
עיריית יבנה- מאגר יועצים ומומחים מאושרים 

אגףתחוםשם החברהד"מס

הנדסהאגרונוםמ"אלומות עמיר בע1

הנדסהועדה מקומית, ע"נוף לתב, אגרונוםרימון נוף ופיתוח2

הנדסהאגרונומיהנועם ביבי– פתילת המדבר 3

הנדסהאגרונומית ובוטנאיתר רקפת הדר גבאי"ד4

הנדסהאדריכל נוףדני יוסף5

הנדסהאדריכל נוף ונגישותיגאל שטיינמץ6

הנדסהאדריכלותאבנר אשר7

הנדסהאדריכלותאריאל גושן8

הנדסהאדריכלותבני פרייז אדריכלים9

הנדסהאדריכלותגבי נוסבאום10
הנדסהאדריכלותהירש ריסמן אביצור11

הנדסהאדריכלותמ"גרנות אדריכלים בע. י.י12
הנדסהאדריכלותלאה שניאור אדריכלים13

הנדסהאדריכלותליואי דובריינסקי אדריכלים14
הנדסהאדריכלותסטרטה15

הנדסהאדריכלותרונה כהן אדריכלים16

הנדסהיועץ נגישות, אדריכלות אס אדריכלות ועיצוב פנים. בי.אי17

הנדסהאדריכלות ובינוי עריםכהן אדריכלים. י18

הנדסהאדריכלות ובינוי עריםקנפו כלימור אדריכלים19

הנדסהאדריכלות ובניה ירוקהמ"הרי ברנד אדריכלים בע20

הנדסהאדריכלות וייעוץ בניה ירוקהיעל גלעד תכנון וייעוץ21

הנדסהאדריכלות ומתכנני עריםגוטמן אסיף אדריכלים22

מ"בע. ט.תיק פרויקטים ז23

ליווי , אדריכלות ומתכנני ערים

הנדסהמנהלי פרויקטים, לתוכניות ובינוי

הנדסהאדריכלות ועיצוב פניםאוהד כפיר24

הנדסהאדריכלות ועיצוב פניםמ"חזקיה אדריכלות פיננסית בע25

הנדסהאדריכלות ותכנון עירזהבי אדריכלים26
הנדסהאדריכלות ותכנון עריםאלונים גורביץ אדריכלות ובוני ערים27

הנדסהאדריכלות ותכנון עריםיובל קדמון אדריכלים28

הנדסהאדריכלות ותכנון עריםשלמה ובת שבע רונן29

גיאוקרטוגרפיה30

, פרוגרמות, אדריכלות ותכנון ערים

ליווי , שיתוף ציבור, סקר שביעות רצון

הנדסהייעוץ כלכלי, קהילתי

הנדסהאדריכלות מבני ציבורברבר אדריכלים31

הנדסהאדריכלות מבני ציבור גדוליםגלפז אדריכלות32

הנדסהאדריכלות נוףאב אדריכלות נוף33

34
נועה ברוט אדריכלי נוף - אסיף ברמן 

מ"בע
אדריכלות נוף

הנדסה

הנדסהאדריכלות נוףלב וקסמן-גדעון שריג35

הנדסהאדריכלות נוףדוד אלחנתי36

הנדסהאדריכלות נוףדן פוקס37

הנדסהאדריכלות נוףיעקב פוקס38

רייס מהנדסים39

אדריכלות ניהול פרויקטים מבני 

הנדסהציבור

רות גוטשל40

ות ליווי תוכנית בנין "אדריכלות תבע

הנדסהתדריך תכנון, עיר

מ"בע' כרמלי ונתן פלדמן אדר41

יעוץ נגישות ומתכנני , אדריכלות

הנדסהערים
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הנדסהתכנון עיר, מבני ציבור, אדריכלותאלרוד אדריכלים ומתכנני ערים42
הנדסהתכנון עיר, מבני ציבור, אדריכלותלהב ריג. ר, איתן. ד43

הנדסהע"מבנים ותב, אדריכלותמ"ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע44

