אדריכלים /מתכנני תב"ע
אליקים אדריכלים
ובוני ערים בע"מ

בני פרייז אדריכלים
בע"מ

בר לוי אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ

ג'ויס אורון אדריכלות
ובניין ערים

גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

טי.בי.אס אדריכלות
בע"מ  -טלי בכר

י.י .גרנות אדריכלים
בע"מ

גיאו בן גור אדריכלות
בע"מ

נעמה מליס –
אדריכלות ובינוי ערים
בע"מ

עירוניות – התחדשות
עירונית מקיימת

עמית נמליך אדריכלים

ענבל שמיר בע"מ
אדריכלות בע"מ

ערן מאבל אדריכלים,
ארכיטקטורה ובינוי
ערים

פוטש אדריכלים
( )2010בע"מ

פורום שרת  99בע"מ

פיטלסון ,שילה,
יעקובסון אדריכלים

פרחי-צפריר אדריכלים

קנפו כלימור אדריכלים

רוה לונדון אדריכלים

שלמה ובת שבע רונן
אדריכלים

רן בלנדר אדריכלות

א.גיבור אדריכלים
אדריכלות ובינוי ערים
בע"מ
דרמן ורבקל אדריכלים
בע"מ

אתוס אדריכלות תכנון
וסביבה

י .אבקסיס אדריכלים
ובינוי ערים בע"מ

טלי בכר

יער אדריכלים ומתכנני
ערים

ליואי דבורינסקי
אדריכלים
לקנר

אדריכלים /מתכנני נוף
ברמן ברוט אדריכלי נוף
בע"מ

שדה גולדשטיין מורד
– אדריכל נוף

נחלת הכלל

ברוידא מעוז אדריכלות
ונוף

אדריכלים /מתכנני מבנים (מעל  1,000מ"ר)
גיורא גור ושות'
אדריכלים

בני פרייז אדריכלים
בע"מ

בראון חלפין אדריכלים

גורדון אדריכלים
ומתכנני ערים

אליקים אדריכלים
ובוני ערים בע"מ

דרורית לוי אדריכלים
בע"מ

נעמה מליס –
אדריכלית ובינוי ערים
בע"מ

קנפו כלימור אדריכלים

רונן אדריכלים

ד"ר טבעוני אדריכלים
ומהנדסים בע"מ

י.י .גרנות אדריכלים
בע"מ

ניר רייפר אדריכלים
ומתכנני ערים בע"מ

גיאו בן גור אדריכלות
בע"מ

טי.בי.אס אדריכלות
בע"מ  -טלי בכר

 V5אדריכלים

רן בלנדר אדריכלות
ובינוי ערים בע"מ

פיטלסון ,שילה,
יעקובסון אדריכלים

עמית נמליך אדריכלים

עירוניות – התחדשות
עירונית מקיימת

ענבל שמיר בע"מ
אדריכלות בע"מ

טלי בכר

אורה שדות אדריכלות

יער אדריכלים ומתכנני
ערים

לקנר

אדריכלים /מתכנני תב"ע
דוד דרמון
ליואי דבורינסקי
אדריכלים

א.גיבור אדריכלים
אדריכלות ובינוי ערים
בע"מ
ערן זילברמן –משרד
רגבים מוש

י .אבקסיס אדריכלים
ובינוי ערים בע"מ

פרחי צפריר אדריכלים

מושלי אלדר אדריכלים

צוברי אדריכלים

מתכנן כבישים
מרגולין

לוי שטרק זילברשטיין
מהנדסים בע"מ

צבי רפאלי

שי רייפר

יועץ קונסטרוקציה

שמאי מקרקעין
להכנת טבלאות איזון
אמיר פישלר כלכלן
ושמאי מקרקעין

חיים גלנצר – המכון
לשמאות והנדסה

טדי שמאות וניהול
בע"מ

פנינה נוי אדריכלית
ושמאית מקרקעין

מעוז דראל בע"מ

נתי נוימן –שמאי
מקרקעין

ז.כ .מחקר וסקרים

עמיר אהרוני

איתן שפיצר

יחזקאל יוסף – שמאי
מקרקעין .מהנדס
אזרחי

שמאי להכנת שומות והערכת נכסים
מעוז דראל בע"מ

עמיר אהרוני

גטניו ושות' – מודדים
מוסמכים בע"מ

טריג מידע מרחבי
בע"מ

מודד

א.פנקס ובנו
קו מדידה – מדידות,
מיפוי ,רישום מקרקעין

אור מהנדסים – ליאור
בר
א.מתן

אשד ניהול נכסים
( )1993בע"מ

יועץ תנועה ותחבורה
נ.א.ש .הנדסה – תכנון
כבישים ,תנועה
ועבודות עפר
אמי-מתום

 PGLהנדסה ותכנון
תחבורה בע"מ

ג .הנדסה בע"מ

נתן תומר הנדסה

יועץ סביבה
אביב ניהול – חב' יעוץ
וניהול פרוייקטים

אתוס

אורבניקס בע"מ

מתכנני מים
לביא נטיף אלגביש
פליקס גורדין

סירקין -בוכנר -
קורנברג
תשתיות מידע
וטכנולוגיות

אחוד מהנדסים
לעבודות מים
פל-יל

בלשה-ילון מערכות
תשתית

יועצים לקידום פרויקדים ותכניות בחינוך
דלית שטאובר

דר' אשר ואתורי

נתיב מערכות ניהול-
חינוך ורווחה

שחף שרותים

תקשוב המאה21-

יועצי חשמל
טופז הנדסה

ר.כהן הנדסת חשמל

אי.טי.אס תכנון וייעוץ
חשמל ,תאורה ,בקרה
ותקשורת
תרי נתיב אור וחשמל

ג.ב מהנדסים – יועצים
– תנון חשמל

דיאלוג ייעוץ ארגוני

כוורת יועצים

קו פרויקט יעוץ הנדסי

אמן -ארגון ומדעי
ניהול יועצים

אורבניקס

אן.אס.איי ייעוץ ומימון

אריק גולדאן רו"ח

ארנון רונד יועצים

שפינדל

דן ויזנצר

חכם ייעוץ מוניציפאלי

טלדר ייעוץ ובקרה

י.ר תכנון כלכלי

יעקב זיצר

רון פישמן

הלוי דוויק

יועצים בתחום פיתוח ארגוני
 ERAייעוץ ארגוני
כלנית קאופמן
שטרית-יעוץ ארגוני
בינות

גיתית בריל קבוצת
גבים
פילת מקבוצת היי
קפיטל יעוץ ארגוני

יועצים כלכלים
אראב בונוס

אופיר בוכניק

יועצים להכנת תחשיבים לחוקי עזר
אופיר בוכניק

אורבניקס

שפינדל אייל

טלדר ייעוץ ובקרה

יועצים כלכלים בתחום החינוך
טלדר ייעוץ ובקרה

רון פישמן

יועצים כלכלים בתחום הרווחה
רון פישמן

חכם ייעוץ מונציפאלי

