
:המשרד/החברה/שם המועמד:תחום ההתמחות

בקרה, ניהול אנרגיה, (תרמי/חשמל), אנרגיה מתחדשת, (חשמליים ותרמיים- כל התחומים )התייעלות אנרגטית , (היצע וביקוש)אנרגיה  מ"י בע'תדיראן אנרג

יעל ברנדאגרונום

נועם ביבי פתילת המדבראגרונום

ניסים פינסאגרונום

שבתאי גונןאגרונום

מרדכי שומרון.חקלאות וסקר בטיחות בעצים, מומחה בגינון - אגרונום 

ר רקפת הדר גבאי"דסקר עצים, אגרונומיה

יוני אינסל וערן טמיר אדריכליםאדריכל

מ"יעקב רכטר ארמנון רכטר אדריכלים בעאדריכל

מ"משרד אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בעאדריכל

שרון אדריכליםאדריכל

תור אדריכלים- תומר כהן אדריכל

שטול אדריכליםאדריכל מבנה חינוך וציבור

מ"רימון סביבה ונוף בעאדריכל נוף

תנע ניהול פרויקטים בבניהאדריכל תבע

אינסוף אדריכלים/יוסף גפני ויינשטיין.בניה ירוקה./בקרת תכן/עיצוב פנים/ע"תב-בינוי עיר/אדריכל

מ"ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בעאדריכלו ובינוי ערים

אבי ליזר אדריכלותאדריכלות

מ"אם אדריכלות ועיצוב בע.וי.איאדריכלות

אנטון ברונשטייןאדריכלות

מ"בר אוריין אדריכלים בעאדריכלות

דניאל אזרד אדריכליםאדריכלות

מ"גרנות אדריכלים בע. י.יאדריכלות

מ"כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בעאדריכלות

מ"נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בעאדריכלות

מ"עדה כרמי מלמד אדריכלים בעאדריכלות

עירית ודרור אדריכליםאדריכלות

אדריכלים V5אדריכלות

גוטמן אסיף אדריכליםאדריכלות

מ"כרמלי ונתן פלדמן אדריכלים בעאדריכלות

אדריכלות ונוף- רסקי 'ניקולס פצאדריכלות ואדריכלות נוף

יריב הנדסהנגישות,פיקוח בנייה,תכנון,אדריכלות 

ארד סימון אדריכליםאדריכלות נוף+אדריכלות 

יוסי קוריאדריכלות בדגש אקולוגי

מ"זרתא סטודיו בעאדריכלות בינוי תבע עיצוב פנים

אירית כוכבי אדריכלים בעמאדריכלות ובינוי ערים

מ"קנפו כלימור אדריכלים בעאדריכלות ובינוי ערים

 אדריכלים ומתכנני ערים בעמ2017פוגל שהם אדריכלות ובינוי ערים

ויסברג ביזנסקי אדריכליםבניה ירוקה, אדריכלות ובינוי ערים

רישארד אמסלם אדריכלות והנדסהאדריכלות והנדסה

קסלמן אדריכליםאדריכלות ועיצוב פנים

אביטל פוגל אהרוןאדריכלות ועיצוב פנים מוסדי ופרטי

יריב מנדל' אדראדריכלות ושימור

מ"אדריכלים בע' גיורא גור ושותאדריכלות ותכנון עיר

בסט אדריכלים ומתכנני עריםאדריכלות ותכנון ערים

מ"בע (2001)יער אדריכלים ומתכנני ערים אדריכלות ותכנון ערים

מתכננים. ב.אתשתיות, אדריכלות ותעשייה

אסדרבן סרגו אדריכליםאדריכלות מבנה חינוך וציבור

ויזנפלד אדריכליםאדריכלות מבני ציבור

מ"רועי יצחקי אדריכלים בעאדריכלות מבני ציבור וחינוך

גדעון חרלפ אדריכלים ובוני עריםתכניות בניין ערים+אדריכלות מבני ציבור וקהילה

מ" בע2014בן ארי אדריכלים עות ועיצוב פנים"משרדים מגורים תב, מבני נוער, אדריכלות מבני ציבור



