מועצה אזורית חוף אשקלון
 .14פירוט תחומי ההתמחות לגביהם תקים המועצה מאגר של יועצים ו/או מתכננים /ו/או מנהלי פרויקטים:
כספים
 14.1יעוץ כלכלי ופיננסי
חינוך
 14.2יעוץ חינוכי
 14.3יעוץ קהילתי
 14.4מטפל/ת משפחתית
תקשורת ומדיה
 14.5יעוץ בתחום שיווק דיגיטלי ומדיה חברתית
 14.6יעוץ בתחום הקמת/שדרוג /פיתוח אתר אינטרנט ואפליקציות
 14.7יועץ פרסום
 14.8יועץ מיתוג
משאבי אנוש
 14.9נהלי ושיטות עבודה
 14.10שיתוף ציבור
תפעול
 14.11אשפה ותברואה
 14.12אשפה ותברואה
 14.13שירותי מחקר לתברואה מונעת
 14.14יעוץ בתחום הגינון ,דשא ,השקיה ואגרונומיה
 14.15התייעלות אנרגטית
 14.16בטיחות
 14.17מים ,ביוב ושפכים
 14.18מערכות מיזוג אויר
תכנון ,הנדסה ותשתיות
 14.19קרקע
 14.20תנועה וכבישים
 14.21ניהול (תכנון וביצוע) ופיקוח על פרויקטים של בינוי ותשתיות
 14.22איטום ובידוד
 14.23קונסטרוקציה וביסוס מבנים
 14.24נגישות
 14.25סביבה
 14.26אחזקת מבנים ומתקנים
 14.27חשמל ,בקרה ומערכות תקשורת
 14.28הידרולוגיה וניקוז
 14.29מודדים וגיאודזיה
 14.30שילוט
 14.31אדריכלים
 14.32אדריכלי נוף
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14.33
14.34
14.35
14.36
14.37
14.38
14.39
14.40
14.41
14.42
14.43
14.44
14.45
14.46
שונות
14.47
14.48
14.49
14.50
14.51

מתכנני ערים
אקוסטיקה
כמאי (עורכי כתבי כמויות ואומדנים)
מטבחים
מבנים מסוכנים
שמאי מקרקעין
 - GISמערכת מידע גיאוגרפית
אתרי פסולת
גיאוטכניקה
גיאולוגיה
מנהלי אבטחת איכות
יעוץ בנושא רישוי בנייה /הטמעת הרפורמה
יעוץ לשימור מבנים
אגרונומים ועורכי נספחי עצים בוגרים
יעוץ תיירותי
יעוץ בתחום המל"ח
יועץ אבטחה (ביטחון)
יועץ למערכות סולאריות
יועץ ביטוחים

באר גנים * בית שקמה * ברכיה * בת הדר * גברעם * גיאה * הודיה * זיקים * חלץ * יד-מרדכי * כוכב -מיכאל *
כפר סילבר * כרמיה * מבקעים * משען * ניצנים * ניצן * ניצן ב' * ניר -ישראל * נתיב העשרה * תלמי – יפה
ת.ד • 90000 .מיקוד  • 78100אשקלון
טלפון • 08-6775586 :פקס08-6775587 :