גיא איגרא אדריכלים45

ע "תב, מתכנני ערים, אדריכלות

הנדסהובינוי לוועדה המקומית

ברעם אדריכלים וניהול פרויקטים46

, ניהול פרויקטים, אדריכלות

הנדסהניקוז, תנועה, כבישים, נוף, פיקוח

הנדסהעיצוב פנים, אדריכלותנופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים47

סיטי לינק48

ע ובינוי לוועדה "תב, אדריכלות

ניהול , תכנון ערים, המקומית

פיקוח על , תיאום ותכנון, פרויקטים

הנדסהביצוע

הנדסהתכנון עיר, ע"תב, אדריכלותאליאסף בר אדריכלים49

הנדסהתכנון בנין עיר, אדריכלותצחי יצחק לוינסקי50

הנדסהתכנון עיר, אדריכלותמ"ויס אורון אדריכלות ובנין ערים בע'ג51

הנדסהתכנון ערים, אדריכלותעבד יאסין52

הנדסהנוף ופיתוח, תכנון ערים, אדריכלותמ"גיאו בן גור אדריכלים בע53

הנדסהעיצוב פנים, תכנון ערים, אדריכלותגורדון אדריכלים ומתכנני ערים54

מ"חן אדריכלים בע55

ע ובינוי "תב, תכנון ערים, אדריכלות

הנדסהלוועדה

56

 2001ארי כהן אדריכלות ובנוי ערים 

מ"בע

ע "תב, תכנון ערים, אדריכלות

הנדסהובינוי לוועדה המקומית

מ"בר לב אדריכלים בע57

ע "תב, תכנון ערים, אדריכלות

הנדסהובינוי לוועדה המקומית

הנדסהאדריכלי תכנון ערים'יוסף בורשטיין אדר58

הנדסהע ובינוי"אדריכלים בינוי ערים תב'גיורא גור ושות59

הנדסהאדריכלית נוףאופירה עציון60

הנדסהאדריכלית נוף ופיתוחקרני גרשטיין61

הנדסהאדריכלית נוף ופיתוח סביבתיאילנה אופיר62

דפנה תמיר63

יועצת נגישות , אדריכלית נוף

הנדסהס"מתו

הנדסהאיטוםמ"אן ברקוביץ מהנדסים יועצים בע'ז64

הנדסהאיתור ומיפוי תשתיות תת קרקעיות.י. מאיה מ65

הנדסהבקרת רעש ורעידות, אקוסטיקהמ"ר יולי קלר בע"ד66

הנדסהארכיטקטורה ובינוי עריםערן מבל' אדר67

הנדסהבטיחות בעבודה ואשבטיחות בעבודה ואש- בטיחות . ב.א68

בטיחות בעבודה– ניצן קריסטל 69

אירועים , בטיחות בעבודה ואש

הנדסהבדיקת מוסדות חינוך, המוניים

הנדסהבטיחות וחשמלמ"כדאי בטיחות בע70

הנדסהכמאות– בקרה הנדסית מ"בע. י.ב.איה ש71

הנדסההידרולוגיה וניקוזמ"הידרומודול פולק שמואל בע72

הנדסהניקוז, הידרולוגיהמיכאל דינקין - 2013מיאר 73

הנדסהתקשורת ותאורה, הנדסת חשמלאורי אברהמי' אינג74

הנדסהמ"הנדסת כבישים בעאייל קראוס75

הנדסההנדסת כבישים ותנועההנדסת כבישים ותנועה' יורוברידג76

77
מ"אל אשל הנדסה בע.אס.אי

כבישים , הנדסת מבנים ותעשייה

הנדסהותשתיות

78

הנדסת מים ביוב - פל יל הנדסה בעמ 

נוף  + (אינסטלציה סניטריצת)וניקוז 

ופיתוח

אינסטלציה )ניקוז , ביוב, הנדסת מים

נוף ופיתוח + (סניטרית
הנדסה
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אודי קירשנבאום– גיאומכניקה .א79

