
הערותטלפוןמיילאיש קשרשם היועץ/חברה
gilaad@zahav.net.il052-335669912325262728293132333435יהושע גלעדגלעד ייעוץ ופיתוח ארגוני

chamutal16@gmail.com050-54226771327282931323334חמוטלחמוטל דויטשמן
service@shiluvimcr.com03-74417361249273340צביקה צ'רניחובסקישילובים

sheerly@education-cities.com052-248923412911שירלי הכטערי חינוך
irisr@mpsy.org.il052-39627843413181920212223242526283032איריס רוזנסהמרכז לשירות פסיכולוגי

zrevi@013net.net052-5877525418192021232526רויטל זגורימרכז גלאי בע"מ
lavi@eco-vision.co.il050-85631187333436גוטקינד לביאאקו ויז'ן

idanc@portaleco.co.il052-6679696736עידן כהןפורטל ייעוץ ותכנון
uingame@uingame.co.il054-448626891011גלעד שמירשמיר ייעוץ והדרכה

arik@ols-sec.com052-644070711אריה כבתיפתרונות ואבטחה טכנולוגית
naftali@lotemsensing.com054-49580001214283132נפתלי לדרנפתלי לדר

talic@pilat.co.il050-696046712132527282931323334טלי קולמןפילת
bishvil.hanegishut@gmail.com050-5563174131725272829323334אריאנה דוקרקר בקראריאנה דוקרקר 

einar.ltd@gmail.com050-649194014323738אברהם שפירא אברהם שפירא
moranh@barnir.co.il050-6476231143738מורן חג'בי - ברנירברניר

uritabib@gmail.com054-7750093142532אורי טביבטביב פתרונות ניהול
uritabib@gmail.com054-775009314אורי טביבפתרונות ניהול

zliron@amanet.co.il03-76597031525313234 לירון זמיראמן ארגון ומדעי ניהול יועצים
neta@h-nahal.com03-693826615נטע ברזיליחלוקי נחל

miri@mmconsulting.co.il03-5568485    16מירי אמסלם אם.אם.אם ייעוץ הנדסי בעמ
tamigo100@gmail.com054-67551511623תמי גורןתמי גורן

noas@shekel.org.il053-868016822נועה סוטיעמותת שקל
orlyl@sng.org.il054-67551092223אורלי לנדראורלי לנדר

rafi@synergyltd.co.il050-5344747242527282931323334רפי נשיאר.מ.נ סינרגיה
nuritsv@012.net.il052-35823412425נורית סבירסקי נורית סבירסקי

amikamro@bezeqint.net050-5241313242534עמיקם רוזנברג                 ח.מ. רוזנברג 
tagithl@gmail.com054-8048336252729303132תגית לויתגית לוי הלפרין

yahelb50@gmail.com050-563110827283334יהל בן- אריסקבוץ ארז, יהל
gititlaw@gmail.com074-719801727283132גיתית ברילקבוצת גבים

shahars@lotem.co.il052-38877202728293132שחר שלולוטם
nitai@tene.org.il050-7966550272829303132ניתאי קרןחב' טנא, ניתאי קרן

vered.shua@mmm.org.il054-431-4401282934ורד שועהטובי כהן
cmoria@amanet.co.il050-9090585282931323334מוריה כהן דיאלוג, ייעוץ ארגוני

boaz@zeelim.co.il0523-57532428293133343738בעז קרצ'מר קבוץ צאלים, בועז
ronen@eldar-zamir.co.il050-53152163132רונן אלדר אלדר יועצים, רונן

stwito@deloitte.co.il054-5910872 31שרון בר-לבבריטמן אלמגור זהר ושות'
katie@ayalahmi.co.il050-221966232קטי אבני  איה לחמי יועצים

kobiram12@gmail.com050-5886638363738קובי רםקובי רם
mayan@hacham.co.il050-6939279363738מעיין ידגרחכ"מ

keren-orl@bdo.co.il054-2429969363738קרן- אור לויזיו האפט, ייעוץ וניהול בע"מ
office@trl.co.il08-9366699363738רונן פינקלצוקרמן, רוקח ושות'
Sarit@bonuss.co.il03-5788899363738שרית בגדדיא.ר.א.ב בונוס בע"מ

tzipim@cpa.mishor.co.il02-5001772/62363738ציפי פריד מישור חשבות וייעוץ עסקי
eliran@fishman.co.il052-26659513637אלירן תורג'מןמוניסטי ישראל

yossi@fishmancpa.co.il3738יוסי פישמןרון פישמן ושות'
ruti@shahaf-f.co.il03-93883003738רותי יעקובישחף בע"מ

gurn.cpa@gmail.com050-31306333738גור ניסןגור ניסן
shay@sohlberg.co.il050-521459938שי סולברגסולברג ייעוץ בע"מ

meir@heifetz.co.il050-79844773839מאיר בן יוסףא.חפץ ושות
moranh@barnir.co.il050-647623138מורן חג'בי נתיב מערכות ניהול, חינוך, רווחה

office@manofin.co.il050-993456939גלעד מנוגלעד מנו השקעות בע"מ
Erin@barak-git.co.il03-608175740ארין שרףברק - גיט- מיסריאל

