
תאגיד/שם חברה שם פרטישם משפחהתחומים למתן ייעוץ
עצים וסביבה- שבתאי גונן שבתאיגונןאגרונומים לסקרי עצים

דסמונד קפלן אדריכליםדסמונדקפלןאדריכל
דינור און אדריכלותאסנתדינוראדריכלות
חסן אדריכליםמאמוןחסןאדריכלות
מ"גרנות אדריכלים בע. י.יירוןגרנותאדריכלות
מ"יעקב רכטר אמנון רכטר אדריכלים בעאמנוןרכטראדריכלות

יועץ , גדול + ציבורי קטן - אדריכלות מבניים , ע"תב- אדריכלות
יועץ , אדריכלות פיתוח ונוף, התייעלות אנרגטית ותכנון בניה ירוקה

פרוגרמות לתכנון, שטחים פתוחים, אדריכלות נוף, אקלים

מ"יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בעדורוןרוהטין

אדריכלית- יוליה קסלמן יוליהקסלמןאו עיצוב פנים/אדריכלות ו
נתי רותם אדריכלים- אמנון רכטר נתירותםאדריכלות ותכנון ערים

אדריכלות מבנים 
עיצוב פנים

אור אדריכליםאביאור

ברבר אדריכליםדרורברבר(מבנה ציבורי גדול)אדריכלות מבנים 
רינת קינן& דבי זיגלמן דביזיגלמןאדריכלות מבנים ועיצוב פנים

אב אדריכלות נוףבאריבן שלוםאדריכלות נוף
מ"סרגוסי בע-אדריכלות נוף טוטליטוךאדריכלות נוף
אדריכלות נוף-ארנירותיארניאדריכלות נוף
רייכר- זק מתניהזקאדריכלות נוף
ערן געש אדריכלות נוףערןגעשאדריכלות נוף

נבון אדריכלות נוף-גליה גלעדגליהנבון-גלעדתכנון פיתוח ותכנון צמחיה-אדריכלות נוף
מ"דוד אלחנתי אדריכלות נוף בעדודאלחנתיסקר עצים בוגרים, בינוי ערים, אדריכלות נוף

אגמון אדריכלות נוףיורםאגמוןאדריכלות פיתוח ונוף
מ"דרורית לוי אדריכלים בע- איתן רונאל לוידרוריתע ואדריכלות מבנים"אדריכלות תב
מ"גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בעאדריכלות מבנים, ע"אדריכלות תב

מ"בע ( 1993)יובתים גבריאלמגןמבני ציבור גדול, מבני ציבור קטן- אדריכלות מבנים, ע"אדריכלות תב

מ"ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בעערןמבלאדריכלות מבנים גדולים וקטנים, ע"אדריכלות תב



, תכנון, תכניות מתאר, ע"תב, תכנון מפורט, בינוי ערים, אדריכלות
פרוגרמה

ערן מבל ארכיטקטורה ובינוי עריםערןמבל

שבילי , פסולת ומיחזור, מתכנני ערים, אקלים, יועצי סביבה, אדריכלות
אופניים

אדריכלות תכנון וסביבה- אתוס נטליטרנרידר

. עיצוב פנים- שונות.אדריכלות מבנים, ע"אדריכלות תב: אדריכלים
, קיימות, תכנון ערים, פרוגרמה לתכנון, מדיניות תכנון: תכנון מרחבי

יעוץ התיעלות אנרגטית ותכנון - איכות סביבה. ריכוז ניהול וליווי תכנון
.בניה ירוקה

ביזנסקי אדריכלים- ויסברגאליויסברג

מ"אקולוג הנדסה בעימיתלויזיהום קרקע וחומרים מסוכנים- איכות הסביבה 
ד"משה אלון עומשהאלוןאכיפה ופיקוח, רישוי עסקים, פיקוח עירוני, איכות סביבה

