רשימת מציעים נכון 07.02.2022
תאריך אישור במאגר

שם ספק

27/12/2021
27/12/2021
29/12/2020

גפן הנדסה נתנאל אנסבכר בע"מ
מאלקום הנדסה אזרחית בע"מ
תיקו הנדסה אזרחית בע"מ

24/11/2020

אי.קיו.אמ -ניהול איכות בפרויקטי תשתית בע"מ

29/07/2019
21/05/2019
23/05/2019
18/01/2018
11/02/2018
23/09/2019
24/11/2020
14/05/2020
24/07/2019
22/04/2018
21/03/2018

איליקון בע"מ
גרנד הנדסת גשרים ומבנים בע"מ
צ.ק הנדסה בע"מ
משיק הנדסה אזרחית בע"מ
יוגן הנדסה בע"מ
ש .דותן הנדסה בע"מ
עג'אוי  -הנדסה אזרחית בע"מ
כוכב הנדסה אזרחית
פורט מהנדסים בע"מ
אלכסנדר פוליאקוב מהנדסים בע"מ
יריב הנדסה אזרחית ) (1989בע"מ
אי.אס.קיו הנדסה,פיקוח ובקרת איכות כבישים
בע"מ
ט.נ.מ בע"מ
ארם מהנדסים בע"מ
גיאוכום בע"מ
מ.נ.מ .מהנדסים בע"מ

11/06/2020

אי.קיו.אמ -ניהול איכות בפרויקטי תשתית בע"מ
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קוד משאב ,134 :תיאור :אגרונום )מאגר(
03/02/2021
נופים  -תכנון ,ניהול ועיצוב בע"מ
לביא אמיתי
27/12/2021
נעאמני פח'רי  -אגרונום
28/11/2019
קבוצת ורד ייעוץ ופיקוח בע"מ
19/05/2020
05/02/2019
אייל מזרחי
19/02/2020
יעוץ ופיקוח ירוק בע"מ
אדמה ייעוץ אגרונומי בע"מ )אדמה -נמרוד
28/07/2020
שיינר()כולל ספק-אדמה -נמרוד שיינר(
11/07/2018
חנוך בורגר אגרונומים בע"מ
17/07/2018
אדיר ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ
יורם וגשל
16/04/2020
17/07/2018
אלמליח דניאל -אגרונום
פתילת המדבר בע"מ)כולל ספק-פתילת המדבר
18/10/2020
ייעוץ אגרונומי ופיקוח גינון(
גונן עצים וסביבה בע"מ
16/04/2020
ד"ר רקפת הדר-גבאי
27/10/2020
רימון סביבה ונוף בע"מ
12/07/2018
ד.ב.ש יעוץ ופיקוח גינון ציבורי
17/08/2018
מידות ומעשי נוף בע"מ
28/11/2019
קוד משאב ,130 :תיאור :דו"ח תסקירי בטיחות )מאגר(
19/08/2021
מיכאל פוסטלניק יעוץ הנדסי
אודי אפרת
17/06/2019
אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ
15/07/2021
אינג' עביר חדאד
13/10/2020
ג'בר עומר תכנון יעוץ ובקרה הנדסית בע"מ
23/07/2020
נובק גד מהנדס אזרחי
17/06/2019
05/04/2021
מ.דרור מהנדסים
פרישר בנימין ד"ר
16/06/2019
16/06/2019
אלבכס הנדסה בע"מ
מ.ע.צ.מ.ה בטיחות בתנועה בע"מ
16/06/2019
24/10/2019
ארם מהנדסים בע"מ
אי.די.סי.אס בע"מ
18/06/2019
01/11/2021
ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
אמי-מתום -מהנדסים ויועצים בע"מ
02/04/2020
16/04/2018
לוי שטרק מהנדסים יועצים בע"מ
קוד משאב ,126 :תיאור :ה.איכות-סלילה,תשת' ופיתוח )מאגר(

