץ בטיחות
יועץ נגישות

א.קרשין מודדים מהנדסים
בע"מ

512712837

מודד

אילוז מהנדסים

63255038

אליאסף בר אדריכלים

511910408

אביבה רוטביין אדריכלים
אוהד פלש אדריכלות נוף

51504790
46249892

אופיר בוכניק ושות'

513586529

אורהייטק  GISבע"מ

512711623

מודד

איי.טי.אס הנדסה ויעוץ
בע"מ

513744060

יועץ חשמל ותקשורת

מנהל פרויקטים
מפקח
יועץ נגישות
מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים
מתכננים ואדריכלים
אדריכל נוף
יועץ כלכלי
ראיית חשבון

אלטמן אדריכלים

15193717

אמי-מתום מהנדסים
ויועצים

510648272

אפלבאום מדידה בע"מ

514467588

מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים
יועץ קונסטרוקציה
יועץ תנועה ותחבורה
מודד
יועץ תנועה ותחבורה

א.ר.א.ב בונוס בע"מ

512056789

יועץ כלכלי

ארם מהנדסים בע"מ

512835166

יועץ קרקע
יועץ בטיחות

ארט אדריכלות נוף ועיצוב
עירוני בע"מ

515210383

אדריכל נוף

אריק גולדיאן

58125857

יועץ כלכלי

ארנון רונד ייעוץ וניהול

25130238

יועץ כלכלי

אהוד בסט אדריכלים
ומתכנני ערים

55887806

מתכננים ואדריכלים

אתוס -אדריכלות תכנון
סביבה

514260769

אי.בי .אס אדריכלות ועיצוב
פנים בע"מ

515010460

מנהל פרויקטים
מתכננים ואדריכלים
יועץ איכות סביבה
יועץ אקוסטי
מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים

א .ברניר שרותי מינהל בע"מ

510701675

אדריכלות בינוי ערים

20246617

אגיניקס תקשורת ומחשוב
בע"מ

511121303

אורבניקס בע"מ

512002130

יועץ כלכלי
מתכננים ואדריכלים
יועץ בטיחות
יועץ מחשוב ותקשורת
יועץ חשמל ותקשורת
יועץ כלכלי
מתכננים ואדריכלים
יועץ איכות הסביבה

אינג' ש.לוסטיג מהנדסים
יועצים בע"מ
אלאונורה מ.מ מהנדסים
יועצים

510516107

יועץ מעליות

319601100

יועץ מים וביוב
מנהל פרויקטים
מפקח
יועץ נגישות
יועץ מחשוב ותקשורת
מנהל פרויקטים
יועץ איכות הסביבה
יועץ מחשוב ותקשורת
יועץ כלכלי
יועץ מזרקות

אמיק"ן

511664583

אס.אם.בי.אי.טי בע"מ

514640010

אפוטה שמואל

34151399

אר.פי.טי טכנולוגיות
ארנסט יאנג
אשד מזרקות בע"מ

515376457
510550007
512021486

אמציה אסטרטגיה בע"מ

514997899

יועץ כלכלי

ארט אדריכלות נוף ועיצוב
עירוני בע"מ

515210383

אדריכל נוף

אי.אס.קיו להנדסה

514953330

מפקח

בן חפר פרויקטים בע"מ

514328558

ברסלב ובניו בע"מ

97611723

שמאות מקרקעין

ביידר דרור אדריכלות נוף

33057852

אדריכל נוף

ברמלי דנילוב אדריכלים

558233755

ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל
ותאורה בע"מ

514821602

בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"מ

511844466

מנהל פרויקטים

במפ הנדסה

513656009

יועץ קרקע

מנהל פרויקטים
מפקח

מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים
יועץ חשמל ותקשורת
יועץ מיזוג אויר

גאוטקטורה

28048262

ג.הנדסה אזרחית

514303403

גולן אדריכלים

511722241

גיאוקרטוגרפיה

511905424

גינונים -חברה לפיתוח
ועבודות גינון בע"מ

51199176

גלובל אינג'נירינג סולושיינס

515567543

גלעדי אייל אדריכלים
גלפז -אדריכלות והנדסה
בע"מ

558067005

מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים
יועץ תנועה ותחבורה
מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים
יועץ כלכלי
מתכננים ואדריכלים
גינון ופיתוח
מנהל פרויקטים
מפקח
מתכננים ואדריכלים

510786882

מתכננים ואדריכלים

גרויסמן הנדסה בע"מ

514061639

ניהל פרויקטים
מפקח

גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ

510760895

יועץ תנועה ותחבורה

515177459

מתכננים ואדריכלים

513530097

יועץ קונסטרוקציה

540878408

יועץ תנועה ותחבורה

גורדון אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ
גדעון זולוקוב מהנדסים
ויועצים בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים
בע"מ
דאטום מהנדסים בע"מ

