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אלדד שרוני - הנדסה סביבתית בע"מאלדד שרוניבניה ירוקה ואיכות סביבה174
אגוטי איכות סביבהאלון טופצ'יקבניה ירוקה ואיכות סביבה175
אביב ניהולאנני גלר-בלבןבניה ירוקה ואיכות סביבה176
אתוס - אדריכלות תכנון וסביבהברק כץבניה ירוקה ואיכות סביבה177
תכנון ירוק בע"מהלית פינטובניה ירוקה ואיכות סביבה178
יוזמות למען הסביבהיוסי קליקבניה ירוקה ואיכות סביבה179
מערכות אנרגיה מתקדמות בע"מ AESיקיר למדןבניה ירוקה ואיכות סביבה180
דר אליגל ייעוץ ותקינהליאור אליגלבניה ירוקה ואיכות סביבה181
גרינר קיימות ובניה ירוקה בע'"מלילך רזבניה ירוקה ואיכות סביבה182
ויטל רוזנברג אדריכליםמיכל ויטלבניה ירוקה ואיכות סביבה183
קיימות ושפענחמן ברוט ונועם נחמניבניה ירוקה ואיכות סביבה184
רטרופיט יועצים לבנייה ירוקהניסן מלכהבניה ירוקה ואיכות סביבה185
אדריכלות ירוקה בע"מ WAWAסאם אלפסיבניה ירוקה ואיכות סביבה186
לשם שפר איכות הסביבהרון לשםבניה ירוקה ואיכות סביבה187
תחום עיסוקחברהשםהידרולוג188
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מארתור טליסמןהידרולוג189
DHV MEDגלעד ספירהידרולוג190
הידרומודול-פולק שמואל בע"מד"ר אלעזר במברגרהידרולוג191
ירון גלר הנדסה וניהול משאבי מים בע"מירון גלרהידרולוג192
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מסטס טליסמןהידרולוג193
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צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מצוק שמעוןהידרולוג194
חשמל + מתח נמוך + 195