17/05/2018
28/05/2019
18/01/2018
04/02/2018
27/05/2019
 - 2דרג 2

ב.ר.מ.ד מהנדסים יועצים בע"מ
04/05/2020
איליקון בע"מ
29/07/2019
צ.ק הנדסה בע"מ
03/03/2021
יוגן הנדסה בע"מ
11/02/2018
עג'אוי  -הנדסה אזרחית בע"מ
24/11/2020
פורט מהנדסים בע"מ
05/01/2021
אלכסנדר פוליאקוב מהנדסים בע"מ
22/04/2018
יריב הנדסה אזרחית ) (1989בע"מ
21/03/2018
אי.אס.קיו הנדסה,פיקוח ובקרת איכות כבישים
17/05/2018
בע"מ
ט.נ.מ בע"מ
28/05/2019
ארם מהנדסים בע"מ
18/01/2018
גיאוכום בע"מ
04/02/2018
מ.נ.מ .מהנדסים בע"מ
28/05/2019
קוד משאב ,137 :תיאור :חוקרים )מאגר(
י .הדס  -יעוץ ומחשוב לוגיסטי בע"מ
25/06/2020
ד"ר גלית כהן  -בלנקשטיין
17/03/2019
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קוד משאב ,169 :תיאור :יועץ בטיחות באש)מאגר(
25/02/2021
05/03/2021
03/03/2021
03/02/2021
10/09/2020
07/09/2020

י .ינקוביץ הנדסת בטיחות והגנה מאש בע"מ
גל טל ת"א הנדסת בטיחות ) (1998בע"מ
נפתלי רונן -אדריכל ,יועץ בטיחות בע"מ
י.פרידמן הנדסת בטיחות אש
שלהבת מערכות מידע בע"מ
על בטוח הנדסת בטיחות

 - 2דרג 2

 - 1דרג 1

י .ינקוביץ הנדסת בטיחות והגנה מאש בע"מ
25/02/2021
עואד הנדסה  -עואד מחמוד
27/12/2021
י.פרידמן הנדסת בטיחות אש
03/02/2021
שלהבת מערכות מידע בע"מ
13/01/2021
על בטוח הנדסת בטיחות
06/08/2020
קוד משאב ,127 :תיאור :יועץ בטיחות בתנועה-הס"ת )מאגר(
07/02/2022
28/06/2021
15/07/2021
13/10/2020
19/11/2020
13/10/2020
30/07/2020
14/06/2020
13/06/2019
23/07/2019
17/06/2019
25/04/2018
05/08/2019
19/06/2019
16/06/2019
09/06/2020
21/06/2019
26/06/2019
05/04/2021
09/06/2020

