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 כספים

 עוץ כלכלי ופיננסי י 14.1

 ינוךח

 יעוץ חינוכי  14.2

 יעוץ קהילתי  14.3

 מטפל/ת משפחתית  14.4

 תקשורת ומדיה

 דיגיטלי ומדיה חברתית יעוץ בתחום שיווק  14.5

 יעוץ בתחום הקמת/שדרוג/ פיתוח אתר אינטרנט ואפליקציות  14.6

 יועץ פרסום  14.7

 יועץ מיתוג  14.8

 משאבי אנוש

 נהלי ושיטות עבודה  14.9

 שיתוף ציבור  14.10

 פעולת

 אשפה ותברואה  14.11

 אשפה ותברואה  14.12

 שירותי מחקר לתברואה מונעת 14.13

 נון, דשא, השקיה ואגרונומיה יעוץ בתחום הגי  14.14

 ת התייעלות אנרגטי 14.15

 בטיחות   14.16

 מים, ביוב ושפכים 14.17

 ר מערכות מיזוג אוי 14.18

 כנון, הנדסה ותשתיותת

 קרקע  14.19

 תנועה וכבישים  14.20

 ופיקוח על פרויקטים של בינוי ותשתיות ( תכנון וביצוע)ניהול  14.21

 איטום ובידוד  14.22

 םקונסטרוקציה וביסוס מבני  14.23

 נגישות  14.24

 סביבה   14.25

 מבנים ומתקנים אחזקת  14.26

 חשמל, בקרה ומערכות תקשורת  14.27

 הידרולוגיה וניקוז  14.28

 מודדים וגיאודזיה  14.29

 שילוט   14.30

 דריכלים  א 14.31

 אדריכלי נוף  14.32
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 מתכנני ערים  14.33

 אקוסטיקה   14.34

 (עורכי כתבי כמויות ואומדנים)כמאי  14.35

 מטבחים   14.36

 מבנים מסוכנים 14.37

 שמאי מקרקעין  14.38

14.39 GIS -  מערכת מידע גיאוגרפית 

 אתרי פסולת  14.40

 גיאוטכניקה   14.41

 גיאולוגיה   14.42

 מנהלי אבטחת איכות  14.43

 יעוץ בנושא רישוי בנייה /הטמעת הרפורמה  14.44

 יעוץ לשימור מבנים  14.45

 אגרונומים ועורכי נספחי עצים בוגרים  14.46

 שונות

 יעוץ תיירותי  14.47

 יעוץ בתחום המל"ח  14.48

 ( ביטחון)יועץ אבטחה  14.49

 יועץ למערכות סולאריות  14.50

 יועץ ביטוחים  14.51


