
 

 מאגר יועצים ומומחים

 הערות  ענף / תחום  שם   מס' 
  תכנון פקוח וניהול פרויקטים  אבו רומי מוסטפא  1
  חוקי עזר  אופיר בוחניק  2
  יעוץ ארגוני  אושר יעוץ והדרכה  3
  מהנדס שמל  חסין קיש  4
  תכנון פקוח וניהול פרויקטים  אמר פאהום  5
6  GM  יעוץ ארגוני  טרסט  
  יעוץ קרקע וביסוס  קרשנבוים אהוד   7
  מדידות  אורהייטק  8
  ניהול פרויקטים  אילן וייס  9

  תכנון פקוח וניהול פרויקטים  דאטום מהנדסים  10
  ניהול פרויקטים  יעקוב שקד  11
  שמאות  מוטי זייד  12
  תכנון כבישים  נתן תומר  13
  יועץ נגישות  ד"ר אבי רמות   14
  פרויקטים ניהול   אהוד ברוך  15
  אדרכלות  ערן מגל  16
  מערכות מידע  אחמד שמס  17
  מערכות מידע ותקשורת  איימן אברהים  18
ניהול פרויקטים , בקרה   ה.א הנדסה בניין  19

,קונסטרוקציה , דרכים  
 ואדרכלות 

 

אדרכלות , בינוי ערים ועיצוב   ויסאם חטיב  20
 פנים 

 

טופאז הנדסת   21
 חשמל 

  חשמל ותקשורת יעוץ תאורה , 

  מתכנן כבישים  לוי שטרוק  22
  מתכנן ומפקח  מאג'ד ספדי  23
  אדרכלות , ותכנון  מחמוד בריק  24
  ארכטיקת , תכנון ופיקוח מען עוידאת  25
ניהול פרויקטים ,בקרה ,  נאיף מוגרבי  26

 כבישים ואדרכלות 
 

  יעוץ מחשבים  סאמר אברהים  27
הנדסיים ,ובצוע  שירותים  סאמר פאהום  28

 עבודות 
 

  תכנון פקוח יעוץ ומורשה נגישות  סאלח ספדי  29
  תכנון ופיקוח ויעוץ הנדסי  יל -פל 30
תכנון , כבישים וחניות יועץ   ראאפת אבו עואד  31

 נגישות 
 

  מחשבים  ראוף עוידאת  32
פקוח , שמאות ,בטיחות   אגבאריה יוסף  33

 ואדרכלות 
 

  חשבון רואה   אוסאמה ראשד  34
  אדרכלות  אשרף טבעוני  35
  אדרכלות ותכנון סביבה  אתוס אדרכלות  36



  תאורה,מזוג אוויר,חשמל ,תקשו  דני מסיקה  37
  ייעוץ הנדסי  ופיקוח  חסן בטחיש  38
  , עיר חכמה GISמדידות   פארס גהשאן  39
גביה , מחיקת חובות,גיוס  עו"ד דיאב אסדי  40

 כספים 
 

  תקציבי חינוך ורווחהלווי  אופק  41
  מפקח  רמי חורי  42
  אדרכלות , דרכים  רינה קריכלי  43
  יעוץ ולווי שכר  שחק  44
פיקוח, ניהול פרויקטים, בקר   נתיב אוחנה  45

 הנדסי, אינסטלציה 
 

  תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים  פארס אלולי   46
  ייעוץ הנדסי ופיקוח  מועדאד אבו סעדה  47
  פיקוח וניהול פרויקטים  אסעד יוסף  48
  פיקוח וניהול פרויקטים  אנור סברא  49

 