טכנו ספטי -אלכס קליץ'
חץ וקונוס בע"מ
מיכאל פוסטלניק יעוץ הנדסי
קבוצת אניגמה חברה להנדסת בטיחות 2014
בע"מ
כהן אליהו -רזיאל מאיר בטיחות בתנועה
דוד חזן-יועץ בטיחות בתנועה
גילעד בטיחות בתנועה
א.י .בטיחות
כהן אליהו
א.ב .בטיחות ב.ע .בע"מ  -אלי בן עזרא
איתמר עפרי
והבי סלים
ביטון רונן )בר שמאות(
צבי שושני שרות נהול ופקוח בע"מ
לירן יצחק
פאדיה את שריף מהנדסים
מ.דרור מהנדסים
וקנין מומי
יקואל שי-שירותי בטיחות בתנועה ובעבודה
מ.ע.צ.מ.ה בטיחות בתנועה בע"מ
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צבי שושני שרות נהול ופקוח בע"מ
19/06/2019
וקנין מומי
26/06/2019
יקואל שי-שירותי בטיחות בתנועה ובעבודה
05/01/2021
קוד משאב ,131 :תיאור :ייעוץ תיאום תכנון ביצוע )מאגר(
נוה פרונות הנדסה ופרויקטים בע"מ
07/02/2022
אייל סונגו בע"מ
07/02/2022
אתגר חברה להנדסה )ק.ב(.בע"מ
02/04/2020
ע.קו שרותי הנדסה
30/07/2020
שרף גרופ בע"מ
09/09/2020
רקיע הנדסה ותשתית ) (1994בע"מ
04/03/2021
פרימה נובה בע"מ
04/03/2021
דן בן-עמרם הנדסה וניהול בע"מ
15/07/2021
דוטרון  1984מהנדסים אזרחיים בע"מ
19/08/2021
סלמן יזמות והנדסה בע"מ
30/09/2021
יניב זוהר הנדסה בע"מ
27/12/2021
גרין אנד רד ואיט בע"מ
27/12/2021
גרויסמן הנדסה בע"מ
05/02/2018
אקסלנס תחבורה חכמה בע"מ
03/05/2020
תגל הנדסה אזרחית תיאום ופיקוח בע"מ
04/08/2019
א.פ .ייעוץ וניהול הנדסי
25/07/2019
קוד משאב ,128 :תיאור :יעוץ בטיחות בעבודה )מאגר(
טכנו ספטי -אלכס קליץ'
07/02/2022
א.י בטיחות -יוסי וסרמן
15/07/2021
א.י .בטיחות
05/04/2021
א.ב .בטיחות ב.ע .בע"מ  -אלי בן עזרא
23/07/2019
ב.י.ק.ל.ס השקעות בע"מ
20/05/2019
על בטוח הנדסת בטיחות
07/09/2020
משש יעקב
28/05/2019
מומנתקן הנדסת איכות ובטיחות בע"מ
16/04/2018
יקואל שי-שירותי בטיחות בתנועה ובעבודה
12/09/2018
קוד משאב ,111 :תיאור :יעוץ סטטוטורי )מאגר(
מירב גריידי
15/07/2018
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
25/06/2020
לרמן  -בלרמן  -בן שושן
07/09/2020
גיאו פרוספקט בע"מ
01/10/2020
אהרון סמדר -תכנון ערים
29/06/2020
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
15/07/2021
יובל ויצמן יעוץ וניהול הנדסי בע"מ
12/07/2018
גיאו בן גור אדריכלות בע"מ
09/06/2020
זאב עמית צבי יושע תכנון ערים בע"מ
01/10/2020
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
10/12/2018
אדם מזור-אלי פירשט אדריכלים
09/06/2020
כדורי הנדסה בע"מ
15/07/2021
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
20/03/2018
מלגר ייעוץ תכנון ניהול פרוייקטים
09/12/2018
י.ציפרוט אדריכלות בע"מ
12/03/2019
גונן אדריכלים ומתכנני ערים בע
10/12/2018
מ.קוטלר תכנון בע"מ
19/03/2019
תדם הנדסה אזרחית בע"מ
16/06/2021
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
13/12/2018

 - 1דרג 1

קוד משאב ,142 :תיאור :יעוץ סטטיסטי )מאגר(
23/06/2020
19/08/2021
16/06/2021
29/08/2019
16/06/2021
05/08/2019
20/04/2020
03/02/2020
29/10/2019
05/08/2019

גיאוקטוגרפיה המכון למחקר מרחבי בע"מ
יהונתן גת אריאל
שירן  -סקרים ומחקרים בע"מ
איתי ואן ריין
תסקיר-סקרים ומחקרים בע"מ
מרכוס סיינוק
מדגם  -יעוץ ומחקר בע"מ
דאטאסנס בע"מ
רותי אמיר
סיגמא  6בע"מ

 - 2דרג 2
דיאלוג  -יעוץ ארגוני ,מחקר והדרכה בע"מ
18/08/2019
אינטייק מחקרים בע"מ
14/08/2019
איתי ואן ריין
19/08/2021
תסקיר-סקרים ומחקרים בע"מ
16/06/2021
מדגם  -יעוץ ומחקר בע"מ
20/04/2020
דאטאסנס בע"מ
03/02/2020
קוד משאב ,119 :תיאור :מו"מ לפינוי קר'-מגזר חקלאי )מאגר(
הראל מדידות בע"מ
02/04/2020
בר טכנולוגיות )ד.ש (.בע"מ
23/09/2020
מירב פריאל שמאות מקרקעין וניהול נכסים
03/02/2021
בע"מ