chiprut@hagai-law.com052-266595140רינת צ'יפרוטאריה חגי
mika@bsdlaw.co.il052-232166640מיקה עוזבן יעקב-דומר-דולב
office@rozlaw.co.il03-600656640מיכל רוזנבויםמיכל רוזנבוים ושות'

louskydavid1@gmail.com050-864055040דוד לוסקיאליהו עמר
louskydavid1@gmail.com050-864055040דוד לוסקימוני עזורה
co.ofir@gmail.com050-766077740אופיר כהןאופיר כהן

oded@om-law.co.il050-600720840עודד מהצריעודד מהצרי
hemedlaw@hemedlaw.com076-804930040רון חמדחמד ושות

neta@barash-somech.co.il03-693826840נטע הרטמן ברזיליבראש סומך
office@eitanims.co.il054-7792797282932343738אורן חדדאיתנים פתרונות פננסים

lior@yonay.com054-675530432022232425262830ליאור יונאיליאור יונאי
strotem@gmail.com052-39633381819202223242526רתם שטרנברגרתם שטרנברג

iris@urbanics.co.il052-360869236373839איריס אפרתאורבניקס
sigamoran@gmail.com050-72057713132סיגל מורןסיגל מורן

office@a-pm.co.il052 - 369155334אדם עטרשגיא זפקופביץ
office@bofir.co.il054 - 758939436373839אופיר בוכניקאופיר בוכניק

efrat@implement.org.il052 - 343914112527283132אפרת גרינברגאבי בורגר
uriel@wexler-cousultauts.com054 - 47438983738אוריאל וקסלראוריאל וקסלר

arnon@arnonrund.com050 - 52049033738ארנון רונדארנון רונד יועצים
bm@mekler.co.il 03 - 777355538ניר מקלרבועז מקלר

navonlawfirm@gmail.com052 - 477767640מתן נבוןעו"ד נבון מתן
dan@wiznizer.com03 - 716552236373839דן ויז'ניצרדן ויז'ניצר בע"מ 

haim@bsdlaw.co.il054 - 220716140עו"ד חיים בן יעקבחיים בן יעקב
yoram.lavran@gmail.com052 - 92095951115יורם לברןיורם לברן 

adi@svivot.pro054 - 64556233438עדי אריכאסביבות פרויקטים
udi@zivlinpublic.co.il054 - 244010935אודי לבוןציבלין 

chriqui.nehama@gmail.com054 - 99083533738נחמה שריקינחמה שריקי
office@shahak-ltd.co.il02 - 999995914הדס דקלשחק המומחים לשכר

Sara@bonuss.co.il03-5788899  38שרית בגדדיאריק גוליאן
shani.perez@gmail.com35שני פרץ קריבשני פרץ קריב

shani.ron@gmail.com054-497010728313233343738רון שנירון שני
alononline@gmail.com054-2050282111534אלון אלשייךאלון אלשייך

office@sharsafety.com08-672554416חזי שרגאשר בטיחות ואיכות בע"מ
shulabrin47@gmail.com052-270137418192324שלומית בריןשלומית ברין

eilon.ronit@gmail.com050-649287622232526רונית אילוןרונית אלון
Yael@I-deliverit.com052-8466455253132יעל גרינברגיעל גרינברג

roeeweller@gmail.com050-6214013283134רועי וולררועי וולר
gilad@gilad-arnon.com054-8100200313637גלעד ארנוןגלעד ארנון

net.il052-25430893132.012@52543089יובל אל יגורמלי - ייעוץ ארגוני
sharon@eshhar.co.il050-76770502829שחר רום

vereds@sng.org.il050-54847773434ורד שפיררקבוץ ארז, ורד שפירר
sharon@hs-law.co.il052-488220040חי חיימסוןחיימסון סודאי ושות'

Admin@geoteva.co.il054-23003487דוד מנינגרגאו-טבע
haas.anat@gmail.com31ענת האסענת האס

inon.impact@gmail.com054-72750591232527303334ינון שנקרד"ר ינון שנקר
boazholland@gevim.org.il050-3049253373839בועז הולנדבועז הולנד

מס' תחום



havatzeleta@gmail.com054-7677516242527282931323334חבצלת אריאלחבצלת אריאל
lirazdo@bgu.ac.il 050-2029732139101112131725272931323435לירז דולבאוניברסיטת בן גוריון

asherabr07@gmail.com050-788833134אשר אברג'לאשר אברג'ל
ruba@rayan.co.il050-620780714עלאא ריאןעלאא ריאן

adicoo79@gmail.com052-3443452222326עדי כהןעדי כהן
mmeidan@bezeqint.net052-858208221026רונית מידןרונית מידן

dianagal7@gmail.com052-671779624דיאנה קוימפן גל דיאנה קוימפן גל 
office@republic-ltd.co.il050-39934023334מבשרת נבוריפבליק

yifatt78@gmail.com050-6941875222326תדהריפעת תורג'מן
altmanir@gmail.com050-59249971322232425262730 בית גובריןישראל אלטמן

fisher@gmic.co.il052-81185362425272829303132פסגותאילה פישר


