
תחומים למתן ייעוץשם פרטישם משפחהתאגיד/שם חברה 
2successהרצאות והדרכות, ניהול, כספיםעמיתעשת

4s Salinger'S Simple Solutionטיפול בשפכים, יעוץ לאיכות סביבה, ניהול סביבתיחגיתשניר זלינגר ,
שיפור תהליכים

GME Trustניהול , ייעוץ כלכלי, ייעוץ אסטרטגי, פיתוח ארגונימשהצברי
.הנחיית קבוצות, לווי מנהלים, משברים

GME Trustרשויות ערביות , מנהלים ,יועצים חרום וביטחוןמשהצברי
-פיתוח ארגוני , הדרכה בפיתוח ארגוני, ודרוזיות

,קואצינג/ ליווי מנהלים, תהליכים כוללניים

INTERTOWN LTDמיפויאודיןאבני ,GIS ,תמרורים/סקרי כתובות
myהדרכות עובדים : ייעוץ בתחום הערכות לחירוםבנצי יעקבבן ציון ביטחון

, הכנת תכניות חירום, תרגילים, ובעלי תפקידים
הכנת תרחישי , תכניות משלימות בחירום, ביקורות

.ייחוס לכלל המצבים

tactic plusהדרכת איסוף ראיות ואתיקה מקצועית לפקח אמנוןצלה
הדרכות בתחום , מסייע ואיכות הסביבה, אוכף

הדרכות , החירום האבטחה הביטחון והמודיעין
בתחום מניעת דלקות

תכנון חשמלאליאליהבא תכנון חשמל.א
מדידותבאסלאבו שקארהב הנדסה.א
מדידותאלהחוטימסקיהנדסה. ט.א

ניהול ופיקוחפיטראילייבמ"מהנדסים בע. ד.פ.א
אדריכלות נוףבאריבן שלוםאב אדריכלות נוף

פיקוחאלחדיףתומרמ"אבני דרנזיק מירון בע
אדריכלות פיתוח ונוףיורםאגמוןאגמון אדריכלות נוף

אדריכלות נוףטליטוךמ"סרגוסי בע-אדריכלות נוף טו
תנועה ותחבורהאוסאמהחטיבמ"אוסאמה חטיב הנדסה בע

קונסטרוקציית מבניםאוסאמהחסןאוסאמה חסן הנדסת בניין ואדריכלות
אדריכלות מבנים אביאוראור אדריכלים

עיצוב פנים

כלכלהאפרתאיריסמ"אורבניקס בע
 תכנוןאפרתאיריסמ"אורבניקס בע
סביבהאפרתאיריסמ"אורבניקס בע



המרכז לפיתוח - i Decide/ איי דיסייד 
קריירה

ייעוץ לחיילים משוחרריםיובלשפיר

המרכז לפיתוח - i Decide/ איי דיסייד 
קריירה

הנחיית קבוצות למחפשי עבודהיובלשפיר

המרכז לפיתוח - i Decide/ איי דיסייד 
קריירה

הנחייה וקורסים להכוונה מקצועית- פיתוח יישוביםיובלשפיר

איינשטיין שריר ניהול פרויקטים פיקוח 
מ"בניה בע

ניהול ופיקוחשריראיינשטיין

תהליכים - פיתוח ארגוני , רשויות ערביות ודרוזיותקובילנגלבןמ"אינקיואל ישראל בע
שיתוף , תכנון אסטרטגי, ליווי מנהלים, כוללניים

,ציבור

רשויות ערביות )פיתוח ארגוני - מפעםגילהכץ- לאור(INQL)מ "אינקיואל ישראל בע
ליווי ,תהליכים כוללניים- פיתוח ארגוני(ודרוזיות

ייעוץ , סים"הדרכות מקצועיות לעו- רווחה. מנהלים
בתחומי רווחה שירותים חברתיים קהילה וחוסן

ליווי והקמת , ליווי בכניסה לתפקיד, יעוץ ארגוניאיריתדביראירית דביר
ליווי , מחלקות פיתוח והדרכה ברשויות מקומיות

