סיווג

אגרונום ()1

אדריכל/עורך
תב"ע קטנות -
עד  10דונם ()2

שם החברה
פתילת המדבר
יורם וגשל  -אגרונום
גונן-עצים וסביבה בע"מ
יעוץ ופיקוח ירוק בע"מ
אדיר ייעוץ ופיקוח נופי
בע''מ
אבי ליזר אדריכלות
ד"ר טבעוני אדריכלים
ומהנדסים בע"מ
שלמה ובת שבע רונן
אדריכלים
ג'ויס אורון -אדריכלות
ובנין ערים בע"מ
סטיו אדריכלים
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
אדריכלים V5
אן.סי.איי חן אדריכלים
בן יצחק אדריכלים
בסט אדריכלים ומתכנני
ערים
עירוניות
עירוניות
ד"ר טבעוני אדריכלים
ומהנדסים בע"מ
שלמה ובת שבע רונן
אדריכלים
ערן מבל ארכיטקטורה
ובינוי ערים בע"מ
ג'ויס אורון -אדריכלות
ובנין ערים בע"מ
מילוסלבסקי אדריכלים

אדריכל/עורך
תב"ע בינוניות -
 10-100דונם

אדריכלים מנספלד קהת
בע"מ

אדריכל/עורך
תב"ע בינוניות -
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
 10-100דונם
אדריכלים V5
אן.סי.איי חן אדריכלים
ניר רייפר אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ
בן יצחק אדריכלים
בסט אדריכלים ומתכנני
ערים
ד.איתן/ר.להב-ריג
אדריכלים מתכנני ערים
בר הרשקוביץ אדריכלים
קנפו כלימור אדריכלים
בע"מ
תמי הירש אדריכלים
גדעון שריג-לב וקסמן
אדריכלות נוף תכנון
עירוני בע"מ
ערן מבל ארכיטקטורה
ובינוי ערים בע"מ
מילוסלבסקי אדריכלים
יאיר אביגדור -אדריכלות
ועיצוב פנים בע"מ -מנעד
איתן רונאל  -דרורית לוי
אדריכלים בע"מ
גורדון אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ
אדריכל/עורך
אדריכלים מנספלד קהת
תב"ע גדולות -
בע"מ
מעל  100דונם
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
לרמן אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ

מעל  100דונם

תכנון נוף בע"מ
אתוס  -אדריכלות תכנון
וסביבה
בן יצחק אדריכלים
בסט אדריכלים ומתכנני
ערים
ד.איתן/ר.להב-ריג
אדריכלים מתכנני ערים
אבי ליזר אדריכלות
ארנה פדר אדריכלית
ד"ר טבעוני אדריכלים
ומהנדסים בע"מ
שלמה ובת שבע רונן
אדריכלים
ערן מבל ארכיטקטורה
ובינוי ערים בע"מ
ג'ויס אורון -אדריכלות
ובנין ערים בע"מ
מילוסלבסקי אדריכלים
דיאנה סטארק סטודיו
אדריכלים מנספלד קהת
בע"מ
אדריכל מבנים
בשטח בנוי עד
 1000מ"ר

יואב מסר אדריכלים בע"מ
סטיו אדריכלים
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
אדום אדריכלים בע"מ
אדריכלים V5
גלפז אדריכלות והנדסה
בע"מ
ניר רייפר אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ
בן יצחק אדריכלים
דאטום מהנדסים בע"מ

הרי ברנד אדריכלים בע"מ
בסט אדריכלים ומתכנני
ערים
ד.איתן/ר.להב-ריג
אדריכלים מתכנני ערים
תמי הירש אדריכלים
ד"ר טבעוני אדריכלים
ומהנדסים בע"מ
שלמה ובת שבע רונן
אדריכלים
ערן מבל ארכיטקטורה
ובינוי ערים בע"מ
ג'ויס אורון -אדריכלות
ובנין ערים בע"מ
מילוסלבסקי אדריכלים
נופר דוד אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ
ליואי דבוריינסקי
אדריכלים בעמ
גורדון אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ
אדריכלים מנספלד קהת
בע"מ
יואב מסר אדריכלים בע"מ
סטיו אדריכלים