תקשורת
תחום עיסוקחברהשם

חשמל + מתח נמוך + 196
תקשורת

טנדו טכנולוגיות ומערכות בטחוניות בע"מאיל דותן

חשמל + מתח נמוך + 197
תקשורת

אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מאירווינג פייביש

חשמל + מתח נמוך + 198
תקשורת

אינג' זאב אבידן מהנדסים יועצים בע"מאיתמר מגן

חשמל + מתח נמוך + 199
תקשורת

איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מאלון אזולאי

חשמל + מתח נמוך + 200
תקשורת

טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מאמיר טיקטין

חשמל + מתח נמוך + 201
תקשורת

אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מאריאל מלכה

חשמל + מתח נמוך + 202
תקשורת

ארקדי שיין מהנדסי חשמלארקדי שיין

חשמל + מתח נמוך + 203
תקשורת

ב.ת.סגליס מהנדסים בע"מבני סגליס

חשמל + מתח נמוך + 204
תקשורת

סמו הנדסת חשמל בע"מגל בן עטר

חשמל + מתח נמוך + 205
תקשורת

ד.ו שילה בעמדוד ונונו

חשמל + מתח נמוך + 206
תקשורת

דן שרון א.ב מתכננים בע"מדן שרון

חשמל + מתח נמוך + 207
תקשורת

ברקת י.ר.ד. הנדסת חשמל ותאורה בע"מדני מסיקה

חשמל + מתח נמוך + 208
תקשורת

חיים חדד-חדד מהנדסיםחיים חדד

חשמל + מתח נמוך + 209
תקשורת

י. רפפורט מהנדס חשמל בע'"מי. רפפורט מהנדס חשמל בע'"מ

חשמל + מתח נמוך + 210
תקשורת

מסר תקשוב ויעוץ טכני לתקשורת בע'"מיורם ביביש

חשמל + מתח נמוך + 211
תקשורת

יש שטרצר

חשמל + מתח נמוך + 212
תקשורת

לובצקי יעקבלובצקי יעקב

חשמל + מתח נמוך + 213
תקשורת

ג.א.ש הנדסת חשמלליאורה גרצמן

חשמל + מתח נמוך + 214
תקשורת

מטרני ייעוץ חשמל בע"ממרדכי מטרני

חשמל + מתח נמוך + 215
תקשורת

סי.טי אול טכנולוגיות תקשורתמשה חורי

חשמל + מתח נמוך + 216
תקשורת

סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע'"מסלימאן וישאחי

חשמל + מתח נמוך + 217
תקשורת

טריפל טי טכנולוגיות מיחשוב מתקדמות בע"מעופר עוז

חשמל + מתח נמוך + 218
תקשורת

אלקטרוניכץרונן כץ

חשמל + מתח נמוך + 219
תקשורת

נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות חשמלשרון נעים

חשמל + מתח נמוך + 220
תקשורת

תרי נתיבי אור וחשמל בע"מתומר פרג,ון

חשמל + מתח נמוך + 221
תקשורת

קומיוניקשר בע"מתמיר בלוך

דשא עוז בע"מדרור עוזרייועץ דשא222
תחום עיסוקחברהשםייעוץ דשא223
יעוץ ופיקוח ירוק בע"מדר' גיא תמריייעוץ דשא224
ג.ד. ארד מהנדסים בע"מדרור גבאיייעוץ דשא225
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דשא גן בע"מיעקב קובי זךייעוץ דשא226
תחום עיסוקחברהשםכמאי227
מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן 2015 בע"מאביבית שוהםכמאי228
גרינברג מאיר משרד טכני לבניןגרינברג מאירכמאי229
חלימיחלימי פרדי אילןכמאי230
מתאר שירותי הנדסה ונדל"ן 2015 בע"מיואב סריכמאי231
טיראן ניהול ופיקוח בע"מנחום הוכמןכמאי232
ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מניסים שוקרכמאי233
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מעודד באריכמאי234
סיגמהקאהן יובלכמאי235
MIPתומר משעולכמאי236
תחום עיסוקחברהשםמודד237
אופק צילומי אוויר (1987) בע"מאופק צילומי אוויר (1987) בע"ממודד238
אורהייטק GIS בע'"מאורהייטק GIS בע'"ממודד239
סרוג'י את ימיני מהנדסים ומודדים בע''מאימן ימינימודד240
חלוקי נחל פתרונות לעיר בע"מאיתן בראשמודד241
טופ מאפ מדידות והנדסהאלון דרמןמודד242
אנדרי שטרנשטיין - מודד מוסמךאנדרי שטרנשטייןמודד243
מקסימום מדידות ומיפוי בע'"מבויביץ ולדיסלבמודד244
maproבעז פרידמןמודד245
גיאו פוינט בע'"מד'"ר גאד ג'רושמודד246
אפלבאום מדידות והנדסה בע"מדויד אפלבאוםמודד247
פאור שירותי הנדסהויסאם חטיב,פאדי נאסרמודד248
קנה מידהזאב וייסמודד249
מ.ח הנדסת מדידות בע'"מחוסאם מסארוהמודד250
טלזיו מדידות הנדסיות בע"מטל אלקלעימודד251
קו מדידה בע'"מיואב קולרמודד252
פוטו-מאפ בע"מלביב חלבימודד253
לרר דניאל מודד מוסמך בע'"מלרר דניאלמודד254
דיאמנט ליברמן מדידותמאיר ליברמןמודד255
מיכאל  שומרונימודד256
שוורץ מיכאל מודד מוסמךמיכאל שוורץמודד257
שלסינגר מדידות ומערכות מידע בע'"מנתן שלסינגרמודד258
גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מעודד בארימודד259
גיאוסייטעיסא אטרשמודד260
זייד גאומפ בע'"מקובי זיידמודד261
קופרווסר נתן - מודד מוסמךקופרווסר אנטולי (נתן)מודד262
ביטל מאפ הנדסה ומדידות בע"משגיא לויןמודד263
תחום עיסוקחברהשםמטבחים264
נחשון תכנון מטבחים בע"מאמנון עוזרימטבחים265
דרור זוננשיין תכנון מערכות מזון בע"מדרור זוננשייןמטבחים266
פיני שנימטבחים267
תחום עיסוקחברהשםמיזוג אוויר268
קירמאיר יאירי מהנדסים יועציםאדוארד קירמאירמיזוג אוויר269
גלבוע מהנדסים יועציםארז גלבועמיזוג אוויר270
גדעון קפלן מהנדס בע"מגדעון קפלןמיזוג אוויר271
אנרגטיקס ב.אי.אס בע"מדוד בראלמיזוג אוויר272
ויסוקר שטרן בע"מדוד זוסמןמיזוג אוויר273
א.א. מהנדסים ויועצים בע"מדימה קרייניןמיזוג אוויר274
וישקין תכנוןוישקין אבנרמיזוג אוויר275
משה בן צבי מהנדסים יועצים בע'"ממשה בן צבימיזוג אוויר276
עצמת המיזוג טבריה בע"מניסים כהומיזוג אוויר277
ש. ענבי מהנדסים בע"מעופר ענבימיזוג אוויר278
תחום עיסוקחברהשםמיקלוט279
א-ס.י.פ.ה בע"ממיכאל ואטנמכרמיקלוט280
ק.א.מ.נ. יעוץ מיגון בע"ממיכאל נייברגרמיקלוט281
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תחום עיסוקחברהשםמיתוג ושילוט282
אשר אלבז עיצוב ואדריכלותאשר אלבזמיתוג ושילוט283