מנהלי הדרכה ומשאבי אנוש

,ניהול תכנוןמ"איתם ליעד ניהול והנדסה בע
פיקוח, פרוייקטים

ובקרה, הנדסי

ע ואדריכלות מבנים"אדריכלות תבלוידרוריתמ"דרורית לוי אדריכלים בע- איתן רונאל 
יעוץ בפיתוח , יעוץ אסטרטגי, יעוץ בפיתוח ארגונינאיףאבו שרקיהנאיף אבו שרקיה- ריאדה - אל

כלכלי

הנדסת ,תנועה ותחבורה ,קונסטרוקצית מבניםמ"אמי מתום מהנדסים ויועצים בע
תכינת,כבישים

ן ניהול פרוייקטים הנדסיים בבניה "אמיק
מ"בע

פיקוח הנדסי ובקרה, פרוייטקים, ניהול תכנוןצביקהרז

רשויות ערביות , הטמעת הרפורמה לרישוי עסקיםענתגורן- זלמה מ"אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע
/ ליווי מנהלים, הדרכה בפיתוח ארגוני, ודרוזיות

קואצינג

אדריכלות ותכנון עריםנתירותםנתי רותם אדריכלים- אמנון רכטר 



הובלת : קהילתיות ובניית חוסן קהילתי הכוללאיריסברקאיאמנות החיים ביחד
פיתוח . תהליכים קהילתיים לפיתוח קהילתיות

תהליכים לחיזוק הקשרים ,. מנהיגות קהילתית
פיתוח מודלים ייחודיים ,הבינאישיים בקהילה 

,לחיים משותפים איכותיים

, סדנאות פיתוח, צוותים, ליווי מנהלים, ייעוץ ארגונינועהיצחקאנגרמה אימון והדרכה
קורסי , ייעוץ אסטרטגי, (coaching)תהליכי אימון 

.הכשרות ופיתוח חומרים ממוחשבים

. 16, ייעוץ לרשויות ערביות ודרוזיות. 14- מפעם אליטייכראנפה
ליווי . 17פיתוח ארגוני בתהליכים כוללניים 

קואצינג/מנהלים

זיהום קרקע וחומרים מסוכנים- איכות הסביבה ימיתלוימ"אקולוג הנדסה בע
תכנון אסטרטגיאריהארנראריה ארנר

, חונכות וליווי מנהלים, יעוץ ותכנון אסטרטגיאריקרז.ניהול ויעוץ, אריק רז
.הכנת תכניות עבודה, הגדרות תפקידים

יעוץ ארגוני קהילתיארמלליימןארמל ליימן
אדריכלות נוףרותיארניאדריכלות נוף-ארני

(1,4,5)פיתוח ישובים , (2,3)רווחהדנילוימ"אשחר שרותי חברה ורווחה בע
הנחיית קורסים והדרכות , ייעוץ וליווי ישוביםרוניקינןמ"אשחר שרותי חברה ורווחה בע

למגזר הכפרי

צמיחה , פיתוח ארגוני מערכתי, תכנון אסטרטגיאוריתדגני דיניסמןמ"אשחר שרותי חברה ורווחה בע
יעוץ אישי למנהלים, דמוגרפית ופיתוח יישובים

, ייעוץ והנחייה, פיתוח קהילתית, תכנון אסטרטגימייקלמנסקימ"ארגון שירותי חברה ורווחה בע, אשחר
בניית שירותים, הדרכת מנהלים

ריכוז אקדמי של קורסים , יעוץ והדרכת מנהליםמיכלרוזנברגמ"שירותי חברה ורווחה בע, אשחר
.תכניות בתחום החברה והרווחה, בתחום הקהילה

, מתכנני ערים, אקלים, יועצי סביבה, אדריכלותנטליטרנרידראדריכלות תכנון וסביבה- אתוס 
שבילי אופניים, פסולת ומיחזור