אדריכל מבנים
בשטח בנוי מעל
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
 1000מ"ר
לרמן אדריכלים ומתכנני
ערים בע"מ
אדום אדריכלים בע"מ
אדריכלים V5
גלפז אדריכלות והנדסה
בע"מ

אן.סי.איי חן אדריכלים
ניר רייפר אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ
בן יצחק אדריכלים
דאטום מהנדסים בע"מ
הרי ברנד אדריכלים בע"מ
בסט אדריכלים ומתכנני
ערים
ד.איתן/ר.להב-ריג
אדריכלים מתכנני ערים
קנפו כלימור אדריכלים
בע"מ
תמי הירש אדריכלים
מרחבים אדריכלות נוף
בע"מ
אדריכל נוף
ארט אדריכלות נוף
לתב"ע בינוניות-
ועיצוב עירוני בע"מ
 10-100דונם
פל-ים הנדסה בע"מ
בן יצחק אדריכלים
ארט אדריכלות נוף
ועיצוב עירוני בע"מ
יהודה פרחי אדריכלות
נוף ,כבישים ,פיתוח
אדריכל נוף
שטח ,נגישות
לתב"ע גדולות
ברוידא מעוז אדריכלות
בשטח מעל 100
נוף בע"מ
דונם
תכנון נוף בע"מ
בן יצחק אדריכלים
גרינשטיין הר-גיל
אדריכלות נוף ותכנון
סביבתי בע"מ

אדריכל נוף
לתב"ע קטנות
בשטח עד 10
דונם

יעקב פוקס אדריכלי נוף
בע"מ
מרחבים אדריכלות נוף
בע"מ
ארט אדריכלות נוף
ועיצוב עירוני בע"מ
פל-ים הנדסה בע"מ
יהודה פרחי אדריכלות
נוף ,כבישים ,פיתוח
שטח ,נגישות
ינון תכנון יעוץ ומחקר
בע"מ
בן יצחק אדריכלים

טל רוסמן אדריכלית נוף
אודי בנימיני בע"מ
גדעון שריג-לב וקסמן
אדריכלות נוף תכנון
עירוני בע"מ
ארט אדריכלות נוף
אדריכל נוף
לגינות ציבוריות ועיצוב עירוני בע"מ
בשטח מעל  3פל-ים הנדסה בע"מ
יהודה פרחי אדריכלות
דונם
נוף ,כבישים ,פיתוח
שטח ,נגישות
ברוידא מעוז אדריכלות
נוף בע"מ
גרינשטיין הר-גיל
אדריכלות נוף ותכנון
סביבתי בע"מ
יעקב פוקס אדריכלי נוף
בע"מ

אדריכל נוף

טל רוסמן אדריכלית נוף
אודי בנימיני בע"מ
דודו אילת-קקטוס עירוני
אדריכלות נוף ועיצוב
אדריכל נוף
עירוני
לגינות ציבוריות
ארט אדריכלות נוף
בשטח עד  3דונם
ועיצוב עירוני בע"מ
פל-ים הנדסה בע"מ
יהודה פרחי אדריכלות
נוף ,כבישים ,פיתוח
שטח ,נגישות
ינון תכנון יעוץ ומחקר
בע"מ
יעקב פוקס אדריכלי נוף
בע"מ
מרחבים אדריכלות נוף
בע"מ
טל רוסמן אדריכלית נוף
אודי בנימיני בע"מ
גדעון שריג-לב וקסמן
אדריכלות נוף תכנון
עירוני בע"מ
ג'ויס אורון -אדריכלות
ובנין ערים בע"מ
דודו אילת-קקטוס עירוני
אדריכלות נוף ועיצוב
עירוני
אדריכל נוף
ארט אדריכלות נוף
למרחבים
ציבוריים עירוניים ועיצוב עירוני בע"מ
פל-ים הנדסה בע"מ
יהודה פרחי אדריכלות
נוף ,כבישים ,פיתוח
שטח ,נגישות
ברוידא מעוז אדריכלות
נוף בע"מ