513424085

דיאלוג ייעו .ארגוני ,מחקר
והדרכה בע"מ

512719709

דן והילה ישראלביץ
אדריכלים בע"מ

515155018

ד.ק אוסטרובסקי

15335433

דניאל לוי רואה חשבון
זייד את זייד שמאים

57287104
513687277

יגאל רבינוביץ

58751892

הדר מהנדסים יועצים

33689100

ה.מ.ד.י הנדסה
המודד אבו גוש בלאל
הדר מירום שמאות
מקרקעין

55898142
40082422
40623217

מנהל פרויקטים
מפקח
מתכננים ואדריכלים
יועץ לענייני קהילה
יועץ אסטרטגי
מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים
מנהל פרויקטים
מפקח
ניהול תכנון כבישים
ותשתיות
יועץ כלכלי
שמאות מקרקעין
מנהל פרויקטים
מפקח
מנהל פרויקטים
מפקח
יועץ מים וביוב
יועץ מים וביוב
מודד
שמאות מקרקעין

ויאפלן
וי.אי.אס הנדסה בע"מ
וישקין תכנון בע"מ
ויינברגר ברטנטל ושות'

515466100
511262164
514965052
514492594

יועץ קהילה
יועץ מעליות
יועץ מיזוג אויר
יועץ משפטי

זידאן סוהייל בע"מ

513160366

מודד

זיו האפט ייעוץ וניהול
זייד את זייד שמאים
ד"ר חדוה טרגר
חכמ יעוץ מוניציפאלי

510986011
513687277
050-6478295
514923846

חרמון מהנדסים

51426049

חכ" מ יעוץ מוניציפאלי

514923846

יועץ כלכלי
שמאות נדל"ן
יועץ לענייני קהילה
יועץ כלכלי
מנהל פרויקטים
מפקח
יועץ קונסטרוקציה
מתכננים ואדריכלים
מודד
יועץ תנועה ותחבורה
יועץ בטיחות
יועץ נגישות
יועץ מים וביוב
יועץ כלכלי
יועץ תיירות

חלוקי נחל פתרונות לעיר
בע"מ

515113108

מודד

חברת עורכי דין אליהו עמר

51394473

יועץ משפטי

אינג' חנא חוראני
טופז חברה להנדסת חשמל
ותאורה

36202273

יועץ קרקע

512749920

יועץ חשמל ותקשורת
יועץ מחשוב ותקשורת
יועץ חשמל ותקשורת
יועץ מיזוג אויר
יועץ מחשוב ותקשורת
יועץ חשמל ותקשורת

טי.סי.אמ טכנולוגיות

513517821

טריפל סי טכנולוגיות
מתקדמות בע"מ

511988628

טי.אמ.ר ניהול פרויקטים
רב תחומיים בע"מ

515065605

י.ט הנדסה
י .י גרנות אדריכלים

558094710
511909921

מפקח
יועץ תנועה ותחבורה
מתכננים ואדריכלים

יפתח בן מאיר אדריכל

35694553

מתכננים ואדריכלים

י .ק תכנון כלכלי בע"מ

513375824

יועץ כלכלי

ירון אופיר מהנדסים

513482992

יועץ קונסטרוקציה

כוורת יועצים בע"מ

515663169

יועץ ארגוני

מנהל פרויקטים

מתכננים ואדריכלים

לאה שניאור אדריכלים

23859572

לבטח הנדסה ובטיחות
בע"מ

513677021

לביד הנדסה בע"מ

51211691

לוי שטארק זילברשטיין
מהנדסים

512719634

לזרוביץ שדמי אדי בע"מ

515837474

לנדאו -יהודיין משרד עורכי
דין

557752292

מ .ברנע הנדסה ובניה בע"מ

513040824

מ.זהר הנדסה בע"מ

514082474

מאהר אלשער

36644136

יועץ מים וביוב

514571728

אדריכל נוף

513902247

מנהל פרויקטים

יועץ נגישות
יועץ בטיחות
יועץ נגישות
מנהל פרויקטים
מפקח
יועץ חשמל ותקשורת
מתכננים ואדריכלים
יועץ תנועה ותחבורה
מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים

מרגלית סוכוי אדריכלות
נוף בע"מ
מרום תובל יעוץ ניהול
והשקעות בעמ

יועץ משפטי
מפקח
מנהל פרויקטים
מודד
יועץ תנועה ותחבורה

מנהל פרויקטים

מרואן בשאראת מהנדס
אזרחי

23313901

מהנדסים מאפ פרו בע"מ
מוניסיטי ישראל
נתן תומר הנדסה בע"מ

515845949
515602670
513834937

ניצן קריסטל בטיחות
והנדסה

29744341

סבאג מהנדסים

512415928

סטאר מהנדסים בע"מ

510864978

סטודיו זיו

515554822

סאייטויז'ן בע"מ

514090414

אדריכל עיצוב פנים
יועץ נגישות
מודד

ס.א.ד .ג הנדסה ובניין בע"מ

511860595

מנהל פרויקטים

יועץ קונסטרוקציה
מפקח
מודד
יועץ כלכלי
יועץ תנועה ותחבורה
יועץ תנועה ותחבורה
יועץ בטיחות
יועץ נגישות
מודד
יועץ תנועה ותחבורה
יועץ קונסטרוקציה
מתכננים ואדריכלים
אדריכל נוף