ענת וייסענתוייסייעוץ משכנתאות+ אימון מנהלים 
בטיחות רחמנימתירחמניבטיחות

מ"רגב בטיחות ואיכות סביבה בע. נ נתןרגבבטיחות ואיכות סביבה
רום תכנוןשרהרוםארכיטקטורה ועיצוב פנים, בינוי ערים

מ"זידאן סוהייל בעניזארזידאן(מדידות)גאודיזיה 
דויד רדליך-יסמין גינון ופיתוח דוידרדליךגינון והשקייה

הדרכה ,  פסיכותרפיהMSWנילי פוירשטיין ניליפוירשטייןהדרכה
והנחיית קבוצות

ליווי ;תהליכים כוללניים -פיתוח ארגוני;הדרכה בפיתוח ארגוני 
קואצינג/מנהלים

דר גלעד ארנון בעמגלעדארנון

-ליווי מנהלים,פיתוח ארגוני תהליכים כוללנים,הדרכה ופיתוח ארגוני
ייעוץ וליווי ישובים, ינג'קאוצ

אימון ייעוץ והדרכה- בן יצחק בועזבועזבן יצחק

נילי פוירשטייןניליפוירשטייןהדרכה מקצועית
מסייע ואיכות , הדרכת איסוף ראיות ואתיקה מקצועית לפקח אוכף

, הדרכות בתחום החירום האבטחה הביטחון והמודיעין, הסביבה
הדרכות בתחום מניעת דלקות

tactic plusאמנוןצלה

גידי פרידמןפרידמןגידיהטמעת הרפורמה לרישוי עסקים
הדרכה , רשויות ערביות ודרוזיות, הטמעת הרפורמה לרישוי עסקים

קואצינג/ ליווי מנהלים, בפיתוח ארגוני
מ"אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בעענתגורן- זלמה 

מ"סבאח הנדסה בעמוחמדסבאחהנדסה אזרחית ניהול פרויקטים ותכנון תחבורה



מ"אר ניהול פרויקטים רב תחומיים בע.אמ.טיערןלויטהכבישים ותשתיות-תנועה ותחבורה,תשתיות ופיתוח-הנדסת מים וביוב

המרכז לפיתוח - i Decide/ איי דיסייד יובלשפירהנחיית קבוצות למחפשי עבודה
קריירה

ברק אוריברקאוריהנחיית קבוצות למחפשי עבודה
הנחיית קבוצות למחפשי עבודה

יעוץ לחיילים משוחררים
הנחייה וקורסים להכוונה מקצועית

הדרכת טיולים

ברק אוריברקאורי

עמוס קרטגינר-דרך הטבע עמוסקרטגינרהעצמה בספורט
מים וסלעמיכאלסלע אברהםלהורים ולילדים, העשרה לצוותים- חינוך 

(לקול)מוזיקה לכל חגיתמאיירסמוזיקה- חינוך הנחייה מקצועית 
חנוך פיבן: עוסק מורשהחנוךפיבןחינוך ואמנות

מנהלת התחנה- פעימות אתיגדז גלמידיטיפול זוגי ומשפחתי
צאלה שין גוטמןצאלהשין גוטמןטיפול זוגי ומשפחתי

שגית להט בן מאירשגיתלהט בן מאירהדרכה בטיפול משפחתי, פסיכותרפיה, טיפול זוגי ומשפחתי
דקלה תמר שרלדקלה תמרשרל.הדרכת הורים. זוגי ומשפחתי, טיפול פרטני 

רפאל בילררפאלבילר.זוגי ומשפחתי, טיפול פרטני
פ בדארנה.שחלילבדארנהטיפול רגשי לילדים

1עמית יגאלגזפיתוח ארגוני תהליכים כוללניים, יועץ לנושאים כלכליים
הדרכה , רשויות ערביות ודרוזיות, מנהלים ,יועצים חרום וביטחון