תכן מבנה , ביסוס, הנדסת קרקע

הנדסהמסעות

הנדסההנדסת תנועה ותחבורהקו הנדסת תנועה80

הנדסהשמאות מקרקעין, הפקעותשמאות מקרקעין– ראובן כהן 81

הנדסהתקציבים, ח"הנה, חשבות שכרמזרחי רואי חשבון-דיין82

הנדסהחשמל ותאורהטופז חברה להנדסת חשמל ותאורה83

הנדסהחשמל ותאורהמ"נתיבי אור  וחשמל בע. י.ר.ת84
הנדסהחשמל תאורה ותקשורתארקדי שיין מהנדסי חשמל85

רפפורט מהנדס חשמל. י86

תשתיות , מתח נמוך, חשמל

הנדסהתקשורת
הנדסהתאורה ותקשורת, חשמלטיקטין תכנון חשמל87

הנדסהתקשורת ובקרה, תאורה,חשמלדוד ברהום מהנדסים ויועצים88

89

אינפרטק טכנולוגיות מתקדמות 

מ"בע

, איטום, ניקוז, ביוב, יועצי מים

הנדסהאינסטלציה ותיעול

הנדסהאינסטלציה, ביוב,יועצי מיםאושר דוד90

הנדסהיחסי ציבורמ"איי טים קשרי קהילה בע91

הנדסהיחסי ציבורגל תקשורת92

הנדסהיחסי ציבורירון מיכאלי93

הנדסהכלכלי ואסטרטגי, ייעוץ מוניציפליחכם ייעוץ כלכלי94

הנדסהיעוץ ארגוניקו פרויקט יעוץ הנדסי95

דיאלוג יעוץ ארגוני96

סקרי , יעוץ ארגוני מחקר והדרכה

הנדסהתחבורה
הנדסהיעוץ בטיחותמ"שאלתיאל צברי בטיחות בע97

הנדסהיעוץ ותכנון מיזוג אווירמיכאל בניטה מהנדסים98
הנדסהיעוץ חוזים והתקשרויותחזי מוכתר– ניהול ובקרה . מ.א99

הנדסהתקשורת, תאורה, יעוץ חשמלמ" בע1996קרן אור לי 100

הנדסהיעוץ כלכלי ושמאות מקרקעיןמ"דן וזניציר בע101

הנדסהתכנוני וסביבתי, יעוץ כלכליאורבניקס102

הנדסהיעוץ מעליותלברוב סופיה103

הנדסהיעוץ מעליותדי.אר.פי104
הנדסהנוף ופיתוח, יעוץ נגישותמילר בלום תכנון סביבתי105

הנדסהמיגון ואיטום, יעוץ קונסטרוקציהסטאר מהנדסים106

הנדסהיעוץ קרקעמ"זליו דיאמנטי בע' אינג107

הנדסהיעוץ קרקעארם מהנדסים108
הנדסהיעוץ קרקע ומבנהמ"רון בנארי בע109

הנדסהכלכלן ושמאי מקרקעיןאלון לילי110

הנדסהכמאות ועריכת מכרזיםגרינברג מאיר111

112
דע ניהנול ומידע מקרקעין ונכסים -גיאו

מ"בע

אדריכלות ותכנון , ליווי תכניות בינוי

ניהול ותיאום , ניהול פרויקטים, ערים

הנדסה.התכנון

הנדסהצילומי אוויר, מדידהמ"ן בע'סאייטויז113

הנדסהמדידותניהול פרויקטים ומדידות. מ.א114
הנדסהמדידותבכר הנדסה ומדידות115

הנדסהמדידותמ"זייד גיאומפ בע116

הנדסהמדידותמ"חלוקי נחל פרוייקטים לעיר בע117

הנדסהמדידותמ"שלסינגר מדידות ומערכות בע118

119
מ"ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע

מיפוי פוטוגרמטרי , מדידות הנדסיות

הנדסהותכניות לצרכי רישום

הנדסהמדידות וסקריםגיאו מאפ הנדסה ומדידות120
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121

