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אב אדריכלות נוףאהוד בסט
אביב ניהול 

הנדסה ומערכות 
מ"מידע בע

אופק לפידות
אביב ניהול 

הנדסה ומערכות 
מ"מידע בע

אגינקס תקשורת 
מ"ומחשוב בע

- מהנדסים . ד.א
אפרים דוד פור

PGL הנדסה   
ותכנון תחבורה 

בעמ

PGL   הנדסה 
 ותכנון תחבורה

מ"בע
EECC

יס ירון שמעוני 
מ"שחם בע

תכנון . מ.כרמל א
והנדסה

די .די.אל
טכנולוגיות 
מ"מתקדמות בע

ר אפרת פרבר"ד
טק מערכות -מר

מ"ים בע
מ"פנקס ובנו בע. א

גיאומכניקה . א
מ"בע

יצהר שרותי . א
מ"הנדסה בע

יצהר שרותי . א
מ"הנדסה בע

יצהר שרותי . א
מ"הנדסה בע

אביב ניהול 
הנדסה ומערכות 

מ"בע

גיאו פרוספקט 
מ"בע

ר גדי שמיר"ד
 יעוץ 2000ירוק 

ותכנון נופי 
ואקולוגי

מהנדסים . א.א
מ"יועצים בע

עתיד מהנדסים 
 בעמ2016

מנחם ונזיה

אהרון זוהר
אסיף ברמן נעה 
ברוט אדריכלות 

נוף
אהוד בסט

אקולוג הנדסה 
מ"בע

גולינקר יעקבאהרון זוהר
ש הנדסת .א.ג

בניין וגשרים 
.מ"בע

טליסמן . ט.ס.א
מ"הנדסה בע

טליסמן . ט.ס.א
מ"הנדסה בע

אפרו שירותי 
מ"הנדסה בע

תכנון . מ.כרמל א
והנדסה

כרמל תכנון 
מ"והנדסה בע

חגמ מהנדסים 
יועצים ומתכננים 

מ" בע1980

גיאו פרוספקט  
מ"בע

פז הנדסה וניהול 
מ"בע (1980)

