
מיילאיש קשרחברה/שם היועץ

gilaad@zahav.net.ilיהושע גלעדגלעד ייעוץ ופיתוח ארגוני1

chamutal16@gmail.comחמוטלחמוטל דויטשמן2

service@shiluvimcr.comרניחובסקי'צביקה צשילובים3

sheerly@education-cities.comשירלי הכטערי חינוך4

irisr@mpsy.org.ilאיריס רוזנסהמרכז לשירות פסיכולוגי5

zrevi@013net.netרויטל זגורימ"מרכז גלאי בע6

lavi@eco-vision.co.ilגוטקינד לביאן'אקו ויז7

idanc@portaleco.co.ilעידן כהןפורטל ייעוץ ותכנון8

uingame@uingame.co.ilגלעד שמירשמיר ייעוץ והדרכה9

arik@ols-sec.comאריה כבתיפתרונות ואבטחה טכנולוגית10

naftali@lotemsensing.comנפתלי לדרנפתלי לדר11

talic@pilat.co.ilטלי קולמןפילת12

bishvil.hanegishut@gmail.comאריאנה דוקרקר בקראריאנה דוקרקר 13

einar.ltd@gmail.comאברהם שפירא אברהם שפירא14

moranh@barnir.co.ilברניר- בי 'מורן חגברניר15

uritabib@gmail.comאורי טביבטביב פתרונות ניהול16

uritabib@gmail.comאורי טביבפתרונות ניהול17

zliron@amanet.co.il לירון זמיראמן ארגון ומדעי ניהול יועצים18

neta@h-nahal.comנטע ברזיליחלוקי נחל19

miri@mmconsulting.co.ilמירי אמסלם אם ייעוץ הנדסי בעמ.אם.אם20

tamigo100@gmail.comתמי גורןתמי גורן21

noas@shekel.org.ilנועה סוטיעמותת שקל22

orlyl@sng.org.ilאורלי לנדראורלי לנדר23

rafi@synergyltd.co.ilרפי נשיאנ סינרגיה.מ.ר24

nuritsv@012.net.ilנורית סבירסקי נורית סבירסקי25

amikamro@bezeqint.net                 עמיקם רוזנברגרוזנברג . מ.ח26

tagithl@gmail.comתגית לויתגית לוי הלפרין27

yahelb50@gmail.comאריס- יהל בןיהל, קבוץ ארז28

gititlaw@gmail.comגיתית ברילקבוצת גבים29

shahars@lotem.co.ilשחר שלולוטם30

nitai@tene.org.ilניתאי קרןניתאי קרן, טנא' חב31

vered.shua@mmm.org.ilורד שועהטובי כהן32

cmoria@amanet.co.il מוריה כהןייעוץ ארגוני, דיאלוג33

boaz@zeelim.co.ilמר 'בעז קרצבועז, קבוץ צאלים34

ronen@eldar-zamir.co.ilרונן אלדר רונן, אלדר יועצים35

stwito@deloitte.co.ilלב-שרון בר'בריטמן אלמגור זהר ושות36

katie@ayalahmi.co.il  קטי אבניאיה לחמי יועצים37

kobiram12@gmail.comקובי רםקובי רם38

mayan@hacham.co.ilמעיין ידגרמ"חכ39

keren-orl@bdo.co.ilאור לוי- קרןמ"ייעוץ וניהול בע, זיו האפט40

office@trl.co.ilרונן פינקל'רוקח ושות, צוקרמן41

Sarit@bonuss.co.ilשרית בגדדימ"ב בונוס בע.א.ר.א42

tzipim@cpa.mishor.co.ilציפי פריד מישור חשבות וייעוץ עסקי43

eliran@fishman.co.ilמן'אלירן תורגמוניסטי ישראל44

yossi@fishmancpa.co.ilיוסי פישמן'רון פישמן ושות45

ruti@shahaf-f.co.ilרותי יעקובימ"שחף בע46

gurn.cpa@gmail.comגור ניסןגור ניסן47

shay@sohlberg.co.ilשי סולברגמ"סולברג ייעוץ בע48

meir@heifetz.co.ilמאיר בן יוסףחפץ ושות.א49

moranh@barnir.co.ilבי 'מורן חגרווחה, חינוך, נתיב מערכות ניהול50

ריכוז פרטים- מאגר יועצים רכים 
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office@manofin.co.ilגלעד מנומ"גלעד מנו השקעות בע51

Erin@barak-git.co.ilארין שרףמיסריאל- גיט- ברק 52

chiprut@hagai-law.comיפרוט'רינת צאריה חגי53

mika@bsdlaw.co.ilמיקה עוזדולב-דומר-בן יעקב54

office@rozlaw.co.ilמיכל רוזנבוים'מיכל רוזנבוים ושות55

louskydavid1@gmail.comדוד לוסקיאליהו עמר56

louskydavid1@gmail.comדוד לוסקימוני עזורה57

co.ofir@gmail.comאופיר כהןאופיר כהן58

oded@om-law.co.ilעודד מהצריעודד מהצרי59

hemedlaw@hemedlaw.comרון חמדחמד ושות60

neta@barash-somech.co.ilנטע הרטמן ברזיליבראש סומך61

office@eitanims.co.ilאורן חדדאיתנים פתרונות פננסים62

lior@yonay.comליאור יונאיליאור יונאי63

strotem@gmail.comרתם שטרנברגרתם שטרנברג64

iris@urbanics.co.ilאיריס אפרתאורבניקס65
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טלפון

052-335669912325262728293132333435

050-54226771327282931323334

03-74417361249273340

052-248923412911

052-39627843413181920212223242526283032

052-5877525418192021232526

050-85631187333436

052-6679696736

054-448626891011

052-644070711

054-49580001214283132

050-696046712132527282931323334

050-5563174131725272829323334

050-649194014323738

050-6476231143738

054-7750093142532

054-775009314

03-76597031525313234

03-693826615

03-5568485    16

054-67551511623

053-868016822

054-67551092223

050-5344747242527282931323334

052-35823412425

050-5241313242534

054-8048336252729303132

050-563110827283334

074-719801727283132

052-38877202728293132

050-7966550272829303132

054-431-4401282934

050-9090585282931323334

0523-57532428293133343738

050-53152163132

054-5910872 31

050-221966232

050-5886638363738

050-6939279363738

054-2429969363738

08-9366699363738

03-5788899363738

02-5001772/62363738

052-26659513637

.אין מספר טלפון, כתובת מייל אינה תקינה, לא קיבל הודעה3738

03-93883003738

050-31306333738

050-521459938

050-79844773839

050-647623138

תחום' מס

ריכוז פרטים- מאגר יועצים רכים 
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050-993456939

03-608175740

052-266595140

052-232166640

03-600656640

050-864055040

050-864055040

050-766077740

050-600720840

076-804930040

03-693826840

054-7792797282932343738

054-675530432022232425262830

052-39633381819202223242526

052-360869236373839



הערות

.אין מספר טלפון, כתובת מייל אינה תקינה, לא קיבל הודעה
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