-פיתוח ארגוני , בפיתוח ארגוני
,קואצינג/ ליווי מנהלים, תהליכים כוללניים

GME Trustמשהצברי

נתיב מערכות ניהול חינוך ורווחהאיתןהיימןיועצים לנושאים כלכליים
עורכי דין, בלום-קידר-נבו-כביריעמריכבירי.35סעיף ', פרק א- יועצים משפטיים 
עורכי דין, בלום-קידר-נבו-כביריעמריכבירי12סעיף ', פרק ג, יועצים משפטיים

Face It/עינת הרשעינתהרשגיוס ואבחון, הנחיית סדנאות, ליווי מנהלים, ייעוץ ארגוני
תהליכי אימון , סדנאות פיתוח, צוותים, ליווי מנהלים, ייעוץ ארגוני

(coaching) ,קורסי הכשרות ופיתוח חומרים , ייעוץ אסטרטגי
.ממוחשבים

אנגרמה אימון והדרכהנועהיצחק



יעוץ פיתוח ואסטרטגיה במגזר - ציפורית ציפוריתגליקהדרכה, אימון מנהלים, פיתוח אסטרטגי, ייעוץ ארגוני
הציבורי והמוניציפאלי

יועצים לבטוח' שרון ושותשאולקירשייעוץ בתחום הבטוח
, הדרכות עובדים ובעלי תפקידים: ייעוץ בתחום הערכות לחירום

, תכניות משלימות בחירום, ביקורות, הכנת תכניות חירום, תרגילים
.הכנת תרחישי ייחוס לכלל המצבים

 ביטחוןmyבנצי יעקבבן ציון

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

פתרונים תכנון אסטרטגיטוביאלפנדרי

מ"אשחר שרותי חברה ורווחה בערוניקינןהנחיית קורסים והדרכות למגזר הכפרי, ייעוץ וליווי ישובים
ייעוץ וליווי להליך רישוי עסקים.- ש.גשלמהגיספןייעוץ וליווי להליך רישוי עסקים

ייעוץ וליווי לעריכת מכרזי איכות לרשויות מקומיות ותאגידים 
מוניציפליים לרבות ייעוץ שוטף בנושאי מיקור חוץ של שירותי ליבה 

מוניציפליים

מ"מניב הכנסות בע

ייעוץ למערכות חינוך , ייעוץ ופיתוח מנהלים בדגש על מערכות חינוך
.העובדות עם תלמידים בסיכון גבוה לנשירה

בעז ורשבסקיבעזורשבסקי

מ"מוטי חן שרותים מוניציפליים בעמוטיחןייעוץ כלכלי וחשבונאי
המרכז לפיתוח - i Decide/ איי דיסייד יובלשפירייעוץ לחיילים משוחררים

קריירה

'מיכל רוזנבוים ושותמיכלרוזנבויםייעוץ משפטי
תפן אי אל הנדסה בעמורדטוילעסקי/הגנת העורף / אסטרטגי/ ארגוני/ ייעוץ ניהולי 

הדרך אל הביתנטליוייןייעוץ פיננסי ומשכנתאות
מ"חזן הנדסת ביסוס בעבאסםחזןייעוץ קרקע וביסוס מבנים

עדי טכנולוגיותאמנוןבאוםיעוץ אקוסטי למוסדות חינוך
דיטי בוכנרדיטיבוכנריעוץ ארגוני

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

יב 'בהנהלת נג- מיראז יעוץ ארגוני ופננסי יב'נגנסראלדין
נסראלדין

ארמל ליימןארמלליימןיעוץ ארגוני קהילתי
ליווי והקמת מחלקות פיתוח , ליווי בכניסה לתפקיד, יעוץ ארגוני