אופק לפידות 
מ"מערכות בע

אמיר הנדסה 
מ"גיאוטכנית בע

טליסמן . ט.ס.א
מ"הנדסה בע

בלשה ילון 
מערכות תשתית 

מ"בע

טליסמן . ט.ס.א
מ"הנדסה בע

אלכס ברגמן
גת גיאולוגיה 

מ"ותכנון בע

ר עוזי זלצמן "ד
גאולוגיה הנדסית 

והנדסת סלע

- פתילת המדבר 
יעוץ אגרונומי 
ופיקוח גינון

גלית אגרנטי

ארז לוטןאבי אור

אהוד קורי 
אדריכלים 

ומתכנני ערים 
מ"בע

מ"אורבניקס בע

די .די.אל
טכנולוגיות 

 (2005)מתקדמות 
מ"בע

דוד ברהום 
מהנדסים יועצים 

מ"בע

גדעון זולקוב 
מהנדסים יועצים 

מ"בע

אקולוג הנדסה 
מ"בע

ל .א.גרונר ד
מ"מהנדסים בע

מהנדסים . א.א
מ"יועצים בע

כרמל תכנון 
מ"והנדסה בע

לאונרד שטנדלר 
הנדסת חופים 

מ"ונמלים בע

ירון גלר הנדסה 
וניהול משאבי מים

ינון תכנון יעוץ 
מ"ומחקר בע

אלקא מהנדסים
אקולוג הנדסה 

מ"בע
אקולוג הנדסה 

מ"בע
מ"ב מד בע.ה.ד

אקולוג הנדסה 
מ"בע

נגישות למרחב 
מ"בע

דני אלמליחר עמיר אידלמן"ד

אוסטרליץ 
מ"אדריכלות בע

אהרון זוהרבן יצחק אדריכלים
בר טכנולוגיות 

מ"בע (ש.ד)
אקולוג הנדסה 

מ"בע
קלינפלץ הנדסה 

מ"בע
גרושקו מהנדסי 

מ"מבנים בע
דיאא חג יחיאמ"הנדסה בע. ג

עמיר מהנדסי . א
חשמל תאורה 

מ"ותקשורת בע

טק מערכות -מר
מ"ים בע

תכנון . מ.כרמל א
והנדסה

ג מהנדסים .א.ו.נ
מ"ויועצים בע

ביטל מאפ הנדסה 
.מ"ומדידות בע

א הנדסת .י.ג
קרקע וביסוס

י הנדסה.ד.מ.האריאלה רבינוביץ
בלשה ילון 

מערכות תשתית 
מ"בע

אלישע האוסמן
ברוידא מעוז 
אדריכלות נוף 

מ"בע
ארז לוטן

גאודע ניהול ומידע 
מקרקעין ונכסים 

מ"בע

אתוס אדריכלות 
תכנון וסביבה 

מ"בע

דורון שלו הנדסה 
מ"בע

ל .א.גרונר ד
מ"מהנדסים בע

חקלאי אייל 
י"השרון אגש

אבי גל הנדסת 
מ"חשמל בע

תהל מהנדסים
כרמל תכנון 

מ"והנדסה בע
תהל מהנדסים

גאודע ניהול ומידע 
מקרקעין ונכסים 

מ"בע
גאוטק

בלשה ילון 
מערכות תשתית 

.מ"בע

חגמ מהנדסים 
יועצים ומתכננים 

מ" בע1980

ל .א.גרונר ד
מ"מהנדסים בע

גיא שלףארמון אדריכלים
אתוס אדריכלות 

תכנון וסביבה 
מ"בע

מ"גיאופוינט בע
גיאו פרוספקט  

מ"בע
דיאא חג יחיאמ"ס בע'ויה ברידג

הנדסה ' יורוברידג
מ"בע

הנדסה . אמ. אפ
מ"בע

לביא נטיף 
מהנדסים ויועצים 

מ"בע
י הנדסה.ד.מ.הר גדי שמיר"דמ"גיאופוינט בע

חקלאי אייל 
י"השרון אגש

י הנדסה.ד.מ.ה

אתוס אדריכלות 
תכנון וסביבה 

מ"בע
מ"ב מד בע.ה.דמ"ב מד בע.ה.דבן יצחק אדריכליםדליה בולטנסקי

דוד מהנדסים . י
מ"בע

חקלאי אייל 
י"השרון אגש

ינון תכנון יעוץ 
/מ"ומחקר בע

דוד ברהום 
מהנדסים יועצים 

מ"בע

רוזנטל תכנון . מ
וייעוץ הנדסי

יוסף קלייןדוד אפלבואום
חגמ מהנדסים 

יועצים ומתכננים 
.מ" בע1980

ירון גלר הנדסה 
וניהול משאבי מים

חגמ מהנדסים 
יועצים ומתכננים 

מ" בע1980

בן יצחק אדריכלים
דן פוקס 

אדריכלות נוף
ר רון פרומקין"דמ"זייד אורניב בעגדעון יגר

ינון תכנון יעוץ 
מ"ומחקר בע

הנדסה ' יורוברידג
מ"בע

לוי שטרק 
זילברשטיין 

מהנדסים ויועצים 
מ"בע

חקלאי אייל 
י"השרון אגש

טק מערכות -מר
מ"ים בע

ישראל קלרהלפרין פלוס
חקלאי אייל 

י"השרון אגש

לביא נטיף 
מהנדסים ויועצים 

.מ"בע

חקלאי אייל 
י"השרון אגש

בר טכנולוגיות 
מ"בע (ש.ד)