מ"אדריכלים מנספלד קהת בעע"אדריכלות מבנים ותב

חיים קזס ושמעון קידר אדריכלים(תעשייה וציבור, מגורים)אדריכלות מבנים ותכנון פנים 

סטיו אדריכליםעיצוב פנים, תכנון עירוני, אדריכלות מבנים

מ"גלפז אדריכלות והנדסה בעונמבני ציבור, ע"תב, אדריכלות מיבני ספורט ונופש

דור קריבאדריכלות נוף

סטודיו לאדיכלות נוף- חלי אלול צלניקר אדריכלות נוף

יעקב כהןאדריכלות נוף

סטודיו צוראאדריכלות נוף

ערן קולודיצקיאדריכלות נוף

מ"דוד גת אדריכל נוף בעאדריכלות נוף

גד ברקאיאגרונום, אדריכלות נוף 

נוף.נועהאדריכלות נוף וסקרי עצים

יהודה פרחי אדריכלות נוףפתוח שטח, נגישות כבישים, אדריכלות נוף

מ"רימון סביבה ונוף בעאגרונום, תכנון נוף, אדריכלות נוף

מ"יסקי אדריכלים בע. י.שאדריכלות תבעות

אס אדריכליםאדריכלות תכנון עירוני ומבנה ציבור

ברבר אדריכליםמבני ציבור-אדריכלות

מ"דשא גן בעאדריכלות נוף, אדריכלות

מ"ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בעבינוי ערים, אדריכלות

מ"מרש אדריכלים בעעיצוב פנים, בינוי ערים, אדריכלות

יוסף בורשטין אדריכליםמבני ציבור וחינוך ותכנון ערים, אדריכלות

אדריכלות תכנון וסביבה- אתוס סביבה ותכנון, אדריכלות

מ"לוטן אדריכלים בע. רע"תב, מגורים, מבני ציבור, תכנון ערים, עיצוב פנים, אדריכלות

באה אדריכלים בוני עריםיעוץ נגישות, תכנון ובינוי ערים, אדריכלות

דניאל גולדברגהכנת פרוגרמות למבני משרד החינוך, תכנון עירוני, אדריכלות

מ" בע2014בן ארי אדריכלים  למבנים ומתחמים קיימיםreuseמבני ציבור בניה רוויה משרדים תכנון מתחמי לשכונות מסחר ותעסוקה תכנון ,אדריכלות

מ"אס אדריכלות ועיצוב פנים בע.בי.אייאדריכלים

מ"סביבות פרוייקטים בעאיכות הסביבה

מ"ן בקרה וניהול בע'סופר ויזתשתיות, מערכות סולאריות, תברואה, אקולוגיה, איכות הסביבה

אמנון באום עדי טכנולוגיותאקוסטי

מ"א עדי אקוסטיקה בעאקוסטיקה

סאונדרייזאקוסטיקה והנדסת קול

דניאל אזרד אדריכליםארכיטקטורה

אבני אפרתבטיחות

מומנתקן הנדסת איכות ובטיחותבטיחות

מן בטיחות ונגישותבטיחות

מ"עורבי שרותי בטיחות ובניה בעבטיחות

עמוס בלישעבטיחות

א פרויקטים ובטיחות.י.שבטיחות

מ"שאלתיאל צברי בטיחות בע. צ.שבטיחות

יועצים לבטוח' שרון ושותביטוח

מ"אורית ווילנברג וקרן ידווב אדריכלים בע-אוקאבינוי ערים

משרד עורכי דין- ' וולר ושותביצוע פרויקטים להתייעלות כלכלית ולהגדלת הכנסות בשלטון המקומי

י הנדסה.ס.אכבישים ותשתיות,בניה 

ויקטור ברזין אדריכלמוסדות חינוך וכל סוגי מגורים, בנייני ציבור

מ"גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בעניו מדיה ודיגיטל, יחסי ציבור, דוברות

חמו גלמית בעממשטחי בטיחות,דשא סינטטי

ד"חברת עו' פרידלר ושות, לנקרי, רוקח, צומןהגדלת הכנסות בתחום הארנונהואגרות והיטלים