ליווי מנהלי הדרכה ומשאבי אנוש, והדרכה ברשויות מקומיות
אירית דביראיריתדביר

ורדית קמחיורדיתקמחיפיתוח ואימון מנהלים, יעוץ ארגוני



נאיף אבו שרקיה- ריאדה - אלנאיףאבו שרקיהיעוץ בפיתוח כלכלי, יעוץ אסטרטגי, יעוץ בפיתוח ארגוני
מ"א הנדסת קרקע וביסוס בע.י.גישראלקיסריעוץ הנדסת קרקע וביסוס

, ריכוז אקדמי של קורסים בתחום הקהילה, יעוץ והדרכת מנהלים
.תכניות בתחום החברה והרווחה

מ"שירותי חברה ורווחה בע, אשחרמיכלרוזנברג

הכנת , הגדרות תפקידים, חונכות וליווי מנהלים, יעוץ ותכנון אסטרטגי
.תכניות עבודה

.ניהול ויעוץ, אריק רזאריקרז

009271305מירי שפירא עוסק מורשה מירישפיראיעוץ פדגוגי
ישראל קלר יעוץ לביסוס ושירותים הנדסיים ישראלקלריעוץ קרקע וביסוס

מ"בע

ביקורת ,חוק להגברת אכיפה ,יעוץ תקציבי רווחה ,יעוץ תקציבי חינוך 
.וחוקי עזר ,פנים 

רואי חשבון' רון פישמן ושותרוןפישמן

מ"אורבניקס בעאפרתאיריסכלכלה
פיתוח , מנהלים אקדמאים, פקח עירוני, פקח סביבתי, כלכלה עירונית

, יועץ לנושאים כלכליים וימי עיון רשויות ערביות ודרוזיות, האזור
ליווי , פיתוח אירגוני תהליכים כוללניים, הדרכה ופיתוח אירגוני

קאוצינג/ מנהלים

רני פינצירניפינצי

2successעמיתעשתהרצאות והדרכות, ניהול, כספים
, תוכניות פיתוח מנהלים, אימון אישי ועסקי, ליווי אישי למנהלים

, קורס הכשרת מנחות מעגלי נשים, העצמה נשית, סדנאות תקשורת
.הרצאה אישית למודעות

לילך סולומון- סימנים לילךסולומון

כלים עסקייםשרהקיפרווססדנאות לקבלת כלי ריאיון מועמדים, ליווי יישובים
גליה קידרוניגליהקידרוניינג והדרכה'ליווי מנהלים קואוצ

/ליווי מנהלים
הדרכות, קואצינג

גליה קידרוניגליהקידרוני

ב הנדסה.אבאסלאבו שקארהמדידות
גאוטופ מיפוי ומדידותאיתןזליכהמדידות
מ"גיאו מאפ הנדסה ומדידות בעמתןזיידמדידות
גיאוסייטעיסאאטרשמדידות
ס מדידות והנדסה.דסאפידכוורמדידות
הנדסה. ט.אאלהחוטימסקימדידות



טכנומד מדידות תכנון ושרותים הנדסיים (רודולף  )רודי בלן(מדידות הנדסיות  )מדידות 
מ"בע

מ"חץ הצפון מיפוי והנדסה בעאלדב'נטוביץמדידות הנדסיות
הנדסת מים / ע"אדריכלות תב/ תנועה ותחבורה / מדידות הנדסיות 

הנדסת כבישים/ וביוב 
מ"סבאג מהנדסים בעראתבסבאג

שירותי הנדסה. ר.ו.א.פפאדינאסרמודדים
מכון ספיררותספירמחלקת החינוך

שילוביםסימהזליכה-זךטיפולים רגשיים- מטפלים 
מ"יעד תכנון מים בעעבדאללהריאןהנדסת מים וביוב, מים וביוב, אינסטלצית מבנים, מים וביוב

מ"רוזנטל מהנדסים בע.ממאיררוזנטל.תחנת שאיבה, ניקוז הידרולוגיה, ביוב, מים
INTERTOWN LTDאודיןאבניתמרורים/סקרי כתובות, GIS, מיפוי