29635786בשמת ניראוןמיתוג ושילוט284
גליה ארז - מיתוג עיצוב שילוטגליה ארזמיתוג ושילוט285
סטודיו רעיה גלבוערעיה גלבועמיתוג ושילוט286
תחום עיסוקחברהשםמעליות287
אייל אפרתי בע"מאייל אפרתימעליות288
אייל אפרתי בע"מאייל אפרתימעליות289
הולץ-קרסנר מהנדסים בע"מאינג' שלמה הולץמעליות290
מובמנט תנועה אנכית בע"מגיל אפריםמעליות291
וי.אי.אס הנדסהמולי ויתקיןמעליות292
אלרום יועצים בע"מצבי כסיףמעליות293
תחום עיסוקחברהשםנגישות294
ורשבסקי נגישות בע"מאבי ורשבסקינגישות295
אירנה רוביןנגישות296
ארז גלבגיסר אדריכלים ויועצים בע"מארז גלבגיסרנגישות297
געש אדריכלים ויועצים בע'"מגיא חןנגישות298
ח מ הנדסהחיים מרוןנגישות299
אביב ניהול הנדסה ומערכות מדע בע"ממירה מויאלנגישות300
נורית ונדסבורגרנגישות301
תפנית ניהול בניה בע'"מניסן שרבףנגישות302
כורם הנדסה(נ.ע) בע'"מנעמי כורםנגישות303
עירית אלקולומברהנגישות304
מרחב תכנון בע"מעמוס בלזיצמןנגישות305
ערן סויקה הנדסה ונגישות בע"מערן סויקהנגישות306
לבטח הנדסה ובטיחות בעמשחר ברנגישות307
שיינר נוריתנגישות308
תמר נגישותתמר לובלסקינגישות309
תמר נגישותתמר לובלסקינגישות310
מגי פניגשטייןמגי פניגשטייןנגישות מתו311
תחום עיסוקחברהשםנוף312
ysla ltdנוף313
אופירה עציון - אדריכלות נוףאופירה עציוןנוף314
אילנה קליין - אדריכלות נוףאילנה קליין הופנרנוף315
אלון שבתאי אדריכלות נוףאלון שבתאינוף316
מילר בלום תכנון סביבתי בע"מאמיר בלוםנוף317
אב אדריכלות נוףבארי בן שלוםנוף318
ק.ס.מ קבוצת סוף מערב בע'"מברוס לויןנוף319
דפנה תמירדפנהנוף320
תפנית ניהול בניה בע'"מורד סינגרנוף321
טל רוסמןנוף322
נחלת הכללטלי וקסלרנוף323
שריג וקסמן אדריכלות נוף בע"מלב וקסמןנוף324
מקום אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע'"ממיכאל בן ציון שדמינוף325
זק-רייכרמתניה זקנוף326
עומר ינוביץ' אדריכל נוףעומר ינוביץ'נוף327
מרון אדריכלות נוףרן מרוןנוף328
שמרית רז - אדריכלות נוףשמרית רז - זיונוף329
תימור- עיצוב נוףתימור סמונוף330
תחום עיסוקחברהשםניהול ופיקוח331
א. גולן מהנדסים (2009) בע"מאודי גולןניהול ופיקוח332
ליברובסקי י.א. נניהול ופיקוח אתרי בניה בע"מאוהד ליברובסקיניהול ופיקוח333