פרימן מרדכי יועצים בע"מ
10/03/2020
גרינבאום ברקן בע"מ
27/03/2018
זאב עמית צבי יושע תכנון ערים בע"מ
12/09/2018
תוכן תכנון כלכלה וניהול בע"מ
03/10/2018
מלגר ייעוץ תכנון ניהול פרוייקטים
06/08/2018
גבע ייעוץ ורכישה לצרכי ציבור בע"מ )ברקאי
03/03/2021
גיורא()כולל ספק-ברקאי גיורא )גבע ייעוץ
ורכישה לצרכי ציבור ב
קוד משאב ,118 :תיאור :מו"מ לפינוי קר'-מגזר עירוני )מאגר(
מירב פריאל שמאות מקרקעין וניהול נכסים
03/02/2021
בע"מ

פרימן מרדכי יועצים בע"מ
10/03/2020
גרינבאום ברקן בע"מ
27/03/2018
זאב עמית צבי יושע תכנון ערים בע"מ
25/02/2018
תוכן תכנון כלכלה וניהול בע"מ
03/10/2018
מלגר ייעוץ תכנון ניהול פרוייקטים
06/09/2018
גבע ייעוץ ורכישה לצרכי ציבור בע"מ )ברקאי
27/01/2021
גיורא()כולל ספק-ברקאי גיורא )גבע ייעוץ
ורכישה לצרכי ציבור ב
קוד משאב ,110 :תיאור :מורשה נגישות מתו"ס )מאגר(
נגישות לעסקים בע"מ
15/07/2021
עמותת שק"ל שילוב קהילתי לאנשים עם
01/11/2021
מוגבלויות
סכס מאהר עפיף
01/11/2021
27/12/2021
עואד הנדסה  -עואד מחמוד
27/10/2020
שלמה ברוך
11/03/2021
עינב קוה-יאיר
ס.מ .פורמה אדריכלים ויועצים בע"מ
09/09/2020
06/05/2020
מאיר אטדג'י
אריאל גרדשטיין  -גישה טובה בע"מ
29/10/2019
31/01/2021
נפתלי רונן -אדריכל ,יועץ בטיחות בע"מ
אדם עמית תשלובת יעוצית בע"מ
15/02/2018
11/02/2018
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
געש אדריכלים ויועצים בע"מ
11/12/2018
19/12/2018
דוויק היתם
ונדסבורגר נורית
10/12/2018
24/03/2019
צ.ק הנדסה בע"מ
עג'אוי  -הנדסה אזרחית בע"מ
01/10/2020
י.ציפרוט אדריכלות בע"מ
12/03/2019
קוד משאב ,239 :תיאור :ניתוח שכ"ט מתכננים  -תעריפים)מאגר(
 - 1דרג 1
25/01/2021
05/01/2021
05/01/2021

מלכה רוחאנא
מנוף לעסקים שירותים כלכליים בע"מ
א.מ ניהול ובקרה
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18/01/2021

אורית שורץ

 - 3דרג 3
28/01/2021
מנוף לעסקים שירותים כלכליים בע"מ
א.מ ניהול ובקרה
05/01/2021
קוד משאב ,139 :תיאור :סקירת גשרים )מאגר(
 - 2דרג 2
07/02/2022
28/10/2020
15/07/2021
19/08/2021
27/12/2021
02/04/2019
01/10/2020
06/05/2019
18/01/2021
01/04/2019
01/11/2021
23/09/2019
11/03/2021
24/10/2019
01/04/2019
03/03/2020
01/04/2019