האוסמן 
אדריכלים ובוני 

ערים

גורדון אדריכלים 
ומתכנני ערים 

מ"בע

חץ הצפון מיפוי 
מ"והנדסה בע

הלפרין פלוס
ירון אופיר 
מ"מהנדסים בע

מ"יותם הנדסה בע
לנדיוז תכנון 

תנועה וכבישים 
מ" בע2005

טופז הנדסת 
חשמל ותאורה

ג מהנדסים .א.ו.נ
מ"ויועצים בע

מ"זייד אורניב בע
 נויה הנדסה

מ"ומחקר בע
ירון גלר הנדסה 

וניהול משאבי מים
רוזנטל תכנון . מ

וייעוץ הנדסי
הנדסה ' יורוברידג
מ"בע

בראון חלפין 
אדריכלים

ק רייכר"ז
גיאו פרוספקט  

מ"בע
מדבא מדידות 

מ"והנדסה בע
חברת גיאו טבע 

מ"יעוץ סביבתי בע
יס ירון שמעוני 

שחם
ינון תכנון יעוץ 

מ"ומחקר בע
מ"מהוד הנדסה בע

אהרוני הנדסת .י
מ"חשמל בע

מ"זייד אלדד בעתהל מהנדסים
 שמואל גפן הנדסת

מ"קרקע בע

לביא נטיף 
מהנדסים ויועצים 

מ"בע

סירקין בוכנר 
קורנברג מהנדסים 

מ"יועצים בע

ינון תכנון יעוץ 
מ"ומחקר בע

מ"ג בע"סתיו ממדורון קופמןחורחה זלצברגחיים כהנוביץ
יוזמות למען 

הסביבה והקהילה 
 מ"בע

לאונרד שטנדלר 
הנדסת חופים 

מ"ונמלים בע

לוי שטרק 
זילברשטיין 

מהנדסים ויועצים 
מ"בע

 משה אלבוחר
 שירותי הנדסה

מ"בע

הנדסה ' יורוברידג
מ"בע

חץ הצפון מיפוי 
מ"והנדסה בע

רוזנטל תכנון . מ
וייעוץ הנדסי

כהנר תכנון . ע
וייעוץ הנדסי

ירון גלר הנדסה 
וניהול משאבי מים

תהל מהנדסיםהנגבי אדריכליםחיים כהנוביץגדעון יגר
יוזמות תכנון 

וניהול סביבתי 
מ"בע

לבני מהנדסים 
מ"בע

לנדיוז תכנון 
תנועה וכבישים 

מ" בע2005

עשת הנדסת 
כבישים ותנועה

סלימאן וישאחי 
מהנדסים ויועצים 

מ"בע

הנדסה ' יורוברידג
מ"בע

כהנר תכנון . ע
וייעוץ הנדסי

 פז הנדסה וניהול
מ"בע (1980)

לביא נטיף 
מהנדסים ויועצים 

מ"בע

דניאל אזרד
ינון תכנון יעוץ 

מ"ומחקר בע
לוין אדריכלים 

מ"בע
לשם שפר איכות 

מ"סביבה בע
 לויתן מהנדסים

מ"בע
מ"מהוד הנדסה בע

תדם הנדסה 
מ"אזרחית בע

פלגי מים חברה 
לפיתוח מקורות 

מ"מים בע

ברודסקי . י
מדידות ורישום 

מ"מקרקעין בע

פז הנדסה וניהול 
מ"בע (1980)