מוטי מלניקמוטימלניקמניעת אלכוהול ותרבות שתייה לבני נוער והורים
-ם"מפע, רישוי עסקים-קיימות , רפורמת רישוי עסקים-ם "מפע

מרצה בתחום פקח סביבה/מומחה
משה בלסנהיים יועץ מומחה לאיכות הסביבהמשהבלסנהיים

תהליכים - פיתוח ארגוני(רשויות ערביות ודרוזיות)פיתוח ארגוני - מפעם
ייעוץ , סים"הדרכות מקצועיות לעו- רווחה. ליווי מנהלים,כוללניים

בתחומי רווחה שירותים חברתיים קהילה וחוסן

(INQL)מ "אינקיואל ישראל בעגילהכץ- לאור

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

אנפהאליטייכר

הדרכה =15, משובים וסקרים=11, מנהלים אקדמיים=9: מפעם
ליווי =17, פיתוח ארגוני תהליכים כוללניים=16, בפיתוח ארגוני

ינג'קואצ/מנהלים
הנחיה מקצועית: חינוך

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

צוהרדבוריתנבו

ד קלמרו"משרד עונירקלמרומרצה בקורסי פקח סביבה ופקח עירוני
גרינוולד- ד שירי שפירא "עושיריגרינוולד- שפירא מרצה בתחום פיקוח עירוני ויועץ משפטי, מרצים בתחום פקח סביבה 

דרך הטבעעמוסקרטגינרמשחוק בהוראה ולמידה



משרד עורכי דין' גל ושות, סטריקובסקידרורגלמשפטיות
:משרד של הנדסה הכולל תחומים

, כיבוי אש, נגישות, בטיחות, מדידות, תנועה, כבישים, קונסטרוקציה
.מים וביוב

מ"חרמון מהנדסים בעמאלקסבאג

, אבחונים פסיכודידקטים , מתן מענה רגשי פסיכולוגי פרטני וקבוצתי
,פסיכודיאגנוסטיים

אגודה לטיפול בילד ובמשפחה- חוף הגלילגילליש

ברסלב ובניואלחנןברסלבמתן שירותי שמאות מקרקעין
מ"נגישות לעסקים בעקרןשני חייםנגישות

מ"מהנדסים בע. ד.פ.אפיטראילייבניהול ופיקוח
איינשטיין שריר ניהול פרויקטים פיקוח בניה שריראיינשטייןניהול ופיקוח

מ"בע

גרינשטיין ניהול פרוייקטיםיונתןגרינשטייןאוטם מורשה/ ניהול ופיקוח פרוייקטים 
מ"יונתן גלעד ניהול ופיקוח בעיונתןגלעדניהול ופיקוח פרויקטים בתחום הבנייה

4s Salinger'S Simple Solutionחגיתשניר זלינגרשיפור תהליכים, טיפול בשפכים, יעוץ לאיכות סביבה, ניהול סביבתי

גת טלרוןגדירווחניהול פרויקטים ופיקוח מבני ציבור
ן ניהול פרוייקטים הנדסיים בבניה "אמיקצביקהרזפיקוח הנדסי ובקרה, פרוייטקים, ניהול תכנון

מ"בע

ל "סמנכ)גולדשטיין  בטבלה23- פיקוח הנדסי ובקרה , פרוייקטים, ניהול תכנון
(ומנהל פרויקטים

מ"ב תכנון ופיתוח הנדסה בע.א.בדוד

תנופה מהנדסים- משרד מאירקהילהובקרה, פיקוח הנדסי, פרוייקטים, ניהול תכנון
,ניהול תכנון

פיקוח, פרוייקטים
ובקרה, הנדסי

מ"איתם ליעד ניהול והנדסה בע

מ"הר הנדסה בע- גילנתןפרוידנברגרוייעוץ, הבטחת איכות , פיקוח, ניהול
מ"אורבניקס בעאפרתאיריססביבה

