
קטיגוריה
' מס

סידורי
תחום העיסוקפרטי היועץ

אדריכלות נוף ועיצוב עירוניעלא אבו ריא1

אדריכלות נוף ועיצוב עירוניראיד גאבר2

אדריכלות נוףלוזאן זערורה3

אדריכלות וניהול פרויטקיםשמואל שילה4

אדריכל ומתכנן עריםאחמד זועבי5

אדריכלות ועיצוב פניםאיאת אבו זידאן1

2
ניווין דחדל רימון מהנדסים 

ויועצים
אדריכלות וניהול פרויקטים

3
חברה . א.יהאן חשאן ה'ג

מ"הנדסה ובנייה בע
תכנון , תכנון אדריכלי

ניהול פרויקטים, קונסטרוקטיבי

4
יפתח יששכרוב סטיו 

אדריכלים
 (תכנון מבנים)אדריכלות 

אדריכל פנים

5
כמיל נסר אלדין כמיל 

מ"מהנדסים בע

אדריכל , אדריכל תכנון מבנים
יועץ , מנהל פרויקטים, פנים

קונסטרוקציה

מחמוד עואד עואד הנדסה6
יועץ , ארכיטקט ומהנדס בנין

יועץ , קונסטרוקטור, נגישות
בטיחות ואש

אדריכל ויועץ בינוי עריםאורן פלד7

8
אמיר טנוס אדם אדריכלות 

והנדסה אזרחית
, יועץ תנועה ותחבורה

אדריכלות מבנים ואדריכל פנים

9
נחמיאס איל אדריכלים 

מתכנני ערים
,אדריכל פנים, אדריכל מבנים

מאמון חסן10
עיצוב , אדריכלות ובינוי ערים

פנים

ארכיטקטורה ובינוי עריםבריק מחמוד1

יזיד דגש הנדסה ובניין2
, ניהול פרויקטים, תכנון ערים

כמאי

אדריכל ויועץ בינוי עריםאורן פלד3

4
חברה . א.יהאן חשאן ה'ג

מ"הנדסה ובנייה בע
תכנון , תכנון אדריכלי

ניהול פרויקטים, קונסטרוקטיבי

5
ניווין דחדל רימון מהנדסים 

ויועצים
אדריכלות וניהול פרויקטים

אדריכלותדורון צפריר6

אדריכלות נוף ועיצוב עירוני

אדריכלות ועיצוב פנים

ארכטקטורה ובינוי ערים



אדריכלות וקונסטרוקציהאשרף טבעוני7

מאמון חסן8
עיצוב , אדריכלות ובינוי ערים

פנים

אדריכל ומתכנן עריםאחמד זועבי9

ד.ר.מסיקה דני ברקת י1חשמל ואלקטרוניקה
ייעוץ תכנון ופיקוח למתקני 

תאורה ותקשורת, בקרה, חשמל

עביר חדאד1
ייעוץ תנועה תחבורה ורשות 

תמרור מקומית

מהנדסה תנועה וכבישיםגסאן מזאוי2

3
שריף גדבאן רמא הגליל 

הנדסה

יועץ תנועה , מנהל פרויקטים
, יועץ קונסטורקציה, ותחבורה

, יועץ בטיחות ואש, יועץ נגישות
יועץ איטום

4
אייל קראוס הנדסת כבישים 

מ"בע
יועץ תנועה ותחבורה

5
ר .א.א.פואד אבו ריש פ
הנדסה

, ייעוץ תכנון ובנייה וכבישים
וניהול פרויטקים

6
סאמר אבו גוש המתכננים 

ניהול ופיקוח הנדסי
ניהול ופיקוח הנדסי

8
אמיר טנוס אדם אדריכלות 

והנדסה אזרחית
, יועץ תנועה ותחבורה

אדריכלות מבנים ואדריכל פנים

9
מנדי חמזה קליבר מהנדסים 

מ"בע

, מנהל פרויקטים בניה ופיתוח
, מודד, יועץ תנועה ותחבורה
,יועץ נגישות

תנועה ותחבורהסאמר זועבי10

מדידותאשרף טוביא11

יועץ תנועה ותחבורה ומודדאלעפו חורי12

אעלימי את קאסם1
, ייעוץ חשבונאי כלכלי ועסקי

רווחה וחינוך

2
עלאא אגבאריה אופטימל 

סיטי
חוקי עזר, ייעוץ חשבונאי וכלכלי

יותם בן חמו3
, ייעוץ מוניציפאלי כלכלי

ביקורת פנים

4
אבראהים שדאפנה מגאז 

פרויקטים
ייעוץ בתחומי חשבונאות חינוך 

ורווחה

ארכטקטורה ובינוי ערים

תנועה תחבורה וכבישים

, כלכלי, ייעוץ חשבונאי

כולל חינוך ורווחה



5
