
  מקומית יפיע מועצה
  (לפי תחומים)רשימת שמות  –מאגר יועצים 

 
 
 

  :הנדסה -1
 

 : נוף אדריכלות 1.
 כרמל נגה 1.

 יאסמין מחול קופטי 2.
 

 :כללי  אדריכלות2.
 מ"בע ויועצים אדריכלים ,מהנדסים רומי אבו 1.
 אדריכל – איאד גאנם אבו 2.
 אדריכל – מוקדאד בן אחמד זועבי 3.
 אדריכל – עואד מוחמד4.
 אדריכל – חביס איהאב5.

 מ"בע ומהנדסים אדרכלים טבעוני ר"ד6.
 ויסאם סטודיו –חטיב וסים  7.
 חסן אדריכלים 8.
 מ"שמיר אדריכלות בע ענבר9.

 קזס אדריכלים 10.

 ויעוץ תכנון פלד .א 11.

  : בטיחות – הנדסה.3
 הדנסה ובטיחות –אפסילון  1.
 עאדל חטיב 2.

 

  : חשמל הדנסת .4
 מ"בע יועצים מהנדסים ובנו.ג איוב 1.
 חאתם פאיד 2.

  : קרקע יועצי .5
 חוארי חנא "אינג 1.

  : אזרחי – בניין הנדסת .6
 הנדסה א-ש שאדי ארשיד1.
 חורי הנדסה.ג 2.

 כילאני מועתז 3.
 אללה חביב פחרי 4.
 ראייד אחמד 5.
 תאופיק בקלה 6.
 עינאיה בנא 7.



  : הנדסה – מודדים.7
 מועתז כילאני 1.
 מחמד שעבאן 2.

 

  : נגישות .8
 רויטל ולדמן 1.

 

  : הנדסה - וניהול פיקוח .9
 בר יועצים אד 1.

 אמיר עציון 2.

 מ"בראעם אלאזהר בע 3.
 מרגיה נאיל4.

 ר.מ.טי פרויקטים ניהול 5.

 מ"בע תחבורה ותכנון הנדסה אל.גי.פי 6.

 מוניב חטיב 7.
 חרירי אדיב 8.

 יזיד אבו ראס 9.
 

  :קונסטרוקציה  .10
 ראיד גיריס 1.

 

  : שמאות .11
 סלמאן אמיר1.

 בודנשטיין ניר 2.

 חטיב גמאל3.
 

  : תחבורה הנדסת .12
 חטיב אוסאמה 1.
 חדאד עביר אינג 2.

 

  : ערים  תכנון .13
 פרופ ראסם חמאיסי 1.

 

 
 

   יעוץ סביבה .2
 אלמנט הנדסת סביבה 1.



  כלכלה .3

  משפטים .4

 
  ופרסום תקשורת .5

 
ושות  בוכניק אופיר 1.

 סאהר סברי מוחסן 1.

 חוצות ושלטי פרסום איבדאע 1.
סאוט נט  2.

 לפרסום
עמל בן  3. 

 חנניה
 פרסום משרד בלוט . 4
 מ"בע ופרסום גרפיקה הצפון.א.די.סי 5. 

 . משרד קליקת6
 

  פסיכולוגים .6
 מטפלת באומנות –קדח  אסראא1.
 מחמוד סעיד דר 2.

 עלי בדארנה דר3.

 מטפלת באומנות –חנאן חמיס  4.

 אללה חביב מורסי 5.

 נורה חורי 6.

 סוהיר יזבק 7.

 סלאם עאבד 8.