ל "סמנכ)גולדשטיין מ"ב תכנון ופיתוח הנדסה בע.א.ב
(ומנהל פרויקטים

 23- פיקוח הנדסי ובקרה , פרוייקטים, ניהול תכנוןדוד
בטבלה

בטיחותמתירחמניבטיחות רחמני
פיתוח ארגוני תהליכים ,הדרכה ופיתוח ארגוניבועזבן יצחקאימון ייעוץ והדרכה- בן יצחק בועז

ייעוץ וליווי ישובים, ינג'קאוצ-ליווי מנהלים,כוללנים



ייעוץ , ייעוץ ופיתוח מנהלים בדגש על מערכות חינוךבעזורשבסקיבעז ורשבסקי
למערכות חינוך העובדות עם תלמידים בסיכון גבוה 

.לנשירה

(מבנה ציבורי גדול)אדריכלות מבנים דרורברברברבר אדריכלים
אומימהברהםמ"ברהם תשתית וצנרת בע

מתן שירותי שמאות מקרקעיןאלחנןברסלבברסלב ובניו
הנחיית קבוצות למחפשי עבודהברקאוריברק אורי
הנחיית קבוצות למחפשי עבודהברקאוריברק אורי

יעוץ לחיילים משוחררים
הנחייה וקורסים להכוונה מקצועית

הדרכת טיולים

יעוץ הנדסת קרקע וביסוסישראלקיסרמ"א הנדסת קרקע וביסוס בע.י.ג
ייעוץ וליווי להליך רישוי עסקיםשלמהגיספןייעוץ וליווי להליך רישוי עסקים.- ש.ג

מדידותאיתןזליכהגאוטופ מיפוי ומדידות
תנועה ותחבורהגדעוןחיליועץ תחבורה-גדעון חיל 

אדריכלות מבנים, ע"אדריכלות תבמ"גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע
מדידותמתןזיידמ"גיאו מאפ הנדסה ומדידות בע

מדידותעיסאאטרשגיאוסייט

הטמעת הרפורמה לרישוי עסקיםפרידמןגידיגידי פרידמן
וייעוץ, הבטחת איכות , פיקוח, ניהולנתןפרוידנברגרמ"הר הנדסה בע- גיל

תכנון פיתוח ותכנון צמחיה-אדריכלות נוףגליהנבון-גלעדנבון אדריכלות נוף-גליה גלעד
/ליווי מנהליםגליהקידרוניגליה קידרוני

הדרכות, קואצינג

ינג והדרכה'ליווי מנהלים קואוצגליהקידרוניגליה קידרוני
אוטם מורשה/ ניהול ופיקוח פרוייקטים יונתןגרינשטייןגרינשטיין ניהול פרוייקטים

 ניהול פרויקטים ופיקוח מבני ציבור23גדירווחגת טלרון
ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה "ד

מ"ובקרה בע
תכנון תנועהאליהבן שבת

מדידותסאפידכוורס מדידות והנדסה.ד
אדריכלות מבנים ועיצוב פניםדביזיגלמןרינת קינן& דבי זיגלמן 

סקר עצים בוגרים, בינוי ערים, אדריכלות נוףדודאלחנתימ"דוד אלחנתי אדריכלות נוף בע
סקר עצים משמר וייעוץ ליווי אגרונומידורוןלנגדורון לנג

שמאות מקרקעיןדותןדרעימ"דותן דרעי אורן נס בע
יעוץ ארגונידיטיבוכנרדיטי בוכנר



אדריכלותאסנתדינורדינור און אדריכלות
תכנון ויעוץ נגישות, תכנון אדריכלי, ע"תכנון תבדניאלכהנאמ"דניאל כהנא תכנון נגיש בע
אדריכלדסמונדקפלןדסמונד קפלן אדריכלים

מנהל אקדמי, פיקוח עירוני, פיקוח סביבתידפנהגבישדפנה גביש
.הדרכת הורים. זוגי ומשפחתי, טיפול פרטני דקלה תמרשרלדקלה תמר שרל