הנדסת קורוזיה- אסף ביבי הגנה קתודית וזרמים תועים

ערני בבטיחות(' תחבורה וכו, כולל קרינה)הדרכות ויעוץ בבטיחות בכל התחומים 

מרפיר פרויקטים- יוחאי ברנאי בצלאל הידרולוגיה

מרפיר פרויקטיםהידרולוגיה

אזמייד ניהול ופיקוח פרויקטיםניהול ופיקוח פרויקטים= הנדסאי אזרחי 



"אס. אם. טי"מאיר טנגי קבלן רשום/קונס/ הנדסאי בנין 

שרותי הנדסה ובניין. ד.אהנדסה

מ"אלרן ותמיר תכנון והנדסה בעהנדסה

בוריס פלוטקיןהנדסה

מ"גיאופורמציה בעהנדסה

מ"עשת הנדסה בעהנדסה

הראל הנדסה עירוניתהנדסה אזרחית

ניהול ופיקוח בנייה ותשתיות- הררי ארז הנדסה אזרחית

מ"ניסים שוקר מהנדסים יועצים בעהנדסה אזרחית

מ"יתד מהנדסים ניהול פיקוח וייזום פרויקטים בע.אהנדסה אזרחית

מ"לוי ניהול פרויקטים ויעוץ הנדסי בע. והנדסה אזרחית

רישארד אמסלם אדריכלות והנדסההנדסה ואדריכלות

יפרמוב אלכסנדרהנדסת בטיחות אש

מ"לבני מהנדסים בעהנדסת בניין

מ"לוי ניהול פרויקטים וייעוץ הנדסי בע. והנדסת בניין

איזון מהנדסים מציאותהנדסת מבנים

ן"איל רהב שמאות מקרקעין וכלכלת נדלשכירות/הערכות שווי בדיקות כדאיות ירידות ערך היטלי השבחה דמי שימוש

מ"קו פרויקט יעוץ הנדסי בעהתחדשות עירונית, ניהול פרויקטים, חברת יעוץ ניהולי והנדסי

מ"ר הנדסה וניהול פרויקטים בע.פ.אחשמל

מ"בי משה מהנדסים יועצים לחשמל בע.יו.איחשמל

מ"איי טי אס הנדסה ויעוץ בעחשמל

מנשהזולר- ברק הנגסהחשמל

מ"ד הנדסת חשמל ותאורה בע.ר.ברקת יחשמל

טופז חברה להנדסה חשמל ותאורהחשמל

טיקטיןחשמל

מ"מיטרני יעוץ חשמל בעחשמל

נעים בדרכים הנדסת פרויקטים ומערכותחשמל

מ"סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בעחשמל

מ"קומי וניקשר בעחשמל

מ"אוראל פרויקטים הנדסיים בעחשמל תאורה ותקשורת

מ"גילדור איכות הסביבה בעהדברת מזיקים, ניקיון רחובות, טיפול בפסולת

מ"אישי יועצים בעיועץ בטחון

לשחק על בטוח בעמיועץ למתקני משחק ונגישות

עלאא ריאןיועץ שכר וכח אדם

מ"בע (.פ.ק)אר תפעול .או. סיתפעול/ אחזקה / יועצי פרוגראמה 

רזי דבושיועצי קרקע

ארנון רונד יועציםיועציים כלכלים בתחומים שונים

מ"בסביבה טובה בעיועצת סביבה ובניה ירוקה

מ"קפיטל בע-פילת מקבות הייגיוס ומשאבי אנוש, אבחון תעסוקתי, ייעוץ ארגוני

אלמנט הנדסת סביבהייעוץ הנדסי סביבתי

מ"איקרוס ואביו בעייעוץ וכתיבת מכרזים בתחום המחשוב עיר חכמה ןחסכון אנרגטי

..ועוד, ITהתאוששות מאסון תשתיות , ייעוץ וניהול פרויקטים טכנולוגיים ואסטרטגיים Energy Team

מ''אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בעייעוץ וסקרי עצים

מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פיייעוץ ותכנון הנדסי

מ"פורטל ייעוץ ותכנון אקולוגי בעייעוץ ותכנון סביבתי

מ"אוראל פרוייקטים הנדסיים בעייעוץ חשמל תאורה ותקשורת

מ"שחף בעייעוץ כלכלי

מ"בע' מנסקי בן שחר ושות'צפרוגרמות כלכליות תכנוניות, ייעוץ כלכלי אסטרטגי

מ"ברניר שרותי מינהל בע. אייעוץ כלכלי וחשבונאי למגזר המוניציפאלי

מ"שחף שירותים חשבונאים פיננסים בעייעוץ כלכלי ופיננסי

מ ייעוץ מוניציפאלי"חכייעוץ כלכלי מוניציפאלי

מ"ערן גרף בעייעוץ כלכלי רגולטורי

מ"בר אור פיתוח כלכלי בעניהול פרויקטים, ייעוץ כלכלי



'משרד עורכי דין ויינברגר ברטנטל ושות- ד עמיחי ויינברגר "עוהגדלת הכנסות- ייעוץ משפטי 