פלגי מים חברה 
לפיתוח מקורות 

מ"מים בע

רוזנטל תכנון . מ
וייעוץ הנדסי

יניב יעקב
מוריה סקלי 

אדריכלות נוף 
מ"בע

מוריה סקלי 
אדריכלות נוף 

מ"בע
רועי טלבי

מילוסלבסקי 
אדריכלים

 משה אלבוחר
 שירותי הנדסה

מ"בע

קלינפלץ הנדסה 
מ"בע

ינון תכנון יעוץ 
מ"ומחקר בע

פלגי מים חברה 
לפיתוח מקורות 

מ"מים בע

צפריר וינשטיין 
מהנדסים ויועצים

 (1997). מ.מ
מהנדסים ויועצים 

דרום

ציפרוט .י
מ"אדריכלים בע

מייזליץ כסיף 
מ"אדריכלים בע

מייזליץ כסיף 
מ"אדריכלים בע

תהל מהנדסים
סטאר מהנדסים 

מ"בע
כהנר תכנון . ע

וייעוץ הנדסי
תהל מהנדסים

ליא שירותי 
הנדסה ומדידות 

מ"בע

צפריר וינשטיין 
.מהנדסים ויועצים

רבינוביץ אריאלה
ג מהנדסים .א.ו.נ

מ"ויועצים בע

עומר ינוביץיעקב גרינבלד
מילר בלום תכנון 

מ"סביבתי בע
 סקרלט שנקר

מ"מהנדסים בע
עשת הנדסת 

כבישים ותנועה
מאפ טופ הנדסה 

מ"ומדידות בע
רבקה כהן הנדסה 

אזרחית
רבקה כהן הנדסה 

אזרחית
רפי הלוי– נהרא 

לוין אדריכלים 
מ"בע

ענת שדה
משה ספדיה 
מ"אדריכלים בע

עשת הנדסה
צ הנדסה .ק.פ

מ"בע
ל סנה מדידות .מ

מ"והנדסה בע
תהל מהנדסיםתהל מהנדסים

כהנר תכנון . ע
וייעוץ הנדסי

מייזליץ כסיף 
מ"אדריכלים בע

מילר בלום תכנון 
מ"סביבתי בע

מנספלד קהת 
מ"אדריכלים בע

פז הנדסה וניהול 
מ"בע (1980)

תדם הנדסה 
מ"אזרחית בע

מדבא מדידות 
מ"והנדסה בע

פלגי מים חברה 
לפיתוח מקורות 

מ"מים בע

מילוסלבסקי 
אדריכלים

מרחבים 
אדריכלות נוף

עמוס ברנדייס 
אדריכלות תכנון 
עירוני ואיזורי 

מ"בע

צ הנדסה .ק.פ
מ"בע

מ"מודדי הגליל בעתהל מהנדסים
צפריר וינשטיין 

מהנדסים ויועצים

משה ספדיה 
מ"אדריכלים בע

פיקר אדריכלים
ערן מבל 

ארכיטקטורה 
מ"ובינוי ערים בע

פרי רבין מהנדסים 
מ"בע

מרדכי ספיר
שמואל רזניק 
הנדסת ניקוז 

מ"ופיתוח בע

עמוס ברנדייס 
אדריכלות תכנון 
עירוני ואיזורי 

מ"בע

 פלסנר אדריכלים
מ"בע

פיקר אדריכלים
קדמור מהנדסים 

מ"בע

משב מדידות 
ושירותי ביצוע 

מ"בע

רבקה כהן הנדסה 
אזרחית

 ערן מבל
 ארכיטקטורה

מ"ובינוי ערים בע

רותי קלדוני 
אדריכלות נוף 
עיצוב עירוני 

וסביבה

מוססקו . צ
אדריכל ומתכנן 

מ"ערים בע

חברה ' קרבן ושות
מ"להנדסה בע

י את ימיני 'סרוג
מדידות

תדם הנדסה 
מ"אזרחית בע

 פוטש אדריכלים
מ"בע (2010)

שחם אדריכלות 
מ"נוף בע

רן חקלאי כלכלה 
מ"אורבנית בע

ריכרט מהנדסים 
מ"ויועצים בע

י מדידות .ד.ע
מ"והנדסה בע

תהל מהנדסים

פיקר אדריכלים
שלמה אהרונסון 

 (2001)אדרילים 
מ"בע

שלמה אהרונסון 
אדריכלים

אנגל מהנדסים . ש
מ"בע

מ"פוטו מאפ בע

 פלסנר אדריכלים
מ"בע

שאול נבושרה גנזל
ר שירותי .ו.א.פ

מ"הנדסה בע

 צוקר הררי
אדריכלים

שי פורמןתהל מהנדסים
פלגי מים חברה 
לפיתוח מקורות 

מ"מים בע

 קימל אשכולות
 (1992) אדריכלים

מ"בע

שמיר פוזנר בראון 
מהנדסים ויועצים

קוטר מדידות 
ושירותי ביצוע 

מ"בע

ריכרט מהנדסים 
מ"יועצים בע

מ"קו מדידה בע

שלמה אהרונסון 
 (2001)אדריכלים  

מ"בע

שריר מודדים 
מ"מוסמכים בע

שרה גנזל


