שם מציע

מספר טלפון נייד

מייל

שם חברה
מעלות צפון 31
בע"מ
BYON IT
SOLUTIONS

אורי קושניר

054-5424074

kushnir.uri@gmail.com

דורית כספי

יניב( 054-5777671
)בוריס

info@byon-it.com

סומך חייקיןKPMG-

זאב רותם

03-6139440

emitnik@kpmg.com

MAS SERVICES
SIT
SUITS
THE HUMAN
FACTOR
אבי אברהם אסבן

יונית שושן אריש
מיכל ילוקיץ ירום
רפי רייש

050-4877651
054-2541774
050-6217000

arishy10@gmail.com
meira@sitsite.com
rafi@thesuits.net

אלכס שילמן

054-7229020

alex@shilmanalex.com

אבי אברהם אסבן

052-5665611

avi@dnaidea.co.il

אדקיט

מיכאל זכאי

053-5432100

mikizakay@gmail.com

אהוד עוזיאל

אהוד עוזיאל

052-4606762

ehuduziel@yahoo.com

אורבניקס בע"מ
אורנה יהודה
אברמסון

איריס אפרת

052-3608692

אורנה יהודה אברמסון

054-8081596

galit@urbanics.co.il
ornayehuda111@gmail
.com

איי.פל מערכות
מתקדמות
אקולוגיה סביבה
מרחב
ארגו ייעוץ ניהול
הטמעה וניהול
פרוייקטים בע"מ
ארמה ניתוח מידע
בע"מ
בילד אסטרטגיה
אורבנית בע"מ

ד"ר ישראל פלדמן,
דניאל כהן

danny@ifel.co.il

גיא רותם

office@ecology-wise.com

עידן פפיאר

054-2323221

idanpapier@gmail.com

אריה מצליח

050-4626050

arie@arma.co.il

ניר הלל אברהם

050-8442724

nir@bld.co.il

גידי דורביץ

גידי דורביץ

050-7759037

gidi.dorevitch@gmail.c
om

גר  8מיינדס

איתי ורמן

050-8556306

Itayw@gr8global.com

ד"ר אורנה יהודה
אברמסון
ד"ר תמי רובל
ליפשיץ
ד.מ.ר

ד"ר אורנה יהודה
אברמסון

054-8081596

ornayehuda111@gmail
.com

ד"ר תמי רובל ליפשיץ

052-8261023

tammyrubel@live.com

שרון חורי

03-6475137

dmr@dmr.co.il

דואלוג

יותם הכהן

054-4702895

office@doalogue.co.il

דוד בורג

דוד בורג

050-7372797

דיאלוג
וואי.אס ייעוץ
יחדשנות וייזמות

אמנון טימר

052-2650545

אמיר סנדל

054-5900121

biomodel@research.ha
ifa.ac.il
uyael@amanet.co.il
amir@ys-v.com

חכמ ייעוץ
מוניציפלי בע"מ
חנוך ורפי סמית
ייעוץ ומחקר בע"מ

יובל פיינשטיין
כוורת יועצים
2017

יותם בן חמו

054-8083069

yotam@hacham.co.il

רפי סמית

522725203

smithr@netvision.net.il

יובל פיינשטיין

058-5113545

fyuval@gmail.com

גידי פייטן

050-3221193

gidi@paytan-cg.com

לינקס מחקר
ואסטרטגיה בע"מ

רונה מורן

052-3529500

מ.י קמחי

ירון קמחי

050-9002577

rona.moran2@gmail.co
m
ykimhi7@gmail.com

מדגם

עדי סידי

052-3891359

midgam@midgam.co.il

מוסד שמואל נאמן

דר דפנה גץ

058-4345169

daphne@sni.technion.a
c.il

מידע שיווקי C.I
יועצים בע"מ

מירב  -שפירא אברמוב

משה שפירא-054 -
4647523

moshe.s@ms-ci.co.il

מימון פיננסי חברתי
ישראל בע"מ

עמנואל בוכבוט

050-4000803

emanuel@socialfinanc
e.org.il

מכון ירושלים

ליאור שילת

050-6205015

מכון סאלד

עידית מני -איקן

02-6494451

מרטינס הופמן

דר יעקב אזרחי

528372836

נתנאל אלירז

נתנאל אלירז

054-4861957

mn.eliraz@gmail.com

סיגמא 6
סימנטיקס
סמקאי אסטרטגיה
בע"מ
סנסקום ייעוץ
וניהול פרוייקטים
בע"מ
פויסיס השקעות

אורי בן שחר
אלי קליינברגר

050-4014076
050-6300827

אמציה סמקאי

050-8237999

office@sigma6.co.il
eli@hizun.co.il
amatzia.samkai@gmail
.com

רמי שטיין

08-9785566

info@sensecom.co.il

חיים אמסל

054-4711480

jaime@poiesys.co.il

קבוצת פארטו בע"מ

יוגב גרוס

050-8219888

office@pareto.co.il

קיימא לאבס בע"מ
רום גולד ג'וור
רועי בן דור כהן
רועי צידון
רן וולף

הוברמן אורן
מוריה לוי
רועי בן דור כהן
רועי צידון
רן וולף

058-7400401
054-2169777
054-5970077
054-3765300
054-2321501

ilan.k@kayma.com
Moria@kmrom.com
roy@q-bt.co
zidonr@gmail.com
ran@ranwolf.co.il

רן שטוק -ייעוץ
ניהולי ועסקי

רן שטוק

050-3528881

office@ranstock.com

תאסק ייעוץ
אסטרטגי

אילן שחורי

050-6788008

ilan.schory@tascconsulting.com

liors@jerusaleminstitut
e.org
EDITHMI@SZOLD.ORG.I
L
ran@ranwolf.co.il

תבור כלכלה
ופיננסים בע"מ

אלי דהן

054-7718000

reception@tavor.biz

תבור כלכלה
ופיננסים בע"מ

אלי דהן

054-7718000

assaf.g@tavor.biz

תמר קורניצר

תמר קורניצר

052-5669766

ד"ר מרדכי )מוטי( ספראי

529279621

שרון בנד

054-2553131

tamar.kornitzer@gmail
.com
motty.ariella@gmail.co
m
sharon.bandh@gmail.c
om