מירי אליאךייעוץ נגישות

מ"ניר הירשמן תקשורת בעניהול משברים, דוברות, יחסי ציבור, ייעוץ תקשורת

מ"בסביבה טובה בעיעוץ איכות סביבה ובניה ירוקה

מ"מובמנט תנועה אנכית בעיעוץ מעליות

משרד עורכי דין נבון מתןיעוץ משפטי

ד"מתן נבון עויעוץ משפטי

אורן עזריה יעוץ סביבתיבעיקר בטיפול בפסולת ומיחזור, יעוץ סביבתי

כהן פטריקכלכלי ופיננסי, יעוץ תפעולי

מ"פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים בעיפורט בהרחבה במענה

מ"רם בע-ניאויצור והתקנת שלטים וסוככים

ביסאן שירותים הנדסייםכבישים

מ"פרנט הנדסת מערכות וניהול פרויקטים בעכבישים

שטרן הנדסה. יכבישים

מ"ל מהנדסים בע.א.גרונר דכבישים ותנועה

מ"ר אליה בן שבת תחבורה תנועה ובקרה בע"דכבישים ותנועה

מ"בע (הנדסה אזרחית )אר .דיכבישים ותנועה

מ"דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכה בעכבישים ותנועה

בניה והנדסה-דקרכבישים ותנועה

אלכס רבין-דרך הנדסהכבישים ותנועה

ט הנדסה.יכבישים ותנועה

יוסי שטרןכבישים ותנועה

ינון תכנון ומחקרכבישים ותנועה

מ"מגל תכנון כבישים ותנועה בעכבישים ותנועה

מ"עשת הנדסה בעכבישים ותנועה

מ"הנדסה ותכנון תחבורה בע. אל.י'ג.פיכבישים ותנועה

מ"פרייברג מהנדסים בעכבישים ותנועה

מ"בע (1985)תכנון הנדסי . ן.ה.תכבישים ותנועה

מ"גבריאל לוטן מהנדסים בעכבישים ותנועה

מ"הנדסה בע' יורוברידג.תאורה, שילוט, ניקוז, תנועה, כבישים

אורן חדד איתנים פתרונות פיננסים(גזבר לשעבר)כלכלה 

מ"ערן גרף בעבקרות וניהול סיכונים, נהלים, כלכלה

רן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקיכלכלי

מ"יוזמות למען הסביבה בעבנייה ירוקה, ליווי סביבתי

אדריכלית אירית מנדלוביץ סיטבון38תמא , בתים פרטיים, תוספות למבנים קיימים, מבני חינוך