אפלבואים מדידות והנדסה אזרחית 

מ"בע
מדידות ותכנון תנועה וכבישים

הנדסה

הלפרין פלוס מדידות והנדסה122

, מיפוי פוטוגרמטרי, מדידות שדה

, תכנית לצרכי רישום, אורטופוטו

הנדסההפקעות

הנדסהGIS, מיפוי, מדידותקו מדידה123

הנדסהGISתכנון ערים וכבישים , מדידותגיאו פוינט124
הנדסהתאורה ותקשורת, מהנדס חשמליאיר איתן מהנדסים יועצים125

הנדסהבקרת מכרזים, מודדים ומהנדסיםמ"אבסולוט בע126

הנדסהמזרקות ומפלי מיםמ"אשד מזרקות בע127

הנדסהמיזוג אווירמאיר לוסקי מהנדסים128

הנדסהמים וביובמ"מ מהנדסים בע.קופולוביץ פ129

130
ארגו יעוץ ניהול הטמעה ופרויקטים 

הנדסהתיאום ותכנון, ניהול, מנהל פרויקטיםמ"בע

שנהב פרויקטים. ח.א131

מנהלי פרויקטים ניהול תאום ותכנון 

הנדסהופיקוח על ביצוע

מ"ניסים שוקר מהנדסים ויועצים בע132

מנהלי פרויקטים ניהול תאום 

הנדסהניהול ופיקוח, ותכנון

133

ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים 

מ"בע

ניהול ופיקוח על , מנהלי פרויקטים

הנדסהביצוע

הנדסה אזרחית. ג.תמך י134

תאום ותכנון , מנהלי פרויקטים

הנדסהניהול ופיקוח

פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים135

, מערכות תחבורה, ב"מערכות שו

הנדסהיעוץ רמזורים, עיר חכמה

הנדסהע ובינוי לוועדה"תב, מתכנני עריםקיסלוב קיי אדריכלים136

די.אס.אי137

, מתכננים ויועצים איכות הסביבה

שכונה מאופסת , בניה ירוקה

הנדסהאנרגיה

הנדסהנוף ופיתוחר רחל אסף"ד' אדר138

הנדסהניהול ופיקוח בניה ותשתיותהררי ארז139

הנדסהניהול ופיקוח בניה ותשתיותהררי ארז140

141

שרותי תאום ופיקוח ניהול בניה . ס.א

מ"בע

ניהול ופיקוח על ביצוע עבודות 

הנדסהבינוי ותשתיות

הנדסהניהול ופיקוח על הבניהפישל את רבינוביץ מהנדסים142

143

ניהול ופיקוח - אפשטיין ובניו בעמ . א

על פרויקטים
ניהול ופיקוח פרוייקטים

הנדסה

הנדסהניהול ופיקוח פרוייקטיםמירב הנדסה ניהול ופיקוח144

מיכאל נדלר145

ניהול ופיקוח על , ניהול ותאום התכנון

הנדסההביצוע

הנדסהניהול ותיאום התכנוןניהול הנדסי. נ.פ.א146

הנדסהז ניהול מכרזים"ניהול לושער פרויקט147

148

אדריכלות תכנון וסביבה – אתוס 

מ"בע

יעוץ ותכנון , ניהול פרוייקטים

תכניות אב לשבילי , סביבתי

יעוץ לבניה , יעוץ אקוסטי, אופניים

, מערכי פסולת ומחזור, ירוקה

אדריכלות , ע"ניהול תכנון תב

איכות , זיהומי קרקע, ותכנון ערים

יעוץ סביבתי , ס"טיפול בחומ, אוויר

, בדיקת היתכנות, לתעשייה

הנדסה.חקירת התנגדויות
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ויינר הנדסה ופיקוח149

ניהול ותאום , ניהול פרוייקטים

הנדסהפיקוח על הביצוע, תכנון

הנדסהניהול פרויקטיםמ"אבני דרזניק מירון בע150

הנדסהניהול פרויקטיםמ"אורהד בע151

הנדסהניהול פרויקטיםמ"לביד הנדסה בע152

הנדסהניהול פרויקטיםמ"יזום וניהול בע' עידן פרו153

הנדסהניהול פרויקטיםמ"קודקוד הנדסה וניהול בע154

הנדסהניהול פרויקטיםקורן גואטה155

הנדסהניהול פרויקטים הנדסיים770ניהול פרויקטים הנדסיים 156
הנדסהניהול פרויקטים ופיקוחגדי ויטנר157

