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ענף תכנון והנדסהשם המועמד
מחשוב טלפוניה ענף:

ותשתיות
גזברות,  ענף:
ביקורת כספים,

ענף: חינוך
רישוי עסקים  ענף:

ונכסים
ענף: בטחון 

ובטיחות
ענף: כללי

א. א הנדסה בעמ
מנהלי פרויקטים מנהלי פרויקטים תכנון;

ביצוע; מהנדסי תנועה;

א. חפץ ושות' ייעוץ כלכלי בע"מ

יועצים כלכליים; 
יועצים להתייעלות 

כלכלית;
אדריכלות מבנים;א.ח תהל מבנים ומכולות
א.ח תהל מבנים ומכולות

אדריכלות תב"ע; אדריכלות מבנים;אבו רומי אדריכלים מהנדסים ויועצים בע"מ

אגבריה אברהים
יועצים אקדמיים; 

יועצי חינוך;

אורן חדד

יועצים כלכליים; 
יועצים להתייעלות 

כלכלית; כלכלן 
ביקורת 

(מוניציפאלי); מבקר 
(מוניציפאלי).;

מהנדסי תנועה; מהנדסי כבישים;אי.בי.אס.הנדסה
איה ראבי

יועצי נגישות;איי אל אם וויי הנדסה ובטיחות בע"מ
יועצי בטיחות 

ומניעת אש;

אלעד ייצור ושיווק / הייטק דיזיין
ניהול מדיות חברתיות עבור

הרשות;

ג.מ.פ פרויקטים בע"מ

מפקחים; אדריכלות נוף ופיתוח למבנים;
מנהלי פרויקטים תכנון; מנהלי פרויקטים 

ביצוע; מהנדסי בניין; יועצי מבנה 
וקונסטרוקציה; יועצי נגישות;

יועצי קרקע;דבוש הנדסה אזרחית

הנדסת פאהום בע"מ

מנהלי פרויקטים מפקחים; אדריכלות מבנים;
תכנון; מנהלי פרויקטים ביצוע; מהנדסי בניין; 

יועצי מבנה וקונסטרוקציה;

וולר ושות' - משרד עו"ד
יועץ אחזקה; יועץ תפעול; יועץ 

מוניציפלי;
יועצים להתייעלות 

יועצי רישוי עסקים;כלכלית; עו;

יועצי חזות עיר 
ושפת רחוב; יועץ 

לבניית תכניות 
עבודה; יועץ לענייני 

מוקד עירוני;

חסן אבו אלחסן
יועצי נגישות; יועצי בטיחות; אדריכלות מבנים;

יועצי אקוסטיקה;
יועצי בטיחות 

ומניעת אש;

טלדר יעוץ ובקרה בע"מ

יועצים כלכליים; 
יועצים להתייעלות 

כלכלית;
יועצי ביטוח;יגאל שגיא ושות' משרד עורכי דין

יהודה אשד ו/או אשד בגליל יעוץ והשקעות בע"מ

יועצי בטיחות; יועצי נגישות;לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
יועצי בטיחות 

ומניעת אש;

לפידות עורכי דין

יועצים לענייני דיני 
עבודה וחישובי שכר 

יועצי רישוי עסקים;(מוניציפאלי).;

מ.ס.ג הנדסה ובניה

אדריכלות אדריכלות מבנים; אדריכלות תב"ע;
נוף לתב"ע; אדריכלות נוף ופיתוח למבנים; 
מודדים; מפקחים; מנהלי פרויקטים תכנון; 

מנהלי פרויקטים ביצוע; מהנדסי בניין; מהנדסי 
מים וביוב; יועצי נגישות; יועצי אינסטלציה; 

מעצבי פנים;
שמאים;מאמון עיסא

מוחמד סולימאן

מוניסיטי ישראל (2017) בע"מ

יועצים כלכליים; 
יועצים להתייעלות 

כלכלית;

יועצים לבניית 
תכנית אב; ייעוץ 

בליווי ומתן מענה 
(של הרשות) 