מ"אם אדריכלות ועיצוב בע.וי.איימבני ציבור

יו אדריכל'אסדרבן סרגע והתחדשות עירונית"תב, ..בתי כנסת, מוסדות חינוך- מבני ציבור 

אדריכלים,גדעון חרלפתכניות בנין ערים,בתי ספר, תחבורה ,מבני ציבור וקהילה 

מ" בע2014בן ארי אדריכלים משרדים, מגורים, מבני ציבור

 אדריכלים5וי אולמות ועוד, בריכות, אתגרי, ספורט, ציבור, מבנים

מ"גיאו מאפ הנדסה ומדידות בעמדידות

מ"מדידות שירותי ביצוע משב בעמדידות

מ"ארז מדידות בעמדידות

מ"בע (עמי ויעקב)אלקא מהנדסים מדידות

מ"מאפ בע-פוטומיפוי ממוחשב, מדידות הנדסיות

מ"קו מדידה בעGISמדידות מיפוי ו

מ"מהנדסים מאפ פרו בעא ואדריכלות"פענוחי תצ, מיפוי, מדידות

מ"הנדסה בע. ח.ח.אמהנדס אזרחי

תכנון, בסד הנדסהמהנדס מבנים קונסטרקציה

מ"ה בע.פ.י.ס-אמהנדס מיגון

מ"מ אבוריא הנדסת מדידות ושמאות בע.אמודדים

מ"מודדים מוסמכים בע' גטניו ושומודדים

מ"טופ מאפ מדידות והנדסה בעמודדים



מיכאל שוורץמודדים

מ"משב מדידות ושרותים לביצוע בעמודדים

מ"ן בע'סאייטויזמודדים

עלי מנסרהמודדים

מ"ינגר מדידות ומערכות מידע בעxשלמודדים

מ"אשד מזרקות בעמזרקות

מ"אשד מזרקות בעמזרקות ומפלי מים

מ"אשד מזרקות בעמזרקות מים

אבי לופומטבחים

נחשון מטבחיםמטבחים

ירושלמי יעקבמיגון

עוזי מורמיגון

M.I.P SECUIRTYמיגון

מ"י בע'תדיראן אנרגאנרגיה נקיה; התייעלות אנרגטית; ספק שירותי אנרגיה; מיזוג אוויר

א מהנדסים יועצים.אמיזוג אויר

מ"ר הנדסה וניהול פרויקטים בע.פ.אמיזוג אויר

מ"מבט מערכות מיזוג אוויר בעמיזוג אויר

עמית דורמיזוג אויר

שאול לנירמיזוג אויר

רוזן בסיס חברת עורכי דין ונוטריוןהגדלת הכנסות ארנונה והיטלים- מיסוי מוניציפאלי 

עיסא אטרש - Geositeמיפוי ומדידות

מ"מודדים מוסמכים בע' גטניו ושותמדידות וכמאות, מיפוי

מ"גיאופורמציה בעאנרגיה, GIS, מיפוי

יהודה חמיצוי הכנסות ארנונה

מ"אספקט מהנדסים בעפיתוח, תשתיות, בינוי: מנהלי פרויקטים בתחומים 

אורימעליות

אייל אפרתימעליות

לברוב הנדסת מעליותמעליות

די ביקורת מעליות.אר.פימעליות

מ" בעGISאורהייטק GISמערכות מידע גיאוגרפיות 

משרד עורכי דין- ' וולר ושותמשפטים

מ"ל מהנדסים בע.א.גרונר ד.(תנועה ופיזי)מתכנן כבישים 

אירנה רוביןנגישות

מ"שמיר אדריכלות בע-ענבר- איתן ענברנגישות

(פ ניהול פרויקטים.א)בסם נגישות

מן בטיחות ונגישותנגישות

עמוס בלישענגישות

ל"עמותת שקנגישות

מ"שאלתיאל צברי בטיחות בע. צ.שנגישות

תמר חנוכהנגישות

מ"נגישות לעסקים בעס ונגישות שירות"נגישות מתו

הנדסה. גניהול הבניה

מ"גדיש חברה להנדסה בעניהול ובקרת פרויקטים

כ הנדסה ניהול ופיקוח.אניהול ופיקוח

כ הנדסה ניהול ופיקוח.אניהול ופיקוח

מ"ת תכנון והקמת פרויקטים בע.ס.אניהול ופיקוח

מ"ר הנדסה וניהול פרויקטים בע.פ.אניהול ופיקוח

מ"קו ניהול פרויקטים הנדסיים בבניה בע"אמיניהול ופיקוח

מ"דוד אקרשטיין בעניהול ופיקוח

דקר הנדסה ובנייןניהול ופיקוח

מ"החברה לפיתוח הרי יהודה בעניהול ופיקוח

מ"בע (1993)לודן תשתיות ובינוי ניהול ופיקוח

מ"למד שקד בעניהול ופיקוח



עצהשדה- דורון שדה ניהול ופיקוח

הנדסה. ג- משה גואטה ניהול ופיקוח

מ"אורי עטר חברה להנדסה בעניהול ופיקוח על הקמת שכונות פיתוח כבישים ותשתיות

מ"בע (1995)אפשטיין ובניו .אניהול ופיקוח על פרויקטים בתחום הבניה והתשתיות

מ"חברת עמיגור ניהול נכסים בעפיתוח תשתיות ומבנה ציבור ושיפוצים בהיקפים נרחבים מאוד. מחלקות סיעודיות, ניהול ופיקוח על פרויקטים מורכבים למגורים 