י.ד. ירדן אלוןאופיר בוטוןניהול ופיקוח334
ניצן ענבר ניהול פרויקטים (1992) בע"מאורי ענברניהול ופיקוח335
ניהול פרויקט שלם בע"מאיגו רוזנרניהול ופיקוח336
קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע'"מאיציק קורןניהול ופיקוח337
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אייל רוטברט הנדסה וניהולאלן דנוןניהול ופיקוח338
א. רוזנבוים ניהול פרויקטים בע"מאלעד רוזנבויםניהול ופיקוח339
גדיש חברה להנדסהגדיש חברה להנדסהניהול ופיקוח340
פים פרויקטים בע"מדורון ברקניהול ופיקוח341
דורון קמחיניהול ופיקוח342
אלדור ייעוץ הנדסי בע"מדורית רחמניניהול ופיקוח343
אופק י.ר הנדסה ובנין בע'"מיהונתן ריעניניהול ופיקוח344
יואב פורתיואב פורתניהול ופיקוח345
ממן ניהול ופיקוח בע"מיואל ממןניהול ופיקוח346
אפרתי מדיס ניהול פרוייקטים בע'"מיונתן אפרתיניהול ופיקוח347
גוני הנדסה בע'"מיעקב ניצןניהול ופיקוח348
זהר שמר ניהול פיקוח בע'"ממוטי זהרניהול ופיקוח349
מ יוקלה ושות' מהנדסים יועציםמוני יוקלהניהול ופיקוח350
מ.ברנע הנדסה ובניה בע'"ממיכאל (מיכה) ברנעניהול ופיקוח351
משה ארונס הדנסה ומחשוב בע'"ממשה ארונסניהול ופיקוח352
מ.רשף הנדסה בע"ממשה רשףניהול ופיקוח353
עדניר ע.פ. בע'"מעופר פריזרניהול ופיקוח354
ע. יפה ניהול פרויקטים בע"מעמי יפהניהול ופיקוח355
פאדי בשארהניהול ופיקוח356
פארי מהנדסים בע"מפנחס פאריניהול ופיקוח357
ב.י.ת סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול קובי פרץניהול ופיקוח358

פרויקטים בנדל"ן בע"מ
ווקסלר מהנדסים בע"מקרול ווקסלרניהול ופיקוח359
פלקסמן הנדסה וניהול פרויקטיםרומן פלקסמןניהול ופיקוח360
לאוף ניהול בניהרן לאוףניהול ופיקוח361
חברה לתכנון ופיקוח הנדסי בע'"מ.שאול נבוניהול ופיקוח362
ב.י.ת סיגמא אחזקות קידום תכנון וניהול של מזרחיניהול ופיקוח363

פרויקטים בנדל"ן בע"מ
פורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע'"משלומי שריםניהול ופיקוח364
תחום עיסוקחברהשםניהול תכנון תב"ע365
א. אפשטיין ובניו (1995) בעמאודי שריגניהול תכנון תב"ע366