158
אן ניהול פרויקטים אדריכליים .אס.פי

הנדסהניהול פרויקטים ופיקוחמ"בע

הנדסה. א.א159

ניהול פרויקטים ופיקוח על עבודות 

הנדסהבניה ותשתית

160
ניהול פרויקטים - גרויסמן הנדסה 

הנדסהניהול פרויקטים פיקוח על ביצועופיקוח על ביצוע

מ"אתגר הנדסה וייעוץ בע161

ניהול ופיקוח על , ניהול פרויקטים

הנדסהניהול ותאום תכנון, ביצוע

פורן שרים162

, ניהול ותאום התכנון, ניהול פרויקטים

יעוץ לוחות , ניהול ופיקוח על הביצוע

הנדסהPMOזמנים 

נאור נעים163

ניהול תאום , ניהול פרויקטים

הנדסהניהול ופיקוח על ביצוע,ותכנון

הנדסהשליטה ובקרה, ניהול פרויקטיםמ"ראמים פרויקטים בע164

הנדסהתאום ופיקוח, ניהול פרויקטיםתגל הנדסה אזרחית165

מ"אחים מרגולין הנדסה ויעוץ בע166

תאום תכנון , ניהול פרויקטים

הנדסהע"אישור תב, פיקוח על ביצוע
הנדסהתיאום תכנון, ניהול פרויקטיםיעל הנדסה167

הנדסהניהול תאום ופיקוח על פרויקטיםניהול פרויקטים הנדסיים. מ.ד.מ168
הנדסהסביבה ובניה ירוקהמ"יוזמות למען הסביבה בע169

הנדסהעיצוב פניםסטודיו לתכנון ועיצוב פנים- מתי חרותי 170

הנדסהאדריכלות ושימור, עיצוב פניםגודביץ דקל171

172

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות 

הנדסהעיר חכמה וטכנולוגיות בטחוןמ"בע

הנדסהפיקוח וניהול תכנוןלהב ניהול פרויקטים173

הנדסהפיתוח נופי ומרכזי ספורטכהנוביץ חיים174

הנדסהקונסטרוקציהברוך ירמולנסקי175

הנדסהקונסטרוקציהגלברג מהנדסים176

הנדסהקונסטרוקציהמ"סמך חברה הנדסית בע177

הנדסהקונסטרוקציהרובינשטיין לריסה178

הנדסהשמאותאלעד זעירא179

הנדסהשמאות מקרקעיןורד בניטה הנדסה ושמאות מקרקעין180

הנדסהשמאות מקרקעיןמ"זייד את זייד בע181

הנדסהשמאות מקרקעיןיעקב בן דוד182

183

- מ "לשמאות מקרקעין בע' מדע חב

הנדסהשמאות מקרקעיןדוד דדון

הנדסהשמאות מקרקעין וטבלאות איזוןדני כודדי184

הנדסהשמאות מקרקעין וטבלאות איזוןסיגל יואלי185

186
ן"שמאות מקרקעין ויעוץ נדלן"איל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדל

הנדסה
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הנדסהשמאות מקרקעין וניהולמעוז דראל187