שלום גולדשטיין הנדסה אזרחית בע"מ
אינג' קלצל גרגורי
גובי הנדסה
ב .נחשון הנדסת גשרים ומבנים בע"מ
מועלם טל
גדליה אוליצקי הנדסה בע"מ
גרנד הנדסת גשרים ומבנים בע"מ
קמרון הנדסה בע"מ
צ.ק הנדסה בע"מ
סטאר מהנדסים בע"מ
סקרלט שנקר מהנדסים בע"מ
ש .דותן הנדסה בע"מ
גרושקו מהנדסי מבנים בע"מ
ש.מועלם מהנדסים ויועצים בע"מ
פ.ק.צ .הנדסה ( )1997בע"מ
אמי-מתום -מהנדסים ויועצים בע"מ
קדמור מהנדסים בע"מ

קוד משאב ,112 :תיאור :שמאות מקרקעין )מאגר(
24/01/2018
תמר אברהם שמאות מקרקעין
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות'
31/01/2018
08/02/2018
מאיר צור שמאי מקרקעין
מסילתי חיים חב' לשמאות מקרקעין בע"מ
25/02/2018
12/03/2018
אציל גלית לדור
כהן אורי עו"ד שמאי מקרקעין
16/04/2018
17/04/2018
אגמון אלי
טרייסמן בע"מ
26/04/2018
26/04/2018
ר.שרים שמאות והנדסה אזרחית בעמ
אייל עמית שמאות מקרקעין הנדסה ויזמות
09/05/2018
בע"מ
09/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
27/05/2018
27/05/2018
27/05/2018
27/05/2018
27/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
15/10/2018
02/04/2019
26/05/2019
07/07/2020
28/07/2020
29/11/2020

אלון לילי
בן חיים דן
ידיד בירן ושות'
נתיבות יצירה שמאות ייזום וניהול בע"מ
מוציא קשת-שמאי מקרקעין ועו"ד
לוי דורון שמאי מקרקעין
ד.א .דוראל נדל"ן
דור מלכה )דור שמאים(
דרור ישראל שמאי מקרקעין
גלנצר חיים  -המכון לשמאות והנדסה
קרול גדעון
פז כלכלה והנדסה בע"מ
יחזקאל יוסף מהנדס אזרחי ושמאי מקרקעין
נוימן נתי שמאי מקרקעין
גיל אברהמי-שמאות מקרקעין בע"מ
ד .ו-י .שני בע"מ
רון רודיטי בע"מ
א .המאירי שמאים ויועצים בע"מ
חופשי נטל כהן בע"מ
מוטי זייד בע"מ
מירב פריאל שמאות מקרקעין וניהול נכסים
בע"מ
גרשטיין וקראט יעוץ כלכלי בע"מ
גיל גלעד שמאות מקרקעין
פן שמואל ושות
רמי סויצקי שמאות מקרקעין וניהול בע"מ
גבע בלטר בע"מ
ראובן כהן שמאות מקרקעין וניהול נכסים
אברהמוב יגאל שמאות מקרקעין בע"מ
מנדלסון אבי
דוד סגל-שמאות מקרקעין וניהול
יורם יפה
ברעם אילן
שפט שמאים -שפט אורית
אבן חן שמאות מקרקעין
אהרוני עמיר שמאות

02/12/2018

דסה-נייר שמאות מקרקעין ייעוץ כלכלי והנדסה

28/05/2018
28/05/2018
26/04/2018
12/03/2018
29/03/2018
15/02/2018
25/06/2020
15/02/2018
04/03/2018

רוחי מנאע
פנינה נוי אדריכלות ושמאית מקרקעין בע"מ
חבקין שמאים בע"מ
סיגלית ב.ש .שמאות מקרקעין בע"מ
אירני עזר גנץ שמאים
ביטון רונן )בר שמאות(
דנוס כהן שמאי מקרקעין בע"מ
א .ליפה שמאות מקרקעין וניהול נכסים בע"מ
גוילי רוני

03/03/2021
03/03/2021
04/03/2021
04/03/2021
21/03/2021
20/06/2021
15/07/2021
16/04/2018
22/04/2018
11/02/2018
17/01/2018
23/04/2018
29/04/2018
28/05/2018
27/05/2018