אבנר שטרן יואב שטרן ליווי 

עסקי ופיננסי
ייעוץ כלכלי ועסקי

רון פישמן ושותפיו6
שירותי ייעוץ חשובנאי וראיית 

חשבון וכלכלי

7
אלירן תורגמן מוניסטי 

מ"ישראל בע
, רווחה וחינוך, ניהול חשבונאות

כתיבת מכרזים

שירותי פיננסים וחשבונאייםנימר פיננסים8

בודק שכר, ייעוץ חשבונאיוסאם עזאם9

יותם בן חמו1ביקורת פנים
, ייעוץ מוניציפאלי כלכלי

ביקורת פנים

מוהנא אבו יוסף1
+ ניהול פרויקטים בינוי ופיתוח 

כמאי

כמאית+ ייעוץ קונסטרוקציה זבידאת אסמהאן2

יזיד דגש הנדסה ובניין3
, ניהול פרויקטים, תכנון ערים

כמאי

4
מוזלבט . מוזלבט ריפעת  ר

מהנדסים
כמאי, קונסטרוקציה, מודד

5
חברה . א.יהאן חשאן ה'ג

מ"הנדסה ובנייה בע
תכנון , תכנון אדריכלי

ניהול פרויקטים, קונסטרוקטיבי

וכמאי, ניהול ופיקוח הנדסיסימון אבו חנין6

ייעוץ קרקע וביסוסאילן בירנבאום1ייעוץ קרקע וביסוס

1
חברה . א.יהאן חשאן ה'ג

מ"הנדסה ובנייה בע
תכנון , תכנון אדריכלי

ניהול פרויקטים, קונסטרוקטיבי

כמאית+ ייעוץ קונסטרוקציה זבידאת אסמהאן2

3
מוזלבט . מוזלבט ריפעת  ר

מהנדסים
כמאי, קונסטרוקציה, מודד

4
כמיל נסר אלדין כמיל 

מ"מהנדסים בע

אדריכל , אדריכל תכנון מבנים
יועץ , מנהל פרויקטים, פנים

קונסטרוקציה

5
שריף גדבאן רמא הגליל 

הנדסה

יועץ תנועה , מנהל פרויקטים
, יועץ קונסטורקציה, ותחבורה

, יועץ בטיחות ואש, יועץ נגישות
יועץ איטום

קונסטרוקציה

, כלכלי, ייעוץ חשבונאי

כולל חינוך ורווחה

כמאי



מחמוד עואד עואד הנדסה6
יועץ , ארכיטקט ומהנדס בנין

יועץ , קונסטרוקטור, נגישות
בטיחות ואש  ר

7
סאמר אבו גוש המתכננים 

ניהול ופיקוח הנדסי
ניהול ופיקוח הנדסי

אדריכלות וקונסטרוקציהאשרף טבעוני8

1
טיב משרד בלאל 'נבהאן ח

אבו גוש מודדים
שירותי מדידה

מדידותעלאא גאנם2

3
מוזלבט . מוזלבט ריפעת  ר

מהנדסים
כמאי, קונסטרוקציה, מודד

4
מנדי חמזה קליבר מהנדסים 

מ"בע

, מנהל פרויקטים בניה ופיתוח
, מודד, יועץ תנועה ותחבורה
,יועץ נגישות

מודדיםמ" בעGISאורהייטק 5

מדידותאשרף טוביא6

מהנדס אקוסטיקהיואל עמר סאונד רייז1אקוסטיקה

1
ק .דניאל אוסטרובסקי ד

אוסטרובסקי
ניהול ופיקוח פרויקטים 

מתכנן+ הנדסיים 

2
רפאל אדלשטיין אד בר 

יועצים
ניהול ופיקוח פרויטקים בתחום 

ההנדסה

3
ניווין דחדל רימון מהנדסים 

ויועצים
אדריכלות וניהול פרויקטים

וכמאי, ניהול ופיקוח הנדסיסימון אבו חנין4

5
חברה . א.ראמי חשאן ה

מ"הנדסה ובנייה בע
תכנון , תכנון אדריכלי

ניהול פרויקטים, קונסטרוקטיבי

6
סאמר אבו גוש המתכננים 

ניהול ופיקוח הנדסי
ניהול ופיקוח הנדסי

מוהנא אבו יוסף7
+ ניהול פרויקטים בינוי ופיתוח 

כמאי

8
 ניהול TMRערן לויטה 

פרויקטים רב תחומיים
ניהול , פיקוח, ניהול פרויטקים

ותיאום תכנון

לואי רבאח רבאח מהנדסים9
פיקוח וניהול על ביצוע 

פרויקטים הנדסיים

יזיד דגש הנדסה ובניין10
, ניהול פרויקטים, תכנון ערים

כמאי

11
ר .א.א.פואד אבו ריש פ
הנדסה

, ייעוץ תכנון ובנייה וכבישים
וניהול פרויטקים

אדריכלות ועיצוב פניםאיאת אבו זידאן12