חיים גלנצר188

ע ובינוי "תב, שמאות מקרקעין

טבלאות , שמאות, לוועדה המקומית

הנדסהאיזון

הנדסהשמאי מקרקעיןד"עו, אילי סוויד189

הנדסהשמאי מקרקעיןאמיר גלילי190
הנדסהשמאי מקרקעיןרוני רווח191

מ"תפיקון הנדסה בע192

תאום ניהול ופיקוח על פרוייקטים 

הנדסהבתחום הבניה והתשתיות

הנדסהע אדריכלות מתככני ערים"תב'ויסברג ביזנסקי אדר193

הנדסהע אדריכלי נוף ופיתוח"תבלרמן תכנון עיר ואזור194

ניתוב מערכת הנדסה וניהול. ס.ד195

, ע ובינוי לוועדה המקומית"תב

ניהול , ע"תכנון תנועה לתב

הנדסהפרויקטים

הנדסהותכנון ערים' אדר, ע ובינוי לוועדה"תבמ"בר לוי אדריכלים ומתכננים בע196

מ"ענבר שמיר אדריכלים בע197

אדריכלות תכנון ערים , ע ובינוי"תב

הנדסהיעוץ נגישות

ארכיטק אדריכלים ומתכני ערים198

, נוף ופיתוח, ע"נוף לתב, ע ובינוי"תב

הנדסהתכנון עיר, אדריכלות

199
 (2001)יער אדריכלים ומתכנני ערים 

מ"בע

אדריכלות , ע לוועדה המקומית"תב

הנדסהומתכנני ערים וניהול ותיאום התכנון

הנדסהע תכנון בינוי ופיתוח"תבאבי ליזר אדריכלות200

הנדסהתכנון אורבני וניהול פרויקטיםרן וולף201

הנדסהבקרה ותקשורת, תכנון וייעוץ חשמלמ"אי טי אס הנדסה וייעוץ בע202

הנדסה ויעוץ. אס.טי.אי203

בקרה , תאורה, תכנון ויעוץ חשמל

הנדסהותקשורת

הנדסת חשמל ותאורה. ד.ר.ברקת י204

, תאורה, תכנון ויעוץ חשמל

מיזוג אוויר ותאורה , תקשורת

הנדסהאדריכלית

הנדסהסקרי עצים, תכנון ויעוץ נוףנועה נוף205

הנדסהתכנון כבישים והנדסהפרץ סלע206

מ"מהנדסים בע. מ.נ.מ207

והבטחת איכות , תכנון מבנה כביש

הנדסהסלילה

הנדסהתכנון מים ביוב וניקוזפלגי מים208
הנדסהביוב וניקוז, תכנון מיםמ"פלגי מים בע209

הנדסהתכנון ניהול ופיקוחמ"דאטום מהנדסים בע210

הנדסהתכנון קווי מים וביובראדי מסארוה מהנדסים211

הנדסהתכנון קונסטרוקציהמ"ס בע'ויה ברידג212

הנדסהתכנון קונסטרוקציהמ"בע (1993)סלע מהנדסים 213

הנדסהתכנון תנועה וכבישיםנתן תומר הנדסה214

הנדסהתכנון תנועה כבישים וניקוזמ"שיא חדש בע215

הנדסה אזרחיתתנועה ותחבורה. ג216

יועצי , ע"תכנון תנועה לתב

הנדסהדרכים,כבישים

הנדסהכבישים וניקוז, תכנון תנועהשיא חדש217

218

ינון תכנון יעוץ ומחקר הנדסה 

אזרחית

כבישים ותיאום , תכנון תנועה

הנדסהמערכות

219
מהנדסים - לוי שטרק זילברשטיין 

מ"ויועצים בע
הנדסהתנועה וכבישים

הנדסהתנועה וכבישיםרול הנדסת דרכים ותחבורה220
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פטר ליבוביץ מהנדסים221