קוד משאב ,104 :תיאור :תכנון גיאומטרי )מאגר(
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26/10/2020
28/10/2020
16/06/2021
23/06/2021
01/11/2021
08/08/2018
15/12/2020
06/08/2018
19/08/2021
24/05/2018
12/08/2020
12/08/2020
01/10/2020
21/01/2018
05/04/2018
09/06/2020
05/08/2018
27/08/2018
16/07/2018
05/03/2020
21/01/2019
28/11/2019
10/12/2018
18/03/2018
14/02/2018
20/03/2018
12/08/2018
20/12/2020
08/08/2018
05/08/2018
12/07/2018
07/08/2018
05/04/2021
16/06/2021
20/03/2018
16/06/2021
24/11/2020
15/07/2021
01/10/2020
10/12/2020
07/09/2020
17/07/2018
02/04/2020
07/08/2018
10/12/2018
16/06/2021
05/08/2018
08/08/2018
23/07/2020
09/08/2018
05/03/2020

ביסאן  -הנדסת כבישים ותנועה בע"מ
יריב הנדסה אזרחית ומדידות-יעקב רוטנברג
אל.בי.אס הנדסה
מועתז כילאני
אם-אס הנדסה תכנון תנועה ותחבורה בע"מ
מהוד הנדסה בע"מ
עשת-הנדסה בע"מ
ארצי הנדסה אזרחי בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
אוסאמה חטיב הנדסה בע"מ
שיא חדש בע"מ
אריה צור מהנדסים בע"מ
ג'לאל מנסור משרד להנדסה אזרחית
הראל מהנדסים אזרחיים בע"מ
אדלר ישראל -י.א.ה הנדסה אזרחית בע"מ
פרץ סלע הנדסה אזרחית בע"מ
וי.אס הנדסה אזרחית בע"מ
תהן-תכנון הנדסי)  (1985בע"מ
י.ט הנדסה
נעם ליבנה הנדסה בע"מ
חלו"א חברה למדידות והנדסה בע"מ
פאדיה את שריף מהנדסים
חב' מהנדסים לתכנון ופקוח בע"מ
ברלב-ינון בע"מ
לנדיוז תכנון תנועה וכבישים )(2005בע"מ
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
אלבכס הנדסה בע"מ
ס.מ.ד מהנדסים בע"מ)כולל ספק-סאמר זועבי(
ד.א.ל הנדסה בע"מ
אלתן הנדסה אזרחית  2002בע"מ
ז.ה.ב .הנדסה בע"מ
אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
פרייברג מהנדסים ) (2004בע"מ
ארם מהנדסים בע"מ
ירון עברון הנדסה בע"מ
תדם הנדסה אזרחית בע"מ
אינג תים בע"מ
ג .הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ
דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ
נתן תומר הנדסה  -אן.טי.
בשיר עבד אל-ראזק בע"מ
פ.ק.צ .הנדסה ( )1997בע"מ
ח .פאהום ושות' שירותים הנדסיים בע''מ
ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
חסון ירושלמי תכנון ) (1997בע"מ
אמאב תחבורה ותנועה  2012בע"מ
ש .קרני מהנדסים בע"מ
אמי-מתום -מהנדסים ויועצים בע"מ
ד"ר אליה בן שבת
לוי שטרק מהנדסים יועצים בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
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08/08/2018
מהוד הנדסה בע"מ
גבריאל לוטן מהנדסים בע"מ
27/12/2021
02/04/2020
וי.אס הנדסה אזרחית בע"מ
תהן-תכנון הנדסי)  (1985בע"מ
06/08/2020
21/01/2019
חלו"א חברה למדידות והנדסה בע"מ
לנדיוז תכנון תנועה וכבישים )(2005בע"מ
14/02/2018
19/08/2021
גרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
אלבכס הנדסה בע"מ
05/04/2021
08/08/2018
ד.א.ל הנדסה בע"מ
26/04/2021
פרייברג מהנדסים ) (2004בע"מ
תדם הנדסה אזרחית בע"מ
16/06/2021
19/08/2021
ג .הנדסה אזרחית תנועה ותחבורה בע"מ
דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ
01/10/2020
07/08/2018
ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
חסון ירושלמי תכנון ) (1997בע"מ
31/12/2018
05/08/2018
ש .קרני מהנדסים בע"מ
אמי-מתום -מהנדסים ויועצים בע"מ
08/08/2018
09/08/2018
לוי שטרק מהנדסים יועצים בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
05/03/2020
קוד משאב ,135 :תיאור :תכנון עירוני אסטרטגי )מאגר(
16/06/2021
י.ע.ל אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
פרחי-צפריר אדריכלים בע"מ
06/05/2019
07/07/2020
קייזר אדריכלים ומתכנני ערים
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
27/12/2021
16/06/2021
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
רן וולף תכנון אורבאני וניהול פרוייקטים
05/11/2018
קוד משאב ,123 :תיאור :תכנון קווי תקשורת )מאגר(
סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ
07/02/2022
תרי נתיבי אור וחשמל בע"מ
07/09/2020
22/01/2018
ירום -חברה להנדסה בע"מ
נעים בדרך הנדסת פרויקטים ומערכות
24/11/2020
14/03/2018
אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ
אינג' א.דומן מהנדסי חשמל בע"מ
18/10/2018
03/04/2019
איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ
אפרו שרותי הנדסה ושיווק בע"מ
18/10/2018
21/03/2018
צור נעמן הנדסת חשמל בע''מ
04/02/2018
רמאור בע"מ
ג.א.ש הנדסת חשמל
21/10/2018
27/01/2020
כרמל עוזי מהנדסים יועצים
טופז חברה להנדסת חשמל בע"מ
21/10/2018
21/10/2018
טיקטין תכנון חשמל בע"מ
סמו הנדסת חשמל בע"מ
22/10/2018
18/10/2018
ספיר י.ז.ח בע"מ