סלימאן וישאחי מהנדסים
ויועצים בע"מ
סמיון גרצברג תכנון פיקוח
פרויקטים

54360908
306027491

סומך חייקין KPMG

540002383

סטיו אדריכלים

557347135

עו" ד בן צבי יעקב

515605533

ע.גילהר הנדסה ניהול
וביצוע פרויקטים בע"מ

514656226

ענא-גל ניהול  2009בע"מ

514227099

ענבר -שמיר אדריכלות
בע"מ

514921253

יועץ חשמל ותקשורת
מנהל פרויקטים
מפקח
יועץ כלכלי
יועץ מחשוב ותקשורת
מתכננים ואדריכלים
אדריכל עיצוב פנים
עו" ד לתכנון ובנייה
מנהל פרויקטים
מפקח
יועץ מחשוב ותקשורת
מתכננים ואדריכלים

58373788

יועץ נגישות
אדריכל נוף

ערן מבל ארכיטקטורה
ובינוי ערים
עובד גובי משרד יעוץ פיננסי
כלכלי בע"מ
פוטו-מאפ בע"מ

512261900

מתכננים ואדריכלים

512165861

יועץ כלכלי

512503632

מודד

פ.א.ב הנדסה בע"מ

514691450

פאור שירותי הנדסה

557775939

מודד

514278654

מנהל פרויקטים
מפקח

512066176

יועץ תנועה ותחבורה

512766411

יועץ לענייני קהילה

ערן געש אדריכלות נוף

יועץ מים וביוב
יועץ קונסטרוקציה
יועץ קרקע

פורט מהנדסים
פי.ג'י,אל הנדסה ותכנון
תחבורה בע"מ
פילת מקבוצת היי קפיטל
בע"מ

מנהל פרויקטים
פלד קליין

511938912

פתרונים תכנון אסטרטגי

69363653

יועץ לענייני קהילה

פורן שרים הנדסה ושמאות
מקרקעין בע"מ

513744714

מנהל פרויקטים

מפקח

מנהל פרויקטים
מפקח
מתכננים ואדריכלים
פל-יל הנדסה בע"מ

512626797

פרוטקטיב ייעוץ פיננסי
ציונוב ויתקון אדריכלים

514982537
558047148

קידן -תכנון הנדסי של מבני
בטון דרוך ,הנדסה אזרחית
ועבודות ציבוריות בע"מ

510582554

קנפו כלימור אדריכלים

512253667

קורן גואטה ניהול פיקוח
ויעוץ הנדסי בע"מ

515025148

קאל ואליו ייעוץ עסקי בע"מ

515024065

יועץ כלכלי

קלימי אורן בע"מ
קו מדידה בע"מ
רודי ברגר אדריכלים
רונן המרכז הישראלי
לבטיחות וגהות בע"מ

514217165
514711670
15463839

מודד
מודד
מתכננים ואדריכלים

514953553

יועץ בטיחות

רעמ הנדסת כבישים ותנועה

54121779

יועץ תנועה ותחבורה

רינה כהן אדריכלים

557937977

מתכננים ואדריכלים

רמא הגליל הנדסה בע"מ

515193027

רון פישמן ושות'

514426923

שטרק הנדסת מים

514222017

שיח אדריכלים

557983533

שלמה ובת שבע רונן
אדריכלים ומתכנני ערים

8978314

מתכננים ואדריכלים

ששון נעים ושות'

46397741

ראיית חשבון
יועץ כלכלי

שחק המומחים לשכר בע"מ

514766922

יועץ כלכלי

אדריכל נוף
יועץ מים וביוב
יועץ מזרקות
יועץ כלכלי
מתכננים ואדריכלים
מנהל פרויקטים
מפקח
יועץ קונסטרוקציה
מתכננים ואדריכלים
מנהל פרויקטים
מפקח

מנהל פרויקטים
מפקח
מתכננים ואדריכלים
יועץ מים וביוב
יועץ קונסטרוקציה
יועץ תנועה ותחבורה
יועץ בטיחות
יועץ נגישות
יועץ כלכלי
יועץ מים וביוב
יועץ מזרקות
מנהל פרויקטים
מתכננים ואדריכלים

תמי הירש אדריכלים

52786886

תנע ניהול פרויקטים

513628875

תשתיות מידע וטכנולוגיות
בע"מ

51377466

תכנון המים לישראל

520041245

 -770ניהול פרויקטים

5940994

מתכננים ואדריכלים
יועץ כלכלי
מנהל פרויקטים
יועץ מחשוב ותקשורת
מנהל פרויקטים
יועץ מים וביוב
יועץ מים וביוב
יועץ קונסטרוקציה
מנהל פרויקטים
מפקח

