
ח.פ.שם היועץמס'

1:158215013 אדריכלות ועיצוב נוף אורבני1

2B. T .Sigalis Eng512886896

3Daniel Machta512254590

4Ecoproof

EECC513841338 הנדסת חשמל בע"מ5

6EMT Planning

ESD514424258 - פיתוח סביבה וקיימות7

8Formula

9IDOM560030272 חברת חוץ

10INECO560029076

11Int Trans 

12Levateach 510111628

13Lurtam514590553

14Mirit Marom

15PINNI SWISS ENGINEERS SA560034662 חברת חוץ

16PROSYS512105818

17RDV513713164

18Roni Eldar

19SOTECNI SpA.

20SYSTRA560027948

21Van Arch.

22WSP560012783

23Yaniv Yankovich

514632850א. בלוך תשתיות בע"מ24

512751801א.בלאו מהנדסים בע"מ25

512565482א.ג.סקרים בעמ26

511756157א.פנקס27

511763187א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה בע"מ28

אברהם בכר הנדסה29

אג'יס רייל30

514096767אגיס רייל ישראל בע"מ31

514499227אהוד לויתן הנדסה32

אודי אפרתי33

512699851אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ34

513957415אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות בע"מ35

512495706איקן מס בע"מ36

אלי אגון - שמאי מקרקעין37

513281311אלתן הנדסה אזרחית 2002 בע"מ38

514001072אם.טי.אר.אס 3 פתרונות ושירותים בע"מ39

510648272אמי-מתום מהנדסים ויועצים בע"מ40

511737322אמיר מן עמי שנער אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ41

