
2.1.2020מעודכן ליום  כללי ומינהלה- מאגר יועצים 

מיילנייד'טלל"מנכ

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

09-9577980054-4565678Gititlaw@gmail.comעמרי גפןהרצליה , 8משכית מ"ג בע.קבוצת גבים ע

03-6126868050-7292303gideon@bdo-kav.co.ilאסתי אולצהמרתל אביב , 48מנחם בגין מ"קו פרויקט יעוץ הנדסי בע

054-7393739merav_s@oranim.ac.il מרב סולומוןמצפה אילןמרב סולומון אבן חן

050-3221192050-3221193yael@kvrt.org.ilגידי פיטןתל אביב , 4סטימצקי מ"כוורת יועצים בע

03-6957833050-3528881tamar@ranstock.comרן שטוקתל אביב , 159יגאל אלון רן שטוק ייעוץ ניהולי ועיסקי

ייעוץ להתפתחות לאנשים - יפעת ניימן 
ארגונים וקהילות

052-4270070Yifat@naiman.co.ilיפעת ניימןלהבים , 23עדעד 

054-7500435Many@menykats.co.ilמני כץמודיעין , 44נחל צין מ"מני כץ ייעוץ ופיתוח ארגוני בע

, פיתוח, ייעוץ אירגוני- ציפורית 
אסטרטגיה

050-2377059Tziporitg@gmail.comציפורית גליקאפרת , 10המנורה 

04-9930704050-9003397aderech2@gmail.comניר ברעםמשוב מנוףמ"אנשי דרך בע

077-7858687052-9531135shay@era-il.comרונית לויןפתח תקווה, שחם גד מ"ארא יועצים בע

03-5291130054-9191478Kalanit@gilad-arnon.comר גלעד ארנון"דתל אביב, 34בורלא מ"ר גלעד ארנון בע"ד

050-6397970yanat@beit-nir.org.ilזיו מצליחקיבוץ כפר עזהמ"טנא יעוץ לפיתוח וארגון קהילתי בע

03-6081757054-6628111info@barak-git.co.ilמיכל ברקבני ברק , 13בן גוריון מיסטריאל- גיט - ד ברק "משרד עו

03-6119000Natalig@cwlaw.co.ilאבנר כהןרמת גן , 14דרך אבא הלל עורכי דין' יק ושות'כהן וילצ

03-6130875052-2302680Office@muni.co.ilעמיחי ויינברגרבני ברק , 5כנרת עורכי דין- ' ויינברגר ברטנטל ושות

08-9311111054-4232132riki@shafir-law.co.ilעופר שפיררחובות , 10פגאוט משרד עורכי דין- ' עופר שפיר ושות

08-9366699oshra@trl.co.ilגדי רוקחרחובות , 10מנחם פלאוט 'פרידלר ושות, לנקרי, רוקח, צומן
יועצים משפטיים עם 

התמחות בסקטור 
הציבורי 

והמוניציפאלי

יצירת קשר

יועץ לתקשוב עירוני

יועץ אירגוני

סוגי פרויקטיםכתובתשם הספק
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2.1.2020מעודכן ליום  כללי ומינהלה- מאגר יועצים 

03-5033005052-4490000MichalP@La-Lawyers.co.ilרנה לפידותרמת גן , 2בן גוריון לפידות עורכי דין

מיילנייד'טלל"מנכ

03-6126868050-7292303gideon@bdo-kav.co.ilאסתי אולצהמרתל אביב , 48מנחם בגין מ"קו פרויקט יעוץ הנדסי בע

03-6957833050-3528881tamar@ranstock.comרן שטוקתל אביב , 159יגאל אלון רן שטוק ייעוץ ניהולי ועיסקי

ייעוץ להתפתחות לאנשים - יפעת ניימן 
ארגונים וקהילות

052-4270070Yifat@naiman.co.ilיפעת ניימןלהבים , 23עדעד 

054-7500435Many@menykats.co.ilמני כץמודיעין , 44נחל צין מ"מני כץ ייעוץ ופיתוח ארגוני בע

, פיתוח, ייעוץ אירגוני- ציפורית 
אסטרטגיה

050-2377059Tziporitg@gmail.comציפורית גליקאפרת , 10המנורה 

03-5291130054-9191478Kalanit@gilad-arnon.comר גלעד ארנון"דתל אביב, 34בורלא מ"ר גלעד ארנון בע"ד

08-9135000Eli@TCM.co.ilמשה דהןלוד , 6המלאכה מ"אם טכנולוגיות בע.סי.טי

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

09-8944663052-8413839archiel-4@zahav.net.ilאריאל גרדשטייןיועץ בנושא סקריםצורן- קדימה  , 18האלמוג מ"גישה טובה בע- אריאל גרדשטיין 

03-6957833050-3528881tamar@ranstock.comרן שטוקתל אביב , 159יגאל אלון רן שטוק ייעוץ ניהולי ועיסקי

ייעוץ להתפתחות לאנשים - יפעת ניימן 
ארגונים וקהילות

052-4270070Yifat@naiman.co.ilיפעת ניימןלהבים , 23עדעד 

, פיתוח, ייעוץ אירגוני- ציפורית 
אסטרטגיה

050-2377059Tziporitg@gmail.comציפורית גליקאפרת , 10המנורה 

072-2504385052-6704546michal@iti-il.comעזרא דייןראשון לציון , 14משה לוי מ"תשתיות מידע וטכנולוגיות בע

054-7500435Many@menykats.co.ilמני כץמודיעין , 44נחל צין מ"מני כץ ייעוץ ופיתוח ארגוני בע

077-7858687052-9531135shay@era-il.comרונית לויןפתח תקווה, שחם גד מ"ארא יועצים בע

אבחון פסיכולוגי 
ואבחון תעסוקתי

יועצים משפטיים עם 
התמחות בסקטור 

הציבורי 
והמוניציפאלי

יועץ אירגוני תפיסה 
והטמעת שירות

יצירת קשר

סוגי פרויקטים

יועצים אסטרטגיים

יועץ תקשורת נתונים 
מערכות מידע ומחשוב

כתובתשם הספק
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2.1.2020מעודכן ליום  כללי ומינהלה- מאגר יועצים 

מודיעין , 44נחל צין מ"מני כץ ייעוץ ופיתוח ארגוני בע
מיתוג ושיווק 

במערכת החינוך
054-7500435Many@menykats.co.ilמני כץ

, פיתוח, ייעוץ אירגוני- ציפורית 
אסטרטגיה

050-2377059Tziporitg@gmail.comציפורית גליקיועץ בנושא סקריםאפרת , 10המנורה 
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