-פיתוח ארגוני- 16; הדרכה בפיתוח ארגוני - 15גלעדארנוןדר גלעד ארנון בעמ
קואצינג/ליווי מנהלים- 17; תהליכים כוללניים 

משחוק בהוראה ולמידהעמוסקרטגינרדרך הטבע
העצמה בספורטעמוסקרטגינרעמוס קרטגינר-דרך הטבע 

ליווי מנהלים, תהליכי פיתוח אירגוני כוללניייגר זלינגרהדסהדס ייגר זלינגר
ייעוץ פיננסי ומשכנתאותנטליוייןהדרך אל הבית

אדריכלות , ע"אדריכלות תב: אדריכליםאליויסברגביזנסקי אדריכלים- ויסברג
מדיניות : תכנון מרחבי. עיצוב פנים- שונות.מבנים

ריכוז , קיימות, תכנון ערים, פרוגרמה לתכנון, תכנון
יעוץ התיעלות - איכות סביבה. ניהול וליווי תכנון

.אנרגטית ותכנון בניה ירוקה

פיתוח ואימון מנהלים, יעוץ ארגוניורדיתקמחיורדית קמחי
(מדידות)גאודיזיה ניזארזידאןמ"זידאן סוהייל בע

ן"שמאות ויעוץ נדלמוטיזיידמ"זייד את זייד שמאים בע
אדריכלות נוףמתניהזקרייכר- זק 

תכנון ובניה ומקרקעיןקוביצבי-בןצבי יעקב-חברת בן
אבחונים , מתן מענה רגשי פסיכולוגי פרטני וקבוצתיגיללישאגודה לטיפול בילד ובמשפחה- חוף הגליל

,פסיכודיאגנוסטיים, פסיכודידקטים 

שמאות מקרקעיןאמירחופשימ"כהן בע-חופשי נטל
ייעוץ קרקע וביסוס מבניםבאסםחזןמ"חזן הנדסת ביסוס בע

אדריכלותמאמוןחסןחסן אדריכלים
מדידות הנדסיותאלדב'נטוביץמ"חץ הצפון מיפוי והנדסה בע

:משרד של הנדסה הכולל תחומיםמאלקסבאגמ"חרמון מהנדסים בע
, בטיחות, מדידות, תנועה, כבישים, קונסטרוקציה

.מים וביוב, כיבוי אש, נגישות

גילמ"טאק אסטרטגיות צמיה בע
ליווי , ניהול הדרכה, תהליכי פיתוח אירגוני כוללני
מנהלים

כלים לקבלת החלטות פיתוח -טובי כהן
איחוד עוסקים מעגן מיכאל

תכנון מרחביטוביכהן



אר ניהול פרויקטים רב תחומיים .אמ.טי
מ"בע

-תנועה ותחבורה,תשתיות ופיתוח-הנדסת מים וביובערןלויטה
כבישים ותשתיות

מעלונים/דרגנועים/שירות ותחזוקה למעליותליאורשיריטיסנקרופ מעליות ישראל
טכנומד מדידות תכנון ושרותים הנדסיים 

מ"בע
(מדידות הנדסיות  )מדידות (רודולף  )רודי בלן

תנועה ותחבורה כבישים ותשתיות שבילי אופנייםט הנדסה.י
תכנון אדריכליירוןגרנותמ"גרנות אדריכלות בע. י.י
אדריכלותירוןגרנותמ"גרנות אדריכלים בע. י.י

מבני ציבור - אדריכלות מבנים, ע"אדריכלות תבגבריאלמגןמ"בע ( 1993)יובתים 
מבני ציבור גדול, קטן

או עיצוב פנים/אדריכלות ויוליהקסלמןאדריכלית- יוליה קסלמן 
ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום הבנייהיונתןגלעדמ"יונתן גלעד ניהול ופיקוח בע

תכנון , תכנון שילוט, תכנון כבישים, תכנון תנועהאלכסאקרמןמ"הנדסה בע' יורוברידג
תכנון תאורה וחשמל, ניקוז