קוד משאב ,105 :תיאור :תכנון רמזורים )מאגר(
סטולרסקי דבורה הנדסה תנועה בע"מ
09/09/2020
24/05/2018
פלד רולי
ב.ט.ה ברטל הנדסה בע"מ
14/03/2018
08/04/2019
ירון עברון הנדסה בע"מ
דגש הנדסה תכנון תנועה ודרכים בע"מ
18/01/2018
26/02/2018
נתן תומר הנדסה  -אן.טי.
14/04/2019
ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
אמאב תחבורה ותנועה  2012בע"מ
07/04/2019
07/04/2019
מ.ת.נ הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
אמי-מתום -מהנדסים ויועצים בע"מ
10/04/2019
08/04/2019
ד"ר אליה בן שבת
לוי שטרק מהנדסים יועצים בע"מ
16/04/2018
קוד משאב ,101 :תיאור :תכנון תב"ע )מאגר(
י .מולכו אדריכלים בע"מ
07/02/2022
יער אדריכלים ומתכנני ערים ) (2001בע"מ
03/12/2018
04/12/2018
אורית אורנת רות שפירא אדריכלות ותכנון
א.ב מתכננים בע"מ
20/04/2020
25/06/2020
ארמון אדריכלים ומתכניני ערים בע"מ
לייטרסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים
07/07/2020
בע"מ
07/07/2020
צמיר אדריכלים בע"מ
07/07/2020
רן בלנדר -אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
ה.א .הנדסה ובניה בע"מ
06/08/2020
03/02/2021
גל-אור פישביין אדריכלים בע"מ
דני לזר אדריכלים בע"מ
03/02/2021
25/04/2021
פרייס פילצר יעבץ אדריכלים
בסט אדריכלים ומתכנני ערים
30/09/2021
20/04/2020
י.י .גרנות אדריכלים בע"מ
יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
15/06/1934
31/01/2021
באה אדריכלים ובוני ערים
פרחי-צפריר אדריכלים בע"מ
05/12/2018
09/12/2018
ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
קולקר-קולקר-אפשטיין בע"מ
16/04/2019
23/07/2020
ענבר-שמיר אדריכלות בע"מ
ב .פלג אדריכלים מתכנני ערים בע"ע
06/08/2020
05/12/2018
אן.סי.איי .חן אדריכלים
ד.איתן /ר.להב -ריג אדריכלים ומתכנני ערים
08/04/2019
03/12/2018
גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ב.איזנברג ב .שרמן אדריכלות בע"מ
11/12/2018
10/12/2020
גיאו בן גור אדריכלות בע"מ
לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בעמ
20/04/2020
11/12/2018
צ .מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ
20/04/2020
אדם מזור-אלי פירשט אדריכלים
פיטלסון שילה יעקובסון אדריכלים
09/06/2020
26/12/2018
מנספלד קהת אדריכלים
האוסמן אדריכלים ובוני ערים
04/12/2018
19/08/2021
קנפו כלימור אדריכלים בע"מ
י.ציפרוט אדריכלות בע"מ
11/12/2018
12/12/2018
גונן אדריכלים ומתכנני ערים בע
נעמה מליס ,אדר' בינוי ערים בע"מ
10/12/2020
קוד משאב ,136 :תיאור :תכנון תחבורה רב אמצעי )מאגר(
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23/04/2018
16/06/2021
19/08/2021
01/11/2021
15/07/2021
03/03/2020
16/06/2021
14/02/2019
16/12/2019
01/01/2019
02/01/2018
03/12/2018
20/08/2018
21/01/2019
15/07/2021
26/05/2019
16/06/2021
05/01/2021
05/12/2019
16/06/2021
27/11/2018
27/11/2018
25/06/2020
28/10/2018
27/11/2018