וגם של קריאה בכף היד ושל קלפים " סיפורים מרפאים"סדנאות של 
טיפוליים

מעיין בן אריהמעייןבן אריה

דורון לנגדורוןלנגסקר עצים משמר וייעוץ ליווי אגרונומי



מ"אבני דרנזיק מירון בעאלחדיףתומרפיקוח
דפנה גבישדפנהגבישמנהל אקדמי, פיקוח עירוני, פיקוח סביבתי

מ"שילובים ייעוץ ניהולי והדרכה בעקדםיעקבפיתוח ארגוני
לווי , ניהול משברים, ייעוץ כלכלי, ייעוץ אסטרטגי, פיתוח ארגוני

.הנחיית קבוצות, מנהלים
GME Trustמשהצברי

גיבוש , ארגון ושיטות, ליווי תהליכים קהילתיים, פיתוח ארגוני
והטמעת תהליכי עבודה

ציפי כהן סוקולרצפורהכהן סוקולר

מפתחותמרבסדובסקיפיתוח הדרכה
מיכל פישל אדריכלות נוף ועיצובמיכלפישלפיתוח ונוף

המרכז לפיתוח - i Decide/ איי דיסייד יובלשפירהנחייה וקורסים להכוונה מקצועית- פיתוח יישובים
קריירה

מורן פיתוח תוכנהבעזרייזפיתוח שירותי תוכנה
, יו אמיליה'גישת רג, גישות עדכניות בחינוך, פסיכולוגיה התפתחותית

.כלים ותהליכים בהובלה פדגוגית, תיאוריות
נעמה צורןנעמהצורן

- מפעם ' פרק ג
מרצים בתחום פקח עירוני /מומחים) 8' תחום מס

(יועצים משפטיים) 12' תחום מס
.(יועצים כליים וימי עיון) 13' תחום מס

ד אפרת הדר"עואפרתחגאג-הדר

צביקה נבוצבינבוצילום ועריכת וידאו
הובלת תהליכים קהילתיים : קהילתיות ובניית חוסן קהילתי הכולל

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

,משותפים איכותיים

אמנות החיים ביחדאיריסברקאי

אוסאמה חסן הנדסת בניין ואדריכלותאוסאמהחסןקונסטרוקציית מבנים
מ"אמי מתום מהנדסים ויועצים בעתכינת,הנדסת כבישים,תנועה ותחבורה ,קונסטרוקצית מבנים
מ"אשחר שרותי חברה ורווחה בעדנילוי(1,4,5)פיתוח ישובים , (2,3)רווחה

מ"מכלול תכנון ובקרת הון אנושי בעדןבן חייםתהליכים כוללניים-רשויות ערביות ודרוזיות ופיתוח ארגוני
ליווי , תהליכים כוללניים- פיתוח ארגוני , רשויות ערביות ודרוזיות

,שיתוף ציבור, תכנון אסטרטגי, מנהלים
מ"אינקיואל ישראל בעקובילנגלבן

טיסנקרופ מעליות ישראלליאורשירימעלונים/דרגנועים/שירות ותחזוקה למעליות



עמאד חסיאן שרותי הנדסה ומדידותעמאדחסיאןשירותי הנדסה ומדידות
מ"נטו שכר בעשרוןהרוששירותי שכר וייעוץ לעובדי הוראה

ד ונוטריון"מיכאלי משרד עו- רייך איילתמיכאלי-רייךשירותים משפטיים
מ"זייד את זייד שמאים בעמוטיזיידן"שמאות ויעוץ נדל

מ"דותן דרעי אורן נס בעדותןדרעישמאות מקרקעין
מ"כהן בע-חופשי נטלאמירחופשישמאות מקרקעין
מוציא קשתמוציאקשתשמאות מקרקעין

; ישובים וצוותים, ברמת מועצות, תהליכי בינוי קהילה ברשויות
הכשרות לבעלי תפקידים ; תהליכי בינוי קהילה בארגונים וחברות