איריס לויןאיריס לויןניהול תכנון תב"ע367

ארץ ניהול ותיאום פרויקטים בעמאמיר כהןניהול תכנון תב"ע368

אפרתי מדפיס ניהול פרויקטים בע"מאפרתי יוניניהול תכנון תב"ע369

אברהמי קלימשטיין לוי חושן ניהול פרויקטים בע"מברכת קלימשטיין לויניהול תכנון תב"ע370

תנע ניהול פרויקטיםדורון קופמןניהול תכנון תב"ע371

פז כלכלה והנדסה 1996 בע"מדניאלה פז ארזניהול תכנון תב"ע372

יער אדריכלים ומתכנני ערים (2001) בע"מטלי יער-קוסטניהול תכנון תב"ע373

ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מערן מבלניהול תכנון תב"ע374

אופק ר.י הנדסה וניהול פרויקט בע"מריעני יהונתןניהול תכנון תב"ע375

תחום עיסוקחברהשםניקוז376
יוגב הנדסה - תכנון פיקוח ויעוץ בע"מאירית יוגבניקוז377
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מארתור טליסמןניקוז378
DHV MEDגלעד ספירניקוז379
הידרומודול-פולק שמואל בע"מד"ר אלעזר במברגרניקוז380
ח.ג.מ תכנון תשתיות (1998) בע"מדוד גבריאליניקוז381
פל-יל הנדסה בע'"מיהודה לויניקוז382
ברלב ינון בע'"מיואל ינוןניקוז383
פלגי מיםירון שנירניקוז384
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מנירית ברודניקוז385
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מסטס טליסמןניקוז386
תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מעזרא דייןניקוז387
פלגי מים בע'"מראובן דימורטניקוז388
בלשה-ילון מערכות תשתית בע"משלום כפירניקוז389
תחום עיסוקחברהשםקונסטרוקציה390
אורן קרייף הנדסת מבניםאורן קרייףקונסטרוקציה391
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תחום עיסוקחברהשםמקצועמס.

קונסטרוקציה - נוימרק אמנוןאמנון נוימרקקונסטרוקציה392
א.ד מהדסיםאפרים דוד פורקונסטרוקציה393
סטאר מהנדסים בע'"מבוריס בקלמןקונסטרוקציה394
בצלאל ולנסיקונסטרוקציה395
אינג' בצלאל ולנסיבצלאל ולנסיקונסטרוקציה396
ברוך ירמולינסקי מהנדסיםברוך ירמולינסקיקונסטרוקציה397
עצמאיברר נחוםקונסטרוקציה398
גדליה אולשטייןקונסטרוקציה399
ש.ה.מ מהנדסיםדניאל שפיראקונסטרוקציה400
פ.ק.צ הנדסה 1997 בע'"מודים בראוןקונסטרוקציה401
בסול מהנדסים יועציםויסאם בסולקונסטרוקציה402
עצמאייוסוביץ אברהםקונסטרוקציה403
לבני מהנדסים בעמיעקב לבניקונסטרוקציה404
יעקב שפרןקונסטרוקציה405
ק.ד. מהנדסיםיפעת קירמהקונסטרוקציה406
י.ש. למעי מהנדסח בניןיצחק למעיקונסטרוקציה407
ירון אופיר מהנדסיםירון אופירקונסטרוקציה408
דוד מהנדסים בע"מישראל דודקונסטרוקציה409
י.שני מהנדסים הנדסת בניין בע'"מישראל שניקונסטרוקציה410
גלברג מהנדסיםניר גלברגקונסטרוקציה411
אברמוב אדריכלות והנדסה בע'"מנתן אברמובקונסטרוקציה412
מורן שילר מהנדסים בע'"מערן שילרקונסטרוקציה413
פרי רבין מהנדסים בע"מרבין שמואלקונסטרוקציה414
ויצמן שירותי אדריכלותרוני מעייןקונסטרוקציה415
משה לביא רפאל בט הנדסת בניןרפאל בטקונסטרוקציה416
שלומי שמעוני מהנדסיםשלמה שמעוניקונסטרוקציה417
ש. אנגל מהנדסים בע"משמואל אנגלקונסטרוקציה418
שטירלר הנדסה ותכנון 2002 בע"משמעון שטירלרקונסטרוקציה419
תחום עיסוקחברהשםקרינה420
רזאור הנדסה וייעוץ בע"מאבירן תמםקרינה421
אורן הרטל , עוסק מורשהאורן הרטלקרינה422
יאיר-מדידות ובדיקות קרינהיאיר בן עזראקרינה423
גלית החברה לאיכות הסביבה בע'"מיורם גבאיקרינה424
לייף סייבר פתרונות קרינה בע"מלייף סייבר פתרונות קרינה בע"מקרינה425
רזאור הנדסה ויעוץ בע"מלירן יאיר רזקרינה426
רזאור הנדסה ויעוץלירן רזקרינה427
מני סגל בדיקות קרינה ומיגון בע"ממני סגלקרינה428
א.מ.נ המכון לבדיקות קרינה ובריאות משה נירקרינה429