מ"יניב גורביץ מהנדסים בעניהול ופיקוח עליון הנדסה אזרחית

as-madeאזמייד ניהול ופיקוח פרויקטים ניהול ופיקוח פרויקטים

מ"גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע- קורןניהול ופיקוח פרויקטים

ליברה ניהול ופיקוח פרויקטיםניהול ופיקוח פרויקטים

מ"מירב הנדסה ניהול ופיקוח בעניהול ופיקוח פרויקטים

מ"אדם עמית בעיועץ פרוגראמות/ יועץ נגישות / תשתיות ופיתוח, ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה

מ"הנדסה אזרחית בע. ג.תמך יניהול ופיקוח פרויקטים בניה ותשתיות

מ"מהנדסים בע (.ב.ד.נ)ווקסלר ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום הבינוי והתשתיות

מ"אדם עמית בעניהול פרויקטים

מ"גדיש חברה להנדסה בעניהול פרויקטים

WDIניהול פרויקטים

ניהול פרויקטים 770ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית

ראובן הברניהול פרויקטים בניה ותשתיות

מ"מדפיס זרזקי גרניצה הנדסה בעניהול פרויקטים בתחום הבניה

מ"ארז רובינשטיין ניהול פרויקטים בעבינוי ופיתוח, ניהול פרויקטים בתחום תשתיות

אלון סעידיניהול פרויקטים ופיקוח

מ"מאלקום הנדסה אזרחית בעניהול פרויקטים ופיקוח הנדסי

מ"פי אס אן ניהול פרויקטים ואדריכלות בעבניה ותשתיות- ניהול פרויקטים ופיקוח

מ"ט טליסמן הנדסה בע.ס.אניקוז והידרולוגיה ותכנון אלומיניום, תנועה, תכנון כבישים, ניהול פרויקטים ופיקוח

הראל הנדסה עירוניתניהול תכנון תבע. ניהול פרויקטים תכנון וביצוע

ניהול ויזמות- אריק זורגר .הסכמי פיתוח הסכמי גג ויישומם, ניהול פרויקטים

מ"אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בעאיכות סביבה, נגישות, פרוגרמות, יעוץ ארגוני, ניהול פרויקטים

נגבה ייזום והגשמה בע״מכלכלה, ניהול ביצוע, ניהול תכנון , ניהול פרויקטים

מ"בע (2009)גולן מהנדסים . אפיתוח, תשתיות, ניהול תאום התכנון ופיקוח בינוי

מ"בע (2017)ניב שיאן הנדסה ניהול תיאום ופיקוח מוסדות חינוך וציבור

מ"אמינוב פרוייקטים בע.יניהול תיאום ופיקוח פרוייקטים בבנייה ותשתיות

מ"ט בע.תיק פרויקטים זניהל פרויקטים וניהול תכנון אדריכלות

דיאלוג יעוץ ארגוני מחקר והדרכהסיקרי תנועה ותחבורה

מ"צוות אי אר דיזיין בעעיצוב גרפי

לורה רוזנברגארט-עיצוב גרפי

מיכל סביון קושמרועיצוב משרדים

מ"בע (. פ.ק )אר תפעול .או.סיתפעול/ אחזקה / פורגרמות 

אפיק הנדסהפיקוח בינוי ותשתיות

הופמן ניהול פרוייקטים. אפיקוח בלבד

שרותי הנדסה ובניין. ד.אפיקוח בלבד

ארז הרריפיקוח בלבד

גיל ודרור הנדסהפיקוח בלבד

מ ניהול ופיקוח פרויקטים הנדסיים.ד.מפיקוח בלבד

מ"מילי מהנדסים בעפיקוח בלבד

שומרון שרותי הנדסהפיקוח בלבד

י'מאיר טנגפיקוח וניהול פרויקטים

"פאר הנדסה:כינוי העסק , ראובן פרץפיקוח וניהול פרויקטים

אורן קרייף הנדסת מבניםקונסטרוקציה

מ"אלרן ותמיר תכנון והנדסה בעקונסטרוקציה

אפי כהןקונסטרוקציה

גיורא כנפוקונסטרוקציה

יצחק פינטוקונסטרוקציה

מ"באום הנדסת בנין בע-לויקונסטרוקציה



רועי אסף עשת הנדסהקונסטרוקציה

תכנון מבנים ויעוץ הנדסי- פורמן שי תכנון מבנים ויעוץ הנדסי/ קונסטרוקציה 

מהנדס בנין- פורמן שי תכנון לרעידות אדמה/שיקום מבנים /חוות דעת /יעוץ הנדסי /מבנים /קונסטרוקציה 