בקולות קוראים 
יועצי בטחון;בחינוך.;

מוסטפא אבו שאח
יועצי מהנדסי תנועה; מנהלי פרויקטים ביצוע;

מבנה וקונסטרוקציה; יועצי סביבה;
מודדים;מזהר עיסא

מיטוב

יועצים כלכליים; 
יועצים להתייעלות 

כלכלית;
יועץ לבניית תכניות 

עבודה;

מרווה זועבי

יועצים כלכליים; 
יועצים להתייעלות 

כלכלית;

יועצים ליווי והדרכה 
לעסקים; יועצי 

פיתוח (לעסקים);

יועצי ליסינג; יועצים 
ארגוניים; יועץ 

לבדיקת שכר ונתוני 
העסקה; יועץ 

לבניית תכניות 
עבודה; יועץ 

להדרכה 
והשתלמויות;

יועצי מבנה וקונסטרוקציה;מתן זקן
יועצים אקדמיים;נסרין נאשף

מבקר (מוניציפאלי).;עו"ד אלון קוחלני

פורט מהנדסים
מנהלי מנהלי פרויקטים תכנון; מפקחים;

פרויקטים ביצוע;

פרנקפורט אדריכלים
מעצבי אדריכלות מבנים; אדריכלות תב"ע;

פנים; הנדסאי אדריכלות;

קומיוניטי סביבה וחברה

ייעוץ בליווי ומתן 
מענה (של הרשות) 

בקולות קוראים 
בחינוך.;

יועצי מחזור; יועצי 
חזות עיר ושפת 

רחוב; יועץ להדרכה 
והשתלמויות;

יועצי ביטוח;קוניאק-שטרן יועצים לביטוח וניהול סיכונים

רון פישמן ושות' רו"ח

יועצים כלכליים; 
יועצים לענייני דיני 

עבודה וחישובי שכר 
(מוניציפאלי).;

יועצי חינוך; ייעוץ 
בליווי ומתן מענה 

(של הרשות) 
בקולות קוראים 

בחינוך.;

רון פישמן ושות' רואי חשבון
מהנדסי מנהלי פרויקטים תכנון; מפקחים;

חשמל;

רון פישמן ושות' רואי חשבון

יועצים כלכליים; 
יועצים להתייעלות 

כלכלית; יועצים 
לענייני דיני עבודה 

וחישובי שכר 
(מוניציפאלי).;

יועצים לבניית 
תכנית אב; ייעוץ 

בליווי ומתן מענה 
(של הרשות) 

בקולות קוראים 
יועצי רווחה;בחינוך.;

יועצי ביטוח;שחר יועצים לניהול סיכונים בע"מ
אדריכלות תב; אדריכלות מבנים;שיא חדש בע״מ - ירון ישראל אדריכלים

אדריכלות מבנים; מעצבי פנים;שירי פרץ אדריכלים



שלמה אריאל

יועצים אקדמיים; 
יועצי חינוך; ייעוץ 
בליווי ומתן מענה 

(של הרשות) 
בקולות קוראים 

בחינוך.;

שמואל אבואב, חב ליזמות ויעוץ אסטרטגי בע"מ

יועצים פדגוגיים; 
יועצים לבניית 

תכנית אב;

יועצים ארגוניים; 
יועץ לבניית תכניות 

עבודה; יועץ 
להדרכה 

והשתלמויות;
אדריכלות תב"ע; מנהלי פרויקטים תכנון;שקד נחום אדריכלים

יועצי ביטוח;שרון ושות' יועצים לביטוח - שאול קירש
שמאים;יתד הנדסה שמאות ומקרקעין בע"מ

שמאים;זידן עלא שמאות וייעוץ נדל"ן

עיסא מוחמד הנדסה ניהול פיקוח וייעוץ
מנהלי פרויקטים אדריכלות תב"ע;

תכנון;שמאות

טהה והבי אלמצרי משרד להנדסת בניין
מנהלי פרויקטים אדריכלות תב"ע;

תכנון;שמאות
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