סביבתית בע"מ
לייף סייבר פתרונות קרינה בע"מעומר וקסקרינה430
ראדיטקשמואל דואריקרינה431
תחום עיסוקחברהשםשמאות432
שמאות ותכנון עריםאשר בן ישישמאות433
גיל סגל בע'"מגיל סגלשמאות434
פז כלכלה והנדסהדניאלה פז ארזשמאות435
המכון לשמאות והנדסהחיים גלנצרשמאות436
זייד את זייד שמאים בע"ממוטי זיידשמאות437
שירותי כלכלה שמאות מקרקעין וניהול נכסיםניצן מקוברשמאות438
תחום עיסוקחברהשםתאורה439
אזרן אדי-עיצוב ותכנון תאורהAzran Eddieתאורה440
אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מאירווינג פייבישתאורה441
טיקטין תכנון חשמל (2003) בע'"מאמיר טיקטיןתאורה442
ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע'"מדני מסיקהתאורה443
ט.ר תאורה בע"מ -גיל טיכמןקובי רוזנטלתאורה444
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מתומר פרג'וןתאורה445
תחום עיסוקחברהשםתברואה + אינסטלציה446
  ולאד דובין  -מהנדסים יועציםתברואה + אינסטלציה447
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אוסאמה פרחאוסאמה פרחתברואה + אינסטלציה448
גרוסמן אלכסנדר מהנדסים יועציםאלכסנדר גרוסמןתברואה + אינסטלציה449
גלבע מהנדסים יועציםארז גלבועתברואה + אינסטלציה450
פלג תכנון וייעוץ הנדסייובל פלגתברואה + אינסטלציה451
משה בן צבי מהנדסים יועצים בע'"ממשה בן צביתברואה + אינסטלציה452
ניר צייזל- תכנון, פיקוח, ייעוץ - אינסטלציה ניר צייזלתברואה + אינסטלציה453

ותשתיות זורמות
סניט מהנדסים ויועצים בע"מעמיר גלוטרתברואה + אינסטלציה454
תכנון פיזי דרכים 455