תכנון נוף בע"מ
בן יצחק אדריכלים
ינון תכנון יעוץ ומחקר
בע"מ
גרינשטיין הר-גיל
אדריכלות נוף ותכנון
סביבתי בע"מ
יעקב פוקס אדריכלי נוף
בע"מ
מרחבים אדריכלות נוף
בע"מ
טל רוסמן אדריכלית נוף
אודי בנימיני בע"מ
דודו אילת-קקטוס עירוני
אדריכלות נוף ועיצוב
אדריכל נוף
לפיתוח בשטח עירוני
מבנה ציבורי ארט אדריכלות נוף
ועיצוב עירוני בע"מ
פל-ים הנדסה בע"מ
יהודה פרחי אדריכלות
נוף ,כבישים ,פיתוח
שטח ,נגישות
ברוידא מעוז אדריכלות
נוף בע"מ
איטומקס  1984בע"מ
יועץ איטום
יועץ אלומיניום ללא
אתוס  -אדריכלות תכנון
יועץ אקוסטיקה וסביבה
ד"ר אליה בן שבת
הנדסת תחבורה תנועה
ובקרה בע"מ
ינון תכנון יעוץ ומחקר
עורך בה"ת
בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון
תחבורה בע"מ

לבטח הנדסה ובטיחות
בע"מ
יועץ בטיחות
להב הנדסת בטיחות אש
לתכנון במרחב
בע"מ
הציבורי
ש.צ שאלתיאל צברי -
בטיחות בע"מ
לבטח הנדסה ובטיחות
בע"מ
יועץ בטיחות
להב הנדסת בטיחות אש
למבנים ,לרבות
בע"מ
גילוי וכיבוי אש
ש.צ שאלתיאל צברי -
בטיחות בע"מ
אביב ניהול הנדסה
יועץ לבנייה
ומערכות מידע בע"מ
ירוקה
תמי הירש אדריכלים
מתכנן השקייה ללא
יועץ התייעלות
ללא
אנרגטית
ניסים שוקר מהנדסים
יועצים בע"מ
סולימני הרצל -קשת
כמאי
מהנדסים
גטניו ושות' מודדים
מוסמכים בע"מ
א.ס.ט טליסמן הנדסה
בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים
בע"מ
חברת מהנדסים לתכנון
ופקוח בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון
תחבורה בע"מ
אפלבאום מדידות
והנדסה אזרחית בע"מ

מתכנן כבישים

ינון תכנון יעוץ ומחקר
בע"מ
תדם הנדסה אזרחית
מתכנן כבישים בע"מ
מועתז כילאני  -הנדסת
תחבורה ודרכים ומדידות
אמי מתום מהנדסים
ויועצים בע"מ

מודד

ארצי הנדסה אזרחי בע"מ
רעמ-הנדסת כבישים
ותנועה
אי.די.סי.אס בע"מ
ב.ט.ה  -בר-טל הנדסה
בע"מ
א.י.ג.ל .הנדסה ויעוץ
( )2002בע"מ
מדבא  -מדידות והנדסה
בע"מ
בעז אנה ואליאס -
mapro
גיאו פוינט בע"מ
קנה מידה
אפלבאום מדידות
והנדסה אזרחית בע"מ
לזר ב י מדידות הנדסיות
בעמ
פוטו מאפ בע"מ
מועתז כילאני  -הנדסת
תחבורה ודרכים ומדידות
זייד גאומפ בע"מ
גטניו ושות' מודדים
מוסמכים בע"מ
ינון תכנון יעוץ ומחקר
בע"מ

אורהייטק  GISבעמ
מתכנן מערכות
יצחק ברבי מהנדסים
אינסטלציה
סניטרית במבנים ויועצים בע"מ

אורי אברהמי
איי טי אס הנדסה וייעוץ
בע"מ
טיקטין תכנון חשמל
( )2003בע"מ
אפר הנדסה וניהול
פרויקטים בעמ
דוד ברהום מהנדסים
ויועצים בע"מ
מהנדסים בע"מ ESO
מתכנן מערכות
קלינפלץ הנדסה בע"מ
חשמל ,תאורה
טופז חברה להנדסת
ותקשורת
חשמל ותאורה בע''מ
במרחב הציבורי
מטרה וט הנדסת חשמל
ובקרה ( )2009בע"מ
אפ.אמ .מוטי פוגל
הנדסה בע"מ
צור יאיר תכנון והנדסת
חשמל
שאול מהנדסים-חשמל
ותאורה בע"מ
מסר תקשוב ויעוץ טכני
לתקשורת בע"מ
תרי נתיבי אור וחשמל
בע''מ
אורי אברהמי
איי טי אס הנדסה וייעוץ
בע"מ
מתכנן בתחום
מערכות חשמל
במבני ציבור