גינון והשקייהדוידרדליךדויד רדליך-יסמין גינון ופיתוח 
ציבורי קטן - אדריכלות מבניים , ע"תב- אדריכלותדורוןרוהטיןמ"יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע

יועץ התייעלות אנרגטית ותכנון בניה , גדול + 
, יועץ אקלים, אדריכלות פיתוח ונוף, ירוקה

פרוגרמות לתכנון, שטחים פתוחים, אדריכלות נוף

 מים וביוב 19 מים וביוב אינסטלצית מבנים 18עבדאללהריאןמ"יעד תכנון מים בע
הנדסת מים וביוב

אדריכלותאמנוןרכטרמ"יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בע
ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים 

מ"הנדסיים בע
יעוץ קרקע וביסוסישראלקלר

.35סעיף ', פרק א- יועצים משפטיים עמריכביריעורכי דין, בלום-קידר-נבו-כבירי
12סעיף ', פרק ג, יועצים משפטייםעמריכביריעורכי דין, בלום-קידר-נבו-כבירי

סדנאות לקבלת כלי ריאיון מועמדים, ליווי יישוביםשרהקיפרווסכלים עסקיים
.תחנת שאיבה, ניקוז הידרולוגיה, ביוב, מיםמאיררוזנטלמ"רוזנטל מהנדסים בע.מ

פיתוח ארגוני תהליכים , תכנון מרחבי ותכנון עירוניגלעדלוימ"מודוס הנחיית תהליכים שיתופיים בע
פיתוח ישובים, ליווי מנהלים, כוללניים

פיתוח ארגוני תהליכים , תכנון מרחבי ותכנון עירוניגלעדלוימ"מודוס הנחיית תהליכים שיתופיים בע
פיתוח ישובים, ליווי מנהלים, כוללניים

, פרוגרמות לתכנון, בדיקת תכניות, תכנון עריםגיארונןמודלים עירוניים
מדיניות תכנון, כלכלה עירונית



מוזיקה- חינוך הנחייה מקצועית חגיתמאיירס(לקול)מוזיקה לכל 
ייעוץ כלכלי וחשבונאימוטיחןמ"מוטי חן שרותים מוניציפליים בע

מניעת אלכוהול ותרבות שתייה לבני נוער והוריםמוטימלניקמוטי מלניק
שמאות מקרקעיןמוציאקשתמוציא קשת

פיתוח שירותי תוכנהבעזרייזמורן פיתוח תוכנה
פיתוח ונוףמיכלפישלמיכל פישל אדריכלות נוף ועיצוב

ייעוץ משפטימיכלרוזנבוים'מיכל רוזנבוים ושות
להורים ולילדים, העשרה לצוותים- חינוך מיכאלסלע אברהםמים וסלע
יב 'בהנהלת נג- מיראז יעוץ ארגוני ופננסי 
נסראלדין

כולל בדיקת  )רשויות מקומיות - יעוץ ארגוני ופננסי יב'נגנסראלדין
(תלושי שכר וקביעת תנאי שכר והעסקה 

יעוץ פדגוגימירישפירא009271305מירי שפירא עוסק מורשה 
מחלקת החינוךרותספירמכון ספיר

תהליכים -רשויות ערביות ודרוזיות ופיתוח ארגונידןבן חייםמ"מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בע
כוללניים

ייעוץ וליווי לעריכת מכרזי איכות לרשויות מקומיות מ"מניב הכנסות בע
ותאגידים מוניציפליים לרבות ייעוץ שוטף בנושאי 

מיקור חוץ של שירותי ליבה מוניציפליים

וגם של קריאה בכף " סיפורים מרפאים"סדנאות של מעייןבן אריהמעיין בן אריה
היד ושל קלפים טיפוליים

פיתוח הדרכהמרבסדובסקימפתחות
אכיפה , רישוי עסקים, פיקוח עירוני, איכות סביבהמשהאלוןד"משה אלון עו