וכבישים
תחום עיסוקחברהשם

דגש תכנון תנועה ודרכים בע"מאבי שרייברתכנון פיזי דרכים וכבישים456
רעמ-הנדסת כבישים ותנועהאברי מונטהתכנון פיזי דרכים וכבישים457
אייל קראוס - הנדסת כבישים בע'"מאייל קראוסתכנון פיזי דרכים וכבישים458
פרייברג מהנדסים (2004) בע"מאילון פרייברגתכנון פיזי דרכים וכבישים459
יוגב הנדסה - תכנון פיקוח ויעוץ בע"מאירית יוגבתכנון פיזי דרכים וכבישים460
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מאיתי ינוןתכנון פיזי דרכים וכבישים461
ד.א.ל הנדסה בע"מאלי ויסתכנון פיזי דרכים וכבישים462
אלתן הנדסה אזרחית 2002 בע"מאריה לבנטוןתכנון פיזי דרכים וכבישים463
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מארתור טליסמןתכנון פיזי דרכים וכבישים464
מסאר מהנדסים בע,מאשרף מסארוהתכנון פיזי דרכים וכבישים465
ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע'"מג'אבר סאג'יתכנון פיזי דרכים וכבישים466
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע'"מגל גרונרתכנון פיזי דרכים וכבישים467
פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע'"מדב הופמןתכנון פיזי דרכים וכבישים468
אפלבאום מדידות והנדסה אזרחיתדויד אפלבאוםתכנון פיזי דרכים וכבישים469
דיא הנדסת תנועה וכבישיםדיא חג יחיאתכנון פיזי דרכים וכבישים470
ק.ן. הנדסה בע"מחיים קנגוןתכנון פיזי דרכים וכבישים471
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מיגאל פצ'רסקיתכנון פיזי דרכים וכבישים472
ברלב ינון בע'"מיואל ינוןתכנון פיזי דרכים וכבישים473
יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע'"מיוגב איריתתכנון פיזי דרכים וכבישים474
חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מיעל ברוך יושעתכנון פיזי דרכים וכבישים475
ירון עברון הנדסה בע"מירון עברוןתכנון פיזי דרכים וכבישים476
דקר בנין והנדסה בע"מלאוניד שלימוביץתכנון פיזי דרכים וכבישים477
חן הנדסהניצה חןתכנון פיזי דרכים וכבישים478
חן הנדסהניצה חןתכנון פיזי דרכים וכבישים479
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מסטס טליסמןתכנון פיזי דרכים וכבישים480
חלו"א- חברה למדידות והנדסה אזרחיתעדו יגרתכנון פיזי דרכים וכבישים481
להכניס פרטיםעמוס ענברתכנון פיזי דרכים וכבישים482
נ.א.ש הנדסה - תכנון כבישים תנועה ועבודות שאדי נאטורתכנון פיזי דרכים וכבישים483

עפר
תחום עיסוקחברהשםתנועה484
דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מאבי שרייברתנועה485
רעמ-הנדסת כבישים ותנועהאברי מונטהתנועה486
הנדסת תנועה ותחבורהאהובה אליהתנועה487
אייל קראוס - הנדסת כבישים בע'"מאייל קראוסתנועה488
פרייברג מהנדסים (2004) בע"מאילון פרייברגתנועה489
יוגב הנדסה תכנון פיקוח וייעוץ בע'"מאירית יוגבתנועה490
יוגב הנדסה - תכנון פיקוח ויעוץ בע"מאירית יוגבתנועה491
ד'"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה אליה בן שבתתנועה492

ובקרה בע'"מ
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מארתור טליסמןתנועה493
מסאר מהנדסים בע"מאשרף מסארוהתנועה494
בז'רנו דוד - הנדסת תנועה ותחבורה בע'"מבז'רנו דודתנועה495
ג.הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע'"מג'אבר סאג'יתנועה496
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע'"מגל גרונרתנועה497
פי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורה בע'"מדב הופמןתנועה498
ש. קרני מערכות תנועה ותחבורה בע"מדורון מגידתנועה499
דיא הנדסת תנועה וכבישיםדיא חג יחיאתנועה500
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ציטרין חברה לאחזקות ושרותים בע"מחגי ציטריןתנועה501
חורחה פקטור הנדסת תנועה ותחבורה בע"מחורחה פקטורתנועה502

ח. פאהום ושות' שירותים הנדסיים בע"מחליל פאהוםתנועה503
י.ט הנדסהטארק עומריתנועה504
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מיגאל פצ'רסקיתנועה505
ברלב ינון בע'"מיואל ינוןתנועה506
חברת מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מיעל ברוך יושעתנועה507
מהנדס חיים קנגוןתנועה508
א.ס.ט טליסמן הנדסה בע'"מסטס טליסמןתנועה509
עמוס אביניר הנדסת תנועה ותחבורהעמוס אבינירתנועה510
כל הפרטים בלשונית תכנון פיזיעמוס ענברתנועה511
ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מרונה ינוןתנועה512
נ.א.ש הנדסה - תכנון כבישים תנועה ועבודות שאדי נאטורתנועה513

עפר
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