קונסטרוקציה

מדידה

ניהול ופיקוח פרויקטים



13
מנדי חמזה קליבר מהנדסים 

מ"בע

, מנהל פרויקטים בניה ופיתוח
, מודד, יועץ תנועה ותחבורה
,יועץ נגישות

חוסיין סלאמה14
מנהל , הנדה וניהול פרויקטים

עבודה

אדריכלות וניהול פרויטקיםשמואל שילה15

ב מתכננים.א16
עיצוב , אדריכלות ובינוי ערים

פנים

ואיל פתפות17
יועץ , מנהל פרויקטים

כמאי, קונסטרוקציה

ניהול ופיקוחשאדי סאלח18

1
שריף גדבאן רמא הגליל 

הנדסה

יועץ תנועה , מנהל פרויקטים
, יועץ קונסטורקציה, ותחבורה

, יועץ בטיחות ואש, יועץ נגישות
יועץ איטום

מחמוד עואד עואד הנדסה2
יועץ , ארכיטקט ומהנדס בנין

יועץ , קונסטרוקטור, נגישות
בטיחות ואש

1יועץ איטום
שריף גדבאן רמא הגליל 

הנדסה

יועץ תנועה , מנהל פרויקטים
, יועץ קונסטורקציה, ותחבורה

, יועץ בטיחות ואש, יועץ נגישות
יועץ איטום

1
שריף גדבאן רמא הגליל 

הנדסה

יועץ תנועה , מנהל פרויקטים
, יועץ קונסטורקציה, ותחבורה

, יועץ בטיחות ואש, יועץ נגישות
יועץ איטום

מחמוד עואד עואד הנדסה2
יועץ , ארכיטקט ומהנדס בנין

יועץ , קונסטרוקטור, נגישות
בטיחות ואש

3
מנדי חמזה קליבר מהנדסים 

מ"בע

, מנהל פרויקטים בניה ופיתוח
, מודד, יועץ תנועה ותחבורה
,יועץ נגישות

1
אורן חדד איתנים פתרונות 

פיננסים
, חוקי עזר, כתיבת מכרזים

וסוגיות משפטיות

2
אלירן תורגמן מוניסטי 

מ"ישראל בע
, רווחה וחינוך, ניהול חשבונאות

כתיבת מכרזים

1
אורן חדד איתנים פתרונות 

פיננסים
, חוקי עזר, כתיבת מכרזים

וסוגיות משפטיות

2
עלאא אגבאריה אופטימל 

סיטי
ייעוץ חשבונאי וכלכלי וחוקי עזר

חוקי עזר

ניהול ופיקוח פרויקטים

בטיחות ואש

יועץ נגישות

כתיבת מכרזים



1
ד רינה "עו)לפידות עורכי דין 
(לפידות

, דיני עבודה)ייעות משפטי 
, הכנת מכרזים, גביה, ארנונה

טיפול בתיקי , ייצוג בבתי משפט
הוצאה לפועל

שירותים משפטייםרנה לפידות2

שירותים משפטייםירון הרוש3

שירותים משפטייםכרמית סוויד4

ייעוץ ארגונירן שטוק1

ייעוץ ארגוניניר אבודרהם2

ייעוץ ארגוניאהרון ליכטנשטיין3

ייעוץ בנושא ארנונה 
לרבות הגשת , וגביה

תביעות ומחיקת חובות
רועי רוזן1

, ייעוץ בנושא ארנונה וגביה
לרבות השת

אחמד מוסא אבו עיד1
אדריכלים פנים חוץ אורבאני 

יועץ בטיחות

אדריכלים פנים חוץ אורבאניאבו גוש האיל2

אדריכלים פנים חוץ אורבאנימ''ס בע.ר.העדין החדש ח3

4
אייה הנדסה אזרחית 

(גמיל אבו גנב)ואדריכלות 
אדריכלים פנים חוץ אורבאני

5
גבארין + יוסף אגבאריה 

מוחמד
אדריכלים פנים חוץ אורבאני

6
, אבו רומי אדריכלים
מ"מהנדסים ויועצים בע

אדריכלים פנים חוץ אורבאני

אדריכלים פנים חוץ אורבאניעבד אלמגיד שעבאן7

8
ר הנדסה וניהול .פ.א

מ"פרויקטים בע
אדריכלים פנים חוץ אורבאני

אדריכלים פנים חוץ אורבאנימ"דאטום מהנדסים בע9

10
תמארה זועבי תכנון ושיווק 

מ"בע
אדריכלים פנים חוץ אורבאני

ייעוץ משפטי

ייעוץ ארגוני

אדריכלים פנים חוץ 

אורבאני



מייל
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