
 

 תחומי יעוץ 
 יועציםמאגר הצטרפות ללצרוך 

 בטיחות יועץ  ע"תב תכניות ובודקת כלכלית שמאית ת\יועץ

 לביקורת אחראי  נגישות יועץ

 תחבורה / תנועה יועץ יםאדריכל

 וגנים נוף פיתוח יועץ קונסטרוקטור
 כבישים מהנדס/יועץ/מתכנן תנועה מהנדס

 סביבתיים תסקירים עורך ,יועץ  פרוייקט מנהל

 שימור יועצי  כלכליים יועצים

 ציבור שיתוף יועצי  מודדים

 אקלימי נספח  בניין מהנדס

 הידרולוג  ירוקה בניה יועצי

 ותוכניות מדידות ,מיפוי שרותי סקרים חברת
 רישום לצרכי

 מסחרי יועץ

 ותאורה חשמל יועץ א"תמ יועץ

 אקוסטיקה יועץ לשימור מדידה יועץ

 לשימור כלכלי יועץ ארכיאולוג

 קרקע יועץ הבריאות משרד יועץ

 שימור קונסטרוקטור סביבתי יועץ

 תברואתי יועץ  וניקוזים אינסטלציה יועץ

 ירוקה בניה יועץ  הבניה על מפקח מהנדס

 פנים מעצבי מעליות יועץ

 אויר מיזוג יועץ  קרינה בודק

 איטום יועץ  חשמל מהנדס 

 זמניים תנועה הסדרי מתכנן תיעול יועץ

 השקיה יועץ )ע"שפ( פרויקטים ופיקוח מעקב מנהלי

 בטיחות ועציי  אנרגיה ממונה

 אגרונום  ('ואח, מקרקעין)ם שמאי

 ,אוויר זיהום(  ס"ואכה קיימות בתחום יועצים  בתעבורה בטיחות קציני
  )ועוד ירוקים שטחים ,טבע סקר ,תחבורה

 המשכיות ,ח"פס ,ח"מל(  חירום יועצי
 )ועוד עיסקית

 ,חומרה ,תוכנה( מידע מערכות יועצי
 .)ועוד דיגיטל ,תקשורת

 מחשבים / קווית / סלולרית תקשורת יועצי מידע אבטחת יועצי

 רשותי אחיד מפרט לכתיבת יועצים ריחות וניטור לבדיקה יועצים 

 ארגוניים יועצים ארכיונאות יועצי  

 כלכליים יועצים  וערערים השגות ,ארנונה בנושאי יועצים

 בנקים עמלות עלויות הפחתת בנושאי יועצים  ארנונה עלויות הפחתת בנושאי יועצים
 אשראי וכרטיסי

  . ואיתור כלכלית חקירה לצרכי חוקר

 להוראות בהתאם פרסומים עתהמבצ' חב לפרסום הכנה מיצוב ,מיתוג ,עיצוב שירותי
 .החוק

 ילדים פסיכיאטר  פסיכוגריאטרים

   משפחתי וטיפול אלימות בתחום מדריכים
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 לליווי ,החינוך לאגף ( אירגוניים יועצים

- יכולות לשיפור ,הוק אד לנושאים מנהלים
 התפקיד שותפי בין הקשר לשיפור , הוראה
 )'וכו השונים

– בנושאי שונים תוכן מתחומי יועצים
 ואקדמיה מחקר ,ומדידה הערכה ,פדגוגיה

 )מתודיקה ,תעשידע ,הדמוקרטי המכון(

 הישגים לשיפור יועצים התנהגות מנתחי

 ירוקה סביבה לנושאי יועצים מתקשים לתלמידים פדגוגיים יועצים

 חינוכיים לפרויקטים יועץ )"עצמי ניהול"ל בכניסה ( כלכליים יועצים

 ומתקדמת חדשנית להוראה יועצים פסיכולוגיים יועצים

 אקדמית קריה להקמת יועצים למידה למרכזי יועצים

 והגדרות צוותים להבניית אירגוניים יועצים
 תפקידים

 

– שונים דעת בתחומי מרצים עם התקשרות
 ולכנסים להשתלמויות

 לאסטרטגיות ,מתקנת להוראה מומחים
 הוראה

 תקשוב יועצי 

 וייחודיות מבוקרת לבחירה יועצים "עצמי ניהול"ל יועצים

 למוסיקה הרך לגיל מיוחדים מורים
 ולריתמיקה

 – מכון לימודית להעשרה אקדמיים מכונים
 ,אקדמיות ,מכללות ,דווידסון מכון ,ויצמן

 אוניברסיטאות

 ובאמנות בתנועה מטפלים כלכליים יועצים

 הנגשה יועצי אקוסטיים יועצים

  החינוך למשרד פרוגרמות לתכנון יועץ )חינוך מוסדות( בטיחות יועצי

 לאירועים חשמל בודק )ספורט( בטיחות יועצי

 לאירועים בטיחות יועצי אומנותיים מנהלים 

 אקוסטיקה יועצי לאירועים ותאורה הגברה יועצי 
  יועצים בתחום הביטוח

  



 
 
 
 

 קבלנים 
 מאגר קבלנים הצטרפות ללצרוך 

 תיעול וניקוז בניה
 (רשתות מתח נמוך)חשמל  פיתוח וכבישים

 שיפוצים (רשתות מתח גבוהה)חשמל  
 תברואה וסילוק מפגעים גינון 

  הסעות
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 ספקים
 מאגר ספקיםהצטרפות ללצרוך 

מוצרי משרד  , ריהוט, ציוד משרדי 
 וכלי כתיבה

 מוצרי מזון

חומרי ,  וחומרי גינון  ציוד חקלאי
 דשנים הדברה ו

 מוצרי ניקיון והגינה 

 ציוד אלקטרוני חומרי בניה
 מוצרי חשמל חומרים לרשת חשמל

 מוסכים ושירותי רכב דלקים ושמנים
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