טיקטין תכנון חשמל
( )2003בע"מ
מתכנן בתחום
דוד ברהום מהנדסים
מערכות חשמל
ויועצים בע"מ
במבני ציבור
מהנדסים בע"מ ESO
קלינפלץ הנדסה בע"מ
מטרה וט הנדסת חשמל
ובקרה ( )2009בע"מ
אפ.אמ .מוטי פוגל
הנדסה בע"מ
אפר הנדסה וניהול
פרויקטים בעמ
יצחק ברבי מהנדסים
יועץ בתחום
ויועצים בע"מ
מתקני מיזוג
פרדסי ברקוביץ מהנדסים
אוויר
יועצים למיזוג אוויר
ואוורור

מתכנן מערכות
מים ביוב וניקוז
ותיאום מערכות
במרחב הציבורי

פל-ים הנדסה בע"מ
י .לבל מהנדסים יועצים
בע"מ
א.י.ג.ל .הנדסה ויעוץ
( )2002בע"מ
יצחק ברבי מהנדסים
ויועצים בע"מ
אחוד מהנדסים לעבודות
מים והנדסה אזרחית
בלשה-ילון מערכות
תשתית בע"מ

יועץ לתכנון
מזרקות ובריכות
נוי/בריכות
ללא
אקולוגיות

יועץ בתחום
תכנון מעליות

יועץ נגישות
למבנים

יועץ נגישות
לפיתוח

ללא
אייל בן צבי  -יועץ נגישות
ארנה פדר אדריכלית
לבטח הנדסה ובטיחות
בע"מ
אביב ניהול הנדסה
ומערכות מידע בע"מ
ורשבסקי נגישות בע"מ
בן יצחק אדריכלים
אריאל גרדשטיין גישה
טובה בע"מ
להב הנדסת בטיחות אש
בע"מ
אייל בן צבי  -יועץ נגישות
לבטח הנדסה ובטיחות
בע"מ
ורשבסקי נגישות בע"מ
בן יצחק אדריכלים
פורן שרים הנדסה
ושמאות מקרקעין בע"מ
ניסים שוקר מהנדסים
יועצים בע"מ
א.ס .שרותי תאום ופיקוח
ניהול ובניה בע"מ
א .מ .הנדסה וניהול
פרוייקטים בע"מ
אילן חדד שירותי הנדסה
בע"מ
איתם הנדסה אזרחית
וניהול פרוייקטים ()1996
בע"מ
אידאה הנדסה ד.י .בע"מ

עתיד מהנדסים 2016
בע''מ
טי.אמ.ר ניהול פרויקטים
רב תחומיים בע"מ
אביב ניהול הנדסה
ניהול ופיקוח על
ומערכות מידע בע"מ
פרויקטים
יצחק שפירא הנדסה
בתחום תשתיות
וניהול בע"מ
סלילה ופיתוח
פרו-שיא הנדסה בניה
ותשתית בע"מ
קורן גואטה ניהול פיקוח
ויעוץ הנדסי בע"מ
סולימני הרצל -קשת
מהנדסים
דאטום מהנדסים בע"מ
ע.נ.א.מ הנדסה וניהול
בע"מ
ע .יפה ניהול פרויקטים
בע"מ
ארז רובינשטיין ניהול
פרויקטים בע"מ
רונן אדדי
גוני הנדסה בע"מ
אי.די.סי.אס בע"מ
אשר אולניק חב' להנדסה
בע"מ
י.ד.ירדן אלון
ספירה הנדסה וניהול
פרויקטים
ניסים שוקר מהנדסים
יועצים בע"מ
א.ס .שרותי תאום ופיקוח
ניהול ובניה בע"מ
א .מ .הנדסה וניהול
פרוייקטים בע"מ