, תחבורה, ניקוז, כבישים, תנועה

הנדסהעבודות עפר ותיאום

מ"אלבז מישל הנדסה אזרחית בע222

עפר דרכים תיאום תיעול , תנועה

הנדסהניקוז

223

אל הנדסה ותכנון תחבורה .י'ג.פי

מ"בע

תכנון תנועה , ניקוז, תנועה

הנדסהיועצי דרכים, יועצי כבישים, ע"לתב

אמי מתום מהנדסים ויועצים224

ע ובינוי "תב, קונסטרוקציה, תנועה

תכנון תנועה , לוועדה המקומית

דרכים לשינוי מקומי, ע"לתב
הנדסה

בודק שכרברניר שרותי מינהל. א225
משאבי 

אנוש

226
בודק שכררואי חשבון' איתן שפיר ושות

משאבי 

אנוש

227
בודק שכרח"דודי שקורי רו

משאבי 

אנוש

228
בודק שכרח"חיים המר רו

משאבי 

אנוש

229
בודק שכר(ד"עו)ח "עלאא ריאן רו

משאבי 

אנוש

230
חריגות שכר ותנאי שכרר כוכבה גבזה חרס"ד

משאבי 

אנוש

231
תכנון ובקרת הון אנושי – מכלול 

מ"בע
חריגות שכר ותנאי שכר

משאבי 

אנוש

232
חריגות שכר ותנאי שכרד"מרגלית בוטרמן עו

משאבי 

אנוש

233
חריגות שכר ותנאי שכררואי חשבון' איתן שפיר ושות

משאבי 

אנוש

חריגות שכר ןתנאי שכרח"דודי שקורי רו234

משאבי 

אנוש

235
חריגות שכר ותנאי שכר(ד"עו)ח "עלאא ריאן רו

משאבי 

אנוש

הנדסהמתכנני מאגר מיםמ" בע2016. מ.צפריר ויינשטין פ236

הנדסהמתכנני מאגר מיםמ"בע (2006)מרשל מהנדסים יועצים 237

הנדסהמתכנני מאגר מיםמ" בע2014לביא נטיף אלגביש 238

הנדסהמתכנני מאגר מיםמ"אקולוג הנדסה בע239

240
סירקין בוכנר קורנבר מהנדסים יועצים 

הנדסהמתכנני מאגר מיםמ"בע

הנדסהאדריכלות שימורענת אסתרליס241

242
 (1983)דומן מהנדסי חשמל . א' אינג

בעמ

, אנרגיה, חשמל, ערים חכמות

הנדסהתאורה, תקשורת

הנדסהתנועהאמאב תחבורה ותנועה243

הנדסהתחבורה ציבוריתאמאב תחבורה ותנועה244

245

כ ארי כהן אדריכלות ותכנון ערים .א

מ''בע

הכנת נספחי בינוי , תכנון ערים

הנדסהתדריך תכנון, 1:500

הנדסהכבישים וגאומטריהינון תכנון מחקר וייעוץ246

הנדסהתנועהינון תכנון מחקר וייעוץ247

הנדסהשבילי אופנייםינון תכנון מחקר וייעוץ248

הנדסהאדריכלות פיתוח ונוףמ"מוריה אדריכלים סטודיו מא בע249

קולקר קולקר אפשטיין250

הכנת נספחי בינוי , תכנון ערים

הנדסהתדריך תכנון, 1:500

הנדסהאגרונוםמ"ייעוץ ופיקוח ירוק בע251
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מ"בע (.ש.ג)מ מהנדסים .ל.ת252

טיהור , ניקוז, ביוב, מים, תשתיות

הנדסהכבישים, סנטציה, שפכים

הנדסה'פוטוג- מדידה מ"בע (.ש.ג)מ מהנדסים .ל.ת253

הנדסהאדריכלות פיתוח ונוףגרינשטיין הר גיל254

הנדסה'פוטוג- מדידה אפלבאום מדידות והנדסה אזרחית255

הנדסהמדידהאפלבאום מדידות והנדסה אזרחית256

הנדסהאדריכלות פיתוח ונוףקסמ אדריכלות קבוצת סוף מערב257

הנדסהאגרונוםגבאי- רקפת הדר' דר258

הנדסהכבישים וגאומטריהמ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.'ג.פי259

הנדסהתנועהמ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.'ג.פי260

הנדסהשבילי אופנייםמ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.'ג.פי261

הנדסהתחבורה ציבוריתמ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.'ג.פי262

מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.'ג.פי263

ניהול מודל ותאום מערכות בסביבת 

הנדסהBIMעבודה מכוונת 

מזור פירסט264

הכנת נספחי בינוי , תכנון ערים

הנדסהתדריך תכנון, 1:500

הנדסהמדידותדטהמפ265

הנדסה'פוטוג- מדידה דטהמפ266

הנדסהאגרונוםחנוך בורגר267

הנדסהיועץ קרקע וביסוסבמפ הנדסה268

הנדסהשמאותצפריר שמאות מקרקעין269

מ"זיגורט תאום בע270

ניהול מודל ותאום מערכות בסביבת 

הנדסהBIMעבודה מכוונת 

הנדסהאדריכלות פיתוח ונוףמ"מילר בלום תכנון סביבתי בע271

הנדסהמודד אתראלקא272

הנדסהמדידותאלקא273

הנדסהאדריכלות פיתוח ונוףאריאל סדרה274

הנדסהמודד אתרפנקס ובניו מודדים. א275

הנדסה'פוטוג- מדידה פנקס ובניו מודדים. א276

הנדסהמדידותפנקס ובניו מודדים. א277

הנדסהמדידותמ"אבסולוט בע278

אדי בית הזבדי279

, אנרגיה, חשמל, ערים חכמות

הנדסהתאורה, תקשורת

הנדסהמעבדה ושדה- בדיקות קרקע איזוטופ280

הנדסהאדריכלות פיתוח נופיאיזוטופ281

הנדסהמדידותמ"אירז בע282

הנדסהתקשורת, תאורה, חשמלאפרו283

הנדסהתקשורת, תאורה, חשמלבלום.אטקין ע. ג284

הנדסהמדידותמ"פוינט בע- גיאו 285

הנדסהתחבורה ציבוריתגל תכנון וניהול מערכות אורבניות286

הנדסההידורלוגיההידרומודול287

הנדסהשמאי מקרקעיןחופשי נטל כהן288

289

טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה 

הנדסהתקשורת, תאורה, חשמלמ''בע

הנדסההידרולוגיהמ''יונתן קופלוביץ הנדסת מים בע290

הנדסההידרולוגיהנטיף-לביא291

292
לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין 

הנדסהשמאי מקרקעיןמ''בע

הנדסהשמאי מקרקעיןשמעון כלכלה ושמאות מקרקעין-לוקר293

הנדסהשמאי מקרקעיןמ''מוטי זייד בע294

הנדסהאדריכל שימורמשה שפירא אדריכלים295
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הנדסהמעבדה ושדה- בדיקות קרקע מ''סיסטם מעבדות מתקדמות בע296

ערן מבל אדריכלים297

הכנת נספחי בינוי , תכנון ערים

הנדסהתדריך תכנון, 1:500

הנדסהשמאי מקרקעיןפז כלכלה והנדסה298

הנדסהיועץ קרקע וביסוסרון בנארי299

הנדסהאגרונוםמ''רימון סביבה ונוף בע300

הנדסהאדריכל שימורסוקולצקי אדריכלים-שגב301

הנדסהערים חכמותיריב שדה302

303

פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים 

הנדסהערים חכמותמ"בע

304
טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות 

הנדסהערים חכמותמ''בע

הנדסהאדריכלות פיתוח ונוףגדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף 305

הנדסהתקשורת, תאורה, חשמלמ''טיקטין תכנון חשמל בע306

הנדסהאדריכל פיתוח ונוףמ''ן מיכאל דואני אדריכלי נוף בע.א.ד.מ307

קייזר אדריכלים ומתכנני ערים308

הכנת נספחי בינוי , תכנון ערים

הנדסהתדריך תכנון, 1:500

הנדסהמדידותמ''לגעת במרחב בע309

הנדסהמיפוי פוטוגרמטרימ''לגעת במרחב בע310

מנספלד קהת אדריכלים311

הכנת נספחי בינוי , תכנון ערים

הנדסהתדריך תכנון, 1:500

הנדסהאגרונוםמ"פתילת המדבר בע312

הנדסהתכנון תנועהמ''שיא חדש בע313

הנדסהתכנון כבישיםמ''שיא חדש בע314

הנדסהמדידותשלסינגר מדידות ומערכות315

הנדסה'פוטוג- מדידה שלסינגר מדידות ומערכות316

הנדסהאדריכל שימורמ"שפר את רונן מהנדסים בע317

הנדסהאדריכל שימורתמי הירש אדריכלים318