מידן תכנון והכוונה בע"מ
גרה בותיינה
יונתן לבנדיגר
בכור שלמה
יואב לרמן
גילת שרון
תחבורה-היום ומחר,הארגון הישראלי
ערן מלמוד תכנון תחבורתי בע"מ
וויטנברג יעל מגידו
ארנון גולני
מרכוס סיינוק
אינטרנס תחבורה משולבת בע"מ-צבי
זילברשמיט
רותי אמיר
שרב ניר
מערכות תחבורה ירושלים בע"מ
הילברט אופיר
אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
רום הנדסת תחבורה בע"מ
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
אנמושן קונסלטנטס בע"מ)כולל ספק-מנסרה
הנד תכנון וייעוץ תחבורה(
ד"ר רוברט אסחאק -תכנון תחבורה בע"מ)כולל
ספק-אסחאק רוברט ד"ר(
אמי-מתום -מהנדסים ויועצים בע"מ
ד"ר אליה בן שבת
גל תכנון מערכות אורבניות בע"מ
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
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פרחי-צפריר אדריכלים בע"מ
16/06/2021
מערכות תחבורה ירושלים בע"מ
22/03/2018
אייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
16/06/2021
רום הנדסת תחבורה בע"מ
21/03/2018
אנמושן קונסלטנטס בע"מ)כולל ספק-מנסרה
16/06/2021
הנד תכנון וייעוץ תחבורה(
16/06/2021
אמאב תחבורה ותנועה  2012בע"מ
אמי-מתום -מהנדסים ויועצים בע"מ
27/11/2018
ד"ר אליה בן שבת
11/02/2018
גל תכנון מערכות אורבניות בע"מ
21/01/2019
פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון בע"מ
28/10/2018
קוד משאב ,124 :תיאור :תסקיר השפעה/חו"ד )מאגר(
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02/06/2019
21/01/2018
24/12/2018
25/12/2018
23/12/2018
18/01/2021

גיאו פרוספקט בע"מ
לשם שפר איכות סביבה בע"מ
תו"פ סביבה ואקוסטיקה בע"מ
פיתוח סביבה וקיימות בע"מ
אתוס אדריכלות ותכנון סביבה
אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ

02/06/2019
21/01/2018
05/01/2021

גיאו פרוספקט בע"מ
לשם שפר איכות סביבה בע"מ
פיתוח סביבה וקיימות בע"מ
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