ניהול ופיקוח
מבנים

פיקוח עבודות
שיפוץ
מבנים/חזיתות

אילן חדד שירותי הנדסה
בע"מ
קידן תכנון הנדסי של
מבני בטון דרוך הנדסה
אזרחית ועבודות
ציבוריות בע"מ
אידאה הנדסה ד.י .בע"מ
י .הר-טוב הנדסה
אזרחית בע"מ
גוני הנדסה בע"מ
לביד הנדסה בע"מ
ב .שמעון יזמות וניהול
פרויקטים בע"מ
יצחק שפירא הנדסה
וניהול בע"מ
פרו-שיא הנדסה בניה
ותשתית בע"מ
קורן גואטה ניהול פיקוח
ויעוץ הנדסי בע"מ
סולימני הרצל -קשת
מהנדסים
דאטום מהנדסים בע"מ
ע.נ.א.מ הנדסה וניהול
בע"מ
ע .יפה ניהול פרויקטים
בע"מ
אמיקן -ניהול פרויקטים
הנדסיים בבנייה בע"מ
י.ד.ירדן אלון
גי'אס מהנדסים בע"מ
רונן אדדי
איל גרייף
סולימני הרצל -קשת
מהנדסים

פיקוח עבודות
שיפוץ
מבנים/חזיתות י .הר-טוב הנדסה
אזרחית בע"מ
ויה ברידג'ס בע"מ
א.כצמן מהנדסי בניין
בע"מ
ברוך ירמולינסקי
מהנדסים
רוקח אשכנזי מהנדסים
יועצים בע"מ
יועץ
קונסטרוקציה לבטח הנדסה ובטיחות
בע"מ
י .שני מהנדסים הנדסת
בניין בע"מ
גלינסקי מהנדסים
אמי מתום מהנדסים
ויועצים בע"מ
אין
יועץ קרינה
מ.נ.מ מהנדסים בע"מ
יועץ קרקע-תכן גאוסול
מבנה מיסעות דורון אשל-מהנדסים
יועצים בע"מ
גאוסול
דורון אשל-מהנדסים
יועץ קרקע-מבנים יועצים בע"מ
ישראל קלר יעוץ לביסוס
ושרותים הנדסיים בע"מ
ד"ר אליה בן שבת
הנדסת תחבורה תנועה
ובקרה בע"מ
אמי מתום מהנדסים
ויועצים בע"מ
מתכנן רמזורים ינון תכנון יעוץ ומחקר
בע"מ

מתכנן רמזורים

ארצי הנדסה אזרחי בע"מ
ב.ט.ה  -בר-טל הנדסה
בע"מ
שמאי מלווה
לתב"ע

יועץ תאורה
דקורטיבית

מתכנן תנועה

דנוס כהן שמאי מקרקעין
בע"מ
אחיקם ביתן ושות' בע"מ
איי טי אס הנדסה וייעוץ
בע"מ
טיקטין תכנון חשמל
( )2003בע"מ
עמיר ברנר עיצוב תאורה
בע"מ
ד"ר אליה בן שבת
הנדסת תחבורה תנועה
ובקרה בע"מ
א.ס.ט טליסמן הנדסה
בע"מ
חברת מהנדסים לתכנון
ופקוח בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון
תחבורה בע"מ
אפלבאום מדידות
והנדסה אזרחית בע"מ
מועתז כילאני  -הנדסת
תחבורה ודרכים ומדידות
אמי מתום מהנדסים
ויועצים בע"מ
רעמ-הנדסת כבישים
ותנועה
ארצי הנדסה אזרחי בע"מ

מתכנן תנועה
להכנת נספח
תנועה לתכנית
בנין עיר

ב.ט.ה  -בר-טל הנדסה
בע"מ
ד"ר אליה בן שבת
הנדסת תחבורה תנועה
ובקרה בע"מ
א.ס.ט טליסמן הנדסה
בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים
בע"מ
פי.ג'י.אל .הנדסה ותכנון
תחבורה בע"מ
אפלבאום מדידות
והנדסה אזרחית בע"מ
תדם הנדסה אזרחית
בע"מ
מועתז כילאני  -הנדסת
תחבורה ודרכים ומדידות
אמי מתום מהנדסים
ויועצים בע"מ
רעמ-הנדסת כבישים
ותנועה
ב.ט.ה  -בר-טל הנדסה
בע"מ
חברת מהנדסים לתכנון
ופקוח בע"מ