ופיקוח

משה בלסנהיים יועץ מומחה לאיכות 
הסביבה

רישוי -קיימות , רפורמת רישוי עסקים-ם "מפעמשהבלסנהיים
מרצה בתחום פקח סביבה/מומחה-ם"מפע, עסקים

ובקרה, פיקוח הנדסי, פרוייקטים, ניהול תכנון- 23מאירקהילהתנופה מהנדסים- משרד 
מרצה בקורסי פקח סביבה ופקח עירונינירקלמרוד קלמרו"משרד עו

בטיחות ואיכות סביבהנתןרגבמ"רגב בטיחות ואיכות סביבה בע. נ 
נגישותקרןשני חייםמ"נגישות לעסקים בע

שירותי שכר וייעוץ לעובדי הוראהשרוןהרושמ"נטו שכר בע
הדרכה מקצועיתניליפוירשטייןנילי פוירשטיין

הדרכה ,  פסיכותרפיהMSWנילי פוירשטיין 
והנחיית קבוצות

הדרכהניליפוירשטיין

פיקוח , תכנון קונסטרוקציה לכל סוגי המבניםמופדינעאמנה מופדימהנדס אזרחי-נעאמנה מופדי
.קבלן רשום לעבודות בניה ופיתוח,וניהול פרויקטים



, גישות עדכניות בחינוך, פסיכולוגיה התפתחותיתנעמהצורןנעמה צורן
כלים ותהליכים , תיאוריות, יו אמיליה'גישת רג

.בהובלה פדגוגית

יועצים לנושאים כלכלייםאיתןהיימןנתיב מערכות ניהול חינוך ורווחה
אדריכלות / תנועה ותחבורה / מדידות הנדסיות ראתבסבאגמ"סבאג מהנדסים בע

הנדסת כבישים/ הנדסת מים וביוב / ע"תב

הנדסה אזרחית ניהול פרויקטים ותכנון תחבורהמוחמדסבאחמ"סבאח הנדסה בע
משפטיותדרורגלמשרד עורכי דין' גל ושות, סטריקובסקי

ניהול הדרכה, תהליכי פיתוח אירגוני כוללנימלכה חמוסיוןסיוון מלכה חמו
תוכניות , אימון אישי ועסקי, ליווי אישי למנהליםלילךסולומוןלילך סולומון- סימנים 

, העצמה נשית, סדנאות תקשורת, פיתוח מנהלים
הרצאה אישית , קורס הכשרת מנחות מעגלי נשים

.למודעות

יעוץ אקוסטי למוסדות חינוךאמנוןבאוםעדי טכנולוגיות
- מפעם ' פרק גאפרתחגאג-הדרד אפרת הדר"עו

מרצים בתחום פקח עירוני /מומחים) 8' תחום מס
(יועצים משפטיים) 12' תחום מס

.(יועצים כליים וימי עיון) 13' תחום מס

מרצה בתחום פיקוח , מרצים בתחום פקח סביבה שיריגרינוולד- שפירא גרינוולד- ד שירי שפירא "עו
עירוני ויועץ משפטי

חינוך ואמנותחנוךפיבןחנוך פיבן: עוסק מורשה
גיוס , הנחיית סדנאות, ליווי מנהלים, ייעוץ ארגוניעינתהרשFace It/עינת הרש

ואבחון

שירותי הנדסה ומדידותעמאדחסיאןעמאד חסיאן שרותי הנדסה ומדידות
פיתוח ארגוני תהליכים , יועץ לנושאים כלכלייםיגאלגז1עמית 

כוללניים

ייעוץ משכנתאות+ אימון מנהלים ענתוייסענת וייס
אדריכלות נוףערןגעשערן געש אדריכלות נוף

תכניות , ע"תב, תכנון מפורט, בינוי ערים, אדריכלותערןמבלערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים
פרוגרמה, תכנון, מתאר

אדריכלות מבנים גדולים וקטנים, ע"אדריכלות תבערןמבלמ"ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע
מודדיםפאדינאסרשירותי הנדסה. ר.ו.א.פ