מ"בע (1980)פז הנדסה וניהול בטיחות, ניקוז, סביבה, איטום, קונסטרוקציה

אורן קרייף הנדסת מבניםקונסטרוקציית מבנים

אגסי ריוןקרקע

מ"זליו דיאמנדי בעקרקע

רוןקרקע

מ"בע (2002)ארומיד קשר אלחוטי (POC)קשר רדיו בלחיצת כפתור , תקשורת , קשר רדיו

רואי חשבון', שיף הזנפרץ ושות RSMראיית חשבון

שריקי שלמהרואה חשבון

מ"דאטום מהנדסים בעשירותים הנדסיים

מ"שחק המומחים לשכר בעשכר וכח אדם

אבי מלכה שמאות מקרקעיןשמאות

מ"ניצר בע'דן ויזשמאות

מ"ש שמאות מקרעין בע.סיגלית בשמאות

אשר בן ישישמאות מקרקעין

אשר בן ישישמאות מקרקעין

שמאות מקרקעין, גדעון קרולשמאות מקרקעין

מ"גיל סגל בעשמאות מקרקעין

מ"זייד את זייד שמאים בעשמאות מקרקעין

מ"לוי אברהם ויונתן שמאות מקרקעין בעשמאות מקרקעין

מ"ש שמאות מקרקעין בע.סיגלית בשמאות מקרקעין

ן"קמיל טרשנסקי שירותי נדלשמאות מקרקעין

שמאות מקרקעין- תמר אברהם שמאות מקרקעין

מ"ש שמאות מקרקעין בע.סיגלית בשמאות מקרקעין ונכסים

בקר בניה, שמאות חקלאית שמאות ביטוח קונסטרוקציות וניהול פרויקטים, שמאות מקרקעין חיים גלנצר

מ"לוי אברהם ויונתן שמאי מקרקעין בעשמאי מקרקעין

מ"תפיקון הנדסה בעתאום ניהול ופיקוח פרויקטים בענף הבנייה

מ" בע2000אגת הנדסה ייעוץ ותכנון תברואה

מ"אדי מימון הנדסה בעתברואה

אפיקתברואה

מ"ב מד בע.ה.דתברואה

יעקב תומהתברואה

(לא מתעסק במבנים)מ "ב מד בע.ה.מד"פלגי מים בעתברואה

רן ברזיקתברואה

ארגון עובדי המיםתברואה

מבט בטיחות מזוןקורסי נאמני תברואה מטעם משרד הבריאות, ISOהכנה ל , רישוי עסקים, תברואה

מ"ג הנדסה ובנין בע.ד.א.סתחום ניהול תכנון ופיקוח פרוייקטים תשתיות כבישים ומסילות

תנע ניהול פרוייקטיםתכנון וניהול תכנון

מיתוג עיצוב שילוט-גליה ארזתכנון ועיצוב שילוט

מיתוג עיצוב שילוט-גליה ארזתכנון ועיצוב שילוט

שרון הנדסת מבנים.תתכנון מבנים

אפר הנדסה וניהול פרויקטים בעמתכנון מערכות חשמל ומיזוג אוויר

גיאוקרטוגרפיהתכנון ערים

מ"בע (1994)סיטילינק השקעות תכנון ערים

מ"בע (2002)ארומיד קשר אלחוטי תקשורת עיר חכמה ומערכות ביטחון וצפייה

מ"מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בעתקשורת עיר חכמה ומערכות ביטחון וצפייה

חיים בן אלון משרד עו״דתשתיות בינוי תמ״א הנדסה

עיר חכמה, מצלמות במעגל סגור, מערכות אבטחה, מחשוב, תשתיות תקשורת מ"טי טכנולוגיות בע.פי.אר