37480183אסף ביבי- הנדסת קורוזיה42

513586834אפשטיין ניהול פרויקטים43

513481358אקו הנדסת סביבה ואקוסטיקה בע"מ44

512964263אקרשטיין דוד45

515309938ארד סימון אדריכלים בע"מ46

515974368ארז כוכבי- ניהול והנדסה בע"מ47



513143214ארי כהן אדריכלות ובינוי ערים (2011) בע"מ48

512835166ארם מהנדסים49

510644131ארמי גרינשטיין  הנדסה גיאודטית50

512230251ארנון רוזן הנדסה בע"מ51

514260769אתוס - אדריכלות תכנון סביבה בע"מ52

514919901ביזמן לוי קירשנר בע"מ53

513352807ביטלמן אדריכלים בע"מ54

513270165בלטר,גוט,אלוני ושות'- עו"ד55

511832230בלנק לרר56

510801657ברן ישראל57

514841972ברק קירשנר יעוץ בע"מ58

515946218ג'בר עומר - תכנון יעוץ59

513288274ג.אטקין ע.בלום הנדסת חשמל בע"מ60

516030970ג.י.א. הנדסה גיאוטכנית61

510812118גדיש הנדסה וניהול62

510843857גורדון63

514136498גיא איגרא אדריכלים64

514947209גיאוטופ בע"מ65

512633512גיאוטכנולוגיה ח.נ. בע"מ66

513195230גיאופרוספקט בעמ67

512323593גיל קריבין68

512055427גמזו- ניהולית שירותי הנדסה בע"69

514061639גרויסמן הנדסה70

510760895גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ71

513623629גרושקו מהנדסי מבנים בע"מ72

513313445ד"ר אליה בן שבת73

540160934ד.א.ל הנדסה בע"מ74

514364926דבורה סטולרסקי75

515308633דבלמן פרצלינה76

77
דוד ברהום- מהנדסים יועצים לחשמל תקשורת ובקרה 

בע"מ
512890112

דוד דדון - שמאי מקרקעין78

540187184דותן  את קופרמן79

511271074דטהמפ מערכות מידע גאוגרפיות בע80

59181420דליה בולטנסקי- אדריכלית נוף81

511945099דנה הנדסה בע"מ82

511275810דקר83

516056173ה.ב.רחמני מהנדסים בע"מ84

510447816ה.ר.ו.א.ק. חברה לתכנון וייעוץ הנדסי בע"מ85

514451798ויה ברידג'ס בע"מ86

515621720זמיר - גת הדסה וניהול87

511367070חברת אבסולוט88

513853077חיים מסילתי - שמאי מקרקעין89

511066706חלו"א - חברה למדידות והנדסה אזרחית בע"מ90

511672883טופז הנדסת חשמל ותאורה (1992) בע"מ91

513189258טל, קדרי, שמיר ושות' עורכי דין92

511262883י. מולכו אדריכלים93

513244764י. פרידמן (ג'קי פרידמן)94



513348227י.סלומון עבודות קידוח בע"מ95

513184002י.ציפרוט אדריכלות בע"מ96

511831455יאיר איזובוצקי97

יאיר בן עזרא - מדידות ובדיקת קרינה98

513311175יגאל ארנון ושות' , עורכי דין99

515462752יו.די.סי. הנדסה בע"מ100

514581263יואב זקס הנדסה101

512806886יוזמות למען הסביבה102

510762040ינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"מ103

513914721ירדן תנועה וכבישים בעמ104

510826191ירון-שמעוני-שחם מהנדסים יועצים בע"מ105

510829880ירושלמי יעקב בע"מ106

512554155ירמוך הנדסת מים בע"מ107

512679903ישראטים - ניהול מצב חרום108

510878606ישראל קלר - ייעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים בע"מ109

513651562כהן טולקובסקי110

558050480כהן טולקובסקי אדריכלים111

515112142לביא נטיף112

512719634לוי שטרק זילברשטיין113

514131291לשם שפר114

514330752מ. רוזנטל מהנדסים בע"מ115

513338178מ.נ.מ מהנדסים בע"מ116

511247926מ.ת.ן הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ117

513042655מאיה מ.י איתור ומיפוי בע"מ118

512708116מדבא119

511124778מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ120

513731133מוריה סקלי אדריכלות121

515747061מידות ומעשי נוף122

513897978מימד123

515304673מימוני הנדסה בע"מ124

511881674מערכות תחבורה ירושלים בע"מ125

513902247מרום תובל יעוץ וניהול126

513036962מרשל הנדסה בע"מ127

513736090משה בר - קידוחי ניסיון128

512212796מתן מיחשוב, תפעול וניהול בע"מ129

514316975נווה פתרונות הנדסה ופרויקטים130

00228759ניסים רמתי131

512722596ניסים שוקר- מהנדסים132

513283184נפתלי רונן אדריכל יועץ בטיחות בע"מ133

511687568נקסטקום בע"מ134

514288489נתיב הנדסה וניהול135

510612674סמו הנדסת חשמל בע"מ136

510574056סניט מהנדסים יועצים בע"מ137

512604588סנסקום יעוץ וניהול פרוייקטים בע"מ138

512475815ספיר יזח הנדסת חשמל139

512122144עדי שריסט ניהול הנדסי בע"מ140

עוזי ובעז זלצמן גיאולוגיה הנדסית141

516130572עופר כהן - שימור מבנים והנדסה142



513206656על בטוח - הנדסת בטיחות אש וגיהות בע"מ143

513306878עמי בלום הנדסת תנועה בע"מ144

511925109עמק איילון ניהול תשתית ופרוייק145

57163032ערד גזית146

515935633ערן מלמוד תכנון תחבורתי בע"מ147

512436619פ.ק.צ הנדסה (1997) בע"מ148

514553023פמקו הנדסה בע"מ149

511280547פרולוג בע"מ150

512833450צ.ק. הנדסה בע"מ151

515661866צבי טל ושות'-יעוץ, תכנון ופתרונות אטום בע"מ152

515903706צור נעמן הנדסת חשמל בע"מ153

13863071קולקר קולקר אפשטיין154

514210947קומיוניקשר - רצאבי155

512711656רובל שלמה (סם)156

6734472רולי פלד הנדסת תחבורה ותנועה157

512378555רוקח אשכנזי מהנדסים יועצים158

513651836רימון סביבה ונוף בע"מ159

510957723רנג'קום אלקטרוניקה בע"מ160

עוסק מורשה 054973532רקפת  הדר- גבאי161

513071712ש.מלכה קידוחים162

511815680ש.נתנאל מהנדסים יועצים בע"מ163

580020287ש.ק.ל - שרותים קהילתיים למוגבל164

513835181שירן סקרים ומחקרים בע"מ165

515550713שלהבת מערכות מידע166

513063495שלמה אהרונסון אדריכלים (2001)167

510921000שמיר.פוזנר.בראון מהנדסים יועצים בע"מ168

513489054שפרן יעוץ וניהול169

510289747ת.ה.ל. מהנדסים יועצים בע"מ170

171
תגל - הנדסה אזרחית, ניהול פרוייקטים, תיאום ופיקוח 

(1999) בע"מ
512732967

512332321תדמור ושות', עורכי-דין172

512021619תו"פ סביבה ואקוסטיקה (1994) בע'מ173

510593841תכנון מהנדסים יועצים בע"מ174
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