תהליכי פיתוח אירגוני כוללני אליהלינוימ"סאל בע-פאי
טיפול זוגי ומשפחתיאתיגדז גלמידימנהלת התחנה- פעימות 



הנחיית , תכנון אסטרטגי, ייעוץ וליווי יישוביםטוביאלפנדריפתרונים תכנון אסטרטגי
שיתוף הציבור, קורסים והדרכות למגזר הכפרי

טיפול זוגי ומשפחתיצאלהשין גוטמןצאלה שין גוטמן
צילום ועריכת וידאוצבינבוצביקה נבו

, משובים וסקרים=11, מנהלים אקדמיים=9: מפעםדבוריתנבוצוהר
פיתוח ארגוני =16, הדרכה בפיתוח ארגוני=15

ינג'קואצ/ליווי מנהלים=17, תהליכים כוללניים
הנחיה מקצועית: חינוך

יועצים=3: רווחה
הנחיית קבוצות למחפשי עבודה=7: פיתוח ישובים

יעוץ פיתוח ואסטרטגיה במגזר - ציפורית 
הציבורי והמוניציפאלי

, אימון מנהלים, פיתוח אסטרטגי, ייעוץ ארגוניציפוריתגליק
הדרכה

ארגון , ליווי תהליכים קהילתיים, פיתוח ארגוניצפורהכהן סוקולרציפי כהן סוקולר
גיבוש והטמעת תהליכי עבודה, ושיטות

ארכיטקטורה ועיצוב פנים, בינוי עריםשרהרוםרום תכנון
חוק ,יעוץ תקציבי רווחה ,יעוץ תקציבי חינוך רוןפישמןרואי חשבון' רון פישמן ושות

.וחוקי עזר ,ביקורת פנים ,להגברת אכיפה 

שירותים משפטייםאיילתמיכאלי-רייךד ונוטריון"מיכאלי משרד עו- רייך 
מנהלים , פקח עירוני, פקח סביבתי, כלכלה עירוניתרניפינצירני פינצי

יועץ לנושאים כלכליים , פיתוח האזור, אקדמאים
הדרכה ופיתוח , וימי עיון רשויות ערביות ודרוזיות

ליווי , פיתוח אירגוני תהליכים כוללניים, אירגוני
קאוצינג/ מנהלים

.זוגי ומשפחתי, טיפול פרטנירפאלבילררפאל בילר
טיפול רגשי לילדיםחלילבדארנהפ בדארנה.ש

 בתחומים 9סעיף - אגרונומים לסקרי עצים שבתאיגונןעצים וסביבה- שבתאי גונן 
הנדרשים

הדרכה בטיפול , פסיכותרפיה, טיפול זוגי ומשפחתישגיתלהט בן מאירשגית להט בן מאיר
משפחתי



המכללה האקדמית , אורנים- שדמות 
לחינוך

, ברמת מועצות, תהליכי בינוי קהילה ברשויות
תהליכי בינוי קהילה בארגונים ; ישובים וצוותים

; הכשרות לבעלי תפקידים ומנהלי קהילות; וחברות
פיתוח מנהיגות מקומית

טיפולים רגשיים- מטפלים סימהזליכה-זךשילובים
פיתוח ארגוניקדםיעקבמ"שילובים ייעוץ ניהולי והדרכה בע

תנועה וכבישיםמיכאלשמיסמ"שמיס מיכאל הנדסה בע
מדידות, תכנון כבישיםרונישניידרמ"שניידר תכנון כבישים ומדידות בע

ייעוץ בתחום הבטוחשאולקירשיועצים לבטוח' שרון ושות
' מס)כבישים ותשתיות / תנועה ותחבורה / תנועה ירון(איש קשר)דור -בןמ"תדם הנדסה אזרחית בע

(אדריכלות ובנייה, הנדסה, תכנון- '  בפרק א27

עסקי/הגנת העורף / אסטרטגי/ ארגוני/ ייעוץ ניהולי ורדטוילתפן אי אל הנדסה בעמ