פיתוח מנהיגות מקומית; ומנהלי קהילות

המכללה האקדמית לחינוך, אורנים- שדמות 

מ"סאל בע-פאיאליהלינויתהליכי פיתוח אירגוני כוללני

הדס ייגר זלינגרייגר זלינגרהדסליווי מנהלים, תהליכי פיתוח אירגוני כוללני
סיוון מלכה חמומלכה חמוסיוןניהול הדרכה, תהליכי פיתוח אירגוני כוללני

מ"טאק אסטרטגיות צמיה בעגילליווי מנהלים, ניהול הדרכה, תהליכי פיתוח אירגוני כוללני
מ"אורבניקס בעאפרתאיריסתכנון

מ"גרנות אדריכלות בע. י.יירוןגרנותתכנון אדריכלי
אריה ארנראריהארנרתכנון אסטרטגי

צמיחה דמוגרפית ופיתוח , פיתוח ארגוני מערכתי, תכנון אסטרטגי
יעוץ אישי למנהלים, יישובים

מ"אשחר שרותי חברה ורווחה בעאוריתדגני דיניסמן

, הדרכת מנהלים, ייעוץ והנחייה, פיתוח קהילתית, תכנון אסטרטגי
בניית שירותים

מ"ארגון שירותי חברה ורווחה בע, אשחרמייקלמנסקי

צבי יעקב-חברת בןקוביצבי-בןתכנון ובניה ומקרקעין
א תכנון חשמל.אאליאליהבתכנון חשמל

מ"שניידר תכנון כבישים ומדידות בערונישניידרמדידות, תכנון כבישים
כלים לקבלת החלטות פיתוח איחוד -טובי כהןטוביכהןתכנון מרחבי

עוסקים מעגן מיכאל

ליווי , פיתוח ארגוני תהליכים כוללניים, תכנון מרחבי ותכנון עירוני
פיתוח ישובים, מנהלים

מ"מודוס הנחיית תהליכים שיתופיים בעגלעדלוי

ליווי , פיתוח ארגוני תהליכים כוללניים, תכנון מרחבי ותכנון עירוני
פיתוח ישובים, מנהלים

מ"מודוס הנחיית תהליכים שיתופיים בעגלעדלוי



, כלכלה עירונית, פרוגרמות לתכנון, בדיקת תכניות, תכנון ערים
מדיניות תכנון

מודלים עירונייםגיארונן

קבלן ,פיקוח וניהול פרויקטים, תכנון קונסטרוקציה לכל סוגי המבנים
.רשום לעבודות בניה ופיתוח

מהנדס אזרחי-נעאמנה מופדימופדינעאמנה מופדי

מ"דניאל כהנא תכנון נגיש בעדניאלכהנאתכנון ויעוץ נגישות, תכנון אדריכלי, ע"תכנון תב
ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה "דאליהבן שבתתכנון תנועה

מ"ובקרה בע

תכנון תאורה , תכנון ניקוז, תכנון שילוט, תכנון כבישים, תכנון תנועה
וחשמל

מ"הנדסה בע' יורוברידגאלכסאקרמן

, תכנון- '  בפרק א27' מס)כבישים ותשתיות / תנועה ותחבורה / תנועה 
(אדריכלות ובנייה, הנדסה

מ"תדם הנדסה אזרחית בעירון(איש קשר)דור -בן

מ"שמיס מיכאל הנדסה בעמיכאלשמיסתנועה וכבישים
מ"אוסאמה חטיב הנדסה בעאוסאמהחטיבתנועה ותחבורה
יועץ תחבורה-גדעון חיל גדעוןחילתנועה ותחבורה

ט הנדסה.יתנועה ותחבורה כבישים ותשתיות שבילי אופניים
מ"ברהם תשתית וצנרת בעאומימהברהם


